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Abstract 

English: 

This thesis aims to study how teachers develop pupils' motivation to read. Using qualitative interviews, 

three Swedish middle school teachers describe their experiences regarding pupils' motivation to read. 

They comment on how they attempt to stimulate motivation and the conditions and circumstances they 

experience while carrying out their work. As a basis for the teacher interviews, their pupils completed a 

web based survey about how they value reading as an activity and how they see themselves as readers. An 

analysis of the interviews raises several issues for discussion: pupils have different needs, good readers 

are described through their abilities, not through their experiences or reading habits, and teachers feel they 

can be limited to implement the teaching they think is necessary to promote reading abilities. The 

discussion of these results will consider the role of intrinsic and extrinsic motivation and consider who 

is responsible for motivating pupils to read. 

 

Rövarspråket: 

SoSyfoftotetot momedod exoxamomenonsosarorbobetotetot äror atottot sostotudoderora hohuror 

lolärorarore arorbobetotaror foföror atottot fofrorämomjoja elolevoverorsos 

loläsosmomototivovatotionon. GoGenonomom kokvovalolitotatotivova inontoterorvovjojueror 

bobesoskokrorivoveror totrore sosvovenonsoskoklolärorarore popå momelollolanonsostotadodietot 

sosinona erorfofarorenonhohetoteror ocochoh arorbobetote foföror atottot fofrorämomjoja 

loläsosmomototivovatotionon, sosamomtot dode foförorutotsosätottotnoninongogaror dode 

upoppoplolevoveror atottot dode hoharor foföror atottot gogenonomomfoförora sosådodanon 

unondoderorvovisosnoninongog. SoSomom unondoderorlolagog totilollol 

lolärorarorinontoterorvovjojuerornona bobesosvovaroraror doderorasos elolevoveror enon 

wowebobbobasoseroradod enonkokätot omom hohuror dode vovärordoderoraror loläsosnoninongog 

sosomom akoktotivovitotetot ocochoh hohuror dode soseror popå sosigog sosjojälolvova sosomom 

loläsosarore. Anonalolysosenon avov inontoterorvovjojuerornona lolyfoftoteror etottot foflolerortotalol 

fofrorågogoror foföror dodisoskokusossosionon: elolevoveror hoharor ololikoka bobehohovov, gogododa 

loläsosarore bobesoskokrorivovsos vovia foförormomågogoror ocochoh inontote 

loläsosinontotroresossose elolloleror loläsosvovanonoror, ocochoh lolärorarornona momenonaror atottot 

dode kokanon kokänonnona sosigog bobegogroränonsosadode atottot gogenonomomfoförora dodenon 

unondoderorvovisosnoninongog dode totycockokeror äror nonödodvovänondodigog foföror atottot 

fofrorämomjoja loläsosutotvovecockoklolinongog. DoDisoskokusossosiononenon avov 

roresosuloltotatotetot rorefoflolekoktoteroraror övoveror inonrore ocochoh ytottotrore 

momototivovatotionon ocochoh vovemom sosomom äror anonsosvovarorigog foföror atottot 

momototivoverora elolevoveror totilollol loläsosnoninongog. 

 

Nyckelord: läsning, läsundervisning, inre och yttre motivation.  
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1 Inledning 

Lärare inom grundskolans mellersta år har goda möjligheter att bygga starka läsmiljöer 

som bidrar till att utveckla elevers språkutveckling (Ewald, 2007:21). Denna möjlighet 

ligger som inspiration till mitt examensarbete inom svenskämnet.  

 

Att studera läsning på mellanstadiet är särskilt intressant då många elever i den 

åldersgruppen läser så mycket att perioden har kommit att beskrivas som 

”bokslukaråldern”. Samtidigt visar undersökningar att svenska elevers läsförmåga och 

deras inställning till läsning sjunker. Undersökningen PIRLS - Progress in International 

Reading Literacy Study från 2011 visar att läsförmågan hos svenska elever är god men 

har försämrats under det senaste decenniet, vilket samverkar med samma studies 

mätning av elevers inställning till läsning (Skolverket, 2012:6). Om elevers inställning 

till läsning står i relation till deras läsförmåga är det intressant för lärare att ta hänsyn till 

hur den kan stimuleras och utvecklas. 

 

Skollagen slår fast att utbildning inom skolväsendet syftar till att elever inhämtar och 

utvecklar kunskaper och värden, att främja alla elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära (Skolverket, 2011:7. Min kursivering). Enligt kursplanen för 

svenskämnet ska undervisningen stimulera elevers intresse för att läsa och skriva 

(Skolverket, 2011:222). I arbetet att göra undervisning lustfyllt och intressant är 

motivation ett centralt begrepp och studeras närmare i denna rapport. Här presenteras, 

analyseras och diskuteras hur lärare kan arbeta med motivationshöjande undervisning. 

 

Läsning är ett ämne som kan vara till både nytta och nöje. De som läser kan vidga sin 

värld och uppleva glädje, avkoppling, spänning och underhållning (Lundberg & Herrlin, 

2014:20). Kostnaden av läsning bör vara i balans i relation till utbytet för att man ska 

känna intresse att fortsätta med aktiviteten (ibid). Exempelvis kan man avstå från att 

läsa ett stycke på rövarspråket för att läsningen blir för mödosam, eller så läser man 

glatt igenom hela stycket för att man tycker att det är nöjsamt och intressant. Nyttan 

med läsning är väl känt och den här studien ämnar att slå ett slag för glädjen i läsning – 

en bidragande faktor till läsutveckling. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur ett antal svensklärare beskriver sitt arbete för att 

stimulera och utveckla sina elevers läsintresse och vilka förutsättningar de upplever att 

de har för att genomföra sådan undervisning.  

 

Frågeställningar som behandlas: 

 

 Hur beskriver ett antal lärare god läsundervisning som gynnar alla elever? 

 Hur beskriver lärarna sitt arbete för att stimulera sina elevers läsintresse? 

 Vilka förutsättningar upplever lärarna att de har för att genomföra sina exempel 

på god undervisning? 

 Hur kan lärarnas arbete förstås utifrån motivationsteorier? 
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3 Forskningsbakgrund 

3.1 Läsning 

3.1.1 Begreppsdefinition 

Den danske läsforskaren Carsten Elbro tar i sin bok Läsning och Läsundervisning 

(2004) avstamp Nationalencyklopedins definition av läsning och står fast vid att 

läsprocessen kan delas in i dessa två huvudtyper:  

 

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 (NE, 2003). 

 

Denna studie fokuserar i huvudsak på förståelsen av det lästa. 

3.1.2 Läsförståelse 

Läsförståelse är enligt många en komplex process. I boken Läsförståelse i teori och 

praktik (2008) definieras läsförståelse enligt följande: ”Läsförståelse är att utvinna och 

skapa mening när man genomsöker skriven text och samspelar med den” (Bråten, 

2008:13). Denna definition har sina avgränsningar; att läsförståelse kan innefatta 

läsförståelse av text på papper och skärm samt grafisk framställning, kartor och bilder, 

men omfattar dock inte multimedia som exempelvis ljud, animationer och film (ibid). 

