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Förord 
 
Härmed vill vi tacka vår vetenskapliga handledare Maria Larsson Palo för hennes hjälp och 
stöd under arbetets gång. Vi vill även rikta ett stort tack till de lärare som tog sig tid att svara 
på enkäterna. Vi fick även intervjua några av dem samt göra observationer i deras klasser. De 
har med sin positiva inställning gjort det möjligt för oss att genomföra examensarbetets olika 
undersökningar. Till sist vill vi även tacka varandra för ett gott samarbete. 
 
Luleå 4 januari 2005 
 
Sara Höggren 
Jessica Niemi 



 
Abstrakt 
 
Syftet med arbetet var att undersöka hur lärare kan öka elevers motivation till läsning. Studien 
omfattade elva lärare i år 1-3, från fem skolor i Luleå kommun. Vi utförde undersökningen 
med hjälp av de informationsinhämtande metoderna: enkäter, intervjuer och observationer. 
Utifrån enkätsvaren valde vi ut fyra lärare för intervju. Dessa lärare hade intressanta svar med 
tanke på vårt syfte. För att ytterligare öka trovärdigheten i undersökningen observerades de 
intervjuade lärarna. Resultatet av undersökningen visade att lärarna var eniga om 
individualiseringens betydelse för att öka elevers motivation till läsning. De menar att 
läsundervisningen och den läsande miljön i klassrummet måste anpassas efter varje enskild 
individs behov. Som blivande lärare kommer vi, i vår läsundervisning, att ha användning av 
de tips och idéer vi fått från lärarna i vår undersökning.  
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BAKGRUND 
 
I bakgrunden presenteras tidigare forskning som är relaterad till vårt syfte. Bakgrunden inleds 
med inledning och förankring i styrdokument. Därefter följer en översikt av den tidigare 
forskning som finns på området.  
 
 
INLEDNING 
 
Att inneha kunskap inom olika områden är något av det viktigaste i samhället. Nyckeln till 
kunskapen är språket som tankeredskap och som kommunikativt verktyg. Vi behöver språket 
för att uttrycka känslor, utbyta erfarenheter, uppfatta samband, argumentera, reflektera etc. 
Trots att vi förstår språkets betydelse lämnar många elever grundskolan med bristande 
språkliga kunskaper. Frågan är hur dessa elever ska klara sig ute på arbetsmarknaden där det 
efterfrågas människor med god kommunikativ kompetens, där språket har en nyckelställning.  
 
Att läsa är en aktivitet som på senare tid utsatts för hård konkurrens från andra medier såsom 
t.ex. TV och multimedia. Under vår verksamhetsförlagda del av utbildningen har vi sett alltför 
många elever som är omotiverade till läsning och endast läser för att de måste. Som blivande 
lärare är vi väl medvetna om vikten av en god läsförmåga för att lyckas i skolan och i livet. 
 
Vår förhoppning är att vi efter detta arbete ska ha tillägnat oss en djupare förståelse för hur vi, 
som blivande lärare, kan arbeta för att motivera elever i grundskolan till läsning. 
 
 
FÖRANKRING I STYRDOKUMENT 
 
All undervisning i grundskolan ska, enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmen (Lpo 94), anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov. Det innebär att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla elever. Elevernas 
läsförmåga spelar en betydande roll i skolarbetet och för deras fortsatta språkutveckling. I 
våra styrdokument för grundskolan förklaras vilken betydelse språkförmågan har och hur 
viktigt det är att eleverna utvecklar sitt språk. I de mål och riktlinjer som finns angivna för 
grundskolan i Lpo 94 står följande att läsa:  

 
”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår 
betydelsen av att vårda sitt språk.” (Lpo 94 s.11)    

 
”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket 
och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift.” (Ibid s.12) 

 
Dessa två citat, hämtade ur Lpo 94, betonar vikten av att eleverna utvecklar ett rikt språk. Ett 
rikt språk utvecklas både genom kommunikation, läsning och skrivning. I vårt syfte fokuserar 
vi på just läsningen som bidrar till utvecklingen av språket. 
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I grundskolans kursplan för ämnet svenska betonas språkförmågans betydelse för skolarbetet:  
 

”Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och 
verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för 
elevernas språkutveckling.” (Skolverket, 2000, s.96)   

 
I kursplanen anges också att skolan ska sträva efter att eleven utvecklar sin fantasi och lust att 
lära genom att läsa litteratur. Ett av skolans grundläggande mål i svenskundervisningen är att 
eleverna utvecklar en lust att läsa på egen hand och av eget intresse. Vidare fastställer 
kursplanen att skolan skall sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka 
och uppleva texter av olika slag samtidigt som eleven ska lära sig att anpassa läsningen och 
arbetet med texten till dess syfte och karaktär. I kursplanen finns det även angivet vilka mål 
skolan ska sträva mot. Ett av de mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
lyder: 
 

”Eleven skall kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker 
och saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens upplevelser samt 
reflektera över texter.” (Skolverket, 2000, s. 99) 

 
För att uppfylla detta strävansmål är det oerhört viktigt att eleverna känner sig motiverade till 
att läsa och till att arbeta med den lästa texten. Att öka elevernas motivation till läsning bidrar 
således till att uppfylla de mål som finns uppställda i både Lpo 94 och i grundskolans 
kursplan. 
 
 
MOTIVATION 
 
Vad är motivation? 
 
Enligt Nationalencyklopedin (1994) är motivation en sammanfattande psykologisk term för 
de processer som sätter i gång, upprätthåller och riktar beteende. Enligt Stensmo (1997) 
härstammar ordet motivation ur latinets movere, som betyder att röra sig. Motivation 
betecknar de processer som sätter människan i rörelse; de krafter som ger hennes beteende 
energi och riktning.  
 
Imsen (1988) förklarar begreppet motivation på följande sätt: 
 

”Motivation handlar om hur känslor, tankar och förnuft flätas ihop och ger färg och glöd åt våra 
handlingar. Det ligger känslor och förväntningar före en aktivitet, de följer med medan vi utför 
aktiviteten, och de lägger sig som en slöja runt minnet av handlingen.” (Ibid s. 271) 

 
Vidare menar Imsen (1988) att motivationen sammanhänger med våra grundläggande 
värderingar. Handlingar kan inte bara förklaras utifrån en rad mer eller mindre självreglerande 
motiv eller personlighetsdrag utan i hög grad utifrån vad individen anser vara gott och ont, 
väsentligt och oväsentligt eller överordnat och underordnat här i världen. Enligt Jenner (2004) 
är motivation inte en egenskap hos individen, utan en följd av de erfarenheter hon gjort och 
det bemötande hon får. 
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Motivationsteorier 
 
De flesta teorier om motivation har sina rötter i principen om hedonism skriver Jenner (2004). 
Hedonismen har sitt ursprung i den grekiske filosofen Epikuros tankar om motivation. 
Principen går ut på att människan i allt hon gör strävar efter njutning och välbefinnande och 
försöker undvika smärta. De så kallade instinktsteorierna, som utvecklades vid förra 
sekelskiftet, hävdade att varje individ har vissa medfödda instinkter och drifter som styr 
hennes beteende. Enligt Jenner (2004) dominerade instinktsteorierna våra tankar om 
motivation fram till 1920-talet. Därefter började de dock kritiseras eftersom listan över olika 
instinkter bara växte. Att försöka finna en riktig förklaring till motivation med en lista på över 
6000 instinkter ansågs i stort sett omöjligt. Dessutom började en del psykologer att ifrågasätta 
själva grundtanken, nämligen att allt beteende är instinktivt eller driftstyrt. De menade istället 
att det mesta som människor gör istället är inlärt beteende (Jenner, 2004). 
 
Enligt de behavioristiska teorier, som utvecklades i USA under första hälften av 1900-talet, är 
människan vid födseln en tom tavla, s.k. ”tabula rasa”. Bara ett fåtal reflexer är medfödda, i 
övrigt är allt som en människa har tillägnat sig av kunskaper och erfarenheter inlärt anser 
Imsen (1988). Studier av inlärning är därför centralt för behavioristerna. Den behavioristiska 
synen på motivation kan sammanfattas med att människan har en förväntan om belöning. En 
person som tidigare har fått förstärkning och belöning strävar genom handling efter att få 
ytterligare förstärkning och belöning. Enligt denna syn är våra handlingar beroende på eller av 
yttre förstärkningar skriver Brown (2000).  
 
