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Sammanfattning 
Denna kunskapsöversikt sammanställer och kartlägger forskningsområdet som handlar om 

elevers motivation till att vilja läsa. Studierna som vi valt att kartlägga fokuserar på hur eleverna 

själva anser hur de motiveras och hur eleverna anser att läraren kan främja deras vilja att läsa.  

 

Syftet med kunskapsöversikten är att skapa en överblick över forskningsområdet om inre 

motivation till läsning av skönlitteratur och faktatexter utifrån ett elevperspektiv. 

 

Studierna kartläggs utifrån urval, publiceringsår, metod samt resultat.  

 

Resultatet av kartläggningen visade att läraren har en väldigt stor roll när det gäller att motivera 

eleverna. Resultatet visade också att elevernas personliga intresse och möjligheten att själv få 

välja vad man vill läsa är två av de största inre drivkrafterna till att vilja läsa. Detta är något som 

forskningen under flera årtionden visat vara betydande för eleverna.  

 
Summary  
This research overview compiles and maps out the research area of students’ motivation to read. 

The studies that we have chosen to chart focus on the students’ own opinion on how they are 

motivated and how, according to the students, the teacher can encourage their desire to read.  

 

The purpose of this overview is to create an outline of the research area of inner motivators for 

reading narrative and expository books from a student perspective. 

 

The studies are charted according to selection, publication year, method and results. 

 

The results of this research overview indicate that the teacher has a very important role when it 

comes to motivating students. The results also show that the personal interests of the students as 

well as the opportunity to choose for themselves what they want to read are two of the most 

important inner motivators for wanting to read. This is something which research has shown for 

many decades as being of great importance to students.   

Fördelning av arbetet 

Litteratursökningen gjordes gemensamt och vi beslutade tillsammans vilka artiklar vi ville ha 

med i vår kunskapsöversikt. Vi valde ut 17 artiklar som vi delade upp mellan oss och granskade 

närmare. Vi gjorde en första granskning enskilt men diskuterade tillsammans vilka artiklar vi 

ville behålla samt vilka vi valde bort. Av de 17 artiklarna som granskades var det 7 artiklar som 

inte passade vår kunskapsöversikt. De 10 artiklar som kvarstod som intressanta för 

kunskapsöversikten djupläste vi båda och kodade tillsammans. Kartläggningen gjorde vi 

tillsammans i ett Google docs dokument för att båda skulle ha tillgång till dokumentet. Vi har 

under hela arbetet arbetat gemensamt på högskolan för att kunna diskutera och resonera om de 

resultat vi fick fram i kunskapsöversikten.  
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1. INLEDNING 

  

Sveriges regering beslutade 2016 att tillsätta en kommitté med aktörer från skola, kultur och 

föreningsliv i syfte att se till att alla elever får likvärdiga förutsättningar för en god läsförmåga 

och för att eleverna ska få ett större intresse för läsning. Denna kommitté kallades för 

Läsdelegationen. Resultatet av satsningen har kartlagts och framställts i en rapport som utkom 

2018. I denna rapport (2018, s.23) diskuteras det om hur dagens samhälle ställer allt högre 

krav på barns läsförmåga. Läsförmåga är en av de baskunskaper som elever behöver för att 

lyckas i skolan, i arbetslivet och för att kunna bli engagerade medborgare av samhället  

Samtidigt redovisar Läsdelegationen att olika mätningar från bland annat PIRLS och PISA 

(2018, s.276) visar ett oroande resultat vad gäller barns läsförmåga och deras intresse för 

läsning. Läsförmågan är avgörande för elevernas skolresultat, men är minst lika viktig för att 

eleverna ska kunna finna glädje i och uppskatta skönlitterär läsning för eget nöje. 

  

Varga (2015, s.6) skriver också om vikten av att finna glädje i läsningen. Hon skriver att 

elevernas intresse för läsning är centralt för att de ska finna motivation för att utvecklas som 

läsare. Enbart läsförmåga kommer inte få elever att vilja läsa, utan det krävs också en inre 

motivation till att vilja läsa. Elevernas egna inre motivation är därför viktig för att kunna ta till 

sig den skönlitterära världen. Elever som läser för sin egen skull har en hög inre motivation. 

Elever med en hög inre motivation har en egen drivkraft till att läsa och det är också dessa 

elever som söker ny kunskap via böckerna och som gärna försvinner in i böckernas värld. 

Eleverna läser för att det är roligt och för att de uppskattar läsningen. Elever som istället drivs 

av en yttre motivation läser endast för att de uppmanas av andra, för att få betyg eller för att få 

beröm. Varga menar att den yttre motivationen inte är en lika stark drivkraft för att läsa som 

den inre motivationen.  

 

Läsdelegationen (2018, ss. 76-77) har också kommit fram till att elevers motivation och 

läsförmåga hänger samman, men enligt vissa forskare får detta sammanhang inte tillräckligt 

med uppmärksamhet i praktiken. Samtidigt ser man hur läsmotivationen påverkar läsningen 

med en så kallad Matteus-effekt (Stanovich, 1986). Matteus-effekten innebär att bra läsare 

blir bättre medan dåliga läsare blir sämre. Man ser ett samband mellan att hög läsförmåga 

ökar motivationen att läsa och att den ökade motivationen leder till mer läsning och ökad 

läsförmåga. Omvänt så leder en dålig läsförmåga till en låg motivation till läsning, vilket i sin 

tur gör att eleven läser mindre och stannar i sin läsutveckling.   

   

Utifrån ovanstående resonemang kan vi se att elevernas motivation är en av de viktigaste 

faktorerna för att eleverna faktiskt ska läsa. Därför är det ytterst viktigt att belysa detta ur ett 

elevperspektiv, det vill säga att elevernas egna tankar och åsikter om vilka 

motivationsfaktorer som påverkar dem mest lyfts fram. Dessa motivationsfaktorer är de 

faktorer som bidrar till motivationen och som får eleverna att själva vilja läsa. Vi har därför i 

vår kunskapsöversikt valt att fokusera på hur eleverna själva anser att de kan motiveras till att 

läsa böcker; både skönlitteratur och faktaböcker.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

  

Syftet med kunskapsöversikten är att skapa en överblick över forskningsområdet om inre 

motivation till läsning av skönlitteratur och faktatexter utifrån ett elevperspektiv. 

  

Frågeställningar: 

 

 Vilka yttre faktorer påverkar elevernas inre motivation till läsning? 

 Vad anser eleverna själva att läraren kan göra för att öka deras inre motivation till 

att läsa? 

  

2. BAKGRUND 

Här kommer vi att presentera vad forskningen säger om inre och yttre motivation. Vi kommer 

även presentera vad yttre faktorer som påverkar den inre motivationen är.  