Definitionen beskrivs också ha två olika grundläggande synsätt på läsförståelse. Den 

ena är att att leta upp och utvinna den innebörd som existerar i texten, där det krävs att 

man genomsöker texten noggrant och fullständigt i en process så att läsaren är trogen 

med texten och förstår dess bokstavliga mening – varken mer eller mindre. Det andra 

synsättet är att läsaren även måste skapa mening med utgångspunkt i texten. För att ha 

läsförståelse krävs det alltså att läsaren aktivt interagerar med texten. Här räcker det inte 

att ta emot ett budskap, utan man ska också ge mening till innehållet genom att förena 

texten med egna kunskaper om temat och världen i övrigt.  Denna tolkning får dock inte 

ha för stort avstånd från det som faktiskt står i texten. Genuin läsförståelse är att kunna 

tillvarata textens innehåll och samtidigt tillföra texten något nytt genom att skapa ny 

mening baserat på befintliga kunskaper (ibid). Snow och Sweet (2003) beskriver också 

dessa två synsätt på läsförståelse i artikeln Reading for comprehension, där de menar att 

RAND Reading Study Group (RRSG) landar i mitten av denna debatt; att läsförståelse 

handlar om att ta in ett existerande budskap men att också skapa mening utifrån det lästa 

(Snow & Sweet, 2003:1). 

 

Viktiga komponenter som beskrivs innefatta begreppet läsförståelse är ordavkodning, 

muntlig språkkompetens, kognitiva förmågor, kunskap om skriftspråk, 

förståelsestrategier och läsmotivation (Bråten, 2008:80).  
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Samspel mellan läsare och text och aktivitet 

Läsförståelse innehåller tre element som samverkar med varandra: 

1. Läsaren, som gör förståelsen, 

2. Texten, som ska förstås, 

3. Aktiviteten, där läsförståelse ingår (Snow & Sweet, 2003:2). 

 

Med läsaren menas den kapacitet, förmåga, kunskap och erfarenhet som personen för 

med sig i läsningen. Med texten menas det som är läst, tryckt eller elektroniskt, och 

aktiviteten rymmer tre dimensioner; syftet – varför läsare läser, processen – den mentala 

aktiviteten läsaren engagerar sig i vid läsning, och konsekvenser – det läsare lär sig eller 

upplever som resultat av läsningen (Snow & Sweet, 2003:2). Läsare skiljer sig åt vad 

gäller språkfärdigheter, kognitiva förmågor, förkunskaper, motivation och strategiska 

insatser för att förstå texters innehåll (Bråten, 2008:15). Läsare är olika och så är även 

texter. Texter handlar om olika ämnen men varierar också på andra sätt som har 

betydelse för läsförståelsen. Texter kan variera i kvalitet och vara mer eller mindre väl 

uppbyggda av ämnet som behandlas (ibid). Det finns ingen entydig sanning som står 

skrivet i en text, istället kan de tolkas i ett inriktat och komplicerat samspel mellan 

texten och läsaren där läsarens föreställningar, förväntningar och sociokulturella 

erfarenheter har en avgörande betydelse (Ewald, 2007:121).   

Läsning i en sociokulturell kontext 

De tre tidigare nämnda elementen sker även i en sociokulturell kontext som formar 

läsaren och blir formad av läsaren (Snow & Sweet, 2003:2). Hur läsning värderas är en 

produkt av den sociala kontexten, som exempelvis att ungdomar kan gilla serietidningar 

mer än vad vuxna gör, att flickor kan föredra romantiska noveller medan många pojkar 

föredrar informativa texter (ibid).  

 

Det är viktigt att perspektivet på läsförståelse breddas till att omfatta kontexten där 

läsningen pågår eftersom läsförståelse bestäms av läsare och text men också av 

förhållanden i omgivningen (Bråten, 2008:16). Mötet mellan läsare och text sker inom 

ramen för ett större sociokulturellt sammanhang som påverkar läsarens självuppfattning 

och hur hon eller han värderar olika typer av läsmaterial (ibid). En viktig del av 

läsförståelsens sociokulturella kontext är klassens lärmiljö och undervisning men också 

utanför klassrummet, som skolkultur, hemmiljö, närmiljö och samhället som helhet. 

Dessa miljöer har betydelse för hur läsaren samspelar med texten och därmed också för 

dennes läsförståelse (ibid). Effekten av kontextuella faktorer som ekonomiska resurser, 

klass, etnicitet, miljö och skolkultur kan visas i elevers muntliga språkbruk, 

självuppfattning, läsaktiviteter, instruktionsupplevelser och sannolikheten för goda 

prestationer (Snow & Sweet, 2003:9).  

Perspektiv på läsförståelse 

I facklitteraturen kan läsförståelse uppfattas ur olika perspektiv. I ett bottom-up-

perspektiv betraktas ordavkodningen som en större betydelse för läsförståelsen än 
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någon annan komponent och att läsförståelse står i direkt relation till förmågan att 

avkoda enskilda ord (Bråten, 2008:48). I ett top-down-perspektiv bottnar läsförståelse 

på mer än ordavkodningsförmågan och betonar istället läsarens kunskaper om textens 

innehåll och struktur för att dra slutsatser som underlättar att förstå huvudtanken i en 

text (ibid). Läsförståelse kan också förstås genom en kombination av dessa två synsätt 

där avkodning och förkunskaper om innehåll samverkar (ibid).  

3.1.3 Läsmotivation 

De nämnda komponenterna inom läsförståelse handlar om förmågor men inte så mycket 

om vad eleverna vill eller har lust att göra. Det är viktigt att barn tidigt får uppleva lust 

och glädje i läsning och upptäcka att läsning kan vara nyckeln till en hel värld av 

fantasi, spänning, kunskap, äventyr och glädje (Lundberg & Herrlin, 2014:21). Inom 

läsning bör man aktivera positiva spiraler i elevers utveckling där framgång ger nya 

framgångar och eleverna upplever att de blir allt starkare läsare, då det kan stärka 

självförtroendet. Att stimulera elevers lust till läsning handlar om två faktorer; kostnad 

och utbyte (ibid). Det bör finnas en balans mellan dessa två faktorer, eftersom då 

kostnaden är för stor i förhållande till utbytet så avstår vi gärna från att ägna oss åt 

aktiviteten. Inom pedagogiken ger denna enkla analys viktiga konsekvenser. Pedagoger 

måste sänka kostnaden, exempelvis genom att stärka elevers ordavkodningsförmåga, 

automatiserad läsning och läsflyt (Lundberg & Herrlin, 2014:21). För att göra detta 

menar de att man kan arbeta med texter som är mer tillgängliga i fråga om ordval, 

meningsbyggnad och typografi och att ta hjälp av tekniska hjälpmedel. Man bör också 

öka utbytet, exempelvis genom att låta eleverna komma i kontakt med texter som är 

meningsfulla för dem, skapa en läskultur som präglas av lust och glädje och väcka 

intresse för de böcker som rekommenderas genom bakgrundsinformation och kanske att 

läsa det första kapitlet högt. Att inspireras till läsning är betydelsefullt eftersom barns 

läsutveckling hänger nära samman med om barnet vill läsa eller finner lust att läsa 

(ibid).  