Den kognitiva synen på motivation är mer inriktad på de inre, högre mentala processer som 
styr individen och står därför på många sätt i kontrast till behaviorismen menar Imsen (1988). 
Enligt denna syn på motivation är det den enskilda individens ansvar att bibehålla och känna 
sin motivation. Graden av motivation kommer att variera beroende på erfarenheter och de mål 
som vill uppnås eller undvikas (Imsen, 1988).  
 
Enligt Imsen (1988) lägger den humanistiska synen på motivation huvudvikten på människans 
tankar och känslor. De tänker sig för det första att människan har en fri vilja och för det andra 
att alla människor har behov av utveckling som driver dem fram mot självförverkligande. 
Imsen (1988) berättar att en av de mest kända förespråkarna för denna riktning var Abraham 
Maslow (1907-1970). Maslow har med sin behovshierarki fått ett starkt fäste hos pedagoger. 
Han menar att de mer grundläggande behoven såsom mat, sömn, trygghet, säkerhet och kärlek 
måste vara tillfredställda för att människan ska bli motiverad till att tillfredställa de behov 
som ligger på en högre nivå såsom t.ex. behov av uppskattning och självförverkligande 
(Imsen, 1988).  
 
 
Inre och yttre motivation 
 
Enligt Stensmo (1997) kan motivation delas in i inre och yttre motivation. Inre motivation 
kännetecknas av att målen finns inom en människa i form av behov som skall tillfredställas, 
känslor som skall följas och potentiella resurser som kan utvecklas. När en elev är motiverad 
utifrån inre krafter, känner han eller hon t.ex. ett inre behov av att lära sig läsa. Imsen (1988) 
menar att det är den inre motivationen som ligger till grund för detta.  
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Enligt Imsen (1988) innebär yttre motivation att målen finns i den omgivande miljön. Det 
innebär att aktiviteten eller inlärningen hålls levande därför att individen hoppas på att få en 
belöning eller att uppnå ett mål som egentligen är ovidkommande i sig. Exempel på 
belöningar kan vara bra betyg samt beröm. Stensmo (1997) menar att även bestraffningar 
såsom dåliga betyg och negativ kritik kan verka som yttre motivationsfaktorer. Såväl inre som 
yttre motivation kan förekomma hos en och samma person med varierande styrka under 
utbildningens gång. 
 
 
Skolans påverkan på elevernas motivation 
 
Oavsett vilken typ av motivation det är frågan om hos eleven så har skolan och läraren, enligt 
Stensmo (1997), en tydlig inverkan på denna. Han menar att läraren fungerar som motivatör 
för sina elever i klassrummet. Det innebär att läraren skall bredda elevernas möjlighet till 
lärande.  
 
I Lpo 94 står det angivet att undervisningen skall anpassas till varje individ. Även Imsen 
(1988) och Stensmo (1997) betonar vikten av att anpassa undervisningen till elevernas behov 
och förutsättningar. De menar att elevernas motivation ökar när de själva får vara med och 
påverka valet av undervisningsmål och arbetsmetoder. Enligt Jensen (1996) ökar elevernas 
motivation när eleverna får mer kontroll över innehållet i undervisningen och över sin egen 
inlärning. Liksom Jensen (1996) betonar även Stensmo (1997) vikten av en trygg och säker 
klassrumsmiljö för att stimulera elevernas motivation till att lära. En trygg inlärningsmiljö 
skapas genom att svårigheter och misstag uppfattas som vägar till utveckling istället för 
misslyckanden. Det är viktigt att skolan och dess personal arbetar för att hela tiden stärka 
elevernas självkänsla. En positiv självbild bidrar nämligen till att höja elevernas motivation 
till skolarbetet. 
 
Stensmo (1997) menar att lärarens uppmärksamhet på elevernas prestationer kan fungera som 
motivationsförstärkare. Det kan vara frågan om muntligt beröm eller att erhålla någon form av 
förmån. Dessa incitament är en form av yttre motivation, vilket kan få till följd att 
belöningarna i sig själva kan vara målet för ansträngningen. Om målet för ansträngningen är 
själva lösandet av en uppgift är det fråga om inre motivation t.ex. nyfikenhet, behovet av att 
förstå något eller klargöra något. Läraren måste ta ansvar och arbeta för att verksamheten i 
klassrummet präglas av en väl avvägd balans mellan yttre och inre motivation. Även lärarens 
förmåga att väcka intresse hos eleverna är betydande för motivationen. Läraren har lättare att 
väcka intresse om hon själv är intresserad av sitt ämne och värdesätter nyttan av det (Stensmo, 
1997). 
 
 
LÄSNING 
 
Vad är läsning? 
 
Ejeman och Molloy (1997) skriver att vetenskapen definierar läsning på många olika sätt. Det 
är inte bara forskare som har teorier om vad läsning är, det har även alla som lär elever att 
läsa. Vissa gemensamma drag finns dock ändå såsom t.ex. att samtliga teorier vanligen skiljer  
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mellan avkodning och förståelse. Med avkodning menas utnyttjande av bokstävernas 
ljudinformation. För att läsningen ska bli en färdighet måste avkodningen vara automatiserad. 
Om läsaren förstår innehållet i texten innan det aktuella ordet kan han/hon avkoda ordet trots 
att ordet saknar viss information, t.ex. ”Det var en gång en gammal gumma. En dag gick g 
mm n ut.” Vi kan se att det ska stå gumman därför att meningen innan har gett oss en 
förförståelse för vilket ordet är (Ejeman & Molloy, 1997). 
 
Smith (1994) förklarar läsning på följande sätt: skrivtecken – bokstavsidentifikation – 
ordidentifikation - betydelseidentifikation. Det innebär att vi läser av bokstäverna, sätter ihop 
dem till ett ord och därigenom förstår innebörden av ordet. Denna teori om vad läsning 
innebär är den vanligaste uppfattningen bland läs- och skrivforskare. Enligt Ejeman och 
Molloy (1997) definierar den svenske läs- och skrivforskaren Ebbe Lindell skillnaden mellan 
analfabetism och alfabetism. Han ställer sig frågan. ”Kan en elev läsa bara för att han läser?” 
Lindell menar att människor som inte kan läsa, ändå begriper ord som de har nytta av i sitt 
vardagliga liv t.ex.: toalett, taxi, post, herrar, damer. Ett annat exempel är elever som lär sig 
sin läsläxa utantill.  Lindell menar att definitionen ”Alfabetism är att kunna läsa” inte ger oss 
svaret på vad läsförmåga är. Han prövar en annan definition: ”Alfabetism är att kunna läsa en 
okänd text med förståelse.” Problemet är vad som menas med förståelse, eftersom det finns 
svåra texter som en duktig läsare har svårt att förstå innebörden av. Funktionell alfabetism 
skulle kunna innebära att vi kan läsa sådant som har betydelse för vårt vardagliga liv (Ejeman 
& Molloy, 1997). 
 
Edfeldt och Sundblad (1982) beskriver läsning på detta sätt: När vi läser en text aktiverar och 
ordnar vi tidigare erfarenheter som väcks av innehållet i texten. Detta gör det lättare för oss att 
förstå det skrivna och det kallas för förförståelse. Avläsning är när ögat registrerar textens 
bokstäver och ord. Om läsaren har en god förförståelse klarar han läsningen bara genom ett 
minimum av kännetecken. Förförståelsen bidrar till att vi kan fylla ut och därigenom ändå 
förstå helheten. För att få läsförståelse krävs både bearbetning av förförståelsen och 
avläsningen. Läsförståelsen är begränsad medan innehållsuppfattningen ger en bättre 
helhetsbild, genom att vi under läsningens gång relaterar innehållet till våra kunskaper och 
erfarenheter. Under läsningens gång är vi medvetna om vad vi läser. Det är skillnad på att läsa 
en spännande bok och att läsa en text till ett prov. När vi läser boken är vi mer 
uppmärksamma på innehållet i texten, medan vi i det senare fallet försöker relatera till det vi 
redan vet och kan om det skrivna. Detta kallas för uppmärksamhetskrävande aktivitet (Edfeldt 
& Sundblad, 1982). 
 