2.1 Motivation 

 

Edmunds och Bauserman (2006, s.414) förklarar att elevers motivation leder till oro hos 

många lärare och att elevers bristande motivation är förklaringen till många av de problem 

som lärare ställs inför i klassrummet. De förklarar också att motivationen spelar en viktig roll 

vad gäller lärandet och att motivationen hos eleverna avgör om lärandet blir kortvarigt och 

ytligt eller permanent och internaliserat. Även Gambrell (1996, s.15) skriver om hur 

motivationen påverkar om lärandet blir ytligt eller djupt. Hon menar också att läsmotivation 

är ett aktuellt ämne och att många lärare vill få en ökad förståelse för hur elevernas motivation 

till att läsa kan utvecklas. Palmer, Codling och Gambrell (1994, s.176) anser att elevers 

motivation till läsning bör vara högt prioriterat eftersom många elever riskerar att misslyckas 

med läsningen på grund av bristande motivation. Samtidigt menar Strommen och Mates 

(2004, s.188) att väldigt få elever, oavsett läsförmåga, spenderar sin fritid till att läsa.  

2.2 Inre motivation 

 

McGeown, Osborne, Warhurst, Norgate och Duncan (2015, s.110) skriver att en av de mest 

populära teorierna om motivation är teorin om inre och yttre motivation. Inre motivation 

handlar om att läsa för läsningens skull; att läsningen ger en inre glädje och njutning. Den inre 

motivationen kan bero på en nyfikenhet att lära sig mer om ett ämne eller en vilja att klara av 

svårare texter. Den inre motivationen är också mer sammankopplad med hur mycket tid 

eleverna spenderar på läsning. Guthrie, Hoa, Wigfield, Tonks och Perencevich (2006, s.91) 

förklarar den inre motivationen som elevernas nyfikenhet på nya böcker och ämnen, att 

försjunka sig i böcker under längre tid samt en vilja att läsa längre och svårare texter. De 

menar också att den inre motivationen påverkar läsförståelsen mer än den yttre motivationen 

hos elever i grundskolan. Baker och Wigfield (1999, s.455) menar att den inre motivationen 

handlar om att vara motiverad, nyfiken och intresserad av någonting för den egna sakens 

skull. Varga (2015, s.4) skriver att det är viktigt att eleverna reflekterar och funderar på vad 

texten de läser betyder för dem i deras eget liv. 
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2.3 Yttre motivation 

 

Guthrie et al (2006, s.91) menar att den yttre motivationen handlar om att läsa för betyg eller 

konkurrens. McGeown et al (2015, s.111) menar att både den inre och yttre motivationen kan 

påverka hur mycket eleverna läser, men att de gör det på olika sätt. Den yttre motivationen 

kan vara mer fördelaktig när det handlar om att läsa läroböcker. Edmunds och Bauserman 

(2006, s.414) menar dock att en förstärkning av den yttre motivationen inte bidrar till 

bestående förändringar i elevernas läsmotivation. Med detta menar de att motivationen finns 

kvar så länge belöningen finns kvar. Baker och Wigfield (1999, s.455) skriver också om att 

den yttre motivationen ofta förekommer inom skolans värld. Den yttre motivationen handlar 

om hur elevernas motiveras av lärarens bekräftelse, betyg eller för att vara bättre än andra 

klasskamrater. Dessa faktorer förekommer endast i skolan där eleverna blir bedömda och 

jämförda med andra.  

2.4 Yttre faktorer som påverkar den inre motivationen 

 

Cole (2003, s.329) skiljer på två typer av intressen som påverkar den inre motivationen. Dels 

det personliga intresset som handlar om att olika elever föredrar olika ämnen eller aktiviteter, 

dels det situationsbundna intresset som påverkas av yttre faktorer i omgivningen. Dessa yttre 

faktorer kan vara hur klassrummet är utformat, mängden böcker som är tillgängliga etc. Varga 

(2015, s.7) skriver att en lärare kan påverka elevernas intresse för böcker genom hur hen 

presenterar texter i klassrummet, genom till exempel högläsning och textsamtal. 

 

3. METOD 

 

Här kommer vi att presentera hur vi gått tillväga i vår litteratursökning, hur vi valt att göra 

vårt urval samt vad vi valt att fokusera på i vår kartläggning.  

3.1 Litteratursökning och urval 
  

När vi inledde vår litteratursökning beslutade vi oss för vilka sökord som kändes relevanta för 

våra frågeställningar. Därefter gjordes en pilotsökning i Eric (Proquest) för att hitta forskning 

inom det pedagogiska området. Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 75) nämner Eric 

(Proquest) som en av de databaser där man kan hitta utbildningsvetenskaplig forskning. Vi 

testade både svenska och engelska sökord, men aldrig en kombination av dem. Vi upptäckte 

snart att vi behövde fokusera på internationell forskning för att kunna få ett brett underlag till 

vår kunskapsöversikt. Därför startade vi med att söka i Eric (Proquest) och utökade senare 

våra sökningar till Wiley Online Library. Vi valde att endast söka efter artiklar som var peer-

reviewed. Då vi började med relativt breda sökord insåg vi snart att vi behövde begränsa oss 

för att hitta mer relevanta forskningsartiklar. Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 78) 

betonar vikten av att formulera rätt sökbegrepp för att få fram relevanta sökträffar. De skriver 

att man brukar formulera sökbegrepp genom att utgå från begrepp i frågeställningen för att 

därefter söka på enstaka begrepp eller kombinationer av begrepp. 

 

I den första sökningen använde vi söktermerna “reading motivation” vilket genererade 3274 

träffar. För att minska antalet träffar gjordes en andra sökning på söktermerna “reading 

motivation elementary school” vilket genererade i 703 träffar. Av dessa läste vi de första 67 

rubrikerna som kom upp och valde ut 7 abstracts som verkade intressanta. Av dessa 7 
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abstracts valdes 3 artiklar ut för att granskas ytterligare vilket resulterade i att vi valde 2 

artiklar att kartlägga. En av dessa artiklar valdes senare bort då den inte kändes relevant för 

våra frågeställningar (se sidan 10). För att få ner antalet träffar valde vi sedan att kombinera 

sökorden med en boolesk operator. En boolesk operator är enligt Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013, s. 78) då sökorden kombineras med t.ex. AND, vilket innebär att 

sökningen endast genererar träffar som innehåller både A och B ( A AND B). Vi använde oss 

också av trunkering vilket enligt Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 81) är när man 

ersätter början eller slutet av ett ord med en asterisk. Vi sökte t.ex. på read* vilket kan 

generera träffar som reading, reader, readers etc. För att ytterligare begränsa antalet sökträffar 

valde vi även att göra en sökning där vi bestämde att sökordet skulle finnas med i titeln. I 

tabell 1 visas hur alla våra sökningar gått till: 

  

Tabell 1. Litteratursökning 

 
 

