
2008:035 

E X A M E N S A R B E T E

"Man ska dränka alla i böcker -
men det skall vara en positiv

dränkning"
En studie om motivation till läsning

 Titti Rosén
 Mia Norlin

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Pedagogik och lärande

2008:035  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--08/035--SE



"Man kan dränka alla i böcker

– men det ska vara en positiv dränkning"
En studie om Motivation till läsning

Titti Rosén

Mia Norlin

”Flitigt läsa gör dig klok, därför läs varenda bok.”

– Falstaff fakiren - 

Titti Rosén & Mia Norlin
Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
Allmänt utbildningsområde C-nivå

Institutionen för Pedagogik och Lärande
Handledare: Kristina Persson



ABSTRAKT

Att väcka lusten till läsning är en väsentlig del av pedagogens och bibliotekariens viktiga 
arbete. Syftet med vår studie är att öka vår förståelse hur man som pedagog och bibliotekarie 
motiverar barn och elever till läsning och vilka faktorer som är betydelsefulla för elevers 
ambition att läsa litteratur. Litteraturen är en värdefull kunskapskälla och för att kunna ta del 
av denna kunskap krävs det att man vill och kan läsa. Vi försöker också finna svar på frågan 
om all typ av litteratur - utan hänsyn till kvalitetskriterier - lämpar sig för att öka barnens 
motivation. För att få en djupare insikt i ämnet har vi bl.a. använt oss av den brittiske 
författaren A. Chambers teorier samt lektor G. Molloys tankar kring motivation till läsning. 

Denna studie är av kvalitativ karaktär. Vi har använt oss av intervjuer och observationer av 
verksamma pedagoger och bibliotekarier. Resultatet av undersökningen visar att 
motivationen har stor betydelse för att barnet skall inspireras till att läsa mer böcker samt att 
man kan bortse från kvalitetskriterierna. Bästa utfall uppnås genom att variera arbetsmetoder, 
vara påläst och engagerad i det man gör för att motivera till läsning.

Vi är medvetna om att det är lättare i teorin än i praktiken att få alla elever att vilja läsa, men 
vi anser att läsinlärning och att läsa med lust är grunden för individens fortsatta utveckling. 
Läsningen är grunden till allt.
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FÖRORD

Först och främst vill vi rikta vårt innerliga tack till vår handledare Kristina Persson som med 
stort tålamod och värdefull hjälp har stöttat oss i detta arbete. För oss personligen har arbetet 
har varit intressant, inspirerande och utvecklande, trots oändligt många timmar djupt 
insjunken i ämnets litteratur och alla otaliga timmar framför datorn. 
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1. INLEDNING

I dagens mediasamhälle har boken blivit åsidosatt av andra medier. Ser man till SCB:s 
(Statistiska Centralbyrån/ bilaga 4) undersökning om vardagslivet i Sverige (2000/2001) kan 
man se att stillasittande TV-tittande och datoranvändning ökat men att läsningen tyvärr har 
minskat. Läsning som huvudaktivitet förefaller ha genomgått en markant förändring om man 
jämför med tidigare år. Den har minskat med ca 10 minuter till en knapp halvtimme per dag. 
Forskare, pedagoger och föräldrar har alla uttryckt sin oro över barns bristande läsförmåga 
och negativa inställning till läsning. Det är exempelvis färre elever som kommer från hem 
med många barnböcker och som har föräldrar som läser ofta och för nöjes skull. Den tid som 
barn och föräldrar ägnar sig till att läsa har krympt till endast 9 minuter om dagen och för det 
riktigt små barnen är den totala lässtunden 15 minuter från föregående 30 minuter. 

Allas vår Astrid Lindgren hade ett livslångt kärleksförhållande till litteraturen. Hon skriver 
med sin finurliga vishet om föräldrars och den vuxnes ansvar för barnets läshunger i boken 
Det gränslösaste äventyret (2007 sid. 44). Så klokt och så insiktsfullt som bara Astrid kan:

Existerar det fortfarande föräldrar, som anser att barnens nöjesläsning är bortkastad tid 
och någonting man bör motarbetas? Förmodligen inte – hoppas man åtminstone. Men 
fortfarande finns det säkert otaliga mammor och pappor som inte aktivt intresserar sig 
för ifall deras barn läser och vad de läser. Fåvitska föräldrar som inte har förstått att 
läshunger är något underbart, som bör stimuleras, uppmuntras och tillfredsställas."---" 
En mor skulle väl inte drömma om att låta sin unge gå omkring hungrig, ifall det gällde 
lekamlig föda, men den förtärande hungern efter andlig stimulans tar hon kanske inte 
riktigt så allvarligt som hon borde. Bristande läshunger hos ett barn föranleder inte 
heller tillnärmelsevis samma föräldraoro som bristande aptit på morgongröten, och 
ändå är det ett bra mycket allvarligare symptom, som borde få föräldrarna att sätta 
igång allehanda stimulerande åtgärder! 

Att upptäcka böckernas förtrollade värld, glädjen i att läsa berättelser skrivna av mästerliga 
berättare är något som varje enskilt barn bör få möjligheten att göra. Alla experter på barns 
utveckling är överens om att böcker och högläsning stimulerar och stärker barns 
språkutveckling. Genom att motivera till läsning kan vi erbjuda barnen att öppna en värld 
som blir deras egen. Riktigt bra böcker vidgar ordförrådet och ger barnet en anledning att 
prata och att träna sitt språk. Skönlitteratur kan i bästa fall påverka sin läsare till att vilja läsa 
mer men i värsta fall leder det till att denne aldrig mer vill öppna en bok. Vad beror denna 
ovilja på? Hur undviker vi det? 
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SYFTE

Syftet med undersökningen är att öka vår förståelse hur man som lärare och bibliotekarie kan 
väcka elevers motivation att läsa och att undersöka vilka metoder man kan använda för att 
bibehålla motivationen till läsning. Vi vill även undersöka om all typ av litteratur - utan 
hänsyn till kvalitetskriterier – är bra när det gäller att skapa motivation. För att uppnå syftet 
vill vi ha svar på följande frågor:

• Hur väcker och bibehåller man motivation till läsning som pedagog och bibliotekarie?
• Är all typ av litteratur bra att arbeta med - utan hänsyn till kvalitetsaspekten - 

när det gäller att väcka och bibehålla motivationen till läsning?
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2. BAKGRUND

Inledningsvis definierar vi vad det innebär att läsa, varför man som individ ska läsa och hur 
stor betydelse det sociala samspelet har för barnets utveckling och kunskapsinhämtning. Vi 
tar även upp motivationens betydelse för läsningen, varierande metoder för att locka fler 
elever till läsning. Vidare redovisar vi hur forskningen ser på den litterära kvaliténs betydelse 
för motivationen, ska man låta barnen läsa vad dom vill så länge lusten finns eller bör man gå 
in och styra barnets val av litteratur? Avslutningsvis granskar vi skolans styrdokument som 
uttrycker läsningens och motivationens betydelse för individens utveckling och kunnande.

TEORIER OCH TIDIGARE FORSKNING

Vikten av att läsa
Vad är det att kunna läsa? Vad innebär själva begreppet läsning? Söker vi upp ordet läsning i 
Nationalencyklopedin får vi upp följande definition:

Läsning, konsten att läsa. Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid 
och omfattande övning för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: 
avkodning och förståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen 
skrivna ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God 
läsfärdighet innebär att både avkodning och förståelse fungerar väl. (www.ne.se)

Vetenskapligt definieras läsning på olika sätt, men en av de vanligaste definitionerna är 
utifrån en modell som kallas the simple view of reading. I studien Barns tidiga läsning 
(2007) tar författaren Karin Taube, professor i pedagogik, upp denna ovannämnda modell 
som är utformad av Gough & Turner 1986, Hoover och Gough 1990 (Taube 2007 s.12) för 
hänvisning). Modellen ser ut på följande sätt:

LÄSNING = Avkodning × Förståelse av språk. 

För att skapa en lyckad läsning måste barnet ha lärt sig avkodning och förståelse. Saknas 
dessa två kan barnet inte uppnå god läsfärdighet. I sin studie tar Taube (2007) även upp den 
danske neurologen Mogens A Dalbys utökning av modellen med ytterligare en viktig faktor 
för läsningens betydelse, nämligen det som också är kärnpunkten i vår studie –  motivationen. 
Dalby menar att någon läsning inte kommer tillstånd om inte läsaren är motiverad. Dalbys 
variant ser då ut så här:

Figur 1. Mogens A .Dalbys variant av Simple view of reading i Taube (2007).

Varför skall man läsa? Frågan kan kopplas dels till hur samhällsutvecklingen ser ut och dels 
till individens egen utveckling och självkännedom. Vi lever i ett informationssamhälle där vi 
måste vara kunniga läsare för att kunna följa med i utvecklingen och för att kunna klara oss 
på arbetsmarknaden. Därför är det nödvändigt med en god läs-och textvana. De som inte har 
det riskerar att hamna utanför detta samhälle. OECD:s PISA (2006) och PIRLS (2006) 
(bilaga 4) undersökningar som behandlar barns läsutveckling visar på en kontinuerlig 
nedgång i elevers läsning av skönlitteratur. I PISA:s rapport (2006) kan vi läsa att de svagaste 
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läsarna presterar något sämre år 2006 jämfört med år 2000. Även i PIRLS rapport från 2006 
kan vi ta del av liknande fakta; Sverige har ett resultat som ligger betydligt högre än det 
internationella genomsnittet men en tillbakagång har skett mellan 2001 och 2006. Det är 
framförallt andelen starka och mycket starka läsare som minskat de senaste fem åren, 
dessutom är det färre elever som klarar av mer avancerade läsuppgifter. Dagens elever som 
har en mycket positiv attityd till läsning och som ofta läser böcker på fritiden för att det är 
roligt har minskat rejält. 

Läsande barn får ett försprång som ökar ordförrådet och kreativiteten, vilket ökar 
motivationen och ger en väg in i den kulturella språkvärden. I Boken om läslust (2007 s. 13) 
står det att:

Sjuåringen har ett ordförråd på 5000–7000 ord.
En läsande sjuttonåring har ett ordförråd på ca: 50 000–70 000 ord,
medan den sjuttonåring som inte läser "bara" kan 15 000–17 000 ord.

Att litteraturen ger oss kunskap för livet anser även litteraturforskaren Magnus Persson 
(2007). Litteraturen, förklarar han, har en förunderlig förmåga att tillfredställa olika behov. 
Den kan underhålla, roa, trösta, utmana, utveckla individen och framför allt ge oss ett 
kunnande som varar livet igenom. 

Den brittiske författaren Aidan Chambers menar på att läsning är ett sätt för människan att 
tänka med bilder. Läsningen ska vara omskakande, provocerande, utvecklande och vi som 
individer skall bli tvingade att tänka till. Han hänvisar till C. S. Lewis ord: ”När vi läser, blir 
vi tusentals olika personer och förblir ändå oss själva.” 

Gunilla Molloy, lektor i svenska – tar upp ämnet ”Varför man skall läsa litteratur i 
skolan” (Pedagogiska Magasinet 4/07). ”I litteraturen lyssnar jag till mig själv” förklarar hon 
och fortsätter att beskriva hur litteraturen erbjuder oss alla en mångfald av olika erfarenheter: 

Litteratur erbjuder mångfald av olika erfarenheter, handlingar, uppfattningar och 
åsikter. Men det finns men det finns böcker som jag har lagt ifrån mig olästa efter 
första kapitlet, böcker som andra läsare har talat om i hänförda ordalag "---" i ska läsa 
skönlitteratur i skolan just av det skäl att vi är olika. Därför kommer vi att läsa texten 
olika, våra olika värderingar kommer att färga vår läsning och vi kan se att det finns 
andra uppfattningar än våra egna. (s. 34) 

Läsvännen Lena Kjersén Edman (fil.dr och lektor i litteraturvetenskap, bibliotekarie och 
författare som i mer än trettio år ägnat sig åt barn och ungdomars läsande) skriver klokt och 
insiktsfullt i sin bok Barn- och ungdomsböcker genom tiderna (2002) att man som pedagog 
kommer man att möta många olika sorters barn - starka, svaga, glada, arga, lyckliga och 
olyckliga - barn som vi alla månar om. Genom läsningen kan eleven skapa en meningsfull 
tillvaro. Med en bok är man aldrig ensam och en bokälskare kan aldrig ha tråkigt!