Ejeman och Molloy (1997) anser att det som är gemensamt för all läsning är att eleven måste 
komma till insikt om hur skrifttecknen representerar språket. Det som sägs i tal delas upp i 
stycken som symboliseras med grafiska tecken eller bokstäver. Det gäller att ”knäcka koden” 
och det görs tillsammans med läraren i sammanhang som känns meningsfyllda för eleverna.  
 
Läraren kan bygga på elevernas gemensamma erfarenheter som gör att det underlättar 
förståelsen för texten, vilket i sin tur skapar lässtimulans. 
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Varför är läsning viktigt? 
 
Enligt Norström (1997) lever vi idag i ett s.k. informationssamhälle, där flödet av information 
är väldigt stort. Det innebär att vi måste vara kunniga läsare för att följa med i nyhetsflödet 
och i utvecklingen. Det är nödvändigt att ha god läs- och textvana. De som inte har det 
riskerar att hamna utanför en allt hårdare arbetsmarknad. Därför är det viktigt att vi stöttar och 
hjälper eleverna till att kunna läsa på egen hand. 
 
Norström (1997) anser att läsning inte bara ger ett språk. Läsaren blir också mer beläst genom 
att de i litteraturen möter människor i olika situationer som upplever glädje, sorg och problem 
som de kan dra lärdom av. Samtidigt får läsaren erfarenhet om andra människors liv men även 
om sitt eget. Enligt Ejeman och Molloy (1997) kan elever genom böcker möta människor som 
har det på samma sätt som de själva. De får tröst och hjälp för att orka tänka igenom sin egen 
situation och kunna se på sina problem ur andra synvinklar. Norström (1997) skriver att 
ordförrådet utvecklas hos läsaren om de får ta del av texter och böcker som innehåller ett rikt 
och varierat språk, till skillnad från vad många filmer idag kan erbjuda. I en del filmer 
skildras personerna på ett förenklat och schablonartat sätt vilket kan ge eleverna en konstig 
bild av verkligheten. Eleverna lär sig det språk de möter och därför är det oerhört viktigt att 
vuxna i deras omgivning är väl medvetna om vad de erbjuder i läsväg åt barnen. Ett allt större 
utbud av TV-kanaler kan också leda till att eleverna blir passiviserade. En av skolans viktiga 
uppgifter är att motverka detta och medverka till att eleverna istället blir aktiva, fantasifyllda 
och kreativa människor. Ett regelbundet läsande av böcker bidrar till att skapa en god grund 
för det (Norström, 1997). 
 
Ejeman och Molloy (1997) menar att vi inte bara behöver tänka på att det är nyttigt att läsa. 
Det är även viktigt att litteraturen erbjuder underhållning och avkoppling i elevernas mer eller 
mindre hårda verklighet. Eleverna ska kunna njuta av läsningen utan att alltid ha krav på sig 
att göra redovisningar. De ska uppleva läsningen som något positivt och därför är det viktigt 
att skapa situationer då det känns meningsfullt för eleverna att läsa. 
 
 
Hur lockar vi till läsning i hemmet? 
 
Norström (1997) anser att det bästa sättet att locka ett barn till läsning är att de får växa upp i 
en läsande miljö, där boken är ett naturligt inslag i vardagen. Nilsson (1986) skriver också att 
det är viktigt att föräldrarna själva har ett läsintresse för att kunna övertyga barnet om vikten 
av att läsa. Det hjälper inte att tala med barnet om läsningens betydelse för språk- och 
kunskapsutveckling, vi måste förmedla det lustfyllda och det fantastiska i läsningen. 
 
Norström (1997) skriver att vi börjar med att ta med barnen i bokens värld genom pekböcker 
och andra bilderböcker. Vi fortsätter sedan med att läsa och berätta sagor. Det leder ofta till 
ett sug efter högläsning hos barnen. Enligt Nilsson (1986) är det viktigt i denna inledande  
 
läsinlärningsperiod att de vuxna läser mer avancerade böcker för sina barn. De får på detta 
sätt inblick i vilken möjlighet böckernas värld innehåller, bara de blir tillräckligt bra på att 
läsa. En bok med ett alltför barnsligt innehåll kan leda till att barnen uppfattar böcker som 
larviga och ointressanta. Bara för att barnet har lärt sig läsa själv ska inte föräldrarna sluta att  
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läsa högt. Det är en trivsam gemensamhetsform och som förälder lär man sig mycket om sitt 
barn genom att lyssna på reaktioner under läsningens gång. Vad förstår de inte? Vad vill de ha 
reda på mer? Vad vill de prata om? Ekström och Isaksson (1997) menar att högläsningen även 
ökar läslusten, ordförrådet, språkförståelsen, människokunskapen samt intresset för andra 
tider och andra länder. 
 
 
Hur lockar vi till läsning i skolan? 
 
Jörgensen (2001) hävdar att det alltid måste löna sig att läsa. När elever upptäcker att böcker 
kan göra dem glada, sorgsna eller trygga och att böcker innebär utmaningar, blir de 
motiverade att läsa. I första hand måste läraren fungera som en positiv förebild när det gäller 
läsning. Han/hon måste ha eller skaffa sig kunskaper om böcker och barnlitteratur. För att 
göra eleverna nyfikna på läsning krävs det, enligt Nilsson och Nilsson (1990), att läraren själv 
har ett läsintresse och att han/hon även läser samtidigt som eleverna under lektionstid. Då 
upplever de läsning som något viktigt och tillåtet. För att eleverna ska utveckla sin läsförmåga 
och läslust måste läsningen upplevas som både underhållande och meningsfull. Läsningen 
skall ges utrymme i undervisningen och får inte uppfattas som en aktivitet som tas till när det 
finns en stund över.  
 
Enligt Alleklev och Lindvall (2000) spelar den pedagogiska miljön en väsentlig roll för att 
inbjuda eleverna till läsning. I en god läsande miljö finns det gott om böcker i olika genrer 
och varierande svårighetsgrad. Vidare hävdar Alleklev och Lindvall (2000) att klassrummen 
enligt Whole language metoden ska vara fyllda av böcker, bilder och text från golv till tak. 
Det är också viktigt att böckerna är välplacerade och lättillgängliga för eleverna, gärna på låga 
hyllor med omslaget väl synligt. Enligt Wingård och Wingård (1994) spelar just omslaget en 
stor roll när eleverna lockas till att läsa en viss bok. Genom att ställa i ordning en avskild 
läshörna med hjälp av en soffa, mjuka kuddar eller liknande förhöjs läsningens dragningskraft 
ytterligare. Jörgensen (2001) beskriver en god läsande miljö på följande sätt:  
 

”Den läsande miljön innehåller: 
• En väl balanserad mix av texter i olika genrer. 
• Ett attraktivt och lättillgängligt klassbibliotek där det t.ex. finns biblioteksböcker, dikter, 

elevernas egna berättelser, kartor och broschyrer. 
• Elevernas egna arbeten i olika former. 
• En anslagstavla med nyheter, väggberättelser och anteckningar. 
• Datorer, bandspelare, OH, video e.t.c.” (Ibid s.141-142) 

 
 
Högläsning 
 
Enligt Ekström och Isaksson (1997) är lusten, njutningen och att gå in i berättelsen med sin 
egen fantasi huvudsaken vid högläsning.  Men när läraren läser högt för sina elever ökar 
också läslusten, ordförrådet och språkförståelsen. Eleverna får även förhöjda kunskaper om  
 
olika stilar och genrer samt att de får ökade insikter om omvärlden. Jörgensen (2001) menar 
att högläsning bör vara ett regelbundet inslag i alla klassrum och i alla åldrar. Syftet med 
högläsningen är att engagera eleverna i en lässtund snarare än att utgöra en regelrätt  
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undervisning. Enligt Ejeman och Molloy (1997) bör högläsning förekomma en stund varje 
dag och det är även viktigt att högläsningen har ett mål. Det ska inte vara något som tas till i  
väntan på något annat, eller för att lugna ner trötta och oroliga elever. Budskapet blir då att 
läsningen inte är så viktig. Enligt Körling, Norberg och Burstedt (2003) bör de böcker som 
väljs ut som högläsningsböcker vara lite svårare än de böcker som eleverna klarar att läsa 
själva. Den ryske psykologen och språkforskaren Lev Vygotsky talar om den närmaste 
utvecklingszonen, den som eleven befinner sig i närheten av men ännu inte klarar av på egen 
hand. Högläsningsboken ska finnas inom denna zon för att utmana och sporra eleverna till 
vidare läsning. Det är dock inte bara bokvalet som lockar eleverna till läsning. Det krävs en 
engagerad läsning för att hålla lyssnarnas uppmärksamhet vid liv. Läraren måste vara väl 
förberedd och ska gärna ha läst boken själv innan högläsningen startar. Genom att berätta om 
bokens huvudkaraktärer, titta på bilderna och studera omslaget får eleverna en förförståelse, 
vilket är högst betydelsefullt för deras upplevelse av läsningen (Körling et al, 2003). 
 