3.1.4 Det som utmärker goda respektive svaga läsare 

Goda läsare har positiva läsvanor, positiv attityd till läsning och läser tillräckligt 

flytande så att de kan fokusera på förståelsen av texten (Westlund, 2012:93). När de 

skapar förståelse av en text utvidgar, utvecklar och granskar de kritiskt det de har läst 

och använder befintliga kunskaper. De kan läsa olika slags texter med olika syften och 

använder flexibla strategier för att öka och styra sin förståelse av texten (ibid). Svaga 

läsares läsning kräver stor kognitiv ansträngning där de sällan upplever lust att läsa 

(Westlund, 2012:94). Svaga läsare utmärks också av att svårighet att urskilja vad som är 

viktig information i en text och har därför svårt att sammanfatta huvudbudskapet. De 

anpassar inte heller läshastigheten till textens svårighetsgrad. Dålig förståelse av texten 

kan bero på svag avkodningsförmåga och användning av felaktiga lässtrategier, som 

exempelvis gissningar baserat på bilder eller omgivande text (ibid). Svaga läsare 
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undviker dessutom ofta lässituationer vilket gör att de fortsättningsvis inte heller får 

tillräcklig lästräning (ibid). 

 

Att definiera vad goda respektive svaga läsare är kan dock vara problematiskt menar 

andra. Läsares kapacitet är alltid relaterad till den texts som läses (Snow och Sweet, 

2003:3). De menar att det inte finns något som utmärker ”goda läsare”, även om läsning 

kan bli mer eller mindre lyckad. Alla läsare läser vissa texter bättre än andra texter då 

förståelsen sker i interaktionen mellan texten, läsaren och syftet med läsningen. Hur bra 

någon är på att läsa varierar beroende på texttyp, layout och innehåll (ibid). 

3.2 Svenska elevers läsintresse 

Återkommande rapporter visar att barn och ungdomars läsintresse generellt minskar 

(Ewald, 2007:139). En mängd kvantitativa studier har undersökt pojkars och flickors 

läsvanor i form av antal lästa böcker, mängd läst text och lästid, och det är sedan länge 

konstaterat att flickor läser mer skönlitteratur än pojkar (ibid). Även kvalitativa studier 

visar dessa könsspecifika skillnader i läs- och litteraturintressen. Förutom kön och ålder 

så har även social identitet och kulturell och etnisk tillhörighet betydelse för barns och 

ungas läsning (Ewald, 2007:141). 

3.3 Svenskämnets litteraturundervisning 

Grundskolans första läroplan, liksom Lgr 69, vilade på en ämnesteoretisk grund som 

öppnade för en produktion av läromedelspaket med övningar som kom att kallas för 

”fyller-i-övningar” (Ewald, 2007:113). I dessa fanns det tydliga anvisningar för låg- och 

mellanstadiet som manade att läsundervisningen skulle behandla särskilda läsarter som 

kallades ”lästräning och studieteknik”, ”informationsläsning”, ”upplevelseläsning”, ”fri 

läsning” och ”förberedd uppläsning” (ibid). Upplevelseläsningen kunde innebära att 

eleverna läser tyst ur klassuppsättningar och läraren valde ut vilket stycke som alla 

elever skulle läsa. Läsningen efterföljdes ofta av skriftliga uppgifter formulerade av 

bokens författare där det inte sällan handlade om att hitta eller formulera det ”rätta 

svaret”. Den fria läsningen kunde innebära att klassen lånade böcker för fritidsläsning 

eller bänkboksläsning som användes för att fylla ut en stunds tom tid i slutet av en 

lektion när de egentliga uppgifterna var avklarade. Denna undervisning mötte stark 

kritik där svenskämnet beskrevs som splittrat och att den ”fria läsningen” inte 

fokuserade på vad eller hur man läser, utan enbart på att man läser (ibid). Senare 

kursplaner har fokuserat på att läsning av litterära och andra gestaltande texter kan bidra 

till elevers identitetsutveckling, förståelse för historiska, sociala och existentiella 

sammanhang och utveckla social kompetens och ett demokratiskt förhållningssätt 

(Ewald, 2007:120).  

 

Ämneshistorisk forskning visar hur skilda litteraturdidaktiska förhållningssätt har 

utvecklats inom olika skolformer; en kulturkonservativ och bildningsinriktad tradition, 
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en textanalytisk tradition och en liberal tradition av fri upplevelseläsning (Ewald, 

2007:122). Den kulturkonservativa traditionen präglas av föreställningar om den 

svenska kulturen och arvet där litteraturen är en bärare av ”sanna värden” som främjar 

nationell och andlig gemenskap, normer och bildning. Den textanalytiskt orienterade 

varianten fokuserar på förmedlingen av textanalytiska begrepp där eleverna får tillgång 

till de specifika litterära kompetenserna som en specifik textgenre kräver. Den liberala 

traditionen av fri upplevelseläsning sker på läsarens villkor där eget textval och en 

privat och ostörd läsning stimulerar intresset att läsa. Den fria läsningens tradition är till 

synes dominerande i mellanårens litteraturläsning inom den svenska skolan (ibid). 

3.4 Goda läsmiljöer i undervisning 

Språkförmågor kan ses ur ett demokratiskt perspektiv. Om alla lär sig att samtala, 

lyssna, skriva och läsa enbart för att kunna återge vad andra har sagt utan att kunna 

omsätta det i egna sammanhang och erfarenheter eller reflektera över egna och andras 

texter och det vi lär av dem, så skulle samhällets utveckling stagnera till ett slutet och 

statiskt samhälle (Skolverket, 2000:4). Det är viktigt att i språkandet inte bara 

reproducera utan även producera nytt tänkande och ny kunskap för att skapa ett mer 

dynamiskt samhälle i utveckling (ibid). För att utvecklas som läsare och skrivare är det 

viktigt att ständigt få delta i sammanhang där sådana förmågor tränas. 

 

I en granskning av svensk skolverksamhet har tre miljötyper urskiljts, som skiljer sig åt 

beroende på hur läs- och skrivprocessen används som ett aktivt och verksamt led i 

undervisningen och om eleverna får ingå i de kommunikativa sammanhang som krävs 

för deras läs- och skrivinlärande (Skolverket, 2000:6). Dessa typer av miljöer 

presenteras som A-, B- och C-miljöer baserat på en skala från miljöer som kontinuerligt 

stödjer och stärker elevernas läs- och skrivinlärande i olika ämnen, till miljöer som 

saknar det stödet. A-miljöer karaktäriseras av ett systematiskt och medvetet arbete med 

läs- och skrivprocessen i ett utvecklingsperspektiv. Läs- och skrivprocessen är här i hög 

grad aktivt i många ämnen där eleverna lär i kommunikativa sammanhang. Arbetet 

ämnesintegreras i olika teman där mycket av materialet hämtas på bibliotek från 

faktaböcker och skönlitteratur, kombinerat med lämpliga delar av läromedel. Lärmiljön 