Det sociala samspelet

Lev S Vygotskij (1896–1934) en rysk teoretiker som under sin korta levnad skapade  en teori 
om lärande som än i dag är både aktuell och modern. Vygotskijs infallsvinkel brukar kallas 
sociokulturell eftersom han ser vikten av det sociala samspelet med omgivningen i lärandet. 
Han lägger också stor tonvikt vid lärarens och undervisningens roll i barnets lärande. 
Pedagogen har därför en mycket viktig roll för barnets utveckling och kunskapsinhämtning. 
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Vygotskij menar att allt lärande förverkligas först och främst i samspel med andra personer så 
som pedagoger och föräldrar som kan och vet mer än barnet. I hans teori brukar man använda 
begreppet "zonen för proximal utveckling". Med proximal utveckling menas att barnet redan 
besitter inre kunskaper som man kan bygga vidare på och genom att ge lagom utmanande 
uppgifter kan man utveckla barnets lärande. Olika barn har olika proximal zon. Varje barns 
zon skiljer sig från varandra och därför har vissa en vidare proximal zon vilket innebär en 
större potential för lärande. Vygotskij menar på att dessa skillnader kan ligga både hos barnet 
och hos läraren, eftersom både potentialen och undervisningen är satt i fokus. Allt lärande är 
en social aktivitet, inte en individuell. Det sociala samspelet hamnar i fokus och alltså inte 
individens egen utveckling. Enligt Vygotskij är det sociala samspelet med omgivningen 
viktigt för varje barns lärande. Var vi befinner oss påverkar vilka vi är. Det finns ingen 
medfödd läsfärdighet. Det finns inget medfött språk. Vygotskij menar vidare att om inte 
barnen blir presenterade någon litteratur lär de sig inte heller läsa. (Imsen 1998)

En kommunikation som grundar sig på en förnuftsmässig förståelse och på ett avsiktligt 
överförande av tankar och erfarenheter kräver ovillkorligen ett bestämt system av 
kommunikationsmedel. Det mänskliga språket, som uppstått ur behovet av att 
kommunicera under en arbetsprocess är, har alltid varit och förblir prototypen för ett 
sådant system.(Vygotskij. 2001.s.39) 

Jean Piaget (1896-1980) var en schweizisk kognitiv utvecklingspsykolog och pedagog. Piaget 
framstår idag som en av1900-talets mest betydande utvecklingspsykologer. Han prövade 
intelligenstest för barn i olika åldrar. Men till skillnad från sina kollegor som enbart 
registrerade ifall barnen svarade korrekt, så frågade Piaget ut barnen på öppnare sätt där han 
ställde öppna frågor för att få en djupare inblick i barnens egen tankevärld. Piaget tyckte sig 
se mönster, att hur barnen tänkte beroende på deras ålder. Piaget menade att när barnet 
kommer upp i skolåldern blir han/hon mindre själupptaget i sitt tänkande. Barnet börjar bli 
intresserat för andra människors uppfattning och önskningar och förmågan att lyssna ökar. 
Piaget betraktade lärandet som en jämviktsprocess där individen genom adaption ständigt 
strävar efter att upprätthålla en jämvikt i samspelet med omgivningen Den sociala 
interaktionen har därför stor betydelse för barnets psykiska utveckling. (Imsen 1998)

I klassrummet ansvarar pedagogen för att genom stöd och uppmuntran motivera eleverna till 
inlärning. Så här förklarar Piaget det hela med sina egna ord:

En aktiv pedagogik förutsätter en bättre utbildning. Dessutom måste läraren ha goda 
insikter i barnpsykologi, annars förstår han dåligt elevernas spontana aktiviteter och 
kan inte utnyttja vad han anser insignifikant och onödigt tidsspill. (Piaget, 1972, s 83)

Piagets och Vygotskijs tankegångar om att lärande sker i det sociala samspelet kan vi tydligt 
se i Lpo 94 (s.9) under rubriken ”Den enskilda skolans utveckling” där det står: 

"…" skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att undervisningsmålen ständigt 
prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och 
utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal 
och eleverna… (www.skolutveckling.se)

Aidan Chambers, född 1934 är en brittisk, framstående författare/pedagog som i samarbete 
med andra pedagoger studerat didaktiska aspekter på litteratur. Chambers (1994) beskriver 
läsning som en social process, vilken presenteras i ett diagram som han kallar för läsandets 
cirkel. Chambers menar att all läsning startar med ett val och att läsningen sker kontinuerligt, 
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genomsyrar våra liv och att våra val styrs av tillgången på böcker. Chambers sätter 
vuxenstödet i mitten av cirkeln som spindeln i nätet. Det är den vuxne som knyter ihop alla 
punkter och på så sätt får han/hon igång en läsprocess hos eleverna.(Chambers, 1994)

Figur 2. A.Chambers modell ”Läsandets cirkel” (Böcker inom oss, 1994. s. 11)

Chambers (1994) menar att våra val av böcker styrs även av hur böckerna blir presenterade 
för oss, där kommer bibliotekariens samt pedagogens roll i det hela att ha stor betydelse. 
Läsare under utveckling bör få tid att läsa samt ägna längre tid åt de mer givande böckerna. 
Det finns det två reaktioner som är viktiga i arbetet med barn som ska bli tänkande läsare. 
Första reaktionen är att när man läst något lustfyllt så uppkommer en önskan att återuppleva 
den känslan. Därför kan man vara tvungen att läsa något nytt och med ett nytt val har man 
påbörjat ett nytt varv i läsandets cirkel. Den andra reaktionen är att man har ett behov av att 
prata om det man läst, man söker respons på vad som hände känslomässigt i läsningen. Detta 
kan leda till boksamtal, vilket leder en tillbaka till läsandets cirkel. Vi som vuxna bör ge 
barnen en god läsmiljö. Vidare talar han om inre och yttre förutsättningar till en god läsmiljö. 
Den inre är en blandning av intellektuella och känslomässiga attityder som vi alltid bär med 
oss, våra förväntningar, sinnesstämningar, tidigare erfarenheter och kunskaper. Till och med 
vår inställning till andra deltagare, tidpunkt, väderförhållande inverkar på miljön. De yttre 
förutsättningarna är den fysiska omgivningen och hur bra den passar till aktiviteten. 

Det finns en rad faktorer som har stor betydelse när det gäller det sociala samspelet i 
klassrummet. Ejeman och Molloy (1997) beskriver ett samband mellan dessa faktorer som 
tillsammans skapar en positiv läsutveckling hos eleverna. Faktorerna som skapar ett 
gynnsamt klassklimat är vikten av utbildning och erfarenheter hos pedagogen, 
klassrumsmiljön och undervisningens inriktning utifrån elevens intresse. Reflektioner och 
inlärning görs tillsammans med läraren i sammanhang som känns meningsfulla för eleven.

Bibliotekariens och lärarens insatser har stor betydelse, när det gäller att skapa en social 
och lärorik miljö. Enligt skolverket är lärarinsatser en viktig resurs i en kommunikativ 
pedagogisk omgivning, som även har en stor betydelse för att skapa goda 
förutsättningar för barns läs- och skrivutveckling. På biblioteket finner man tillgång till 
olika slags litteraturer – det finns någonting för att fylla varje människas behov. Elever 
kan öka sin motivation till läsning i samspelet med bibliotekarie. (Ejeman och Molloy 
1997)

Bibliotekarien kan hjälpa eleven med att finna böcker för friläsning men kan också 
inspirera och locka eleverna att pröva på flera genrer och utmana sig själva. Detta 
skriver skolverket:
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Att känna sig som en skrivande och läsande människa är omvälvande och lustfyllt: 
världen vidgas, litterära skatter och läsandets glädje ger nya dimensioner åt 
tillvaron och den egna uttrycksförmågan blir viktig i individens växande. ett 
bibliotek med många typer av medier liksom ett klassrum, där man samtalar, 
berättar, läser och skriver, lyssnar på varandra och på olika sätt tar del av varandras 
upplevelser är i ordets djupaste mening en kreativ miljö 
(www.Skolverket.se /Louise Limberg 2002. s.9)

I skolbibliotekslagen kan man läsa att en viktig del i den vuxnes stödjande arbete är att i 
socialt sampel och under en längre tidsperiod, ge barnen tid att läsa de mer givande böckerna. 

9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier 
anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 
(www.notisum.se/rnp/sls/lag/19961596.HTM)

I detta avsnitt har vi behandlat olika aspekter på hur det sociala samspelet kan påverka 
motivationen till läsning. Vi inledde med två betydande teoretiker inom pedagogik - 
Vygotskij samt Piaget. Sedan beskrev vi Chambers teorier om läsningen som en process, 
vilka tydliggörs i modellen Läsandets cirkel. Vi nämnde även fler faktorer som har stor 
betydelse för motivationen till läsningen ur det sociala perspektivet. Avslutningsvis 
hänvisade vi till Skolverkets, samt skolbibliotekslagens förordning, som vi kopplat till det 
sociala samspelet.

Motivation 

motivation (av motiv), sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter i gång, 
upprätthåller och riktar beteende. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvudtaget 
handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra. Teorierna behövs för att vi skall förstå 
det faktum att organismer konsekvent strävar mot bestämda mål med hjälp av flexibla 
beteenden. Motivationskällan kan antingen förläggas inom personen eller organismen, som i 
instinkt- eller drivkraftsteorier, eller i yttervärlden, som i s.k. incentivteori. I det förra fallet 
uppfattas människan som styrd av mer eller mindre primitiva inre drivkrafter som startar och 
ger energi åt handlandet. Ett sådant synsätt förfäktas såväl inom Freuds psykoanalys som 
inom Clarke L. Hulls inlärningsteori. Incentivteorin däremot lägger betoningen på 
motivationens styrande roll: handlandet dras mot eftersträvansvärda målobjekt i omvärlden. 
(www.ne.se)

Vanligen skiljer man mellan primär och sekundär motivation, där den förra ofta antas vara 
biologiskt betingad och den senare formad av en social och kulturell inlärningshistoria. 
Primära motivationsprocesser gäller behov som måste tillfredsställas för individens och 
artens fortlevnad, t.ex. hunger, smärtundvikande och sex. De underliggande neurobiologiska 
mekanismerna är numera relativt väl kartlagda. Till de grundläggande biologiska behoven 
brukar man såväl räkna "nyfikenhet", dvs. behov av att undersöka sin omgivning, som sociala 
bindningar till vårdare och andra individer av arten. Behov av makt eller självförverkligande 
är andra motivationsprocesser som ibland betraktas som primära, trots att kunskaper om deras 
biologiska grund saknas. Ofta har man som t.ex. Maslow (1970) tänkt sig att olika behov kan 
ordnas hierarkiskt från lägre (t.ex. kroppsliga behov) till högre (behov av uppskattning och 
självförverkligande), där de senare kan aktiveras först när de förra är tillfredsställda (jfr 
behovshierarki. Se bild nedan). Sekundär eller förvärvad motivation antas grunda sig på de 
primära motivationsprocesserna, som modifieras genom socialisationen. (www.ne.se)
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Ofta ligger tyngdpunkten i teorier för sekundär motivation på målobjekt i omvärlden snarare 
än på inre drivkrafter och behov (www.ne.se). 