I tabellen ovan framgår det att första steget i urvalsprocessen var att läsa igenom rubrikerna 

och välja ut de som passade våra frågeställningar. Därefter lästes dessa artiklars abstracts för 

att ytterligare kunna utesluta de som inte var relevanta. Kvarvarande artiklar granskades 

ytterligare genom att vi läste hela artiklarna och beslutade om vi ville använda dem i 

kartläggningen. Vi valde de artiklarna som handlade om elevers motivation till läsning utifrån 

ett elevperspektiv. Med elevperspektiv menas hur eleverna själva ser på hur de motiveras till 

att läsa. Artiklar som fokuserar på ett elevperspektiv utgår framförallt från intervjuer eller 

enkäter med eleverna. Vi såg också att en del artiklar återkom i flera av sökningarna vilket 

gjorde att dessa kändes extra relevanta. De artiklar som valdes bort fokuserade antingen på ett 

lärarperspektiv eller motivation i allmänhet. 
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I kunskapsöversikten kommer vi att behandla följande artiklar och i en del av tabellerna som 

presenteras längre fram i framställningen, kommer de att benämnas med följande nummer: 

 

Tabell 2. Artiklarna 

 

 

 

3.2 Kartläggningens process 
  

Nilholm (2017, ss. 15-17) menar att en av orsakerna till att man gör en kartläggning när man 

ska forska om ett nytt område är för att man inte ska upprepa forskning som redan finns. En 

annan orsak kan vara att en kartläggning snabbt ger en överblick över området man vill 

undersöka men också att det ställs högre krav på att forskningen ska bygga på vetenskaplig 

grund. Nilholm (2017, s. 47) skriver att vid en kartläggning väljes olika aspekter ut som man 

vill få en överblick över och dessa ska utgå ifrån en frågeställning som man har. Om man är 

intresserad av att veta vilka och hur många som medverkade i studien kartlägger man urval. 

Är man intresserad av att få veta hur forskaren kommit fram till ett resultat i studien 

kartlägger man metoderna. Genom att göra en kartläggning går det att se inom vilket område 

det går att göra en djupare analys. 
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Kartläggningen gjorde vi i form av en matris (se bilaga 2) där utvalda delar ur artiklarna 

plockades ut och jämfördes. De delar vi valde att kartlägga i matrisen var syfte, metod, urval 

samt resultat. Matrisen gav en snabb överblick över de centrala delarna från artiklarna och gav 

oss möjlighet att kunna jämföra olika artiklar. Under arbetet med matrisen noterade vi att alla 

artiklarna hade ett liknande syfte; att ta reda på vad som motiverar eleverna till läsning. Vi 

valde därför att inte kartlägga syftet ytterligare. Övriga delar av matrisen plockades ut och 

sammanställdes i olika tabeller som kommer att redovisas i kartläggningen. Under arbetet 

med kartläggningen har vi också valt att kartlägga studiernas publiceringsår samt om 

motivationsfaktorerna förändrats under de åren som artiklarna publicerats. Dessa jämförelser 

finns därför inte med i matrisen utan har kartlagts direkt i tabeller. 

 

Under arbetet med kartläggningen valdes en artikel (Promise for Enhancing Children’s 

Reading Attitudes Through Peer Reading: A Mixed Method Approach, 2014) bort. Artikeln 

var publicerad i Korea. Artikeln var ur ett elevperspektiv och fokuserade på elevernas 

motivation, men artikeln fokuserade endast på parläsning som motivationsfaktor. Artikeln 

handlade om en intervention för att se om parläsning ökade motivationen, vilket det gjorde, 

men eleverna fick inte själva beskriva vad som motiverade dem till att läsa. Vi ansåg därför 

att artikeln bara belyste en utvald del av vad som skulle kunna motivera eleverna.  

 

4. KARTLÄGGNING 

I vår kartläggning har vi valt att fokusera på urval, publiceringsår, studiernas resultat samt 

metod.  

4.1 Studiernas urval 

 

Vi har kartlagt åldersfördelningen bland eleverna i de utvalda studierna. I en av studierna 

medverkade elever från årskurs 1-2. I tre av studierna medverkade elever från årskurs 5-6 och 

i fem av studierna medverkade elever i årskurs 3-4.  

 

Artiklarna i kartläggningen fokuserar på elever i årskurs 1-6, där majoriteten av eleverna går i 

årskurs 3-4. Det man får ha i åtanke är att eleverna börjar skolan tidigare både i USA och i 

Storbritannien. De elever som i studierna går i årskurs 1-2 är alltså yngre än eleverna i årskurs 

1-2 i Sverige. Att så få artiklar valde att fokusera på elever i årskurs 1-2 kan bero på att många 

elever i årskurs 1 inte kommit igång med sin läsning ännu. I årskurs 3-4 är de allra flesta 

eleverna etablerade läsare, vilket gör det enklare för dem att t.ex. själva läsa frågorna i en 

enkät. 

 

Vi jämförde i vilka länder studierna genomfördes och såg att majoriteten av studierna 

genomfördes i USA. Bara en av de nio studierna i kartläggningen genomfördes i 

Storbritannien. Detta var artikel 6 av McGeown, Osborne, Warhurst, Norgate & Duncan 

(2016). I denna studie medverkade 11 grundskolor runt om i Storbritannien. Studierna från 

USA var fördelade över landet geografiskt och den socioekonomiska statusen varierade. I 

artikel  2 av Cole (2003) deltog endast 4 elever i studien, vilket gjorde den till den studien 

med minst antal elever av de artiklar vi granskade. I artikel 6 av McGeown et al (2016) 

hittade vi en enkätundersökning där 791 elever deltog vilket gjorde deras studie till den med 

flest antal deltagare. 
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4.2 Artiklarnas publiceringsår 

 

Vi har kartlagt vilka år artiklarna publicerades vilket visas i diagram 2. Den första artikeln 

publicerades år 1994 (Palmer, Codling & Gambrell) och den senaste publicerades år 2016 

(McGeown et al). Vi kan också utläsa att två artiklar publicerades år 2006 (Edmunds & 

Bauserman., Guthrie et al.) Diagrammet visar också att inga av artiklarna i kartläggningen 

publicerades mellan 2010-2015. Nedan följer ett diagram över artiklarnas publiceringsår: 

 

 
Diagram 2. Artiklarnas publiceringsår. 

 

I diagram 2 kan vi se att forskningen om läsmotivation utifrån ett elevperspektiv har varit 

aktuellt under en längre tid. Artiklarna sträcker sig från 1994 till 2016 vilket tyder på att 

forskare fortfarande är engagerade i frågan. Utifrån de sökningar som vi gjort kan man se ett 

uppehåll mellan åren 2010-2015. Detta kan bero på att någon annan forskningsfråga varit mer 

aktuell under denna tidsperiod. 

  

4.3 Artiklarnas slutsatser 

 

Vi har kartlagt vilka motivationsfaktorer som tas upp i de olika artiklarna i tabell 2 och 

sammanställt vilka av dessa som förekommer mest frekvent.  Detta gör att vi kan utläsa vad 

eleverna själva anser är det som motiverar dem mest. I tabellen nedan kan vi se att artiklarna 

1,5,6,7,8,9 nämnde elevernas personliga intresse som en motivationsfaktor för eleverna. 