är rikt på olika typer av texter, anpassat till elevernas utvecklingsnivå, och består till stor 

del av texter som eleverna själva har producerat. De flesta lärare uppger att de har 

möjlighet att få hjälp av bibliotekarier med att finna relevant skönlitteratur till olika 

teman. Läsandet och skrivandet sker i en flerstämmig miljö. Utgångspunkten för arbetet 

utgörs av elevers och lärares egna erfarenheter där samtalande, lyssnande, skrivande och 

läsande samspelar med varandra. Klassrumskulturen är öppen och eleverna är klara över 

vilka deras mottagare är, exempelvis lärarna, sig själva, varandra, föräldrar eller 

fadderklasser. Gensvaret på elevernas arbete kommer från kamrater, från läraren eller 

diskuteras tillsammans. Språket fungerar som ett medel för att avläsa, förstå och 

förmedla något (ibid). I B-miljöerna är arbetet med läs- och skrivprocessen inte lika 
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systematiskt och medvetet utfört. I denna typ av miljö arbetar man oftast inte 

ämnesintegrerat, även om inslag av tematiska studier förekommer inom respektive 

ämne. Texter som används är många gånger grunda, innehållslösa och inte engagerande 

för eleverna, och man använder nästan uteslutande färdigproducerade läromedel. 

Texterna kan inte på ett tillfredsställande sätt egga elevernas lust och fantasi eller 

utmana deras tänkande och ligger över den nivå som eleverna kan förväntas klara av. 

Skönlitteratur används men inte på ett systematiskt sätt, med undantag för viss 

bredvidläsningslitteratur. Texterna ger ett relativt svagt stöd för utveckling av läs- och 

skrivförmåga. Lärarna försöker göra arbetet relevant för eleverna genom att knyta an till 

deras erfarenheter där de ges möjlighet att känna igen sig i arbetet. Samtalande, 

lyssnande, skrivande och läsande går i varandra och stödjer varandra. Elevernas 

delaktighet är relativt hög men i klassrummet är det oftast endast två i taget som talar, 

där läraren i slutändan är den som utvärderar, avgör och bedömer. Eleverna själva och 

läraren är mottagarna för läsandet och skrivandet och läraren är den enda som ger 

gensvar på elevernas arbete. Nästan aldrig används samtalandet, läsandet och skrivandet 

för att reflektera över inlärningen. Eleverna läser och skriver till stor del för att 

reproducera vad andra redan tänkt och sagt. C-miljöerna beskrivs som miljöer där läs- 

och skrivprocessen lyser med sin frånvaro. Här råder ämnessegregation där varje enskilt 

ämne står i centrum. Undervisningen domineras av läromedel och texterna är många 

gånger inte engagerande och ligger långt över elevernas utvecklingsnivå. Skönlitteratur 

används sällan, även när det skulle vara motiverat, och textmässigt är läromiljön mycket 

ensidig. Undervisningen sker på läromedlens villkor i lärarstyrda eller tysta klassrum 

där inga försök görs för att utgå från elevers eller lärares egna erfarenheter, om inte 

läromedlen anger så. Arbetet bedrivs enskilt och ensamt, läraren leder undervisningen 

och är den enda som utvärderar och bedömer elevers insatser. Eleverna arbetar för att 

hitta det rätta svaret, och det är läraren som bedömer. Det finns en mottagare för 

elevernas läsande och skrivande och det är läraren. Eleverna får sällan stöd i läsandet 

och skrivandet, med undantag från stöd som rör de mest enkla grammatiska aspekterna 

eller isolerad färdighetsträning i övningsböcker eller stenciler. Här samtalar, läser och 

skriver eleverna nästan uteslutande för att reproducera vad andra redan tänkt och sagt 

och de producerar eget material inom mycket givna ramar (Skolverket, 2000:13). 

 

I granskningen upptäcktes att eleverna i många fall förväntades sitta för sig själva och 

arbeta med sina uppgifter, vilket enligt lärare skapar ordning och arbetsro. Det leder 

dock alltför tysta lärmiljöer (Skolverket, 2000:15). I vissa fall existerar 

nivågrupperingar där elever låses fast i en viss kunskapsnivå för läs- och 

skrivutveckling. Vid gruppindelningen har de på förhand blivit inriktade på den nivå de 

förväntas klara av. Problemet är att detta arbetssätt omöjliggör en rörelse uppåt i 

utvecklingen och endast öppnar för en rörelse nedåt. En sådan stigmatisering får större 

negativ effekt ju tidigare eleverna särbehandlas på detta sätt (ibid). 



15 
 

3.5  Motivation 

3.5.1 Begreppsdefinition 

Begreppet motivation består av olika teorier som förklarar olika aspekter. Två 

amerikanska motivationsforskare definierar motivation enligt följande: 

 

Motivation is a complex part of human psychology and behavior that influences how individuals 

choose to invest their time, how much energy they exert in any given task, how they think and feel 

about the task, and how long they persist at the task (Urdan & Schoenfelder, 2006:332).  

3.5.2 Motivationsteorier  

Om man slår upp ”motivation” i Lärarförbundets pedagogiska uppslagsbok från 1996 så 

står det att det finns två kategorier av begreppet; en som menar att motivation är ett mer 

eller mindre stabilt personlighetsdrag och en som menar att personlighetsdrag 

samverkar med upplevelsen av olika förhållanden i den omgivande miljön.  

 

Människor har inte bara olika mängd motivation, utan även olika typer av motivation. 

Motivation handlar inte bara om ifall man investerar tid i en aktivitet utan också hur. 

Hur en persons motivation är beror på underliggande attityder och mål för agerande, det 

som rör varför man gör något (Ryan & Deci, 2000:54). En elev kan vara motiverad att 

göra sin läxa på grund av nyfikenhet och intresse eller för att få uppskattning av lärare 

eller förälder. En elev kan också vara motiverad att lära nya förmågor för att hon eller 

han förstår värdet i att ha de kunskaperna eller för att få goda betyg med fördelarna som 

de vet att det innebär. I dessa exempel kan graden av motivation vara densamma, men 

vara av olika karaktär (ibid). 

 

Urdan och Schoenfelder (2006) som citeras ovan beskriver att man inom 

motivationsforskning har haft varierade synsätt på motivation. De nämner de två olika 

kategorierna som beskrivs i den pedagogiska uppslagsboken och menar att när 

psykologer och pedagoger ser motivation som en varaktig individuell egenskap så 

undergräver det omgivningens inflytande. Psykologer är ofta skolade i tänket att 

individer är semiautonoma varelser med stabila personligheter med motståndskraft mot 

inflytande från den omgivande miljön (Urdan & Schoenfelder, 2006:331). Teorier om 

motivation har utvecklats främst inom psykologin och har då ofta följt detta perspektiv 

där man har försökt att på individnivå ”fixa” personers motivationsbrist, och så har även 

pedagoger arbetat i skolan. Elever har beskrivits omotiverade på grund av en varaktig 

personlighet eller dålig uppfostran i hemmet, och är därför något som är bortom 

inflytandet från klassrumsmiljön (ibid).  Numera beskrivs motivation ofta ur ett social-

kognitivt perspektiv; ett kombinerat synsätt på motivation som stabil egenskap och som 

påverkas av miljön. Detta synsätt menar att individers akademiska förutsättningar, 

tillexempel tron på sin studieförmåga eller förväntningar på resultat om man engagerar 

sig i en uppgift, påverkas av den sociala kontexten. Den sociala kontexten kan vara 

exempelvis inställningen hos läraren om svårighetsgraden på en uppgift, den uppfattade 
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förmågan hos klasskamrater eller information om hur viktigt det är att lära sig de 

förmågor som tränas (ibid).  