Enligt Ekström och Isaksson (1997) behöver högläsningen inte nödvändigtvis utföras av 
läraren. Många skolor tillämpar fadderläsning, vilket innebär att äldre elever läser högt för 
yngre elever. Fadderläsningen lockar inte bara de yngre eleverna till läsning utan ger även de 
äldre eleverna en meningsfull lästräning samtidigt som den stärker den sociala gemenskapen i 
skolan. 
 
 
Boksamtal  
 
Enligt Ejeman och Molloy (1997) är boksamtalet en viktig form för förberedelse och 
uppföljning av litteraturläsning. Det innebär att eleverna, i grupper, berättar för sina kamrater 
hur långt de läst, vilka personer som figurerar och något i korthet om själva handlingen. 
Amborn och Hansson (1998) skriver att boksamtalet också kan vara ett sätt att uppmuntra 
eleverna under läsningens gång. Det kan bestå i enskilda samtal med eleverna om det ställe i 
boken de just befinner sig på eller diskussioner i små grupper med elever som hunnit lika 
långt i sin läsning. Wingård och Wingård (1994) menar däremot att ett boksamtal är ett samtal 
där en grupp elever, som har läst olika böcker, ger varandra boktips genom att berätta om den 
bok de läst. Enligt Rimsten-Nilsson (1980) innebär boksamtalet också att eleverna presenterar 
böcker i en annan klass och inbjuder den klassen att komma med sina presentationer. Det kan 
också innebära att eleverna brevväxlar med en annan klass och byter lästips.  
 
 
Whole language 
 
Enligt Lindö (2000) har professor Mary Clay utvecklat en läsinlärningsmodell, Whole 
language, som baserar sig på helhetstänkande och helspråksundervisning. Metoden lägger 
tonvikten på användning av språket i naturliga och kommunikativa sammanhang. Allt lärande 
ingår i en meningsfull kontext med mottot:  
 

”If you don’t do it in the real world – Why should you do it at school?”(Lindö, 2000 s. 59) 
 
Smith (1997) menar att eleverna lär sig läsa genom att läsa. En av grundtankarna är att 
eleverna ska få läsa skönlitteratur och facklitteratur med ett innehåll som de tycker är  
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intressant. Det är viktigt att börja där eleven befinner sig kunskapsmässigt och att hitta väl 
avvägda texter med tanke på elevens läsförmåga, mognad och intresse. Alleklev och Lindvall 
(2000) skriver att eleverna upptäcker böckernas makt att roa, trösta, utmana, tillfredställa och 
förskräcka, när de finner mening i texten. Allt detta ökar elevens motivation till att läsa. 
Elevernas intresse för läsning ökar när läraren läser för dem, läser med dem och när de har 
möjlighet att läsa själva. Lindö (2000) beskriver ett besök på, den Whole language inspirerade 
skolan, Manhattan New School i New York på följande sätt:  

 
”Varje klassrum är som ett bibliotek, dignande av böcker i alla genrer. Lärarna använder sig 
knappast av några traditionella läromedel alls utan hela läromedelsanslaget går till skön- och 
facklitteratur, tidskrifter, uppslagsverk och datorer.” (Ibid s.61) 
 

Vidare beskriver Lindö (2000) hur de arbetar med läskonferenser, som syftar till att utveckla 
elevernas läsförmåga på denna skola:  
 

”Läskonferensen kan t.ex. handla om att finna en ny bok som passar barnets intresse och läsnivå, 
introducera en för barnet ny genre och skapa sig en uppfattning om hur barnet ser på sig själv som 
läsare.” (Ibid s.69) 
 

Alleklev och Lindvall (2000) anser att läsning är en vana som måste grundläggas tidigt. Det är 
lärarens uppgift att göra självständig läsning till en lättillgänglig och attraktiv valmöjlighet i 
alla lägen. Att läraren uppmuntrar och intresserar sig för elevernas bokval stimulerar också 
deras lust till läsning. 
 
 
”Listiga räven projektet” 
 
Alleklev och Lindvall (2000) beskriver ett läsprojekt som genomfördes i nära samarbete med 
det lokala biblioteket, det så kallade ”Listiga räven projektet”. Läsprojektet genomfördes i 
årskurs 1-3 i Kvarnbyskolan i Rinkeby under åren 1994-1997 i nära samarbete med Rinkeby 
bibliotek. Detta läsprojekt utarbetades efter Whole language pedagogikens riktlinjer och fokus 
låg således på att lära eleverna läsa genom att endast använda god skönlitteratur och 
facklitteratur. Läsprojektets mål var att öka elevernas läsförmåga och läsintresse. 
 
Alleklev och Lindvall (2000) berättar att det under projektets gång inte användes några 
läroböcker, undantaget matteboken, i undervisningen. Eleverna levde, under skoltiden, i ett 
överflöd av barnböcker som var lättillgängliga tack vare placeringen i det egna klassrummet. 
Läslusten var stor och under ett läsår läste eleverna vardera 60-80 böcker av varierande 
svårighetsgrad. För att stimulera elevernas läsintresse använde sig lärarna av en hel del olika 
metoder. Några som kan nämnas är: högläsning, parläsning, fadderläsning, boksamtal, 
dramatiseringar, temaarbete, biblioteksbesök och författarbesök. 
 
Alleklev och Lindvall (2000) menar att något som betonades mycket under projektets gång 
var att eleverna alltid skulle förstå den text eller den bok de läst. För att uppnå denna 
förståelse arbetade lärarna mycket med både förförståelse och efterbearbetning. 
Läsförståelsen är a och o i läsningen, finns inte förståelsen blir läsningen enbart teknisk och  
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ger ingen upplevelse. I förlängningen innebär denna upplevelse en ökad motivation till att läsa 
mer.  För att bearbeta de lästa böckerna berättade eleverna om innehållet för läraren eller för 
en grupp på fyra elever. Sedan skrev de även om boken och gjorde teckningar relaterade till 
innehållet.  Alleklev och Lindvall (2000) skriver att resultatet av detta treåriga läsprojekt 
enligt lärarna själva blev väldigt positivt. De märkte bl.a. att: 
 

• läsintresset och läsförmågan ökade väsentligt 
• ordförrådet blev bättre 
• elevernas språk utvecklades 
• elevernas förmåga att uttrycka sig i tal och skrift blev mycket bättre 
• självkänslan hos eleverna växte. 

 
Lärarnas uppfattning om elevernas utveckling styrks av de tester i svenska och matte som 
genomförts i år 3 i Stockholmsområdet. De elever som deltagit i ”Listiga räven projektet” 
visade betydligt bättre resultat än de elever som fått traditionell undervisning (Alleklev & 
Lindvall 2000). 
 
 
DIDAKTIK 
 
Enligt Nationalencyklopedin (1990) innebär begreppet didaktik läran om undervisning; 
undervisningens och inlärningens teori och praktik. Under senare år märks nya svenska 
synonymer som lärande, pedagogiskt arbete och utbildningsvetenskap. 
 
Imsen (1997) hävdar att ordet didaktik kommer från det grekiska ordet didas´kein och betyder 
förmedling i vid mening. Under antiken kunde förmedlingen ske genom t.ex. skådespel, 
litterära eller filosofiska skrifter. De hade till uppgift att förmedla ett moraliskt budskap till 
folket. Didaktik i samband med undervisning nämns först på 1600-talet av den tyske läraren 
Wolfgang Ratke. Efter honom skrev den tjeckiske prästen och läraren Johan Amos Comenius 
boken ”Didactica Magna – Den stora undervisningsläran”. Boken handlar om hur en folkskola 
för alla skulle byggas upp, vilken metodik den skulle förmedla och vilket innehåll den skulle 
ha. Imsen (1997) menar att det framförallt är genom denna bok som termen didaktik spreds ut 
i Europa. I Skandinavien har begreppet didaktik funnits i skola och undervisning så länge vi 
har haft en offentlig skola. 
 