Personligt intresse nämns i 6 av 9 artiklar vilket gjorde att detta var den motivationsfaktor 

som tas upp i flest artiklar. Att få välja bok själv nämndes som en motivationsfaktor i 

artiklarna 1,3,4,5,8 vilket gjorde denna faktor till den näst mest förekommande faktorn. Nedan 

följer en tabell där motivationsfaktorerna är listade efter hur många artiklar som tar upp dessa:  
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Tabell 3. De motivationsfaktorer som tas upp i artiklarna 

 

 
 

De ovan nämnda motivationsfaktorerna påverkar alla elevernas inre motivation enligt 

författarna. En del av dessa är dock yttre faktorer som eleven själv inte kan påverka, men som 

i sin tur påverkar elevens inre motivation till att vilja läsa. En yttre faktor kan t.ex. vara att ha 

mycket litteratur runt om kring sig vilket skapar stor möjlighet att välja böcker efter eget 

intresse, som i sin tur motiverar eleven till att läsa. Av de motivationsfaktorer som nämns i 

artiklarna är följande motivationsfaktorer yttre faktorer som påverkar den inre motivationen: 

tips från kompisar, rikt klassrumsbibliotek, att få böcker, högläsning, bokens egenskaper, 

temaböcker som läraren tagit fram, lärarens entusiasm om boken samt familjens intresse.   

4.3.1 Personligt intresse och att få välja bok själv 

Kartläggningen visade att elevernas personliga intresse är den största motivationsfaktorn till 

att vilja läsa. Att få välja bok själv kan ses som starkt sammankopplad med det personliga 

intresset, eftersom eleverna ofta väljer bok utifrån sitt personliga intresse. De ovan nämnda 

motivationsfaktorerna är beskrivna så som de tas upp i studierna, men det man får ha i åtanke 

är att en del av författarna kanske ser dessa två faktorer som en och samma sak, vilket kan 

göra tabellen missvisande.  

 

Boltz (2007) menar att det är viktigt att skilja på elevernas intressen och elevernas preferenser 

när man undersöker vad som motiverar eleverna till att läsa. Han menar att en preferens 

innebär ett påtvingat val av alternativ som någon annan erbjuder. Om man frågar eleven om 

denne föredrar en faktabok eller en skönlitterär bok så erbjuder man eleven två val, men som 

kanske inte stämmer överens med vad eleven valt utifrån ett helt fritt val. Ett intresse är 

däremot något som eleven själv kan välja fritt. Boltz skriver också att elevernas personliga 

intressen är nyckeln till deras motivation och att eleverna gärna läser om de själva får välja 

bok. Strommen och Mates (2004, s. 297) menar att elever med hög motivation till läsning 

läser varje dag för att de älskar att läsa. De menar också att dessa elever inte ser läsning av 

skolböcker som underhållande, men att de ändå gör skoluppgifter snabbt och effektivt för att 

hinna med att läsa böcker som de själva valt utifrån sitt personliga intresse. Palmer, Codling 

och Gambrell (1994, s. 177) skriver att läraren kan ge eleverna möjlighet att få välja bok själv 

utifrån sitt eget intresse men med stöd av läraren så att boken har en lämplig svårighetsgrad 
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för eleven. De ansåg också att eleverna blev mer motiverade att läsa om de själva valt boken 

de skulle läsa. Edmunds och Bauserman (2006, s. 422) skriver om vikten av att läraren förser 

eleverna med böcker som passar deras personliga intressen och att läraren ständigt uppdaterar 

sig om vad varje elev föredrar att läsa. De anser också att genom att låta eleverna själva välja 

böcker så kan deras inre motivation till läsning öka. Gambrell (1996, ss.21-22) menar att en 

av de starkaste motivationsfaktorerna för att en elev ska välja att läsa är möjligheten att själv 

få välja bok. Hon menar också att eleverna tycker böcker de själva valt är mer intressanta 

vilket gör dem mer engagerade i läsningen. Cole (2003, s. 335) skriver att böckerna i 

klassrummet ska representera en stor variation av ämnen, genrer och svårighetsgrader för att 

fånga varje elevs personliga intresse. McGeown et al (2016, s. 121) menar att läraren bör ha 

goda kunskaper om vilka böcker eleverna föredrar så att varje elev kan hitta böcker utifrån sitt 

intresse. De menar också att genom att veta vilken sorts genre eleven tycker om så kan läraren 

guida eleven till nya böcker. Guthrie et al (2006, s.109) anser att om eleven själv får välja bok 

utifrån en genre denne föredrar såkommer motivationen att läsa den valda boken öka, vilket i 

längden också kommer öka den generella inre motivationen att läsa.  

4.3.2 Tips från kompisar 

Palmer, Codling och Gambrell (1994, s. 177) menar att om eleverna får ta del av 

klasskompisarnas boktips så kan detta göra eleverna intresserade för nya böcker och 

författare. Klassrummet kan därför med fördel fyllas med bokrecensioner gjorda av elever så 

att andra elever kan finna inspiration från sina kamrater. Cole (2003, s. 335) menar att 

eleverna bör erbjudas många tillfällen att delta i sociala interaktioner kring litteratur med sina 

klasskamrater eftersom flertalet elever behöver diskutera kring vad de läst för att lära sig. 

Gambrells (1996, s. 22) studie visar att eleverna gärna läser böcker som deras kompisar läst. 

Hon rekommenderar därför”bokklubbar” i klassrummet där eleverna kan prata om böcker de 

läst med varandra. Edmunds och Bausermans  (2006, s. 420) studie visade att eleverna gärna 

både delgav andra och tog emot boktips från sina kompisar. Eleverna gillade både att ta del av 

bokrecensioner samt att prata infomellt om böcker de läst med sina kompisar. 

4.3.3 Ett rikt klassrumsbibliotek 

Palmer, Codling och Gambrell (1994, s.177) anser att klassrummets utformning är något som 

är viktigt för att eleverna ska finna motivation till att läsa. Klassrummet bör därför vara rikt 

med böcker av olika genrer för att fånga olika läsare. Gambrell (1996, s. 21) skriver om vikten 

av att ha mycket böcker i klassrummet för att motivera eleverna till att läsa. Hon menar att 

mängden böcker i klassrummet kan ha en positiv effekt på läsutvecklingen hos eleverna. 

Gambrell anser att klassrumsbibliotek är viktigt för elevernas motivation, men hon påpekar att 

det inte är tillräckligt att bara ha böcker ståendes i bokhyllan. Det viktiga är vad som faktiskt 

görs med böckerna. I Edmunds och Bauserman (2006, s.419) studie framkommer det att 

eleverna föredrar ett skolbibliotek framför ett klassrumsbibliotek, eftersom utbudet av böcker 

ofta är större på ett skolbibliotek. Det är också anmärkningsvärt att eleverna inte ansåg att 

bibliotekarien var nödvändig i biblioteket. Edmunds och Bauserman drar därför den slutsatsen 

att endast tillgången till en stor variation av böcker verkade motiverande för eleverna. 