 

Motivation har också beskrivits som en följd av de erfarenheter man gjort och det 

bemötandet man får. Eleven kan ha problem men är inte problemet (Jenner, 2004:23. 

Min kursivering). Enligt Pygmalioneffekten kan förväntningar fungera som 

självuppfyllande profetior där positiva förväntningar leder till goda resultat och negativa 

förväntningar leder till dåliga resultat (ibid). Elever med låga förväntningar ges inte 

samma chanser, de presterar sämre och läraren får sina uppfattningar bekräftade vilket 

kan leda till en ond cirkel (Jenner, 2004:10). 

 

Vissa motivationsteorier har fokuserat på faktorer inom individen så som drivkraft, 

behov och tro. Freud såg motivation främst som ett resultat från aggressiva och sexuella 

drivkrafter och motiverade beteende som en interaktion av dessa faktorer och ego. 

Under 1950-talet blev teorierna om drivkraft ersatta mot teorier om behov (Urdan & 

Schoenfelder, 2006:332). Vid sidan av dessa perspektiv på motivation tillkom andra 

teorier som använde sig av prestation för motivation. Den mest inflytelserika av dessa är 

Skinners behaviorism från 1954, som fortfarande influerar skolverksamheten (ibid). 

Detta perspektiv förklarar att motivation för att engagera sig i en uppgift påverkas av 

erfarenheter med arbete med liknande uppgifter. Om en individ stärks av ett arbete med 

en viss uppgift så kommer hon eller han att vara mer villig att engagera sig i liknande 

uppgifter i framtiden. På samma sätt kan avsaknad av förstärkning från en uppgift, eller 

straff som exempelvis förlöjligande, minska motivationen för att engagera sig i liknande 

uppgifter i framtiden (ibid). 

3.5.3 Inre och yttre motivation 

Motivation kan också delas in i inre och yttre motivation. Med inre motivation menas 

att man gör något för att inlärningen, aktiviteten eller prestationen är intressant och 

nöjsam i sig, medan yttre motivation är att då man gör något för att det leder till en 

extern belöning (Ryan & Deci, 2000:55). Upplevelsen av en erfarenhet eller prestation 

kan variera kraftigt beroende på om personens agerande styrs av en inre eller yttre 

motivation (ibid). Vidare menar Ryan och Deci (2000) att motivation har kommit att bli 

ett viktigt fenomen för pedagoger. Inre motivation leder ofta till högkvalitativ inlärning 

och kreativitet, motivationstyperna som faller under kategorin yttre motivation har 

oftast inte lika hög effekt men kan ändå visa sig vara användbara tillvägagångsätt för att 

motivera elever (ibid).  

 

Det finns olika typer av yttre motivation; några som representerar passiv motivation 

men också de som representerar yttre motivation som en aktiv form (Ryan & Deci, 

2000:55). Elever kan prestera med yttre motivation som bränsle fast med ovilja och 

ointresse, men de kan även prestera med en vilja som reflekterar en inre acceptans för 

värdet i att utgöra uppgiften (ibid). Att förstå de olika typerna av yttre motivation, och 
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vad som främjar dem, är ett viktigt verktyg för pedagoger eftersom de inte alltid kan 

luta sig mot att alla elever alltid har en inre motivation till att lära (ibid). Alla elever kan 

inte alltid uppleva alla skolans uppgifter som intressanta och uppskatta dem för att de är 

nöjsamma i sig, och då kan det vara fördelaktigt att veta hur man kan främja en aktiv 

och accepterande yttre motivation, till skillnad från en passiv och kontrollerande yttre 

motivation. Det blir en viktig strategi för en mer framgångsrik undervisning (Ryan & 

Deci, 2000:55). En taxonomi över dessa motivationstyper presenteras nedan. 

 

 
Figur 1 Taxonomi av mänsklig motivation utifrån Ryan & Deci, 2000:61. 

 

Figur 1 illustrerar motivationstyper arrangerat från vänster till höger utifrån graden av 

att beteende orsakas av faktorer inifrån individen. Längst ut på vänsterkanten visas 

”Amotivation” vilket står för en persons avsaknad av intentioner till agerande som är ett 

resultat av att inte se värdet i aktiviteten, avsaknad av tro på kompetens eller att 

agerandet leder till ett önskat utfall. Till höger om ”Amotivation” är kategorin som 

kallas ”External regulation” som representerar den minst autonoma formen av yttre 

motivation där agerande kan förklaras med att tillfredsställa utomstående krav, och kan 

förstås som kontrollerande. Till höger om denna kategori ligger ”Introjection” som 

också är relativt kontrollerande då agerande kan ske på grund av en känsla av press för 

att undvika skuld eller ångest, eller för att stärka ego eller stolthet. Nästa kategori, 

”Identification”, är en mer autonom och självbestämmande typ av yttre motivation där 

agerande sker med en identifiering med det personliga värdet i en aktivitet och en 

acceptans av detta. Den mest autonoma formen av yttre motivation kallas ”Integration” 

som innebär att agerande fortfarande sker på grund av ett instrumentellt värde men är 

integrerat med jaget. Längst till höger i figuren ligger ”Intrinsic motivation” som 
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betyder inre motivation; att agerande sker för att aktiviteten i sig är nöjsam, vilken är 

den motivationsform som oftast visat sig vara den mest effektiva för inlärning (ibid). 
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4 Material och metod 

Urvalet till materialinsamlingen sker på en skola som för mig är bekant. Grundskolan i 

studien är en F-9-skola, centralt belägen i en mellanstor stad i norra Sverige. Eleverna 

som deltar i studien går andra terminen i årskurs fem. Lärarna arbetar i samma 

arbetslag. 

4.1 Enkätundersökning som underlag 

Som bakgrund till den kvalitativa studien görs en kvantitativ enkätundersökning bland 

de berörda lärarnas elever. Enkätundersökningen syftar till att kartlägga elevernas 

uppfattning av sig själva som läsare och deras inställning till läsning som aktivitet. 

Resultatet från enkäterna används som input och underlag till reflektion i de kvalitativa 

intervjuerna med lärarna, som är studiens huvudfokus.  

 

Enkäten som används är inspirerad av modellen Motivation to Read Profile (MRP) 

(Malloy, Manirak, Gambrell, Mazzoni, 2013). Materialet har på svenska kallats 

Motivationsläsningsprofil (MLP) (Westlund, 2012:27). Enkäten översätts i det här fallet 

av mig från engelska till svenska och används digitalt istället för i pappersform, via 

Google enkät och tillgängliggörs via en hemsida för att underlätta datainsamlingen. 