Imsen (1997) menar att det inom didaktiken finns tre grundläggande frågor: undervisningens 
vad, hur och varför. När läraren ska planera och genomföra undervisningen ställer han/hon 
sig frågorna: Vad ska undervisningen innehålla, hur ska den genomföras och varför väljer jag 
att genomföra något på ett speciellt sätt. När det gäller att öka elevers motivation till att läsa är 
det också viktigt att ha didaktikens grundläggande frågor i åtanke. Vad väljer jag för 
böcker/texter för att stimulera elevernas läsning, hur använder jag mig av materialet för att 
öka elevernas motivation till att läsa och varför väljer jag det material som jag gör.  
 
Enligt Ejeman och Molloy (1997) ska en skicklig lärare som arbetar med läsning själv läsa 
mycket skön- och facklitteratur. För att inspirera sina elever till läsning bör läraren ge dem 
möjlighet att läsa tyst men även samtala med dem om böckerna. Valet av texter som används i  
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undervisningen bör eleverna få vara med att påverka. Forskning har visat att daglig 
högläsning i klassen kan stärka elevernas läs- och skrivförmåga men också stimulera 
läsintresset hos elever med läs- och skrivsvårigheter.  
 
SYFTE OCH AVGRÄNSNING 
 
Vårt syfte är att undersöka hur lärare kan öka elevers motivation till läsning. Vi har avgränsat 
studien till att omfatta lärare som arbetar i år 1-3 i Luleå kommun. 
 
 
DEFINITION 
 
Vi anser liksom Stensmo (1997) att begreppet motivation betecknar de processer som sätter 
människan i rörelse; de krafter som ger hennes beteende energi och riktning. Vi anser att 
människan genom sitt arv föds med olika personlighetsdrag som påverkar hennes motivation. 
Vi menar även att den pedagogiska miljön har en minst lika stor betydelse för motivationens 
utveckling.  
 
METOD 
 
I metoddelen beskriver vi till att börja med vilka informationsinhämtande metoder vi använt 
oss av. Sedan följer en redogörelse för hur vi gått tillväga när vi gjort vår undersökning. 
Slutligen presenteras analys och tolkning samt en tidsplan över vårt arbete. 
 
 
VAL AV METOD 
 
Vi har valt att göra vår undersökning ur ett kvalitativt perspektiv med hjälp av kvalitativa 
metoder för att få en djupare förståelse för vår frågeställning. Enligt Trost (1993) är det 
rimligt att använda sig av kvalitativa studier för att försöka förstå människors sätt att resonera 
eller reagera samt för att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster. Backman (1998) 
menar att kvalitativa metoder kännetecknas av att de inte använder sig av siffror eller tal. 
Utsagor sker verbalt och instrumenten består av det traditionella ”ordet”. Vidare anser 
Backman (1998) att kvalitativa metoder innehåller ett stort mått av flexibilitet och att de 
därigenom ger utrymme för variationer.  
 
 
INFORMATIONSHÄMTANDE METODER 
 
Enkäter 
 
I en enkät inhämtas information via ett antal frågor som vid behov besvaras anonymt, vilket 
kan vara till fördel t.ex. om frågorna är av känslig natur. Nackdelen med enkäter är att de kan 
ge missvisande resultat om frågorna är felaktigt formulerade eller om frågorna feltolkas av 
den som svarar på enkäten menar Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997).  
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Intervjuer 
 
Enligt Kvale (1997) är en intervju ett samtal som har en struktur och ett syfte. Han menar att 
intervjun går utöver det spontana vardagliga utbytet av åsikter och blir ett sätt för intervjuaren 
att genom omsorgsfullt ställda frågor och lyhört lyssnande erhålla grundligt prövade 
kunskaper. Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) menar att intervjun ger forskaren en 
möjlighet att ställa komplicerade och personliga frågor för att lättare se hur respondenten 
reagerar, t.ex. genom att läsa kroppsspråket. Intervjuaren har också möjlighet att följa upp 
intervjun med följdfrågar för att försäkra sig om att den intervjuade har uppfattat frågorna på 
rätt sätt. Det kan dock, enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997), vara svårt att få ärliga 
svar vid känsliga frågor, på grund av den intervjuades förlorade anonymitet. Backman (1994) 
och Kvale (1997) påpekar att forskarens eget deltagande i intervjun påverkar den intervjuade 
och hur denne svarar på frågorna.  
 
 
Observationer 
 
Enligt Kvale (1997) ger observationer i fält en välgrundad kunskap när studierna gäller 
människors beteende och deras samspel med omgivningen. Han menar att observationer i fält 
är ett bra komplement till de kvalitativa intervjuerna. Patel och Davidsson (1993) hävdar att 
observation är vårt främsta medel för att skaffa information om omvärlden. Observationer gör 
vi mer eller mindre slumpmässigt men i ett vetenskapligt sammanhang måste observationen 
vara metodiskt planerad. Backman (1994) menar att nackdelen med observationer är att 
observatören med sin närvaro kan påverka den omgivning som han skall observera. Vidare 
hävdar han att observatören, som är ett tolkande subjekt, kan tolka den observerade 
verkligheten på ett felaktigt sätt. 
 
 
UNDERSÖKNINGSGRUPP 
 
I vår undersökning ingick elva personer som besvarade enkäten, fyra personer deltog i 
intervjuerna och fyra personer observerades. Alla undersökningspersoner var kvinnliga lärare 
i år 1-3 från fem skolor i Luleå kommun. 
 
 
BORTFALL 
 
En av lärarna svarade inte på enkäten. 
 
 
MATERIAL 
 
Det material vi använde oss av i enkätundersökningen var frågeformulär (bilaga 1) som vi 
delade ut till lärarna. I våra intervjuer med lärarna hade vi till vår hjälp en intervjuguide 
(bilaga 2) med frågor samt en bandspelare. Under observationstillfällena använde vi oss av 
penna och ett anteckningsblock. 
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UNDERSÖKNINGSUPPLÄGGNING 
 
Vi har gjort ett försök till att använda oss av s.k. triangulering i vår informationsinsamlande 
del av undersökningen. Triangulering innebär, inom vetenskapen, att flera olika 
datainsamlingsmetoder, t.ex. intervjuer, observationer, dagböcker och dokument, används. 
Detta för att resultatet ska bli så trovärdigt som möjligt skriver Patel och Davidsson (2003). 
Resultatet av dessa olika metoder kan sammanfalla eller peka åt olika håll och båda fallen kan 
vara lika intressanta. I den analyserande delen av vår undersökning har vi använt oss av 
samstämmighetsmetoden för att analysera och tolka resultatet.  
 
De metoder som vi valt för att utföra vår undersökning är följande: enkäter, intervjuer och 
observationer. Vi valde att inleda vår studie med en enkätundersökning för att få en överblick 
av de tillfrågade lärarnas arbete med läsning. Enkäterna fungerade också som urvalsgrund till 
de personliga intervjuerna. Enkätfrågorna var ostrukturerade för att få så uttömmande svar 
som möjligt. Vi kontaktade de lärare som var aktuella för vår undersökning och berättade om 
studiens syfte och upplägg. Anledningen till att vi valde ut just dessa lärare var först och 
främst att de arbetade i Luleå kommun med läsning i år 1-3. Några av lärarna 
rekommenderades dessutom av vår vetenskapliga handledare. Dessa lärare arbetade på ett 
intressant sätt med tanke på vårt syfte. Lärarnas kön eller ålder hade ingen betydelse i 
urvalsprocessen. Samtliga lärare som vi tillfrågade ville delta i vår enkätundersökning. För att 
försäkra oss om ett så högt deltagande som möjligt delade vi personligen ut enkäterna till 
lärarna. Tillsammans med dem bestämde vi också ett datum då enkäterna skulle skickas in till 
oss eller hämtas upp av oss. Insamlandet av enkäterna tog längre tid än väntat på grund av 
lärarnas tidsbrist och postgången.  
 