Strommen och Mates (2004, s. 199) menar att om eleverna har en stor variation av böcker 

omkring sig så är sannolikheten högre att eleverna kommer välja att läsa framför en annan 

aktivitet.  

4.3.4 Lärarens roll 

Gambrell (1996, ss. 20-21) skriver om vikten av att läraren är en god förebild för eleverna på 

så vis att läraren visar att denne uppskattar böcker och är entusiastisk vad gäller läsning. För 

att visa detta för eleverna anser Gambrell att läraren ska samtala med eleverna om sina egna 
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läsupplevelser. Gambrell förklarar att när läraren berättar om sina egna läsupplevelser så får 

eleverna en förståelse för hur böcker kan berika våra liv och ge oss en större bild av världen.  

 

Palmer, Codling och Gambrell (1994, s. 177) menar att det är tydligt att mängden böcker i 

klassrummet eller i skolbiblioteket är viktigt för eleverna. Ett stort utbud av böcker gör att 

eleverna kan välja böcker utifrån sitt personliga intresse och på så vis också känner 

delaktighet i sin egen läsutveckling. Edmunds och Bauserman (2006, s. 422) anser att 

eleverna ska ha tillgång till ett skolbibliotek. De rekommenderar att läraren ger eleverna 

många tillfällen att besöka biblioteket och att eleverna ska erbjudas att gå till biblioteket när 

de är färdiga med lektionens mål. 

 

Edmunds och Bauserman (2006, s. 421) skriver om hur läraren utifrån ett valt ämne kan ge 

eleverna olika alternativ av genrer. Om eleverna ska lära sig om delfiner så ska det finnas en 

roman, en faktabok och en dikt om delfiner. På så sätt kan alla elever få möjlighet att själva få 

välja bok men ändå utifrån det bestämda ämnet. Edmunds och Bauserman menar att eleverna 

då känner en större delaktighet i sin egen läsning. Cole (2003, s. 335) skriver också om vikten 

av att ha mycket böcker i klassrummet  samt att ha en stor variation av genrer, ämnen och 

svårighetsgrad för att kunna tillgodose alla elevernas intressen. 

 

Läraren har därför en viktig roll i att inventera de böcker som finns i klassrummet så att de 

passar just den aktuella elevgruppen. Det är även viktigt att läraren snabbt fångar upp förslag 

på böcker från eleverna. Att ha flera exemplar av populära böcker eller serier är också något 

läraren kan tänka på. Palmer, Codling och Gambrell (1994, s.177) redovisar i sin studie att 

eleverna anser att tidigare erfarenheter med boken eller författaren är mycket motiverande. De 

rekommenderar därför böcker inom en serie eftersom dessa ger eleverna möjlighet att möta 

samma karaktärer men i en ny spännande handling.  

4.3.5 Högläsning 

Edmunds och Bauserman (2006, s. 422) nämner i sin studie vikten av att läraren högläser 

varje dag för sina elever. Valet av högläsningsbok ska vara genomtänkt och spegla klassens 

intresse eller ha koppling till övrig undervisning. Strommen och Mates (2004, s. 196) studie 

visar att eleverna ansåg att högläsning och läsning stimulerade deras fantasi och tog dem till 

nya spännande platser. De ansåg också att böckerna gav mer detaljer som gjorde att de kunde 

föreställa sig böckernas världar, vilket gav ett helt annat perspektiv än vad filmer gjorde.  

4.3.6 Familjens roll 

Två artiklar (Edmunds & Bauserman, 2006., Strommen & Mates, 2004) nämner familjens 

intresse som en motivationsfaktor. Dessa artiklar nämner också att när eleverna får böcker i 

present så ser eleverna detta som motiverande. Presenter är något som ofta ges av familjen, 

vilket gör att om eleverna får böcker så kan detta vara något som indirekt gör att det är 

familjen som påverkar elevernas inre motivation till läsning. Edmunds och Bauserman (2006, 

s. 420) skriver att elevernas familj spelar en stor roll för vad och hur mycket eleverna läser. I 

deras studie framkom det även att det framförallt var elevernas mödrar som påverkade 

elevernas motivation till att läsa, även om övriga familjemedlemmar också påverkade 

elevernas läsmotivation. Strommen och Mates (2004, ss.193-195) studie visade ett tydligt 

samband mellan elevernas motivation och hur mycket de kunde diskutera med 

familjemedlemmar om böcker. Elever med hög motivation till läsning såg sin familj som stora 

förebilder för läslust och uppskattade diskussioner kring bokens karaktärer och handling med 

familjen. Strommen och Mates menar att föräldrar som schemalägger tid för läsning i 

familjen, visar att de prioriterar läsning och på så sätt kan de få sina barn att själva inse värdet 
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av att läsa böcker för sin egen skull. Strommen och Mates menade också att elever med låg 

läsmotivation inte ansåg att deras familjer såg läsning som värdefullt eller underhållande. 

Elever med låg motivation ansåg också att den tid som familjen spenderade på läsning med 

sina barn minskade drastiskt när barnen började skolan.  

4.4 Artiklarnas metod 
 

De flesta artiklar använde sig av enkäter och intervjuer i sina studier, vilket är lämpligt om det 

är elevernas åsikter som ska lyftas fram. En metod som observation kan vara svår att använda 

när elevens perspektiv ska vara i fokus. En av artiklarna i kartläggningen (Cole, 2003) 

använde observation i kombination med läslogg och ett flertal intervjuer. När observation 

används på detta sätt tillsammans med intervjuer kommer elevens åsikter fram och inte bara 

observatörens. I tabell 5 kan vi se vilka metoder de olika artiklarna använde sig av i sin studie. 

Vi kan också se hur många elever som deltog i studierna samt vilken åldersgrupp de tillhör. I 

tabell 5 kan vi t.ex. utläsa att i artikel 1 intervjuades 18 elever i årskurs 4 medan i artikel 9 

medverkade 371 elever i årskurs 5 och 6 i en enkätundersökning och i ett lästest.  

 

 

Tabell 5. Artiklarnas metod och urval 

 
 

Vi kan se att studierna varierade i deltagarantal. I artikel 2 (Cole, 2003) deltog 4 elever från 

årskurs 2 i en studie där de observerades, spelades in och intervjuades av sin lärare som också 

var forskare. Detta var den studie med minst antal deltagare. I artikel 6 (McGeown et al) 
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deltog 791 elever i en enkätundersökning vilket gjorde detta till den studie med flest antal 

deltagare.  