Enkäten som används i denna undersökning består av tjugo frågor varav hälften, 

varannan, handlar om synen på sig själv som läsare och hälften om värdering av läsning 

som aktivitet. Svarsalternativen består av flervalsfrågor där alternativen motsvarar ett 

poängvärde från 1-4 beroende på hur positivt svarsalternativ man väljer i förhållande till 

påståendet. Vid de flesta av frågorna blir eleverna tvungna att ta ställning till om de är 

positiva eller negativa till påståendet utan ett neutralt alternativ. Svarsalternativens 

högsta poängvärde varieras från högst till lägst och från lägst till högst vid frågorna. Om 

alla frågor besvaras är det lägsta totalvärdet 20 och maxvärdet 80. Totalpoängen 

presenteras och delas därefter upp för att synliggöra fördelningen av de två teman som 

enkäten behandlar.  

 

Instruktionerna vid enkäternas genomförningstillfälle läses upp i syfte att göra dem 

likartade i klasserna. En fråga syntes i taget, jag läste upp den och de svarade samtidigt, 

enskilt. De elever som närvarade vid enkättillfället presenteras och de som var 

frånvarande uteblev. Jag närvarade vid tillfället av insamlingen och så gjorde även 

elevernas svensklärare i klass L och annan personal, ej svenskläraren, i klass E och K. 

De tre klasserna kallas fortsättningsvis dessa bokstäver, som är första bokstav i deras 

svensklärares pseudonymnamn.  

 

Eleverna besvarar enkäten med namn som visas för mig och klassens svensklärare, 

vilket ska framgå tydligt i instruktionerna till eleverna, men insamlingen redovisas 

därefter anonymt med hänsyn till konfidentialitetskravet inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Anonymiteten gäller självklart även de berörda lärarna.  
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Enkätfrågorna och enkätresultaten finns tillgängliga som bilagor. Enkätfrågorna 

presenteras färgkodade i rapporten för att förtydliga resultatet där nyanser i grönt 

motsvarar positiva svar och nyanser i rött motsvarar negativa, ju mörkare desto längre 

ut på skalan. Uteblivna svar är markerade i svart. Vid insamlingstillfället visades 

svarsalternativen inte i färg. 

4.2 Kvalitativa intervjuer med lärare 

Enkätresultatet visas för elevernas svensklärare tillika klassföreståndare. På den utvalda 

skolan är det olika svensklärare för varje klass så det är därför tre lärare inblandade. 

Insamling av det kvalitativa materialet sker via intervjuer där frågorna består av öppna, 

fastställda frågor. Intervjuerna sker i en miljö på arbetsplatsen som informanterna själva 

får bestämma, med syfte att situationen ska kännas trygg för dem.  

 

Lärarna intervjuas med en dags mellanrum, och genomförs separat för att minimera 

risken att deras svar påverkas av varandra, som kan ske vid gruppintervjuer. Vid varje 

intervju görs en digital ljudupptagning som analyseras i efterhand. I rapporten har 

lärarnas namn bytts ut mot könsneutrala pseudonymnamn, med hänsyn till 

informanternas anonymitet. Namnen som nämns i rapporten är fortsättningsvis Lo, Ellis 

och Kim.   

 

Informanterna blir i intervjuns startskede uppmuntrade till att tala fritt och gärna 

utvecklat. Följande frågor ställs vid intervjutillfället: 

 

Generella frågor innan läsenkätsresultatet visas: 

 Vilka kriterier har du för att definiera en elev som en god läsare? 

 Vad menar du utmärker en god och stimulerande läsmiljö i skolan? 

 Beskriv en god undervisningssituation som gynnar alla elevers läsning. 

- Beskriv de förutsättningar du upplever att du har för att genomföra sådan 

undervisning.  

 Hur arbetar du för att stimulera dina elevers läsintresse? 

                                                                                                                            

Frågor angående enkätresultatet: 

 Berätta vilka tankar du får som lärare när du ser dina elevers resultat från 

enkäten. 

 Beskriv hur du skulle kunna arbeta för att höja elevers eventuellt låga värdering 

av läsning som aktivitet. 

 Beskriv hur du skulle kunna arbeta för att höja elevers eventuellt låga värdering 

av sig själva som läsare. 

 Beskriv de förutsättningar du upplever att du har för att genomföra den 

undervisning som du just beskrev. 
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4.3 Metod för bearbetning och analys av materialinsamlingen 

Materialet från enkätundersökningen visas i ett Excelldokument för lärarna där varje 

elevsvar nämns med namn och avslutas med totalpoäng. Ljudupptagningen lyssnades 

igenom ett flertal gånger, innehållet transkriberades, sammanfattades och delades in i 

teman som redovisas. Det fullständiga råmaterialet presenteras med undantag av 

stakningar, tvekljud och pauslängder för att göra texten mer lättläslig, samt utelämnas 

namn, specifika förhållanden kring särskilda elever eller detaljer om lärarnas relation till 

mig, då det bedöms kunna avslöja lärarnas, elevernas eller skolans identitet. Den 

fullständiga redovisningen görs med syfte att inte bortse från eventuella segment som 

tycks motsäga analysen och för att läsare ska kunna göra egna förståelser av materialet. 

En av lärarnas svar på frågan om hur de arbetar för att stimulera sina elevers läsintresse 

är inte redovisat eftersom frågan till den läraren föll bort vid intervjutillfället.  

 

Tolkningsprocessen genomförs enligt följande punkter, inspirerat av Denscombes 

2009:373) forskningshandbok: 

 Kodning av data - koder märks ut i det insamlade materialet i form av siffror 

som länkar databitar till olika teman i analysen. 

 Kategorisering av koder - koderna identifieras och grupperas till kategorier som 

fungerar som paraplybegrepp där särskilda begrepp placeras under. 

 Identifiering av teman och samband mellan koder och kategorier – mönster och 

teman identifieras. 

 Utveckla begrepp och komma fram till vissa generella antaganden – generella 

slutsatser utvecklas baserat på de samband, mönster och teman som har 

identifierats i datamaterialet. 

 

Dessa koder och teman ställs i hierarkier där de som bedöms som mest aktuella 

prioriteras i analysen.  

4.4 Motivering till metodvalet 

Enkäten genomförs med syfte att undersöka dessa elevers värderingar och kan inte 

användas för att generalisera resultatet till elever i den åldersgruppen i en större mening 

än de berörda informanterna.  

 

Användandet av kvantitativa enkäter ger möjlighet att samla in material från många 

informanter för att ta reda på elevernas uppfattning kring ämnet, i den aktuella årskursen 

på denna skola. Att använda strukturerade enkäter underlättar analysen vilket är 

fördelaktigt då urvalet består av upp till nästan sjuttio personer och med hänsyn till de 

ramar som studien har att förhålla sig till. Detta underlag görs för att ta del av de 

berörda svensklärarnas tankar kring hur resultatet kan se ut bland sina elever och för att 

locka till förslag på kommande undervisning. 
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Att använda intervju som metod kan ge djupare innehåll än enkäter eftersom tonfall och 

pauser kan fångas upp på ett annat sätt än genom skriftspråk (Stukát, 2011:44). Metoden 

kan vara tidskrävande men med hänsyn till antalet informanter kan tillvägagångssättet 

ge kvalitativa fördelar som bidrar med värdefullt material för att kunna hantera studiens 

syfte och besvara dess forskningsfrågor. 