Enligt Imsen (1998) handlar motivation om hur känslor, tankar och förnuft flätas samman 
och ger färg och glöd åt våra handlingar. Motivation definieras enligt Imsen även som en 
orsak till aktivitet, vilket ger ett mål och en mening. När man talar om elever som inte kan 
koncentrera sig talar man om att de saknar motivation, mål i det här fallet. I vårt arbete med 
motivation så söker vi sätt att väcka/bibehålla elevers läslust. Som Imsen skriver vill vi ge 
våra blivande elever färg och glöd, vilket ger aktiviteten ett mål, en mening. 

Inre och yttre motivation
Vidare skriver Imsen (1998) att inre motivation drivs av intresse för en sak eller en handling 
och att det upplevs som meningsfullt. Yttre motivation drivs av en vilja för att få en belöning 
i någon form, uppnå ett ovidkommande mål. Gemensamt med den inre och den yttre är att det 
finns en lustbetonad erfarenhet eller förväntan. Vår förhoppning i det här arbetet är att finna 
sätt att nå de båda motivationsformerna.

Maslows behavioristiska teori
Maslows behovsteori har stor betydelse för motivationen. Denna teori har fått starkt fäste hos 
pedagoger. Maslow Abraham (1908 – 1970) är en av de betydelsefullaste inom den 
humanistiska psykologitraditionen, anser att människan har bara fem grundläggande behov 
som hör ihop med varandra. Han förklarar människan:

”The human being is a wanting animal and rarely reaches a state of complete 
satisfaction except for a short time. As one desire is satisfied, another pops up to 
take its place, and so on. (Maslow, 1970. s. 6)

När ett behov tillfredställs, kommer nästa behov. Med andra ord är människan aldrig 
tillfredsställd. Maslow ordnar behoven i en hierarki där primärbehoven kommer först. Han 
anser att eftersom behovet av trygghet och säkerhet är så grundläggande, så är det viktigare 
för en elev med prestationsångest att reducera sin rädsla över att inte lyckas med skolarbetet 
än att lyckas med arbetet i sig, eftersom detta kan få destruktiva följder för själva 
inlärningsprocessen (se bild på Maslows pyramid) Vi anser det som självklart att om 
pedagogen ska kunna motivera eleven är det väsentligt att veta elevens svagheter samt 
styrkor, samt att i största mån uppfylla elevens behov för att kunna ge en trygg lärandemiljö.

Figur 3. Maslows behovspyramid, (www.randsinrepose.com/assets/maslow.gif)
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Kognitiv och behavoristisk teori
I kognitiva teorier uppfattas människans utveckling som ett aktivt samspel mellan hennes 
inneboende möjlighet och omgivningens krav. Drivkraften till att vilja (vara motiverad) till 
att utvecklas anses vara den positiva känsla som kommer av nyvunnen kunskap Jean Piaget 
är fortfarande en betydande representant för den kognitiva teoribildningen. Enligt Piagets sätt 
att se på motivation så är det den enskilde individen som har ansvar för att känna och 
bibehålla sin motivation. (Viklund.1994)

I behavoristiska teorier är det pedagogens roll att se elevens behov för att motivera elever till 
att läsa litteratur. I artikeln Childrens motivation for reading (2004) kan man läsa om ett antal 
forskare som utfört ett läsprojekt i Maryland University med elever som går sitt tredje år på 
gymnasiet. Projektet som pågick i ett år kallades CORI (Concept Oriented Reading 
Instruktion) och gick ut på att integrera vetenskap med läsningen. Syftet var att eleverna 
skulle hitta drivkraften, dvs. motivationen till att läsa i sökandet efter svar i vetenskapen. 
Eleverna fick mycket hjälp och stöd av pedagogerna i början för att komma igång. Pedagogen 
tog in litteratur kring vetenskap in i klassrummet och eleverna fick sedan utifrån eget intresse 
bestämma sig för vad de ville veta mera om. Sedan fick eleven utforma egna frågor, vilka 
godkändes/lästes av pedagogen som sedan tog fram aktuell litteratur för just den elevens 
frågor. I utvärdering av CORI-projektet visade det sig att de eleverna hade ökat sin 
motivation till att läsa och läste nu mer än den vanliga genomsnittseleven. Forskarna skriver 
även att ämnet som litteraturen ska kretsa kring kan pedagogen själv välja, bara ämnet är 
brett. Därför måste pedagogen vara inläst på ämnet för att hitta relevant litteratur. (Artikel: 
Childrens motivation for reading.2004)

We and other researchers have argued that children’s reading frequency is an 
important predictor of their reading comprehension. Thus, classroom efforts to 
increase children’s reading motivation have important implications not just for 
student motivation but also for student reading comprehension and achievement. 
(Artikel: Childrens motivation for reading.2004, s. 308) 

Den behavioristiska teorins utgångspunkt är att det är pedagogens roll att se elevens behov 
för att öka förmågan till motivation. Den kognitiva teorins utgångspunkt är att pedagogen 
ansvarar för den yttre miljön, eleven ansvarar själv för sin drivkraft, sin motivation. Artikeln 
”Childrens motivation for reading” som beskriver CORI-projektet, där syftet med studien 
var att eleverna skulle hitta sin egen drivkraft, motivation till läsningen, påminner mycket om 
Piagets kognitiva teori, som även den söker barnets egen drivkraft och motivation genom att 
pedagogen fyller klassrummet med relevant material och låter eleverna söka sin egen 
kunskap. Vi anser oss inte kunna välja enbart en av dessa teorier och utgå enbart från den, 
enligt oss behövs det en samverkan mellan de båda för att ha en god pedagogisk grund för att 
motivera eleverna till litteraturen.
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METODER SOM ÖKAR MOTIVATIONEN

Högläsning
Enligt Chambers (1994) är högläsning nödvändigt för elevernas utveckling som egna läsare 
och det är ett stort misstag att tro att högläsning bara behövs i de lägre klasserna. Högläsning 
har ett stort värde. Läsinlärningen är en utsträckt process men högläsningen bara är en liten 
del av den men nödvändig genom hela skoltiden. Vidare menar han att varje gång vi lyssnar 
till en berättelse får vi olika exempel på texters uppbyggnad, vi slappnar av och det blir 
upplevelsen av berättelsen som blir det väsentliga. Valet av bok måste vara väl underbyggd 
och läs gärna boken flera gånger själv innan ni läser för eleverna. 

I Metodboksserien (1987) som är en heltäckande lärobok för grundskolan, ger Göran Ejeman 
som är läroboksförfattare, förslag på litteratur som kan passa att ha som högläsningsböcker. 
Första typen är en löpande högläsningsbok , t.ex. "Mio min Mio" där pedagogen avbryter 
ibland med störande frågor eller ibland stannar till vid en enda målande mening som hon 
samtalar med eleverna om. Andra typen av bok är de korta böckerna med stora bilder och få 
meningar, te.x. "Tuffa gumman". Tredje typen är litteratur som uppmuntrar till raka, ärliga 
samtal, t.ex."Mias pappa flyttar". Enligt Ejeman och Molloy (1997) bör högläsning vara 
något som kontinuerligt förkommer i det dagliga skolarbetet. Genom högläsningen får 
eleverna ökad kunskap om olika stilar och genrer men även läslusten, ordförrådet och 
språkförståelsen ökar. Man lockar in eleverna i en litterär värld. Som pedagog ska man 
variera både pojk- och flickböcker för att skildra båda könens känslor och funderingar. På så 
sätt får varje enskild individ i klassen chansen att identifiera sig med någon i böckerna. 

Boksamtal
Chambers (1994) förespråkar litteraturarbete med boksamtal, som börjar med att du väljer en 
bok som du givetvis först läst själv. Detta för att undvika att det som eleverna presenteras för 
går emot värdegrunden. Valet av bok inverkar, då den valda boken bestämmer 
förutsättningarna för samtalet. Chambers vill också klargöra att det i boksamtal inte finns 
någon given strategi att gå efter som fungerar för alla grupper. Här måste var och en gå till 
sig själv och sin egen grupp för att på bästa sätt ge anpassade förutsättningar för att ett 
givande samtal ska bli möjligt. Att samtala om litteraturen kan man läsa om i 
Metodsboksserien (Ejeman, 1987), där en mellanstadielärare tycker att alla böcker kan ge 
stoff till samtal men att man även måste vara lyhörd i klassrummet. Ibland kan eleverna vara 
för trötta för att orka samtala, ibland är det annat som måste prioriteras. Eleverna måste ges 
tillfälle att samtala kring böckerna de läst för att bearbeta de känslor som boken kan ha väckt. 

Bokpresentationer 
Enligt Amborn & Hansson (1998) är det en konst att introducera böcker för barn. Dock är det 
är inte många moment i skolan som är så tacksam att arbeta med som just detta. Att bokprata 
kräver att den som pratar om boken även läst den. Många bibliotekarier vi pratat med säger 
att de gärna ställer upp i mån av tid och önskar ett betydligt tätare samarbete med verksamma 
pedagoger.

Läslogg och läsjournal
Molloy (1996) rekommenderar att eleverna skriver ned sina tankar och frågeställningar i en 
läslogg när de läser en text eller en bok för att sedan muntligt berätta om den. Det ger eleven 
en möjlighet att reflektera kring det som de läst, samt att det ger utrymme för spontana 
åsikter, samtal och eget skrivande. Chambers (1994) har några praktiska tips när det gäller 
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läsning. Skapa, eller låt eleven skapa en läsjournal, där eleven för in datum, lästa böcker och 
inkluderar ett kort (inte nödvändigt) omdöme. På det sättet kan eleven, föräldrar och 
pedagogen hålla koll på vad eleven läst tidigare och därmed underlätta den vidare läsningen. 
Journalen bör följa med eleven under hela skolgången. Vad som är viktigt att poängtera är att 
journalen inte skall användas som ett bedömningsunderlag eftersom detta kan leda till att den 
vänds emot barnet. 

Övriga metoder
I Boken om läsning (Ljungström & Hansson, 2006) delger redaktörerna olika tips för en 
lyckad högläsning och poängterar att det viktigaste är oftast inte vad man läser, utan hur man 
läser. 

• Presentera boken – det blir lättare att ta till sig berättelsen och det ger ett underlag 
till en diskussion.

• Läs så länge lusten finns – Ett litet avbrott då och då betyder inte att läsningen är 
slut!

• Läs tyst för bättre högläsning – Tyst läsning behövs för att utveckla högläsningen. 
Läs igenom boken innan du läser den högt för barnen. Tyst läsning kan vara ett 
komplement till högläsning för barn.

• Läs med alla sinnen – genom att ta in alla sinnen i högläsningen kan man få 
variation och därmed även engagera barn som kan ha svårt att koncentrera sig. 

• Använd dockor, mjukisdjur, lev in dig i berättelsen.
• Skruva till berättelsen – Skapa lite omväxling genom att pröva på olika betoningar, 

tonfall, rytm och se hur samma mening får olika innebörd.
• Fortsätt läsa högt långt upp i åldrarna – barn tycker om högläsning och detta är ett 

sätt för barnen att stanna upp och reflektera över litteraturen som förmedlas. 

I detta avsnitt har vi behandlat olika metodförslag som visat sig öka barnens motivation till 
att läsa. De olika metoderna är högläsning, boksamtal, bokpresentationer, läsloggar samt 
övriga praktiska förslag på metoder.
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KVALITETSASPEKTEN

Det debatteras ständigt om den s.k. skräplitteraturens för- och nackdelar och alla 
argumenterar om att just deras ståndpunkt är den rätta. Det finns två aspekter på det hela: Den 
första infallsvinkeln tar upp de värderingar och det språkliga innehåll som dessa böcker 
förmedlar. Den andra infallsvinkeln menar på att det är bättre att barn läser - än att de inte 
läser överhuvudtaget, eftersom oavsett böckernas kvalité så får dom i alla fall lästräning. 
Vem ska man ska tro på? Vad anser barnen själv i frågan? 