Med målet att få en fördjupad insikt i hur lärarna arbetar för att öka elevernas motivation till 
läsning, valde vi metoden intervjuer. Utifrån enkätsvaren valde vi ut fyra lärare för intervju. 
Anledningen till att vi ville intervjua just dessa lärare var att deras enkätsvar gav intressanta 
upplysningar med tanke på vårt syfte. Två av lärarna arbetade på samma skola, de andra två 
arbetade på olika skolor. Intervjuerna genomfördes enligt en förutbestämd intervjuguide med 
ostrukturerade frågor som gav utrymme för följdfrågor. Intervjuerna utfördes på skolorna där 
lärarna arbetar. För att vi skulle kunna fokusera på lärarnas svar och eventuella följdfrågor 
använde vi oss av en bandspelare under intervjuerna. Vår ambition var att genomföra alla 
intervjuer enskilt för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. På grund av tidsbrist hos 
lärarna gjordes dock en intervju med två lärare samtidigt. De andra två lärarna intervjuades, 
som planerat, enskilt.  
 
Med hänsyn till de lärare som deltog i undersökningen hanterades deras enkät- och 
intervjusvar på ett konfidentiellt sätt 
 
För att ytterligare stärka trovärdigheten i de resultat, som vi fick fram i enkätundersökningen 
och under intervjuerna, har vi observerat två av de intervjuade lärarnas arbete med läsning i 
klassrummet samt den ”läsande miljön” i de andra två lärarnas klassrum.  
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ANALYS OCH TOLKNING 
 
Vi har valt att analysera vårt resultat enligt samstämmighetsmetoden. Enligt Svenning (2003) 
innebär metoden att forskaren letar efter likheter i annars olika fall. Materialet har analyserats 
på följande sätt: 

1. Genomläsning av materialet. 
2. Analys av materialet. (Vad säger lärarna?, Vilka likheter finns i svaren?) 
3.  Tolkning av lärarnas uttalanden med tanke på vårt syfte, d.v.s. ett försök att hitta 

kärnan i lärarnas svar. 
 
 
TIDSPLAN 
 
Höstterminen 2004 
 
v. 36 – 37  Val av ämne. 
  Litteraturstudier i ämnet. 
 
v. 38  Inlämning av PM 2004-09-15. 
 
v. 42  Kontakt med vetenskaplig handledare. 
 
v. 43  Godkännande av PM. 
 
v. 44  Enkäterna utformas och godkänns. 
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RESULTAT 
 
I resultatdelen kommer vi att presentera huvuddragen i enkät-, intervju-, och 
observationsresultaten. Med huvuddrag avser vi här de resultat som har betydelse för vårt 
syfte. För att tydliggöra resultatet i enkät- och intervjuundersökningen har vi citerat vad några 
lärare svarat. 
 
 
ENKÄTER 
 
I enkätundersökningen ingick 10 lärare. 
 
De tillfrågade lärarna är eniga om att läsning är en nödvändig kunskap för att klara sig i 
samhället och att det bidrar till ett ökat självförtroende. Samtliga lärare hävdar att deras elever 
är motiverade till läsning. De svarar att eleverna visar sin läsmotivation genom att: 

 
• läsa skönlitteratur hemma och i skolan 
• ta med sig böcker hemifrån som de visar och berättar om 
• ofta tala om böcker och författare 
• låna böcker på biblioteket 
• efterfråga högläsning i skolan 
• efterfråga läsläxor 
• vara motiverade till läsning när de ”knäckt läskoden.” En lärare berättar om det på 

följande sätt:  
 
”De kan då ta reda på fakta och läsa instruktioner själva, vilket bidrar till en frihetskänsla hos 
eleverna.” 

 
För att motivera eleverna till läsning arbetar samtliga lärare med högläsning samt individuell 
läsning av skönlitteratur och faktatexter. Alla lärare anger att de besöker biblioteket 
tillsammans med sina elever för att stimulera läsintresset. De menar att biblioteket är en 
ovärderlig resurs i arbetet med läsning. Biblioteket erbjuder bl.a. professionell handledning 
och bokutställningar med boktips. De flesta lärare arbetar med boksamtal och/eller 
bokrecensioner. En lärare beskriver arbetet med bokrecensioner på följande sätt: 
 

”Barnen väljer egna böcker att läsa. Efter genomläsningen skrivs titel, författare och kort om 
bokens innehåll och omdöme.” 

 
Ett annat sätt att motivera elever till läsning är att använda sig av en boktermometer, vilket 
innebär att eleverna i klassen ska läsa ett visst antal böcker. Antalet böcker bestämmer lärare 
och elever tillsammans. Efter det anordnas en bokfest med varierande aktiviteter. Vissa lärare 
svarar att de använder sig av s.k. fadderläsning som innebär att äldre elever läser högt för 
yngre elever. För att motivera eleverna till läsning anser de flesta lärare att det är viktigt att 
intressera sig för elevernas val av böcker, samt att ha ett rikt och varierat urval av 
böcker/texter i klassrummet. De menar att det är viktigt att individualisera undervisningen 
genom att presentera texter som är anpassade till elevernas skiftande läsfärdighet. Samtliga 
lärare anser att de är läsande förebilder för sina elever därför att de: 
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• läser högt för eleverna 
• läser en hel del själva, vilket visar att även läraren kan och vill läsa 
• har introducerat eleverna i olika lustfyllda läsaktiviteter som väcker deras 

intresse och vetgirighet 
• talar ofta om olika böcker och författare. 

 
För att elevernas motivation till läsning ska bli så komplett som möjligt, menar samtliga lärare 
att hemmet har en viktig funktion.  Några lärare motiverar det så här: 
 

”Om hemmet uppmuntrar läsning ser barnet det som viktigt. De får lästräning och blir helt klart 
duktigare läsare.” 
 
”Som ensam lärare på många elever har jag tyvärr inte så mycket tid (ensamtid) med varje barn. Vi 
brukar tipsa föräldrar hur man kan träna hemma.”  
 
”Föräldrarna är barnets första privatlärare som visar vägen in i det skrivna språket.”  

 
 
INTERVJUER 
 
I intervjuundersökningen ingick fyra lärare. 
 
De flesta lärare menar att motivation innebär engagemang och intresse. En lärare beskriver 
det så här:  
 

”Jag känner mig euforisk! När jag är motiverad så är jag engagerad och hundraprocentare och jag 
gör ju bara sånt jag är motiverad för överhuvudtaget. Så därför tar jag förgivet att andra är sådana 
också. Jag förväntar mig inte att andra ska vara engagerade om de inte är motiverade.” 

 
Lärarna anser att eleverna är motiverade när de tycker att skolarbetet är roligt och lustfyllt. De 
säger också att motivation kan skapas genom att eleverna vet att deras arbetsinsats kan leda 
till någon form av belöning t.ex. en bokfest. Att eleverna gärna väljer läsning, anser lärarna 
vara ett tecken på deras läsmotivation. Några av lärarna hävdar att eleverna visar sin 
motivation till läsning genom att även läsa utanför skoltid.  
 
För att motivera eleverna till läsning arbetar de intervjuade lärarna på en hel del sätt. Samtliga 
lärare använder sig av skönlitteratur i undervisningen. De anser att det är viktigt att 
individualisera läsningen utifrån varje enskild elev, vilket innebär individuellt anpassade 
texter/böcker och läsläxor. De jobbar även med högläsning av läraren, tyst läsning och 
bokrecensioner. En av lärarna beskriver det positiva med bokrecensioner så här: 

 
”Läsningen ska resultera i en slutprodukt som man kan vara stolt över och som man kan delge 
andra och redovisa. Om man bara läser en skötlitterär bok för sitt eget nöjes skull och sen ställer 
undan, då blir det ju ingenting som man kan delge andra, då blir det bara halvgjort.” 

 
Alla lärare svarar att de besöker biblioteket och lånar böcker. En lärare beskriver 
biblioteksbesöken så här: 

 
”Vi lånar en hel dramaten full med böcker som vi sätter i vår bokhylla, i vårt bibliotek i 
klassrummet. Därifrån tar barnen böcker och läser i soffan, i läshörnan.” 
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Hälften av de intervjuade lärarna arbetar med något som kallas för boktermometern. Det 
innebär att eleverna läser ett visst antal böcker som redovisas i form av en termometer, en 
grad är lika med en bok. Klassen har tillsammans kommit överens om hur många böcker de 
ska ha läst gemensamt innan det blir en så kallad bokfest. Bokfesten innebär festliga 
aktiviteter som eleverna själva planerat upp i samråd med läraren. 
 