 

Att ge de intervjuade utrymme att utveckla sina svar genom öppna frågor bidrar till en 

större möjlighet att det resulterar i ett nytt och spännande material, men samtidigt 

minskar jämförbarheten mellan svaren hos de intervjuade och svårigheterna att tolka 

resultatet ökar (Stukát, 2011:43). Trots eventuella svårigheter att tolka materialet ges 

informanterna utrymme att tala mer fritt eftersom syftet med studien är att gräva och 

inte att skrapa på ytan.  Eftersom ostrukturerat material ofta är mer komplicerat att 

bearbeta kan det med fördel analyseras genom många genomläsningar av det 

transkriberade materialet med syfte att försöka nå svar bakom det bokstavliga innehållet 

(ibid). 
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5 Resultatredovisning och analys 

5.1 Lärarnas intervjusvar 

5.1.1 Generella frågor innan enkätresultatet visas 

De kriterier lärarna beskriver att de har för att definiera en god läsare 

 Lo: En god läsare ska ha bra läsförståelse, det är a och o, sedan läsflyt och 

läshastighet. Det är sekundärt men ändå viktigt. Det viktigaste är ändå att 

eleverna förstår vad de läser. En god läsare ska kanske också både läsa tyst och 

högt med klar och tydlig röst. 

 Ellis: Läsflyt, avkodning på det sätt att eleven visar att den förstår 

sammanhanget mellan rad ett, två och tre. Att de hänger med, förstår vad de 

läser och att det inte blir en uppläsning. Sedan läsflytet och läsförståelsen; att de 

kan återberätta vad de har läst. Man ställer frågor på olika nivåer; mellan 

raderna, faktafrågor, frågor där de förväntas leva sig in i det de har läst och 

förklara hur de själva skulle ha gjort i en sådan situation.  

 Kim: En god läsare ska dels ha bra avkodning, läsa med flyt och inlevelse, ha 

god läsförståelse och kunna analysera texten efteråt; berätta hur den tolkar 

texten, vad den kommer att tänka på när den läser texten och kunna lägga in 

egna erfarenheter.     

Lärarnas beskrivning av en god och stimulerande läsmiljö i skolan 

 Lo: Det är jätteviktigt för många att det är tyst när man läser. Framförallt lugn 

och ro. En stimulerande läsmiljö borde väl vara att prata om det man har läst och 

att man pratar om böcker, exempelvis genom att ge varandra boktips eller att ha 

böcker och bilder synliga. Det tycker jag är trevligt. Då kanske man blir sugen 

på att ta en bok och man väljer själv istället för att bli tillsagd vad man ska läsa. 

Biblioteket är en fantastisk miljö där de ställer fram böcker fint i olika teman. 

Framförallt är det lugn och ro när man läser. Det tror jag är jätteviktigt.  

 Ellis: Om vi går först till själva arbetsron så vet man ju att vissa elever kan läsa 

trots att det är ljud omkring, medan andra behöver att det är väldigt tyst. Man 

måste skapa en situation där alla kan läsa och att det blir lugn och ro. För att 

göra det stimulerande så måste man hitta böcker som man går igång på. Vi har 

jobbat med En läsande klass och där är det utvalda texter där det kan vara vissa 

delar ur en bok; börjor eller mittendelar av böcker. Nästan alla böcker vi 

använder blir ju böcker som de sedan söker upp. Det tycker jag är en 

stimulerande läsmiljö; när de läser för sin egen vinnings skull.  

 Kim: En god och stimulerande läsmiljö kan ju vara väldigt olika för olika barn. 

Vissa barn behöver lugn och ro utan att störas av andra saker när de läser medan 

vissa kan sitta var som helst. De vill vara i sin egen bubbla. Några mår bäst när 

de läser tillsammans två och två och de kan läsa högt för varandra eller diskutera 

texten emellan. Egentligen skulle de må bäst av att läsa texten tillsammans i 
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gruppläsning, att de sitter med en vuxen och att man pratar litegrann om texten 

hela tiden. Jag har elever som är i behov av att få orden förklarade för sig för att 

få ut bästa lästräningen och andra behöver en talbok och få texten uppläst där de 

kan pausa. Det som inte funkar i min grupp är när alla läser samma bok eller text 

eftersom eleverna är på otroligt olika nivåer, så det är svårt att få det att gagna 

alla. Vi har pratat om att man skulle testa det men vi får inte riktigt till det för 

vissa elever behöver läsa en enkel text medan andra är inne på jättetjocka 

vuxenböcker. Läsro behöver de när de läser, men det är olika för olika elever. 

Lärarnas beskrivning av en god undervisningssituation som gynnar alla elevers läsning 

 Lo: Det ska finnas tillfällen att få ta fram sin dator och lyssna på texten medan 

man hänger med i texten också, att man får både höra och läsa. Som de elever 

med dyslexi, de kan behöva lyssna på texten med hörlurar och läsa samtidigt. 

Eleverna är olika och vill sitta på olika ställen när de läser; vid sin bänk eller i en 

sackosäck, så det borde kanske finnas en soffa eller så, men alla kan inte 

koncentrera sig när de sitter så. För att det ska gynna alla så tror jag att måste 

man få välja olika sätt. Läraren styr i samråd med elever om var de läser för att 

få bäst koncentration. Det är individuellt, tycker jag. Om man har många elever 

så är det svårt att säga att de får sitta var de vill för då blir det sällan en god 

läsmiljö. Om man har haft eleverna ganska länge så man känner dem så vet man 

var det är bra för dem att sitta när de läser. Det kan man ju komma överens om 

på utvecklingssamtalet till exempel. Eleverna ska också känna sig själva bra för 

att veta det. Om det är läsning en kort stund så kan eleverna sitta på sina platser 

för att det inte ska bli så rörigt. Men om det är en längre lässtund… jag skulle 

vilja ha en läslektion, då skulle jag nog anpassa miljön så att den passar varje 

elev. 

 Ellis: I arbetet med En läsande klass kan man få välja ut en text där man väcker 

frågor. Vi jobbade sist med en bok med ett skräckinjagande omslag som bara 

gick i rött och svart och då gick eleverna igång direkt när vi pratade om den, 

även de som inte brukar vilja läsa så mycket. Vi diskuterade bokomslaget där de 

fick fundera själva och när vi läste texten insåg de att det kommer att bli 

spännande och drevs på av det. Så då gynnar det ju alla. De lässtarka eleverna 

och de som läser mycket är lätta att få igång men bekymret är de som bara 

vänder blad när de läser, utan att egentligen läsa. Det finns några sådana i min 

klass, som aldrig har läst en bok.  