Litteraturkritikern Ulla Lundqvist (1984) menar att populärkulturen, så som skräplitteraturen, 
är överflödig eftersom den inte är lika väl arbetad i språk och handling. Däremot menar 
barnkulturforskaren Margareta Rönnberg (www.gd.se. 2006) att barn befinner sig i ett 
maktunderläge gentemot vuxna. De vuxnas kvalitetsomdöme bestämmer vad som räknas som 
dålig respektive bra litteratur och detta menar hon är först och främst ett uttryck för 
maktbehov och bestämmande.

Amborn & Hansson (1998) ställer sig frågan om det spelar någon roll VAD man läser. Förr 
sa man att det inte spelade någon roll vad man läser, huvudsaken var att de läser 
överhuvudtaget. Man bör inte moralisera vad barn läser men vi som förvaltar offentliga 
medel har ett särskilt ansvar. Vidare menar de att Lpo-94 formulerar sig klokt och 
välformulerat, att läsning ger en förståelse för den kulturella mångfalden. Litteraturen 
fungerar som ett kitt i en kulturgemenskap – utan läsningen faller man utanför den 
gemenskapen. Om detta är sant och vi inte ger våra barn den möjligheten, är det i det 
närmaste en illegal handling, oavsett VAD de läser.

Anna Sjöstrand skriver en artikel i Pedagogiska Magasinet, under temat ”Den sköna 
litteraturen” Där berättar hon om Lisbeth Larsson, professor i litteraturvetenskap, som skrivit 
en avhandling om vad olika människor anser som värdefullt i litteraturen. Hon fick klart för 
sig att estetik översätts i etik. Gemensamt för alla litterära teorier är att den litteratur som 
anses vara mindre värdefull, såsom serietidningar och långserier, uppmuntrar oss att gå 
vidare och ger lust. Att njuta av en vacker formulering, fundera på moraliska dilemman är 
däremot en bra lust (Pedagogiska Magasinet 4/07) 

En litteratur som lätt glöms bort är faktaböckerna. För många barn som inte gillar att läsa 
skönlitteratur kan faktaboken kännas betydligt mer tilltalande. Genom att läsa en bok om sitt 
favoritintresse kan barnet hitta vägar in i annan litteratur, enligt Nasiell, & Bjärbo (2007).

Gunilla Molloy (1996) menar att det är viktigt att låta läsningen ske på barnens villkor och 
hennes recept är enkelt: Låt barnen läsa vad de vill, så länge de vill. Man kan inte tvinga barn 
att läsa något det inte vill, det får bara motsatt effekt.

FÖRANKRING I STYRDOKUMENT 

Elevernas läsförmåga spelar en stor roll i skolans arbete och för elevens fortsatta 
språkutveckling. Styrdokumenten betonar vikten av att utveckla ett rikt språk och genom 
litteraturen uppmuntras barnet att förstå sig själv och hela sin omvärld och skall därför få 
möjlighet att utvecklas för att få ett rikare bokliv. Genom att öka varje elevs motivation till 
läsning bidrar pedagogen även till att uppfylla de mål som finns i såväl Lpo 94 som i 
grundskolans kursplan.
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Studerar man Skolverkets kursplan för Svenska (www.skolverket.se) närmare kan man läsa 
att språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten och att arbetet 
med språket och litteraturen skapar möjligheter att tillgodose elevernas behov att uttrycka vad 
de känner och tänker. Det ger gemensamma upplevelser att reflektera över och tala om. 
Skönlitteraturen, filmen och teatern öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och 
upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. Barn lär sig oftast läsa på många olika 
sätt. En del barn finner lusten och motivationen på en gång medan andra barn kan behöva 
mycket inspiration, stöd och uppmuntran från oss pedagoger. Böckerna lär oss skapa en 
gemenskap som hjälper oss att utforska livet. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 
- Lpo94 (www.skolverket.se) står det under rubriken ”God miljö” för utveckling och lärande 
följande:

Varje elev har rätt att i skolan får utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. 
(www.skolverket.se. Lpo -94. s.7)

Vidare kan vi läsa: Skolan skall ansvara 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.

Har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av 
samhällets kulturutbud. (www.skolverket.se. Lpo -94. s. 10)

I Skolverkets kursplan för Svenska kan vi under rubriken ”Mål att sträva mot” läsa följande 
text: 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven:
– utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på 

egen hand och av eget intresse, 
– utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att 

anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär,
– får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och 

författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige, Norden och andra 
delar av världen,

– stimuleras till eget skapande och till eget sökande efter meningsfull läsning samt till 
att ta aktiv del i kulturutbudet. (www.skolverket.se)

Sammanfattningsvis kan vi konstatera följande: undersökningar har visat på en 
markant nedgång när det gäller barnens motivation till att läsa och av just den 
anledningen skall pedagoger ta sitt och skolans ansvar och arbeta medvetet med 
litteraturen på ett engagerat och lärorikt sätt. Ser vi t.ex. till Chambers och 
Vygotskijs teser så spelar det sociala samspelet stor roll vid lärarens utformning för 
barnets lärande. Det finns flera sätt att inhämta kunskap som kan förbättra barnets 
förståelse. Om flera metoder används så ökar vi därmed också sättet att göra 
litteraturen till en central punkt för barnen. Genom att variera olika litteraturtyper 
kan man öppna dörrarna för större litterära utmaningar och kanske är det just denna 
utmaning som motiverar barnen till att få ett rikare bokliv.
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3. METOD OCH MATERIAL

I metoddelen beskriver vi de två undersökningsmetoderna som vi har använt oss av: intervju 
och observation. Vi tar även upp vårt urval av undersökningsgrupp, hur vi har genomfört 
intervjuerna och observationerna samt hur vi har gått till väga när vi bearbetat och analyserat 
vårt material. Vår studie har en kvalitativ forskningsansats. Vi har använt oss av observation 
och intervjuer. Enligt Backman (1998) kännetecknas den kvalitativa metoden av att man inte 
använder siffror eller tal utan verbala formuleringar, sagda eller nedskrivna.

INFORMATIONSHÄMTANDE METODER

I vår undersökning har vi använt oss av de två undersökningsmetoderna ostrukturerad 
observation och strukturerade intervjuer med öppna frågor eftersom vi ansåg att dessa två 
alternativ bäst skulle besvara våra frågeställningar. Kvale (1997) beskriver den kvalitativa 
intervjun som en kraftfull men samtidigt känslig metod för att fånga erfarenheter ur 
vederbörande undersökningspersoners vardagsvärld. Genom den kvalitativa intervjun kan 
informanten förmedla sitt ställningstagande ur sitt eget perspektiv och kan därför känna sig 
trygg i sammanhanget. Enligt Patel och Davidsson (1994) är observation ett mycket bra 
hjälpmedel om man vill skaffa sig information om omvärlden, dessa tankar delas även med 
Kvale (1997) som anser att observation ute i verkligheten är ett bra komplement till redan 
genomförda intervjuer.

INTERVJU

Vårt mål med intervjuerna var att få en insikt i hur pedagoger och bibliotekarier arbetar ute i 
praktiken. Vi valde därför att genomföra en strukturerad intervju med öppna frågor som ger 
informanten möjlighet att reflektera över sina svar. Den strukturerade intervjun avslutas 
neutralt, med utrymme för kommentarer kring frågornas innehåll eller möjlighet till tillägg av 
sådant som inte kommit med i frågorna, men som upplevs som betydelsefullt av 
intervjupersonerna. 

Enligt Patel & Tebelius (1987) rekommendationer arbetade vi utifrån bakgrundsvariabler 
som bidrar till att ge en allmän bild av de personer som en undersökning gäller. Vi 
kategoriserade våra intervjufrågor efter olika områden som vi ville få svar på: Vi började med 
några enkla introduktionsfrågor om informantens erfarenhet, utbildning, antal arbetade år och 
litteraturens betydelse för dem personligen. Därefter fortsatte vi med intervjufrågorna som vi 
kategoriserat i följande områden: Varför man ska läsa, Hur ser samarbetet ut mellan bibliotek 
och skola, Hur motiverar barnen till läsning, Vilka metoder finns det som uppmuntrar till 
läsning, Finns det bättre och sämre litteratur för att motivera barnen till läslust etc. Enligt 
denna mall byggde vi upp våra två intervjuformulär kopplat till verksamhet – en för 
pedagoger och en för bibliotekarier (bilaga 1 och 2). Vi anser därför att svaren vi fick var av 
mer personlig prägel och den gav våra frågeställningar mer kvalitet. Slutligen måste vi ändå 
se till aspekterna att en intervju är känslig för kvalitativa skillnader och nyanser i meningen 
när vi överför dem från samtalsspråk till det skriftliga språket (Kvale 1997).

OBSERVATION 

Vi valde att genomföra en observation av hur en bibliotekarie motiverar elever till läsning, 
Syftet var att använda observationen som komplement till vår andra forskningsmetod – 
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intervjuer. Enligt Patel & Davidsson(1994) finns det två sorters observationer, den 
strukturerade – som innebär att man i förväg bestämt vilka beteenden och skeenden som ska 
observeras och den ostrukturerade observation – där det ska det finnas ett utforskande syfte. 
Denna metod används ofta för att utöka andra inhämtningsmetoder så som i detta fall våra 
intervjuer. 

UNDERSÖKNINGSGRUPP OCH URVAL

I vår undersökningsgrupp ingick tre bibliotekarier från tre olika bibliotek samt tre pedagoger 
som representerar grundskolans tidigare årskurser. Vi använde oss av ett styrt urval av 
informanter, dvs. de 6 personer som valdes ut, valdes utifrån deras goda kunskaper och 
brinnande engagemang att göra litteraturen intressant för varje enskild individ. 

BORTFALL

Eftersom alla tillfrågade i vår undersökningsgrupp deltagit och varit närvarande har vi inget 
bortfall. Vårt huvudsyfte var att observera flera separata bokpresentationer, sagostunder och 
högläsningar som bibliotekarier brukar hålla tillsammans med barn, men de situationer som 
vi tänkt studera närmare hade i stort sett upphört. p.g.a. ekonomiska besparingar och därför 
kunde vi bara genomföra en observation.

GENOMFÖRANDE 

Intervjufrågorna skickades till samtliga informanter i förväg för att de skulle få tid på sig att 
studera våra frågor och tänka över sina svar, allt för att vi skulle få så utförliga och 
genomtänkta svar på varje fråga som möjligt. Samtliga informanter uppskattade att ta del av 
frågorna före vårt möte. Under intervju tillfällena använde vi oss av bandspelare och förde 
anteckningar. Vi informerade även de berörda att intervjun var helt anonym. Intervjuerna 
avlöpte väl i ett avskilt rum utan störande element och vi var nöjda med deras, samt vår 
insats. Informanterna hade mycket att delge och deras svar var välformulerade, genomtänkta 
och utförliga. Våra frågeställningar fungerade väl och informanterna visade ett stort intresse 
och engagemang i att bli intervjuade. De enskilda intervjuerna pågick ungefär 1-11/2 timme.