 

4.5 Kritisk granskning av artiklarna 

 

Vid kartläggningen av metoden kan vi se att de flesta studierna använde sig av intervju eller 

enkät, vilket är lämpliga metoder när det är elevernas åsikter som ska synliggöras. Både 

intervjuerna och enkäterna är dock situationsberoende, vilket innebär att den specifika 

situationen kan påverka resultatet. Om eleverna just den dagen när enkätundersökningen 

genomfördes har en dålig dag kan detta påverka hur de svarar på enkäten. Även tidpunkten på 

året kan göra att resultatet varierar. Eleverna är oftast mindre motiverade i slutet på 

vårterminen när sommarlovet närmar sig jämfört med i början på höstterminen. Elevernas 

läsförmåga varierar också under läsåret vilket kan påverka hur eleverna känner inför 

läsningen och hur de motiveras till att läsa. Motivation hos enskilda elever är något som är 

svårt att mäta, då motivationen hela tiden kan förändras. Motivation är inte något konstant 

utan kan skilja sig beroende på dag, humör och andra händelser i elevens liv.  

 

Intervjuer och enkäter har både för- och nackdelar när det gäller studier som involverar barn. 

En intervju kan för en del elever bli en konstig och annorlunda situation där man känner sig 

pressad att svara på ett visst sätt. Om eleverna inte känner sig helt bekväma i intervjun kan 

resultatet bli missvisande. Samtidigt kan en intervju ge forskaren möjlighet att ställa 

följdfrågor som inte är möjliga vid en enkät. Intervjun kan därför ge större möjlighet till 

djupare svar. En enkät är anonym vilket ger eleven en trygghet att denne kan svara ärligt. Det 

finns också möjlighet att hoppa över frågor som man inte vill svara på, något som är svårt vid 

en intervju. Enkäter med elever görs dock ofta i klassrummet, vilket kan göra att eleverna 

svarar som sina kamrater. Intervjun görs istället ofta enskilt, vilket gör att eleverna inte 

påverkas av sina kamrater. En intervju är inte lika flexibel vad gäller tidpunkten som en enkät 

är, vilket gör att forskaren blir mer påverkad om en elev skulle vara sjuk vid intervjutillfället. 

Enkäten är däremot väldigt flexibel i och med att den ibland kan besvaras på nätet, vilket 

också gör att den kan nå ett större geografiskt område.  Man kan därför se att både intervjuer 

och enkäter har olika för- och nackdelar.  

 

Eleverna som deltog i studierna varierade från 4 elever till 791 elever. Coles (2003) studie 

med endast 4 elever pågick under ett helt läsår och gav forskaren möjlighet att observera, 

intervjua och spela in eleverna. Att studera ett litet undersökningsmaterial kan på så sätt ge 

forskaren möjlighet att följa med eleverna under en längre period. Då försvinner också en del 

av de problem som vi tidigare nämnde, t.ex. att den specifika situationen påverkar resultatet. 

Här hade forskaren möjlighet att göra en sammanställning över ett stort antal tillfällen av 

observationer, intervjuer etc. McGeown et al (2016) bedrev den studie med det största 

undersökningsmaterialet och genomförde under ett tillfälle en enkät med 791 elever. Här är 

materialet så pass stort att en intervju inte skulle varit möjlig. Istället kan forskaren få en bild 

över hur ett stort antal elever ser på olika motivationsfaktorer. Detta är också den enda studien 

som enbart använt sig av enkät, vilket också förstärker vårt resonemang om att ett större 

undersökningsmaterial ofta inte är förenligt med tidskrävande metoder såsom intervjuer.  
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5. DISKUSSION 

5.1 Kritisk granskning av vår metod, urval och kartläggning 

 

Vårt kartläggningsområde är relativt stort vilket gjorde att vi fick ett stort antal träffar när vi 

gjorde våra första sökningar. För att smalna av sökträffarna fick vi begränsa våra sökord och 

detta gjorde vi genom att till exempel bestämma att sökorden skulle finnas med i artikelns 

titel. Detta betyder dock att vi kan ha missat en del relevanta artiklar där forskaren inte valt en 

titel som speglar innehållet i sin artikel. Otydliga titlar kan också vara ett problem när man går 

igenom de sökträffar som kommer upp. Omvänt så kan också en bra titel göra att man blir 

vilseledd att tro att den är relevant. Detta upptäcks dock när artikeln läses, men gör att mycket 

onödig tid läggs på fel artikel. Vi är dock medvetna om att vi kan ha missat ett flertal viktiga 

artiklar på grund utav att vi valde att begränsa våra sökningar. Vid en bredare sökning hade 

kunskapsöversikten däremot kunnat bli alltför stor och därför valde vi de begränsningar som 

vi gjorde. 

 

När vi gjorde vår sökning såg vi att många artiklar var publicerade på 1990-talet och i början 

av 2000-talet medan färre var publicerade efter 2010. Ett stort antal av de abstracts som vi 

valde att läsa igenom kom därför från 1990-talet. De artiklar som vi slutligen valde att ha med 

i vår kartläggning var därför spridda från 1994-2016, vilket var en relativt stor spridning över 

tid. Vår ursprungliga tanke var att ha fler artiklar som var publicerade nyligen, men urvalet 

gjorde att vi fick utöka vår sökning.  

 

Då vi kartlade vart forskningen hade genomförts upptäckte vi att 89% av forskningen 

bedrivits i USA. Endast en av artiklarna (McGeown et al, 2016) kom från Storbritannien. Den 

artikeln som vi valde bort under kartläggningen var från Korea. Under artikelsökningarna 

noterade vi att många av de ledande forskarna, t.ex. Gambrell, Guthrie och Wigfield, var från 

USA, vilket antyder att forskningen om läsmotivation är stor där.  Det kanske hade stärkt 

kunskapsöversikten om de valda artiklarna varit mer geografiskt spridda. I USA ser 

skolkulturen ut på ett specifikt sätt som inte går att direkt generalisera med skolor i Europa. 

Resultatet av kunskapsöversikten hade därför möjligtvis sett annorlunda ut om alla studier 

gjorts i Europa. När vi gjorde våra sökningar insåg vi ganska snart att vi inte kunde hitta 

forskning från Sverige som fokuserade på motivation till läsning utifrån ett elevperspektiv. 

Det hade därför varit intressant att undersöka vidare om elever i Sverige motiveras på samma 

sätt som elever i USA och Storbritannien.  