Samtliga lärare svarade att de är läsande förebilder för att motivera sina elever till läsning. En 
läsande förebild ska enligt lärarna vara intresserad av böcker och av att läsa. Han/hon ska vara 
inspirerande t.ex. vid högläsningen. En lärare beskriver sin högläsning på följande sätt: 

 
”Jag försöker göra det så dramatiskt och roligt som möjligt. Man får ju vara lite skådespelare när 
man ska läsa högt.” 

 
En lärare berättade att hon har en egen bok som hon läser medan eleverna läser sina böcker. 
Läraren menar att hon är en form av medläsare. Två av lärarna försöker inspirera eleverna till 
att läsa genom att presentera och läsa valda delar ur nya böcker. En lärare menar att hon är en 
läsande förebild genom att hon använder sig av nyheter i undervisningen. Hon säger så här: 

 
”Jag berättar ofta vad jag har läst i dagstidningar och tar med mig tidningsurklipp som jag sätter 
upp i klassrummet.” 

 
Samtliga lärare menar att den pedagogiska miljön har betydelse för elevernas motivation till 
läsning. De tycker att miljön ska vara inbjudande, att böckerna ska vara lättillgängliga och ha 
en central plats i klassrummet. En av lärarna beskriver det så här: 

 
”Man måste bjuda ut böcker på något trevligt sätt och göra det viktigt kring böcker t.ex. som jag 
har – böckerna i en boksnurra.” 

 
En lärare menar att hon skulle vilja tillgodose alla elevers inlärningsstilar genom att erbjuda 
olika läsmiljöer såsom t.ex. en möjlighet att ligga på golvet och läsa eller en myshörna med 
soffa och dämpad belysning. 
 
Samtliga lärare anser att föräldrarna spelar en väsentlig roll när det gäller att öka elevernas 
motivation till läsning. De menar att det är betydelsefullt att föräldrarna har en positiv 
inställning till läsning och att de visar hur viktigt det är att läsa, föräldrarna bör vara läsande 
förebilder. En lärare säger så här: 
 

”Föräldrarna har lika stor roll som oss lärare. Det kan ju inte vara en värld i skolan och en värld 
hemma.” 

 
 
OBSERVATIONER 
 
Vi har observerat fyra lärare. 
 
De lärare som vi observerat, under pågående arbetspass, visar att de arbetar med läsning på 
följande sätt: 
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• läsning av skönlitteratur och faktatexter 
• bokrecensioner 
• högläsning 
• läsläxor 
• bokpresentationer 
• boktermometer. 

 
Eleverna i klasserna visade under pågående arbetspass en stor motivation till att läsa. När de 
fick möjlighet att välja vad de skulle jobba med, valde många elever att läsa skönlitteratur 
eller faktatexter. Även när det delades ut ny läsläxa visade eleverna en stor entusiasm och 
ville genast sätta igång att läsa den nya texten. Lärarna visade att de var läsande förebilder 
genom att tala om böcker och författare med eleverna samt genom att läsa ur en 
högläsningsbok.  
 
Under de två övriga observationerna iakttog vi klassrumsmiljön. Lärarna var dock närvarande 
och visade oss runt samtidigt som de berättade om sin läsundervisning. Under dessa 
observationer såg vi följande: läshörna, boktermometrar, bokrecensioner och boksnurra med 
biblioteksböcker. Bokrecensionerna och boksnurran hade en central plats i klassrummet för 
att visa på böckernas betydelse. Boktermometrarna gjordes månadsvis på stora papper, där 
elevernas sammanlagda bokläsande redovisades. Enligt lärarna som arbetar med 
boktermometrar, är syftet med dessa att skapa motivation till ytterligare läsning. 
 

  
DISKUSSION 
 
I detta avsnitt diskuterar vi vårt resultat av undersökningen samt dess överensstämmelse och 
pålitlighet. Vidare redogör vi för tillämpning i praktiken och förslag på fortsatt forskning.  
 
 
ÖVERENSSTÄMMELSE OCH PÅLITLIGHET 
 
Enligt Patel och Tebelius (1987) innebär överensstämmelse att informationen stämmer med 
den komplexa verklighet forskaren vill fånga. Resultaten av de tre olika 
informationsinhämtande metoderna som vi använt oss av i undersökningen, stämmer väl med 
varandra, vilket visar på en överensstämmelse och pålitlighet. Överensstämmelsen i den 
intervju som utfördes med två lärare samtidigt, är troligtvis inte lika hög som de övriga 
enskilda intervjuerna. Detta beror på att lärarna kan ha påverkat varandras åsikter under 
intervjuns gång. Genom att använda bandspelare vid intervjutillfällena hade vi möjlighet att 
fokusera på lärarnas svar, kroppsspråk och eventuella följdfrågor. För att säkerställa att vi 
uppfattat respondenternas svar på ett korrekt sätt och för att ytterligare stärka trovärdigheten i 
intervjusvaren, gjorde vi i slutet av intervjun en sammanfattning av respondenternas svar. 
Patel och Tebelius (1987) menar att denna summeringsteknik, s.k. probing, ger 
intervjupersonen möjlighet att korrigera om det är så att intervjuaren har missuppfattat svaret 
likaväl som den ger möjlighet till vidareutveckling av svaret. Det resultat som vi fått fram i 
enkät- och intervjuundersökningen stämmer väl överens med vad vi sett under  
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observationstillfällena. Det finns en möjlighet att läraren har tillrättalagt sin undervisning för 
att den ska överensstämma med vad hon sagt i enkät- och intervjuundersökningen. Den 
pedagogiska miljön som vi observerat bör dock vara riktig, eftersom vi under 
observationstillfällena såg det material som lärarna talade om i enkät- och 
intervjuundersökningen.  
 
I vår utformning av enkät- och intervjufrågorna var vi noggranna med att ställa relevanta 
frågor utifrån vårt syfte. Vi anser att vi har fått sanningsenliga svar på de frågor vi ställt. 
Enligt Patel och Tebelius (1987) innebär pålitlighet att uppgiftslämnarna verkligen anger sina 
genuina upplevelser och känslor. Vidare anser Patel och Tebelius (1987) att uppgiftslämnarna 
måste vara motiverade, forskningstemat måste upplevas relevant för dem och de måste vara 
beredda att lämna uppriktig och fyllig information. Trovärdigheten i resultatet från samtliga 
informationsinhämtande metoder är hög eftersom de deltagande lärarna dagligen arbetar med 
och är insatta i vårt forskningstema. Det finns dock en möjlighet att vi har påverkat lärarna 
genom vår inställning till läsningens betydelse samt genom enkät- och intervjufrågornas 
formulering. När det gäller de lärare som deltagit i alla tre informationsinhämtande metoder, 
anser vi att de har svarat trovärdigt. Därför är pålitligheten i dessa fyra fall hög. Vad gäller de 
övriga sex lärarna, som endast ingick i enkätundersökningen, är pålitligheten något lägre. 
Detta p.g.a. att vi inte kan jämföra informationen från de övriga två metoderna, som i detta 
fall var intervju och observation. Pålitligheten i observationerna kan ha påverkats av vår 
närvaro i klassrummet. Lärarna kan, som sagt, ha anpassat sin undervisning för att den skulle 
motsvara deras enkät- och intervjusvar.  
 
 
RESULTATDISKUSSION 
 
Vi anser att vi uppnår syftet med vår studie, som är att undersöka hur lärare kan öka elevers 
motivation till att läsa. Det är dock viktigt att poängtera att resultatet inte på något sätt går att 
generalisera. En tolkning är att betrakta som personlig, vilket innebär att resultatet antagligen 
hade sett annorlunda ut med andra författare.  
 
All undervisning i grundskolan ska, enligt Lpo94, anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov, vilket innebär att undervisningen inte kan utformas lika för alla elever. Även Imsen 
(1988) och Stensmo (1997) betonar vikten av att anpassa undervisningen till elevernas behov 
och förutsättningar. Samtliga lärare som deltog i vår undersökning är eniga om att 
individualisering är av största vikt för att öka elevernas motivation till läsning.  
 