Under observationens genomförande är det enligt Patel och Davidsson (1994) viktigt att vara 
väl förberedd, med egen kunskap inom området. Vi kände oss väl förtrogna inom ämnet och 
hade en klar bild över vad vi ville observera samt vem vi skulle observera. I det här fallet var 
det bibliotekariens roll vi undersökte. Vi arbetade inte efter ett förbestämt 
observationsschema utan valde att registrera det som skedde med att skriva ner nyckelord. 
Den ostrukturerade observationen av bibliotekarien genomfördes under ungefär 30 minuter i 
bekant miljö för den observerade. Bibliotekarien var medveten om observationen under 
bokpresentationen men det var dock inte eleverna (årskurs 6). Vi var passiva deltagare under 
tillfället och satt en bit ifrån när vi förde anteckningar i form av stödord. Vi försökte i 
möjligaste mån att inte störa den naturliga miljön som, enligt Patel och Tebelius (1987), 
ibland kan inträffa men som oftast är av en övergående natur. När observationen var till ända 
samtalade vi om observationstillfället och vad vi hade uppmärksammat. Våra nyckelord 
behandlades och vi skrev ner en kortare rapport över händelsen, allt utifrån Patel & Tebelius 
(1987) rekommendationer.
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BEARBETNING OCH TOLKNING 

Enligt Backman (1998) består den kvalitativa undersökningen av tre moment: bearbetning, 
analys och tolkning. 

En kvalitativ analys tar utgångspunkten i ett material som sedan studeras mer djupgående. 
Genom detta kan man studera detaljer som sedan sätts in i ett sammanhang eller mönster 
(Svenning, 2003). Det inhämtade informationsmaterialet kategoriserades utifrån fem 
huvudteman som alla behandlar vårt syfte med studien. 

Vi började med att lyssna igenom de inspelade banden ett flertal gånger samtidigt som vi 
skrev ner allt tal till skrift ordagrant, med noteringar om skratt, pauser etc. Efter det att vi läst 
igenom samtliga intervjuer som vi skrivit ner så kategoriserade vi materialet enligt följande 
punkter med utgångspunkt i det vi tagit upp under rubriken bakgrund:

Vikten av att läsa
Det sociala samspelet
Motivation
Metoder 
Kvalitetsaspektet

Under arbetets gång fann vi en rad intressanta aspekter som vi ansåg var betydande element 
för hur man motiverar elever till läsning. Vi analyserade informanternas uttalanden utifrån 
våra frågeställningar och försökte hitta kärnan som svarade till vårt ändamål. 

När vi sedan övergick till bearbetningsfasen kring observationstillfället började vi med att 
jämföra våra stödord, som vi var och en, hade antecknat under den genomförda 
observationen. Slutligen sammanställde vi ett observationsprotokoll utifrån dessa 
anteckningar. Genom protokollet kunde vi urskilja delar som svarade mot vårt berörda ämne 
– hur stor betydelse bibliotekariens roll och engagemang har för att motivera barnen till 
läsning. 

För att sammanfatta metoddelen följer här en kort summering av våra val och vårt syfte med 
undersökningen: Vi valde att analysera vårt resultat genom att använda oss av den s.k.
samstämmighetsmetoden som Svenning (2003) rekommenderar. Metoden innebär att 
forskaren letar efter likheter i annars olika fall. I vårt fall innebar detta att vi skulle finna 
likheter i hur man motiverar barnen till läsglädje i de två olika yrkeskategorierna. De svar 
som inte samstämde valde vi att enbart redovisa i resultatdelen av rapporten. Utifrån 
intervjusvaren och observationen försökte vi finna en djupare insikt hur lärare och 
bibliotekarier arbetar för att öka elevers motivation till läsning. Resultaten av 
undersökningarna presenteras under rubriken: Resultat.

20



4. RESULTAT

Under denna rubrik redovisar vi resultaten av den empiriska undersökningen.
Resultatet presenteras genom olika teman vi behandlat i vår bakgrund. De fem kategoriernas 
gemensamma nämnare berör alla syftet med vår studien om hur man motiverar barnen till 
läsning. I resultatet kommer vi att presentera huvuddragen i intervju- och 
observationsresultatet för att svara på våra frågeställningar: 

• Hur väcker och bibehåller man motivation till läsning som pedagog och bibliotekarie?
• Är all typ av litteratur bra att arbeta med - utan hänsyn till kvalitetsaspekten - 

när det gäller att väcka  och bibehålla motivationen till läsning?
Inledningsvis ger vi en sammanfattning av innehållet under varje kategorirubrik. 
Vi refererar till samtliga informanter och för att tydliggöra informanternas ställningstaganden 
har vi i även i vissa fall citerat vederbörande personer.

INTERVJU 

Vikten av att läsa 
Litteraturen har en förmåga att tillfredställa olika behov. Den kan underhålla, roa, trösta, 
utmana och framför allt ger den eleven livsviktig kunskap att klara sig i dagens samhälle. 
Alla informanter är rörande överens om att läsningen ger en livsviktig kunskap. Man måste 
ge eleverna tid till läsning och i tidigt skede fånga upp de yngsta barnen och de som inte läser 
alls. Barn som inte ges den möjligheten hamnar utanför samhället. I dagens stressade 
mediasamhälle skall allt gå så fort vilket medför att barns motivation till läsning har minskat.

En av pedagogerna från skolan talar om det viktiga med barnens läsning. För att kunna vara 
en del av samhället måste läsningen fungera – annars riskerar man att hamna utanför 
arbetsmarknaden i framtiden. Vidare säger informanten att avkodningen till att läsa blir 
viktigare ju äldre eleverna blir eftersom läsningen är grunden till allt! Detta med att kunna 
läsa är så viktigt för eleven, det finns så mycket kunskap att hämta om läsningen fungerar och 
studiegången underlättas. Att läsa ger kunskap, fantasi, nya upplevelser och kunskap om 
omvärlden. Därför är pedagogens ansvar för barnens läsning mycket större än vad man tror. 
Pedagog 2 talar om att man måste fånga upp de som inte läser för att de ska ta del av den 
viktiga livskunskapen. 

En bibliotekarie anser att dagens barn har tappat motivationen till läsning och därför bör 
barnen få möjligheten att återupptäcka det fina med litteraturen genom att den vuxne visar 
dem vilka möjligheter som finns. Informanten menar att dagens barn inte blir presenterade 
mer givande litteratur - de läser bara det lättlästa som inte ger någon utmaning, det är inte för 
inte som de lättlästa böcker ökat i utlåning om man jämför med tidigare. Verksamma 
pedagoger bör därför välja litteratur med stor omsorg för att öppna dörrarna till så många 
olika typer av böcker som möjligt. Barnen måste få möjligheten att upptäcka litteraturens 
möjligheter och vad den har att erbjuda varje individ. Litteraturen kan ge så mycket annat än 
förströelse.

Samtliga informanter är rörande överens om att tempot i dagens samhälle är så intensivt, 
människan vill att det ska hända något hela tiden. Det är tv-spel, mobiltelefoner, datorer – allt 
ska gå så snabbt. Även detta med läsning ska gå så fort, vilket innebär att det inte är så viktigt 
att läsa. 
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Sociala samspelet 
Det sociala samspelet är ett betydelsefullt alternativ till den traditionella individuella 
undervisningen. Vi lär oss tillsammans med andra. Interaktionen mellan 
pedagoger/elever/bibliotekarier ökar glädjen, lusten och motivationen. 

En av informanterna från biblioteket ger sin syn på hur samarbetet med skolorna ser ut idag. 
Tiderna har förändrats och att de knappa resurserna gör att biblioteken inte kan prioritera 
skolan. Samarbetet ser därför annorlunda ut idag, jämfört med förr. Tjänsterna som 
biblioteken tidigare haft, så som bokprat, boktips och besök till klassrummen, har därför 
minskat.

En bibliotekarie berättar att bokbussen har ett nära samarbete med grundskolor i de mindre 
byarna. Biblioteket som tillhandahåller bokbussen sätter ihop olika boklådor i 
klassrumsuppsättningar där eleverna själva får chansen att välja innehållet i lådorna. 
Samarbetet består även av att elever som behöver extrastöd, samt specialpedagoger, får hjälp 
att hitta relevant och bra litteratur som man kan arbeta med.

En av pedagogerna anser sig ha tidsbrist och kan därför inte upprätthålla samarbetet med 
biblioteket, därför blir den kontakten upp till bibliotekarien. Det finns dock en grupp som 
kallar sig röda tråden där allt från förskolan upp till klass 9 ingår. Gruppen träffas med jämna 
mellanrum och biblioteket deltar genom att hålla föreläsningar och visa nya böcker. När det 
gäller pedagogernas samarbete med biblioteket så får de önska sig boklådor, boktips och få 
råd.

En annan intervjuad pedagog menar på att man bör låna mycket böcker, för att det är viktigt 
att klassrummet är fullt av litteratur. Samarbetet med eleverna består av bokcirklar och 
högläsning, vilket ger gemensamma upplevelser, man skrattar och samtalar om det man läst. 
Det binder ihop och ger en lugn stund. Pga. att samarbetetet med biblioteket har minskat, har 
dock pedagogerna till stor del själv tagit över den uppgiften. Genom att eleverna ger varandra 
feedback på det de läser så skapas en sammanhållning. Man delar och utbyter tankar 
tillsammans.

En informant från biblioteket understryker att alla människor är välkomna på samma villkor 
till biblioteken. I mån av tid får elever bättre stöd och hjälp.

Motivation
Motivationen drivs av ett intresse eller en handling, en vilja för att få en belöning i någon 
form, så att dessa upplevs som meningsfullt. Motivation är en lustbetonad erfarenhet eller 
förväntan. 

En pedagogs åsikt är att intresset för läsning i ett barns liv brukar gå upp och ned. Övriga 
intressen påverkar läsningen, vilket ger mindre motivation till litteraturen. Vidare visar 
informanten på olika faktorer som bidrar till ökad motivation. Det inte är fel att barnen läser 
serietidningar, eftersom de kan motivera eleverna till vidare läsning. Som pedagog kan man 
uppmuntra barnen att berätta om bra böcker för varandra. Pedagogen föreslår att barnen tar 
med sig böcker och visar dem för varandra. Tipsa föräldrar hur man kan lästräna hemma, 
samt uppmuntra barnen till att läsa. Man ska alltid ha en högläsningsbok hemma, allt är 
tillåtet - till och med att läsa tidningar!
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En bibliotekarie anser att viktiga faktorer för motivationen är bl.a. att de vuxna måste läsa 
mycket böcker själva för att kunna motivera barn, bibliotekarierna verkar ta större ansvar i 
sin egen läsning än vad pedagoger ute i verksamheten gör. Vidare anser informanten att de 
böcker som man känner själv, är bra litteratur, är böcker som kan motivera läsaren till läsning 
och de barn som har engagerade lärare blir flitigare läsare En annan bibliotekarie tycker att 
man ska läsa mycket själv. Vidare berättar informanten att bibliotekarier möter pedagoger 
som aldrig själv läst en enda bok och undrar då hur pedagogerna kan motivera eleverna.

Samtliga informanter ansåg att som bibliotekarie och pedagog måste man ha läst själv det 
man presenterar för eleverna/barnen. Man kan inte bara stå och läsa på baksidan av böckerna, 
man måste själv ha en positiv inställning. Har man inte det, syns det på direkten. Vidare anser 
de att när man läser, måste man läsa med inlevelse och bjuda till, det är just därför det är så 
viktigt med högläsning. För att barn ska bli motiverade att läsa själv, gäller det att som 
pedagog att hitta rätt svårighetsgrad. Är inte nivån rätt händer det lätt att gnistan försvinner.

Metod
Med olika metoder kan man variera kunskapsinhämtningen, uppmuntra, stödja och motivera 
till läsning. Alla informanter är överens om vikten av att variera metoder för att på så sätt 
motivera barnen till läsning. Genom omväxling så ges flera barn möjligheten att hitta sin 
egen väg in i litteraturen och finna något som motiverar dem att fortsätta läsa. 

Högläsning är en metod som samtliga informanter anser vara mycket givande. Högläsning 
skall prioriteras under dagen och genomföras minst en gång per dag. En intervjuad pedagog 
förklarar det hela så här: "Det är en stund av trygghet och harmoni - ett tillfälle då alla hjärtan 
klappar i samma takt." Som pedagog måste man variera och läsa blandade böcker, nya som 
gamla. Man ska välja sina högläsningsböcker med stor omsorg och försök att varva mellan 
flick/pojkböcker. 