 

Kunskapsöversikten fokuserar på elever i lågstadiet, alltså elever i åldrarna 7-10 år. Eftersom 

de flesta artiklar kom från USA och eleverna där börjar när de är yngre så går de i årskurs 5 

när de är cirka 10 år. Därför är en del av de artiklarna vi valt att ha med i kunskapsöversikten 

riktade till elever i årskurs 5-6. Skillnaden när elever i olika länder börjar skolan kan vara ett 

problem när man ska jämföra forskning från olika länder eftersom eleverna då har kommit 

olika långt i sin utbildning och har olika mycket kunskap. I kartläggningen kunde vi se att de 

flesta artiklarna fokuserade på elever i årskurs 3-4 (56 %), vilket vi tror beror på att eleverna 

då är etablerade läsare. Detta gör att eleverna själva kan svara på enkäter och har mer läsvana 

än yngre elever. 33 % av artiklarna fokuserade på elever i årskurs 5-6. Bara 11 % av artiklarna 

fokuserade på elever årskurs 1-2, vilket kan bero på att dessa elever är precis i början av sin 

läsutveckling. Samtidigt visar forskning av Mazzoni, Gambrell och Korkeamaki (1999, 

ss.245-246) på att elever är som mest motiverade till att läsa i början av sin skolgång oavsett i 

vilken ålder de börjar skolan och att denna motivation senare sjunker, vilket borde innebära 

att det är angeläget att ta reda på vad som motiverar unga läsare. Edmunds och Bauserman 
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(2006, s. 415) menar också att motivationen sjunker med stigande ålder och motivationen till 

att läsa sjunker som mest mellan första och fjärde klass. Detta menar Edmunds och 

Bauserman kan bero på att eleverna blir mer medvetna om hur de läser jämfört med sina 

kamrater. Vi anser därför att det skulle vara intressant att veta vilka drivkrafter som lockar 

unga elever till läsning. Detta för att vi som lärare kan ge eleverna verktyg att bibehålla sin 

inre motivation så att de vill fortsätta läsa även när de blir äldre.  

5.2 Resultatdiskussion 

 

Vår första frågeställning som vi ville få svar på var; vilka yttre faktorer påverkar elevernas 

inre motivation till läsning? 

 

Med yttre faktorer menar vi saker i elevernas omgivning som kan påverka deras egen vilja att 

läsa. Innan vi startade kartläggningen hade vi en tanke om att sådana yttre faktorer kunde vara 

familj, lärare, mängden böcker i klassrummet, platser i klassrummet där eleverna kunde läsa 

etc. men kartläggningen visade delvis ett annat resultat. Att elevernas familj är engagerade i 

läsning trodde vi skulle vara en viktig motivationsfaktor till att eleverna själva skulle vilja 

läsa. Läsdelegationen (2018, s. 154) skriver att barn tidigt börjar att härma vuxnas 

läsbeteenden och att föräldrarnas läsvanor påverkar barnens läsintresse. Kartläggningen visar 

dock inget tydligt samband mellan familjen och elevers motivation till läsning eftersom 

endast två artiklar nämner familjen som en motivationsfaktor. Edmunds & Bauserman (2006) 

och Strommen & Mates (2004) nämnde familjens intresse som en motivationsfaktor. De 

menar båda att elevernas familj spelar en stor roll för vad och hur mycket eleverna läser. 

Utifrån egna erfarenheter så anser vi att det är betydelsefullt vilken attityd 

familjemedlemmarna har till läsning samt hur mycket familjen läser med eleverna. Vi har 

erfarit att flera av eleverna som inte läser sin läsläxa hemma inte har något stöd från familjen. 

Elever i de lägre åldrarna kanske påverkas mer av familjens attityd och kräver mer stöttning 

utifrån än äldre elever.  

 

Som svar på vår frågeställning kan vi se att de yttre faktorer som påverkar elevernas inre 

motivation till läsning är framförallt tips från kompisar samt ett rikt klassrumsbibliotek. Dessa 

motivationsfaktorer tar Palmer, Codling och Gambrell (1994), Gambrell (1994) och Edmunds 

och Bauserman (2006) upp.  Dessa forskare anser att klassrummets utformning är något som 

är viktigt för att eleverna ska finna motivation till att läsa. Klassrummet bör därför vara rikt 

med böcker av olika genrer för att fånga olika läsare. Läraren kan också se till att byta ut 

böckerna som finns i klassrummet ofta så att det finns nya böcker att läsa. Av egen erfarenhet 

har vi sett att när det finns nya böcker i klassrummet är fler elever villiga att läsa mer än när 

det bara är samma böcker som finns hela tiden och ingen av dem väcker deras nyfikenhet. 

Palmer, Codling och Gambrell (1994, s. 177) anser också att stort utbud av böcker gör att 

eleverna kan välja böcker utifrån sitt personliga intresse och på så vis också känner en 

delaktighet i sin egen läsutveckling.  

 

Vi kan också dra slutsatsen att flera av motivationsfaktorerna som nämns i artiklarna är 

sådana som läraren kan påverka. Dessa motivationsfaktorer är till exempel att få välja bok 

själv (tas upp av 5 artiklar), att lära sig ny kunskap (3 artiklar), ett rikt klassrumsbibliotek (3 

artiklar), högläsning (2 artiklar), temaböcker (1 artikel), att få arbeta med loggböcker (1 

artikel) samt lämplig svårighetsgrad på boken (1 artikel). Vi kan alltså se att läraren kan 

påverka 8 av de 15 motivationsfaktorer som nämns i artiklarna från tabell 2. Det finns därmed 

en stark koppling mellan skolan, läraren och elevernas motivation till läsning. Detta är inte 

förvånande med tanke på hur mycket tid eleverna spenderar i skolan och att skolan ska vara 
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en plats där läsning utvecklas. Läraren har därför en viktig roll när denne utformar 

klassrummet, väljer vilka böcker som ska finnas i klassrummet samt väljer läsuppgifter till 

eleverna.  

 

Vår andra frågeställning var; vad anser eleverna själva att läraren kan göra för att öka deras 

inre motivation till att läsa? 

 

Tidigare nämnde vi läraren som en betydande faktor i elevernas inre motivation. Eleverna 

nämnde bl.a. att få välja bok själv, ett rikt klassrumsbibliotek, högläsning, temaböcker, att få 

arbeta med loggböcker samt lämplig svårighetsgrad på boken som viktiga faktorer för att de 

skulle känna sig motiverade att läsa. Dessa är saker som läraren har stor möjlighet att påverka.  

 

Att läraren påverkar elevernas inre motivation trodde vi skulle vara en stark 

motivationsfaktor, och utifrån kartläggningen kan vi se att tre artiklar; Gambrell (1996), 

Edmunds och Bauserman (2006) samt Guthrie et al (2006), nämnde lärarens entusiasm om 

böcker som motiverande för eleverna. Gambrell (1996, ss. 20-21) skriver om vikten av att 

läraren är en god förebild för eleverna på så vis att läraren visar att denne uppskattar böcker 

och är entusiastisk vad gäller läsning. Vi anser att lärare alltid kommer ha en stor roll när det 

gäller att vara goda föredömen. Läraren spenderar väldigt mycket tid med sina elever och för 

många elever fungerar skolan som ett andra hem. Det är därför viktigt att läraren visar ett stort 

intresse för böcker och läsning. När eleverna läser kan läraren själv läsa en egen bok och som 

lärare kan man också samtala om böcker man läst samt ge exempel från sina egna 

läsupplevelser.  

 

Alla elever lär sig på olika sätt och genom att ge dem fler valmöjligheter kan de få lära sig på 

det sätt som de lär sig bäst. Edmunds och Bauserman (2006, s. 421) skriver att eleverna 

känner en större delaktighet i sin egen läsning om de utifrån ett valt ämne få välja på olika 

alternativ av genrer. En del elever föredrar faktaböcker medan en del hellre läser 

skönlitteratur. Läraren måste därför känna sina elever och inventera de böcker som finns i 

klassrummet så att de passar just den aktuella elevgruppen. Genom att lära känna sina elever 

har läraren lättare att fånga upp elevernas förslag på böcker, vilket också gör eleverna mer 

delaktiga i undervisningen. 