Alla elever kan inte motiveras på samma sätt. Som lärare måste vi reflektera över begreppet 
motivation samt över vilka faktorer som skapar motivation hos de olika individerna i klassen. 
Motivation kan, enligt Imsen (1988), komma från inre eller yttre krafter. Inre motivation 
innebär att eleverna känner behov och lust att läsa. Enligt Stensmo (1997) ökar elevernas inre  
motivation när de själva får vara med och påverka valet av undervisningsmål och 
arbetsmetoder. Yttre motivation betyder att eleverna påverkas av någon yttre 
motivationsfaktor t.ex. beröm från läraren. Lärarna i vår undersökning menar att yttre 
motivation kan skapas genom någon form av belöning t.ex. en bokfest. Balansen mellan yttre  
och inre motivationsfaktorer måste dock, enligt Stensmo (1997), vara väl avvägd för att nå 
maximal motivation.  
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Läraren har också ett ansvar att fungera som elevernas motivatör, vilket innebär att han/hon 
bör stimulera eleverna till läsning på olika sätt. De tillfrågade lärarna anser att de stimulerar 
sina elevers läsintresse genom att fungera som läsande förebilder i klassrummet. Lärarna 
menar att de är läsande förebilder genom att de ofta talar om olika böcker och författare, läser 
mycket själva samt läser högt för eleverna. Enligt de tillfrågade lärarna har även föräldrarna 
en stor roll som motivatörer. Föräldrarna bör ha en positiv inställning till läsning och dess 
betydelse för att uppmuntra och motivera sina barn till det. Norström (1997) menar att det 
bästa sättet att locka ett barn till läsning är att de får växa upp i en läsande miljö där boken är 
ett naturligt inslag i vardagen.  
 
Inom didaktiken finns det, enligt Imsen (1997), tre grundläggande frågor: undervisningens 
vad, hur och varför. Som lärare är det betydelsefullt att ha dessa frågor i åtanke när man 
planerar sin läsundervisning. Vad väljer jag för böcker/texter? Hur arbetar jag med dessa? 
Varför väljer jag just dessa böcker/texter och varför väljer jag detta arbetssätt? Lärarna i vår 
undersökning talar ofta om olika böcker och författare med sina elever för att inspirera till 
läsning. De menar att det är viktigt att ha ett rikt och varierat urval av böcker/texter i 
klassrummet. Anpassade texter är, enligt Alleklev och Lindvall (2000) samt lärarna i vår 
undersökning, en förutsättning för att skapa läsmotivation hos eleverna. En del elever behöver 
speciellt utvalda böcker/texter med anpassad svårighetsgrad och lämpligt innehåll för att 
komma igång med läsningen. Läraren måste med andra ord vara lyhörd för elevernas olika 
behov och individualisera undervisningen därefter. 
 
Den pedagogiska miljön spelar, enligt Alleklev och Lindvall (2000), en väsentlig roll när det 
gäller att locka eleverna till läsning. Lärarna i vår undersökning anser att den läsande miljön 
ska vara inbjudande och gärna ha en myshörna för tyst läsning där böckerna är lättillgängliga. 
Liksom undervisningen bör dock den pedagogiska miljön också individualiseras utifrån varje 
enskild individs behov. För att kunna genomföra denna individualisering, anser dock lärarna i 
vår undersökning att det krävs större utrymmen och bättre ekonomiska resurser för inköp av 
t.ex. möbler och belysning. 
 
Vi kan konstatera att de lärare som ingick i vår undersökning är eniga om individualiseringens 
betydelse för att öka elevernas motivation till läsning. De menar att läsundervisningen och 
den läsande miljön i klassrummet bör anpassas efter varje enskild individs behov. Utifrån 
dagens skolsituation med högt elevantal i klasserna och minskade personalresurser, vet vi 
dock av egen erfarenhet från vår verksamhetsförlagda utbildning, att lärarnas arbetssituation 
inte alltid är helt okomplicerad. Konkurrensen från andra medier, såsom TV och datorer,  
 
bidrar till att läsningen för många elever kommer i andra hand. Det krävs därför att läraren är 
medveten om varje elevs individuella behov samt har goda kunskaper om olika arbetssätt för 
att motivera eleverna till läsning.  
 
 
TILLÄMPNING I PRAKTIKEN 
 
Som blivande lärare kommer vi att ha användning av det resultat vi fått fram i vår 
undersökning. Lärarna i vår undersökning var eniga om individualiseringens betydelse för att 
öka elevers motivation till läsning. Även vi anser att alla elever måste ses som enskilda  
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individer med individuella förutsättningar och behov. Läsundervisningen bör därför anpassas 
till elevens kunskapsnivå och intresse. De tips och idéer som vi erhållit från lärarna i 
undersökningen kommer vi att använda oss av i vår framtida läsundervisning.  
 
 
FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 
 
Förslag till fortsatt forskning kan vara att genomföra en liknande undersökning ur elevernas 
synvinkel. Vi skulle kunna undersöka hur eleverna ser på läsning, om de känner sig 
motiverade att läsa och hur de ser på lärarens arbetssätt för att öka läsmotivationen. 
Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att utföra vår undersökning med lärare i olika 
åldrar. Vi skulle då kunna undersöka om det finns någon skillnad i deras arbetssätt. Arbetar 
lärare i olika åldrar på olika sätt för att öka elevernas motivation till läsning?  
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      bilaga 1 1:5
    

Frågor om läsning 
 
 

Datum:____________________________________________________________________ 
 
Namn:_____________________________________________________________________ 
 
Vilken skola arbetar du på?___________________________________________________ 
 
Vilken årskurs undervisar du i:________________________________________________ 
 
Antal elever:________________________________________________________________ 
 
Hur många pojkar/flickor:____________________________________________________ 
 
 
 
1. Varför tycker Du läsning är viktigt?__________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Upplever Du att dina elever är motiverade till läsning? 
Ja       
Nej   
 
Motivera:___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
       
 



     
      bilaga 1 2:5 
 
3. Hur arbetar Ni med läsning i klassen?________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
4. Vilken roll anser Du att läraren har för att motivera barn till läsning? _________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
5. Tycker Du att du är en ”läsande förebild” för barnen? 
Ja  
Nej  
 
Motivera:___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
      
 



 
bilaga 1 3:5 

 
 
6. Hur anser Du att man kan öka barns motivation till läsning?________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
7. Hur ofta besöker Ni biblioteket?_____________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
8. Anordnas det några speciella aktiviteter på biblioteket för att stimulera barns läsning? 
Ja  
Nej  
 
Om Du svarar ja, vad för slags aktiviteter? ______________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
9. Har Ni ett eget skolbibliotek? 
Ja  
Nej  
 
 
10. Vilken roll tycker Du att biblioteket har när det gäller barns motivation till läsning?____  
 
______________________________________________________________________________ 

 
 



 
bilaga 1 4:5 
 

______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
11. Ska Vi i skolan uppmuntra barn att läsa hemma? 
Ja  
Nej  
 
Motivera:______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
12. Arbetar Ni / har Ni arbetat med något läsprojekt i skolan eller i klassen? 
Ja  
Nej  
 
Om Du svarar ja, beskriv läsprojektet och vad blev resultatet?_________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
    



bilaga 1 5:5 
 
13. Har Ni pedagoger fått någon kompetens utveckling när det gäller barns läsning? 
Ja  
Nej  
 
Om Du svarar ja, vilken kompetens utveckling och vad gick den ut på?______________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan!  
Om Du har några frågor angående enkäten, hör av dig till oss. 
 
Sara Höggren   Tel: 070-xxx xx xx 
Jessica Niemi    Tel: 070-xxx xx xx 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
bilaga 2  

Intervjuguide 
 
 
1. Kan du berätta för mig om ditt tidigaste läsminne? Positivt / Negativt? 
 
 
2. Vad innebär läsning för dig? 
 
 
3. Vad är/innebär motivation för dig? 
 
 
4. Hur arbetar ni med läsning i klassen?  
 
 
5 a. Hur är en läsande förebild? 
 
 
b. Har du någon läsande förebild? 
 
 
c. På vilket sätt är du en läsande förebild för dina elever? 
 
 
6. Hur visar dina elever att de är motiverade till / intresserade av läsning? 
 
 
7. Hur anser du att man kan stimulera barns intresse för läsning?  
 
 
8. Vad tycker du att läraren kan göra för att öka barns intresse för läsning? 
 
 
9. Har den pedagogiska miljön (klassrummet) någon betydelse för barns motivation till 
läsning?  
 
 
10. Vilken roll spelar föräldrarna när det gäller att stimulera barn till att läsa?  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                               