Bokteater är en metod som är mycket populär och som rekommendera varmt. I bokteater 
dramatiserar man handlingen ur en bok med handdockor eller mjukisdjur. Denna metod 
uppskattas av eleverna långt upp i åldrarna och som pedagog/bibliotekarie gäller det här att 
våga bjuda på sig själv för att det hela ska bli riktigt bra, man ska våga släppa loss, ändra 
tonläget, använda sig av olika röster och dialekter. På så sätt skapas det liv i handlingen och 
barnen blir garanterat engagerade.

Bokcafé är ytterligare en metod som är användbar att genomföra förslagsvis en gång i 
månaden. Lärarna ordnar en mysig stund med fika och dukade bord, man pratar kring 
böckerna som alla läst. Läsningen och samtalet blir till något roligt och inte till ett tvång. 
Använd dig av bokcirklar där barnen sitter tillsammans i en ring med sin nyss lästa bok och 
gör en kort recension. När man presenterat sin bok byter man böcker inom cirkeln, till nästa 
man i tur. På så sätt är det många olika genrer i omlopp som alla får ta del av. 

En metod som kan slå väl ut är detta med någon sorts belöning eller "muta" ansåg en av 
informanterna och beskriver det så här: "Varje gång eleven läst en bok så sätter de en liten 
kula i en burk. När burken är full så har man en mysig eftermiddag med exempelvis film och 
godis". Eleverna kan även ”redovisa” sina böcker för varandra genom att göra 
reklamaffischer som sedan tejpas upp synligt så att alla kan ta del av dem. Det är ett roligt 
och kreativt sätt som även engagerar det estetiska tänkandet. 
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Många av informanterna hade även förslag på mindre lyckade metoder. En av 
bibliotekarierna ansåg att många pedagoger hänger kvar vid sina gamla böcker av 
nostalgiskäl. Upptäck det nya som kommer ut i stället påpekar informanten. Det finns så 
mycket nytt och bra som kommer ut idag! Läs heller inte samma bok högt, år ut och år in – 
för då tappar man glädjen i läsningen och det känner eleverna. Tappad lust och engagemang 
skapar inte någon läsglädje. 

När det gäller bokrecension som arbetsmetod går åsikterna isär. En intervjuad pedagog ansåg 
att bokrecensioner är en bra metod eftersom barnet även får möjlighet att träna skrivning och 
slutligen framföra sin text för andra. En intervjuad bibliotekarie var dock helt säker på sin sak 
och ansåg att alltför många pedagoger envisas med dessa evinnerliga bokrecensioner i 
onödan och att detta arbetssätt inte uppmuntrar eleverna till läsning,. Läsningen blir en 
kvantitetsaspekt i skrivningen av recensioner. Detta arbetssätt gör att eleverna väljer lättlästa, 
enkla och tunna böcker enbart för att komma upp till antalet recensioner som krävs av 
pedagogen och innehållet blir därmed helt ointressant. Bibliotekarien ger tips på ett annat - i 
hennes mening - mer lyckat arbetssätt: Använd dig av boksamtal istället. Allt som du 
personligen kan relatera till, situationer eller roller du känner igen- dåligt eller bra, kan man 
prata om. Tipsa varandra, elever som lärare. Fråga eleven vad som var bra, vad som var 
dåligt. Sitt ned och ha diskussion i grupper, som lärare kommer du att märka direkt vilka som 
faktiskt har läst boken. Man ska komma ihåg detta, att man kan dränka alla i böcker - MEN 
det ska vara en positiv dränkning! 
Att situationen ser annorlunda ut nu jämfört med ett tiotal år sedan är alla intervjuade överens 
om. På grund av personalmässiga och ekonomiska anledningar, finns inte resurserna att åka 
ut till skolorna för att ha boksamtal och bokkassar som annars är bra metoder för att 
uppmuntra till läsning. Bibliotekens tidigare uppgifter så som bokprat och boktips ute i 
skolorna är något som allt mer vilar på lärarens ansvar nuförtiden. En liten ljuspunkt finns 
dock och det är att biblioteket bjuder in pedagoger en gång per år på studiedagar där man ex. 
kan ta del av bokpresentationer av årets bästa barnböcker. 

Biblioteket försöker därför uppmuntra pedagoger/elever/föräldrar att istället besöka 
biblioteket för att få inspiration, tips och kunnig hjälp. Tag vara på det värdefulla som 
biblioteket har att erbjuda! Så här säger en av bibliotekarierna: -"Fråga oss barnbibliotekarier 
om hjälp – för vi kan massor! Vi har så mycket att erbjuda!"

Kvalitet
Serier och långserieböcker har alltid att vara en uppskattad litteratur av barn och vissa vuxna. 
Den sämre litteraturen har i pedagogiska sammanhang visats sig vara ett fungerande 
hjälpmedel. Det är dock så att serierna kan vara en konkurrent till bokläsningen och till den 
”högre” kvalitén.  Den sämre litteraturen ger lust men den bättre litteraturen är bra lust. Vi 
kan vi se att åsikterna går isär när det gäller ex. serietidningarnas roll i det pedagogiskarbetet 
och som godkänd litteratur för att öka lusten att läsa. De flesta är dock överens om att den 
sämre litteraturen så som långserieböcker bör få finnas men det är ändå viktigt att guida 
barnen vidare till nästa steg i kvalitetstrappan. Efter en stund blir det ingen utmaning längre 
utan bara upprepning och slutar det att kännas utmanande och spännande så dör också lusten 
att läsa. 

Ett stort arbete vilar på biblioteket att välja ut lämplig litteratur. De tre intervjuade 
bibliotekarierna förklarar rutinens gång: Biblioteket köper in sina böcker från bibliotekstjänst, 
som har litteraturlistor s.k. sambindningslistor (bilaga 4) med nyinkommen litteratur där 
listan uppdateras var 14: e dag - ett smidigt sätt eftersom allt utgivet är samlat under ett och 

24



samma ställe. Däremot är det upp till varje bibliotek att själva välja vad man vill köpa in 
därifrån. I viss mån, beroende på efterfrågan måste varje bibliotek köpa in böcker själva för 
att täcka upp efterfrågan, såsom t.ex. den senaste Harry Potter. Det finns en viss 
kvalitetsgräns när det gäller vilken litteratur som köps in. Det får t.ex. inte vara extremt, 
rasistiskt eller sexistiskt osv

Ytterligare en viktig faktor för val av lämplig litteratur är den s.k. bokjuryn. 
(www.bokjuryn.se/bilaga 4). Denna organisation som startats upp av En bok för alla (bilaga 
4) representerar hela landet. Under våren varje år presenteras Bokjuryns val av vinnande 
böcker och deras författare samt tio i topplistor för varje ålderskategori. Bibliotekarie 3 som 
själv ingår i denna jury berättar att kopiösa mängder böcker skickas till alla i bokjuryn som 
har till uppgift att läsa igenom alla böcker som valts ut. Luleå är i detta fall unikt med att utgå 
från bokjuryns listor och inte bara välja sin litteratur utifrån sambindningslistorna som 
kommer från bibliotekstjänst. Fördelen med detta menar informanten är att man får in bra och 
omtyckta böcker som folk vill läsa. Flertalet bibliotek i Sverige tror dock blint på böckerna 
som bibliotekstjänst förmedlar och detta kan i värsta fall leda till att böckerna blir rena 
”hyllvärmare”.

En fråga som samtliga informanter hade åsikter om var den om all typ av litteratur lämpar sig 
för att motivera barnen till att läsa. Här går dock informanternas åsikter isär. En bibliotekarie 
påpekar att man inte behöver välja serietidningar när det finns så mycket annat som håller en 
högre kvalitet: Den sämre litteraturen har andra alternativ. Samma bibliotekarie tar upp som 
exempel när de äldre barnen arbetar kring ett givet tema, ex. klassiker. Om barnen kommer 
ner till biblioteket för att låna någon klassiker, t.ex. Robinson Crusoe, så är det endast den 
förkortade versionen av Maj Bylock som de väljer att låna. Originalboken är inte intressant. 
Bibliotekarien understryker dock att Bylocks böcker är bra, men menar på att när man har 
skalat av allt "rundsnack", så är det ändå inte en fullvärdig litteratur. Ytterligare en 
bibliotekarie gav sin syn på saken om vad som anses som bra eller dålig litteratur: "Det jag 
anser vara sämre litteratur rekommenderas inte. Den litteratur som man inte kan prata om på 
ett bra sätt, kan man heller inte rekommendera!". 

En av de intervjuade pedagogerna uttrycker sina tankegångar kring bättre och sämre litteratur 
så här: "Den litteraturen som anses sämre är den litteraturen som aldrig blir läst. Fångar inte 
boken barnets intresse så är det inte en bra litteratur oavsett om den anses vara en klassiker 
eller inte."

En informant anser personligen att det finns bättre och sämre litteratur men påpekar att man 
som pedagog aldrig ska tala om det för eleverna. Låt barnen välja vad han/hon vill läsa. Det 
viktigaste är inte vad barnet läser utan att barnet läser. 

På frågan om serietidningar lämplighet som litteratur fick vi några avvikande svar. Några 
informanter menar på att det inte är något fel med att barn läser serietidningar eftersom det 
kan leda till större utmaningar. De påpekar vidare att serietidningar kan vara bra ur 
motivationsynpunkt. De informanter som motsäger seriernas lämplighet som god litteratur 
menar på att det alltid finns andra alternativ att tillgå, det behöver inte bara läsas serier. 
Nuförtiden finns det ett så bra utbud av lättlästa böcker med färgglada bilder som tilltalar 
barn, det gäller att man som vuxen ser till att presentera den litteraturen för de serieälskade 
barnen. Det gäller bara att anpassa utgångspunkten hos varje enskild individ.

25



OBSERVATION

Här följer en sammanfattning av vår observation om hur en bibliotekarie motiverar eleverna 
till litteraturen genom en bokpresentation. Sammanfattningen grundar sig på våra 
anteckningar från observationstillfället. 

Bokpresentationen sker centralt i bibliotekets lokal vid ett större bord som avskiljs av 
några bokhyllor. Luften är sval och det är tyst och stilla i lokalen. Endast några ur 
personalen går runt och ställer i ordning böcker på hyllorna. Bokpresentationen börjar 
med att informanten lägger fram ett tiotal barn/ungdomsböcker med olika genrer inför 
presentationen, inväntar att samtliga elever infunnit sig och sitter tysta på sin plats.
Med ett varmt och glatt tonläge rekommenderar informanten några böcker med egna 
ord, vilket uppmärksammas för att informanten inte läser på baksidan av böckerna. 
Bibliotekarien berättar uteslutande om handlingen och påpekar för barnen att hon själv 
har läst samtliga böcker som presenteras samt tillägger hon att allt med böcker är roligt
Genom att hela tiden variera tonläget och visa med yviga gester, får informanten 
elevernas uppmärksamhet, vilket märks för att eleverna sitter tysta och ser intresserade 
ut. Informanten refererar från böckerna till eleverna för att få in dem i handlingen, 
exempelvis genom att säga: "I den här boken äter de spenatsoppa. Har någon av er ätit 
spenatsoppa någon gång?" Informanten avslutar det hela med att säga: ”Varsågod och 
börja låna!” Under presentationen sitter eleverna tysta och lyssnar andäktigt. Ingen av 
eleverna ställer frågor under presentationens gång. Frågor till bibliotekarien 
uppkommer efter presentationen avslutats och är då mer av följande karaktär:" Tror du 
att jag tycker om den här boken? Tror du att den här är för svår för mig? Bibliotekarien 
svarar uppmuntrande och hjälper eleverna att finna annan litteratur om så behövs.