 

Edmunds och Bauserman (2006, s. 422) nämner i sin studie vikten av att läraren högläser 

varje dag för sina elever. Vid val av högläsningsbok är det svårt att tillgodose alla elevers 

önskemål, men för att göra eleverna så delaktiga som möjligt kan eleverna få rösta fram 

vilken bok som ska högläsas. Eleverna kan också få ta med sig böcker hemifrån som de 

presenterar för klassen som ett förslag på högläsningsbok. När vi varit ute i verksamheten har 

vi sett goda exempel på detta där eleverna har varit engagerade när läraren högläst och vi har 

då insett vikten av att välja rätt bok. 

5.3 Vidare forskning 

 
Slutligen kan vi konstatera att det vore av intresse för framtida forskning att dels följa trenden 

med motivationsfaktorer för elevers läslust, dels att utföra studier inom området även i 

Sverige, för att se om de internationella resultaten överensstämmer med de svenska. Med 

tanke på att det svenska skolsystemet kan anses vara ännu mer individinriktat än till exempel 

det amerikanska skolsystemet, så är det troligt att resultatet av en dylik studie på svenska 

förhållanden skulle skilja sig något från de resultat som presenterats i denna kartläggning. 

Fortsatt forskning inom det här området känns därför högst relevant. Det vore också  
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intressant att undersöka vidare om det skulle vara möjligt för eleverna att ha individuella 

läsläxor som de själva kan få välja utifrån sitt personliga intresse. De flesta elever får idag 

läsläxa, men läser då samma bok som övriga i klassen. Utifrån vår kartläggning skulle det 

vara mer motiverande för eleverna att själva få välja bok att läsa sin läsläxa i. Det vore därför 

intressant att se i vilken utsträckning detta genomförs ute i de svenska skolorna.
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BILAGOR 

 

 

Bilaga 1 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 

 

 

Artikel Syfte Metod Urval Resultat 

1.What Teachers 

Can Learn About 

Reading 

Motivation 

Through 

Conversations 

With Children 

Syftet var att ta reda 

på vad som motiverar 

eleverna till att läsa. 

Intervju 91 4:e klassare. 

18 av dem valdes 

sedan ut för 

intervju. 

Personligt intresse, få 

välja bok själv, lära 

sig ny kunskap, 

högläsning, få 

böcker, bokens 

egenskaper, 

utmanande böcker, 

lärarens entusiasm 

om boken, familjens 

intresse 

2. What motivates 

students to read? 

Four literacy 

personalities 

Att ta reda på vad 

som motiverar 4 

elever på olika nivåer 

vad gäller läsförmåga 

samt läsmotivation. 

Observationer, 

filminspelningar, 

läsloggar och 

intervjuer. 

4 elever i 

lärare/forskarens 

klass. 2 flickor, 2 

pojkar. Alla på 

olika nivåer i 

läsning både vad 

gäller förståelse 

och motivation. 

Bokens egenskapaer, 

temaböcker, 

loggböcker 

3. In Their Own 

Words: What 

Elementary 

Students Have to 

Say about 

Motivation to 

Read- 

 

Lärarna ville veta vad 

som motiverar 

eleverna till att läsa. 

Enkät och intervju. 

 

330 3:e och 4:e 

klassare i 16 

klasser. 

Att få välja bok själv, 

tips från kompisar, 

rikt 

klassrumsbibliotek, 

tidigare erfarenheter 

med 

boken/författaren 

4. Creating 

classroom cultures 

that foster reading 

motivation 

Att ta reda på om ett 

“motivational reading 

program” kan 

förändra elevernas 

läsmotivation.  

Tog upp två tidigare 

studier och dess 

resultat.  

Implementerade ett 

10-veckors program 

designat för att öka 

elevernas 

motivation. 

Mer än 7000 

barn, 4000 

föräldrar, 320 

lärare från 49 

skolor i 9  USA 

stater deltog i 

studie nr 1.  

Att få välja bok själv, 

tips från kompisar, 

rikt 

klassrumsbibliotek, 

lärarens entusiasm 

om boken 

5. From Spark to 

Fire: Can 

Situational 

Reading Interest 

lead to Long-term 

reading motivation 

Syftet med studien 

var att se vad som 

gjorde eleverna 

nyfikna på nya 

böcker, vad som 

motiverade till att 

läsa längre perioder  

De hade ett CORI 

program under 12 

veckor. Eleverna 

skrev loggböcker 

om vad de läst.  

Enkät 

 

120 3:e klassare Personligt intresse, att 

få välja bok själv, tips 

från kompisar, 

lämplig 

svårighetsgrad, 

lärarens entusiasm för 

boken 



 

 

 

6. Understanding 

children’s reading 

activities: Reading 

motivation, skill 

and child 

characteristics as 

predictors 

Att ta reda på hur 

olika dimensioner av 

motivation hör 

samman med hur 

mycket tid eleverna 

spenderar med olika 

läsaktiviteter.  

Enkät 

Kvantitativ 

791 elever från 

11 primary 

schools i 

England. Elever 

mellan 8-10 år 

Personligt intresse, att 

lära sig ny kunskap, 

utmanande böcker 

7. What We Want: 

Boys and Girls 

Talk about 

Reading 

Att ta reda på hur 

pojkar och flickor 

motiveras till att läsa 

Intervju och essä. 

Kvalitativ  

69 elever, varav 

35 pojkar. 10-13 

år. USA North 

Carolina. 

Personligt intresse 

8. Learning to 

Love Reading: 

Interviews With 

Older Children and 

Teens 

Syftet var att se om 

intresset för läsning 

började vid tidig ålder 

och om det fortsatt att 

hålla i sig nu när de 

var äldre 

Enkät och intervju 

 

151 6:e och 9:e 

klassare. 

Personligt intresse, att 

få välja bok själv, rikt 

klassrumsibliotek, 

högläsning, familjens 

intresse 

9. Dimensions of 

children's 

motivation for 

reading and their 

relations to reading 

activity and 

reading 

achievement 

Att ta reda på om 

olika elever hade 

olika motivations-

profiler  

Enkät 

 

Lästest 

5:e och 6:e 

klassare från 

USA, totalt 371 

elever.  

Personligt intresse, 

tips från kompisar, att 

lära sig ny kunskap 

10. Promise for 

enhancing 

children’s reading 

attitudes through 

peer reading: A 

mixed method  

approach 

Att ta reda på hur 

parläsning kan 

påverka elevers 

läsning. 

Implementerade ett 

program/projekt  om 

parläsning 

Intervju 

 

105 3:e klassare 

från 3 olika 

skolor 

medverkade.  
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