5. DISKUSSION

VALIDITET OCH RELIABILITET 

För att se tillförlitligheten i vår undersökning ser vi till om den har god validitet, hur väl 
mätinstrumentet svarar på de frågor vi ville ställa. För att undersöka validiteten i intervjusvar 
kan forskaren ställa flera frågor om samma sak under intervjun (s.k. kontrollfrågor) för att i 
efterhand jämföra svaren (Patel & Davidsson, 1994) Att göra en s.k. standardisering 
möjliggör en kommunikation över de uppsatta gränserna. Vi anser att frågeställningarna var 
sådana att informanterna gavs den möjligheten under intervjutillfällena i vår undersökning. 
För att få validitet i frågorna har de skrivits tematiskt för att ringa in vårt syfte. För att öka 
tillförlitligheten har vi intervjuat flera olika bibliotekarier med exakt samma frågor, samt flera 
verksamma pedagoger med exakt samma ställda frågor. Vi utförde totalt 6 intervjuer. De 
intervjuade fick frågorna via mail flera dagar föreintervjun så de gavs tillfälle att i förväg 
fundera kring frågorna, vilket vi gjorde för att få mer insiktsfulla svar. 

Reliabiliteten ska mäta att undersökningen skett på ett tillförlitligt sätt och när man talar om 
reliabiliteten så anser Trost (1993) att man ofta gör misstaget att man förutsätter att det blir 
jämförbara mätningar av samma slags intervjuer med samma intervjufrågor. Vi anser att vi 
under arbetets gång med våra intervjuer ändå vägt in dessa aspekter och haft förståelse för att 
det finns en risk att tolka förhållandet till de intervjuande som statiskt. Vårt förhållningssätt 
under intervjuerna har i största mån hållits neutralt, under liknande förutsättningar, i separat 
rum med den intervjuade. Vi har även spelat in samtliga intervjuer på kassettband. Vi anser 
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att validiteten är god vad gäller intervjuerna för att de ger svar på våra frågor. Trots att 
samtliga respondenter uppskattade att få frågorna i förväg måste vi se till aspekten att 
respondenterna kan ha svarat med social önskvärdhet, dvs. att informanten säger det hon tror 
att de som intervjuar vill höra vilket kan påverka tillförlitligheten. Bryman (2001) anser, att 
den aspekten måste man räkna med när man utför intervjuer.

I vår undersökning observerade vi en bibliotekarie som utförde bokprat med en skolklass. 
Den vi observerade visste om att det var hennes roll vi skulle observera, eleverna som deltog 
i observationen var inte medvetna om att en observation gjordes. Patel & Davidsson (1994) 
förklarar att en observationsmetod kan ha olika syften och den kunskap man då får kan 
andvändas som komplement till andra forskningsmetoder. Detta såg vi som vårt syfte med att 
göra observationen. Vi måste dock förhålla oss lite försiktiga till resultatens reliabilitet, 
speciellt när det gäller observationen.

RESULTATDISKUSSION

Vår undersökning bygger på två frågeställningar:

• Hur väcker och bibehåller man motivation till läsning som pedagog och bibliotekarie?
• Är all typ av litteratur bra att arbeta med - utan hänsyn till kvalitetsaspekten - 

när det gäller att väcka  och bibehålla motivationen till läsning?

Enligt Dalbys modell av the simple view of reading måste motivationen finnas med som en 
del i kedjan av språkförståelse och avkodning, för att någon läsning skall komma till stånd. 
Det är en stor uppgift för dagens pedagoger att presentera givande litteratur till alla elever 
samt att motivera alla barn till att läsa. Så som Ejeman & Molloy (1997) hävdar måste det 
finna en mening med läsningen för att motivera barnen. 

Samtliga intervjuade pedagoger anser att arbetet med skönlitteratur ger ökade språkliga 
kunskaper. Pedagogen ska utveckla metoder som främjar helhetssynen på språket. Genom att 
kunskaper utvecklas i ett meningsfullt sammanhang blir eleverna medvetna om detta och det i 
sig kan vara en drivkraft i viljan att läsa.

Vad som framgick av våra intervjuer med pedagoger samt bibliotekarier var att alla 
respondenter var rörande överens om att läsningen är en livsviktig kunskap. Kan man inte 
läsa hamnar man snabbt utanför framtidens arbetsmarknad pga. bristande läskunskaper. 
Empiriska undersökningar så som PISA/PIRLS (2006) visar på en nedgång när det gäller 
barns läsutveckling och därför är det så viktigt att försöka hindra denna neråtgående trend. Ett 
barn som inte kan läsa kan inte heller ta till sig didaktiken. 

Det sociala samspelet har alltid varit viktigt för inlärningen. Enligt Vygotskij (1896–1934) 
förverkligas allt lärande först och främst i samspel med varandra, allt lärande är en social 
aktivitet. Piaget (1896–1980) anser att för att nå undervisningsmålen så måste arbete ske i 
skolan med ett aktivt samspel mellan den vuxne och barnet. 

Vår undersökning visar att pga. ekonomiska nedskärningar så ökar klyftan i samarbetet 
mellan den pedagogiska verksamheten och bibliotekens viktiga betydelse för en ökad 
motivation till läsning. En stor del av bibliotekens tidigare uppgifter är i dag lärarens ansvar, 
uppgifter så som bokpresentationer, boksamtal osv. I dag brister samarbetet mellan bibliotek 
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och skola. Det visar sig tydligt i intervjuerna med samtliga informanter. Önskan är stor att 
samarbetet borde prioriteras av dagens politiker allt för att få till en positiv läsutveckling. 

Imsen (1998) förklarar att motivation handlar om hur våra sinnen flätas samman och ger glöd 
åt våra handlingar. Alla respondenter ansåg att man som vuxen förebild själv måste läsa 
mycket böcker för att kunna inspirera barnen till vidare läslust. Barn som har engagerade 
lärare blir också flitiga läsare. Maslow (1970) menar behovet av trygghet är ett mer 
grundläggande moment för att minska barnets prestationsångest över att inte klara av 
skolarbetet än att lyckas med arbetet i sig. Det samlade tyckandet var: uppmuntra och 
engagera barnen, tipsa varandra och se alltid till att alltid ha en bok på gång! 

Barn lär sig att läsa på många olika sätt och genom att variera olika inlärningsmetoder kan vi 
också öka motivationen till läsning. Samtliga respondenter förmedlade konkreta tips som 
man kan arbeta med även om åsikterna gick isär i fråga om bokrecensionens duglighet för 
motivationen. Variera undervisningen och låt varje barn finna sin egen väg in i litteraturen. 
Läs med alla sinnen är ytterligare en viktig punkt som såväl intervjuade pedagoger och 
bibliotekarier poängterat. 

Liksom Chambers (1994) lägger även våra respondenter stor vikt på högläsning och 
boksamtal som en av de bästa metoderna för ökad motivation. Chambers påpekar även 
läsjournalens förträfflighet. Eleverna har här rätt att uttrycka sig fritt utan bedömning från 
någon vuxen auktoritet.

När man ser till kvalitetsaspekten och hur den inverkar på barnens motivation till läsning så 
visar det sig i vår undersökning att informanternas åsikter går i sär. Två av informanterna 
anser att barnen inte behöver läsa den s.k. skräplitteraturen. Det finns bättre alternativ att 
tillgå.
Övriga informanter är överens om att man kan bortse från kvalité på litteraturen till en början 
eftersom skräplitteraturen kan inspirera barnen att läsa vidare. Vi kan inte annat än att hålla 
med om skräplitteraturens fördelar, därför citerar vi en av de intervjuade pedagogerna: 

”Det finns en litteratur som anses som sämre och det är den litteratur som aldrig blir 
läst. Fångar inte boken barnets intresse så är det inte en bra litteratur, oavsett om den är 
en klassiker eller inte”(Pedagog.1)

Att den sämre litteraturen (så som serietidningar, långserieböcker) bör få finnas som 
valmöjlighet anser de flesta respondenterna, enligt vår undersökning. Man kan finna sätt att 
lotsa barnen högre i kvalitetstrappan, utan att klanka ner på barnens val av bok. Det viktigaste 
är ändå att de överhuvudtaget läser. Amborn & Hansson (1998) menar på att man inte bör 
moralisera över vad barnen läser och påpekar att Lpo-94 har välbetänkta formuleringar kring 
detta. Litteraturen fungerar som ett kitt i en kulturgemenskap och utan läsningen faller man 
utanför den gemenskapen.

Vi anser att vi har besvarat våra frågeställningar. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om 
undersökningen hade pågått under en längre tid. Vi måste även se till observationsbortfallens 
påverkan av resultatet. Vi ställer oss frågan: Hur hade resultatet sett ut med fler 
observationer? Trots detta så anser vi att vi har fått en djupare insikt i detta ämne, denna 
insikt bär vi med oss i vårt kommande yrke som pedagoger. Pedagogen eller något annat 
vuxenstöd är en av de viktigaste stöttepelarna för barnets utveckling och för dess motivation. 
För att finna det lustfyllda med läsning och för att ge mening till aktiviteten i sig, så behövs 
motivation som driver barnet framåt. Utan motivation sker ingen meningsfull läsning
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EGNA REFLEKTIONER 

Denna studie har haft till syfte att undersöka några pedagogers och bibliotekariers åsikter och 
arbete kring elevers motivation till läsning. Vi kan konstatera ett det är många delar som skall 
spela in för att motivationen till läsning skall fungera. Pedagoger, och i det här fallet även 
bibliotekarier, har en stor och viktig uppgift att guida barnet rätt på den krokiga väg som 
leder fram till motivation och läsglädje som varar livet ut. Som pedagog måste du ha ett eget 
läsintresse, ett stort engagemang och variera dina arbetsmetoder för att skapa en bra läsmiljö. 
Det är viktigt att vuxna respekterar barnens egna bokval, även om vi som pedagoger eller 
föräldrar kanske tycker att böckerna är dåliga eller att de inte håller en tillräckligt hög 
kvalitetsstandard i våra ögon, men då ska man komma ihåg detta: - Att läslusten är skör! Har 
man inte lust så blir allt detta med läsning och bokval en enda stor plåga 

”Man kan dränka alla i böcker – men det ska vara en positiv dränkning!”
(citerad informant förklarar vikten att motivera barnen till läsning på rätt sätt)

Vår lust till att läsa skönlitteratur ligger djupt rotad i vår muntliga erfarenhet av berättelser, 
vårt behov av dem och i att vi förstår innebörden och kan se mönster. Barnsagor, ramsor, 
myter, mm allt det bidrar på sitt sätt till att forma oss som läsare. Vi vuxna ska aldrig sluta 
berätta historier, vi måste förstå hur viktigt det är att vi läser för barnen. Ovanstående tankar 
kommer från den brittiske författare Aidan Chambers vars bok Böcker omkring oss (1994) 
har varit en av våra inspirationskällor till detta arbete. När du valt en berättelse som du vill 
berätta bör du läsa den själv igen och igen för att sedan analysera den. Ju mer påläst du är om 
boken, desto bättre återberättare blir du. Kunskap ger säkerhet, inlevelse och ingen lärare kan 
anses vara kompetent i sitt yrke som inte ser till att barnen får en stunds högläsning varje dag. 

I vår undersökning har vi erövrat oss många olika metoder, som vi vet att vi kommer ha 
nytta av i vårt kommande yrke som pedagog när det gäller att motivera eleverna i 
läsning. Högläsning som metod är varmt rekommenderat av samtliga informanter. Som 
Chambers (1994) förespråkar så är det ett sätt att utmana elever att möta texter med 
högre svårighetsgrad, jämfört med de texter som de hade valt själva. 

Astrid Lindgren hade livet igenom ett nära förhållande till bibliotekens verksamhet och 
bibliotekarier. Hon insåg värdet av deras outtröttliga arbete och deras viktiga betydelse för 
läshungriga barn. När vi intervjuade några av våra bibliotekarier berättade de om sin kamp att 
få behålla sina nedläggningshotade bibliotek. Detta att lägga ner bibliotek är något annat vi 
inte förstår. Många av dagens politiker förstår nog inte vilken förödande effekt det skulle få, 
framförallt för barnen. Det är dem det kommer att slå hårdast mot. Kanske är det så som 
Astrids citat lyder från inledningen, stycket om den lekamliga födan och den förtärande 
hungern efter andlig stimulans, att dagens politiker helt enkelt får klara sig utan 
morgongröten och den litterära ”aha-upplevelsen” som vi vill förmedla. Astrid sa själv att 
hon skulle åka i väg och hytta med sin berömda näve och sedan hota med att spöka för 
kultursnåla kommunpolitiker om de lade ner ett enda bibliotek i Sverige. Vi vill också höja 
våra nävar mot kultursnåla politiker. Vakna upp och inse bibliotekens värde för den 
mänskliga utvecklingen.

Vi måste dessutom skriva ner lite om vårt ställningstagande när det gäller debatten om 
skräplitteraturens vara eller inte vara. Vi anser att detta med serier inte nödvändigtvis behöver 
betyda att det är det enda barnen kommer att läsa för resten av sitt liv och att det på något sätt 
skulle vara skadligt för barnet. Vårt ställningstagande är kort och koncist och vi delar det med 
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några av våra intervjuade bibliotekarier och pedagoger: Bättre att läsa något än att inte läsa 
alls! Dessutom så kan serierna leda till att barnen väljer annan litteratur och går vidare i sin 
läsutveckling. Personligen tror vi att den stora boven i dramat om minskat intresse för 
litteraturen snarare är tv:n och datorn. 

Fil.kand. Annette Ewalds har i en avhandling med titeln "Läskulturer, lärare, elever och 
litteraturläsning i grundskolans mellanår"(2007) (www.forskning.se) studerat vilken 
betydelse läsning av skönlitteratur ges i grundskolans mellanår. Hon utrycker en önskan att 
barnen ska tas på allvar av den vuxne och anser att det är lärarnas ansvar att hitta texter med 
koppling till de frågor som barnen själva bär på. Det viktiga är att eleverna läser – inte hur, 
vad eller varför de läser. Vidare menar Ewald på att lärarna allt för ofta läser lite själva och 
att deras undervisning innehåller få inslag som hjälper eleverna in i och vidare genom 
texterna. 

Det skrämmande är att Ewald har helt rätt. Någon gång då och då möter man på en vuxen 
person som på ett snusförnuftigt sätt proklamerar att han eller hon aldrig läser böcker, aldrig 
har läst böcker och att de minsann inte uppskattade detta med böcker, inte ens när dom var 
små. Att man sen då och då möter elever som tycker likadant är beklämmande men att man 
dessutom kan möta en och annan pedagog som tycker att detta med att läsa böcker är ganska 
tidskrävande och ganska jobbigt tycker vi är alldeles galet. Ett av deras argument lyder: "Jag 
läser aldrig en bok själv för jag tycker inte att jag har tid." Återigen kan man inte bli mer än 
förvånad när man även i forskningsrapporter kan se att pedagoger oftast läser för lite själva. 
För oss två bokälskare är det en gåta. Vi har mycket svårt att se hur man kan agera som 
inspirationskälla för barnen om man inte har tid att läsa själv. Tid finns om tid skapas. Vi har 
mycket svårt att förstå hur man som pedagog kan motivera och inspirera barnen till att läsa 
om man själv inte är intresserad av litteratur. Det är en ekvation som för oss inte går att lösa, 
ett ställningstagande som är lika dumt som att tro på att jorden är platt. Utan eget 
engagemang så går det inte att lära ut något, detta kommer eleverna att märka på en gång för 
dom är bra kloka de små liven!

På det här kalaset är ingen för liten eller för stor, för ung eller för gammal. Alla är 
levande och oföränderliga. Våra barnboksvänner förblir alltid lika gamla och ingen 
behöver äta av Pippis krumelur piller med trollformen: ”Kära lilla krumelur, jag vill 
aldrig bliva stur” Möjligen skulle man behöva ha pillren som vuxen. För man borde 
aldrig växa ifrån sina barndomskompisar. (Ekström & Isaksson, 1997 s. 86)

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING

Ett återkommande element i vår undersökning är den s.k. skräplitteraturens för– och 
nackdelar. Det finns två sidor att se på det hela. Den ena sidan menar att läsa 
serier/serietidningar inte ger någon djupare kunskap och saknar språkligt innehåll. Den andra 
sidan menar att det är bättre att de läser överhuvudtaget oavsett kvalitet, eftersom det ändå 
ger en lästräning. Vems synsätt ska vi som blivande pedagoger förlita oss på? Det skulle vara 
intressant att få ta del av eller själv undersöka en mer djupgående forskning kring 
skräplitteraturens positiva respektive negativa effekter. En sådan undersökning bör dock ha 
en diakron ansats dvs. material bör inhämtas under en längre tid, för att se vilken sida som 
har den mest gynnsamma effekten när det gäller att motivera barnen till läsning.
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BILAGOR   Bilaga 1.

  
Intervju frågor: Motivation till Läsning
Intervjufrågor till Bibliotekarie:

Introduktionsfrågor:

1. Vilken utbildning har du? 

2. Har du jobbat länge som bibliotekarie? 

3. Vad gör litteraturen intressant för dig?

4. Samarbetar ni med pedagoger ute i verksamheten? Om svar ja: Hur samarbetar ni med 

varandra? 

Intervjufrågor:

1. Hur väljer ni det litterära utbudet på biblioteket? 

2. Anser du att det finna bättre och sämre litteratur för att motivera barnen till läsning? 

– Kan du ge ex. på detta? 

3. Hur gör du för att motivera och inspirera barnen till läsning?

4.  Hur gör du som bibliotekarie för att bibehålla det intresset hos barnen? 

5. Har du egna tips och/eller råd att ge pedagoger när det gäller att motivera till läsning? 

6. Har du märkt av någon upp eller nedgång i barnens intresse när det gäller litteratur? 

7. Känner du att det är något som du skulle vilja tillägga? 

Tack för att vi fick intervjua dig. Vi uppskattar att du tog dig tid.
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 Bilaga 2.
Intervju frågor: Motivation till Läsning
Intervjufrågor till Pedagoger:

Introduktionsfrågor:

1. Vilken utbildning har du? 

2. Har du jobbat länge som pedagog? 

3. Samarbetar ni med stadens bibliotek? Om svar ja: Hur samarbetar ni?

4. Vad gör litteraturen intressant för dig? 

Intervjufrågor:

1. Hur gör du som pedagog för att väcka barnens glädje och motivation till litteraturen? 

2. Läser du ofta för dina elever? Om svar Ja; Varför? 

3. På vilket sätt arbetar ni med litteraturen i klassen och hur ofta? 

4. Anser du att det finns bättre resp. sämre litteratur för att motivera eleverna till 

läsning? – Kan du ge exempel på detta? 

5. Känner du som pedagog att du kan påverka/uppmuntra elevernas val av litteratur? 

6. Kan man som pedagog inspirera eleverna att "vidga sina vyer" när det gäller nya 

genrer? 

7. Har du märkt av någon upp eller nedgång i barnens intresse när det gäller litteratur? 

– Om så är fallet; Vad tror du att det beror på? 

8. Har du egna tips och/eller råd att ge pedagoger när det gäller att motivera till läsning? 

9. Känner du att det är något som du skulle vilja tillägga? 

Tack för att vi fick intervjua dig. Vi uppskattar att du tog dig tid.
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Bilaga 3.

OBSERVATIONSPROTOKOLL

Observation av bibliotekarie onsdag 27 nov. 2007

Ostrukturerad Observation av bokpresentation.

Bokpresentationen skall äga rum på förmiddagen mitt i biblioteket vid ett runt bord mellan 
några hyllor av böcker. Bibliotekarien väntar på att alla elever, totalt ungefär 15 stycken från 
årskurs 6, satt sig ned vid ett avlångt bord i biblioteket och tystnat. Hon tar upp första boken 
(från en hög på bordet) och berättar om boken ”Sune” med en kort resumé, lite av handlingen 
och avslutar med att säga till eleverna att - Boken är rolig!

Nästa bok hon plockar upp är ”Plugghästen Sune” och börjar med att säga – Jag kommer ihåg 
när jag läste boken att de åt spenatsoppa! Har någon av er ätit spenatsoppa någon gång?
Hon talar med inlevelse och eleverna lyssnar uppmärksamt.

Nästa bok är ”Eva och Adam” och hon börjar med att säga: - Kommer ni ihåg Eva och 
Adam? Nu har det kommit en helt ny bok med dem, för de har ju vuxit upp nu och därför 
kallas den här boken ”bok noll” Vad som är kul med den här boken är att det följer med en 
cd! 

Hon tar upp en ny bok ”Ella, vilken bitch” ler menande mot eleverna och förklarar: - I det  
här fallet så betyder bitch – Babes in total control of herself! Boken handlar om att våga lita  
på sig själv och stå för vad man tycker.

– Nu ska jag visa er tre böcker som handlar om att vara kär, säger hon och visar ”Bli ihop”, 
”Vara ihop” och ”Näst bäst”. Hon pratar med eleverna på ett lättsamt sätt och får böckerna att 
verka spännande. Bibliotekarien visar tydligt att detta med böcker är riktigt roligt. Hon 
varierar tonläget och pratar med stor inlevelse. Man kan verkligen se att hennes engagemang 
smittar av sig. Eleverna skrattar gott och lyssnar andäktigt till vad som förmedlas. 

Hon avslutar genom att visa boken ”Varning för pitbullterje”, berättar att boken även finns 
som film men att boken är bättre! – Sådärja, avslutar hon, ler och säger: 
- Varsågod och börja låna! 
Eleverna skingras, en del stannar kvar och väljer en bok av de som bibliotekarien visat.
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Bilaga 4.
BEGREPPSFÖRKLARINGAR:

OECD: OECD dvs. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (eng.  
Organisation for Economic Co-operation and Development). OECD är en internationell 
organisation som arbetar för samarbete mellan industriella länder med representativ 
demokrati och marknadsekonomi. En stor del av OECD:s verksamhet är att utvärdera och 
jämföra olika medlemsländernas politik och policys. OECD lyfter även fram lärande exempel 
inom olika områden. Ca 40 länder ingår.

PISA: eng. Programme for International Students Assessment är en undersökning som ur ett 
internationellt perspektiv fokuserar sig på 15-åriga elevers kunskaper och färdigheter i 
matematik, naturvetenskaper, läsning och problemlösning.

PIRLS: eng. Progress in International Reading Literacy Study. Internationell undersökning 
som behandlar läsförmåga, läsvanor och attityder till läsning. I undersökningen deltar 10 - 
åriga elever från OECD länderna (ca: 45 st. I-länder).

SCB: Statistiska Centralbyrån. Framställer och tillhandahåller officiell statistik om olika 
samhällsområden som underlag för beslut, samhällsdebatt och forskning.

Bokjuryn: Bokjuryn är ett läsfrämjande projekt för barn och ungdomar som går ut på att 
barnen får rösta fram vilken som varit deras favoritbok under det föregående året. I Sverige 
startade Bokjuryn 1997, och når ut till fler och fler barn för varje år! Bokjuryn är ett 
samarbetsprojekt mellan bibliotek, barnboksförlag och andra organisationer. 

Sambindningslistor: Listor där svenska folkbibliotek gör många av sina bokinköp. Dessa 
listor tillhör BTJ (bibliotekstjänst AB) som är en koncern inom området informationstjänster 
och medieprodukter. 

En bok för alla: startades 1976 för att med statligt stöd ge ut kvalitetslitteratur till lågt pris. 
Från och med 2008 är dock det statliga stödet borta. 
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