 Kim: Det optimala skulle jag säga är läsgrupper där man läser med eleverna på 

deras nivå och lägga diskussionen på rätt nivå. Man har valt ett innehåll som 

intresserar och texten bör vara lagom svår. Eleverna kan läsa högt eller tyst och 

det är bra att variera eftersom båda sätten behöver tränas. Det optimala tror jag 

är någon typ av gruppläsning då man diskuterar texten. Det är mindre bra när 

eleverna läser tyst själva. då ska man ha ett väldigt bra sätt att de skriver och 

analyserar det de läser, en bra uppföljning. Men enbart tystläsningsstunder blir 



25 
 

mycket av en skön avkoppling för många, kan jag tänka mig, men kanske inte är 

den optimala lästräningen. Så ser jag det i min klass i alla fall. 

Lärarnas beskrivning av de förutsättningar de upplever att de har för att genomföra 

sådan undervisning 

 Lo: Inte så bra förutsättningar med tjugosju elever och fyra dyslektiker. Däremot 

så har vi rätt så bra lokaler, där några kan gå ut med sina datorer i ett annat rum. 

Vi har ändå kanske bättre lokaler än andra skolor, så vi har nog hyfsade 

förutsättningar ändå, säkert om man jämför med andra. Större klasser har kanske 

sämre förutsättningar än mindre klasser, för då kan man sprida ut eleverna på ett 

annat sätt och få det knäpptyst ganska ofta. Om du frågar mig så skulle jag säga 

att det är svårt att få till en bra miljö för läsning när man har tjugosju stycken.  

 Ellis: Det är svårt med tjugosex elever och det är jättesvårt med de här eleverna 

som vänder blad när de tror att de ska vända blad, för de har inte läst. De 

springer på toa och byter bok om, och om igen. Det är utmaningen, den stora 

utmaningen. Men jag tror fortfarande på att jobba med läsförståelsen med En 

läsande klass. Då blir det, för att använda elevernas ord: schyssta historier, och 

inte ett berg att kliva över. Och om man tänker litteraturmässigt så har Zlatan-

boken Jag är Zlatan bidragit otroligt mycket för att hjälpa de här eleverna som 

inte vill läsa. Då kan man locka med hans berömdhet och att han själv hade det 

jobbigt i skolan men att han ändå trots allt är där han är idag. Vi läste boken, de 

fick lyssna via dator och de fick hjälp med att ta sig igenom vissa delar. Du 

måste trolla där du är och det är svårt att uppfylla allt. Jag vet fortfarande att 

man kommer att släppa, och har släppt, igenom elever som inte har läst en bok 

från pärm till pärm någon gång. Det kommer att vara jättesvårt att komma ifrån. 

Men vi har läsläxor, läsloggar, som de läser hemma och det är otroligt uppskattat 

av föräldrarna. De har tjugo minuter om dagen en lässtund med sitt barn där de 

läser högt och pratar om böcker. Nu senast har vi jobbat med klassiker och de 

har fått testa litteratur som de självmant kanske inte hade valt annars. Det har 

också varit en viktig del av det här jobbet.  

 Kim: Vi jobbar med saken nu och vi tänker att vi ska jobba i tvärgrupper där 

man samarbetar mellan klasserna i samma årskurs, vinklat mot elever som har 

stort behov av lästräning. De kommer att få sitta i läsgrupp en gång i veckan och 

det är schematekniskt svårt att få till och det gäller att få tillfällen då man kan få 

loss personal som kan sitta med. Det är teoretiskt möjligt för vi har gjort det 

inom klassen och inom sin egen klass så fungerar det. Det som är besvärligt då 

är att komma överens om en bok.  När man vill styra litegrann vilka som jobbar 

tillsammans för att de är på så olika nivå så kan bokvalet vara svårt att komma 

överens om.  Men det är inte omöjligt att få till det men man kanske får göra det 

i perioder. Vi har gjort det en sväng under det här året. De tycker att det är 

ganska roligt. Det är lättare att genomföra i mindre klasser för då kan de sprida 

ut sig, i en tjugosju-grupp kan det vara svårt att få till arbetsron om de ska läsa 
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högt. Det som också är svårt med en stor grupp är att hinna runt och hjälpa till 

med diskussionen runt om texten, före texten, vad som kommer att hända, vad 

det man har läst betyder för dig; egna tolkningar. Det är svårt att göra med en 

stor grupp om man är ensam lärare. Det är inte omöjligt i en mindre grupp. Om 

eleverna sitter själva så bygger det på att de kan ta ansvar. Alla i en stor grupp 

kan inte göra det och då hamnar lärarens fokus på att vara där det inte fungerar, 

istället för att fokusera på själva inlärningen. 

Lärarnas beskrivning av sitt arbete med att stimulera sina elevers läsintresse 

(Lo fick ej tillfälle att svara). 

 Ellis: Boktips är det absolut bästa. Nu har vi ju haft läslogg med klassiker och 

det är ju en genre där många kanske inte skulle befinna sig i om de självmant 

väljer böcker. De ska senare få presentera sin klassikers titel, författare och vad 

boken handlar om. De kommer att få sätta sig i grupper om fyra där de 

presenterar sin bok och ska sedan bestämma vilken av böckerna som verkar 

mest intressant och motivera varför de tycker så. Sedan ska vi lyfta fram dessa 

böcker i helklass och diskutera varför de har blivit klassiker. Det är så vi knyter 

ihop arbetet. Jag tror på att stimulera dem till att läsa texter där de vanligtvis inte 

befinner sig, vilket är jätteviktigt, men också att få falla tillbaka. Det är många 

som läser skönlitteratur på engelska i femman och det är ju helt otroligt. Vår 

nuvarande bibliotekarie är jätteduktig men har inte möjlighet att komma hit och 

ge boktips. Förut så hade vi en bibliotekarie som hade läst en massa böcker och 

så hade vi boksnack en gång i månaden. De böcker som diskuterades blev sedan 

utlånade direkt. Om vi går ner på stadsbiblioteket och har boksnack så är de 

böckerna också borta direkt. Eleverna behöver någon som drar igång, visar, 

berättar och läser med inlevelse. Då fastnar de allra flesta, men inte alla.  

 Kim: Dels så kör vi nu en period där det har varit mycket tyst läsning, och 

hemma har de ju fått läsa högt i läxa under tre veckor nu. När vi har tyst läsning 

i klassrummet får de berätta om sin bok och ge boktips till kompisarna. Ofta är 

det någon i klassen som har svårt att hitta böcker och på det här sättet så är de ju 

jättehjälpta av kompisarnas tips. Om kompisarna tycker att en bok är bra så är 

det enklare att tycka det själv också. När vi har högläsning i klassen så kör jag 

kontinuerligt den reciproka läsinlärningsmetoden då man innan kapitlet börjar 

prata om vad kapitlet heter, vad man tror kommer att hända och vi pratar lite 

inför läsningen. Sedan tar vi in de olika figurerna under läsningens gång: Vad 

får ni för bilder i huvudet, och hur tror ni att det känns att vara i den miljön? Vi 

förklarar ord på vägen och sammanfattar efteråt. På så sätt försöker vi få in det 

sättet att tänka när de sedan själva ska förstå en text. Så har vi jobbat mest med 

läsförståelse än så länge. 
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5.1.2 Frågor angående enkätresultatet 

Lärarnas beskrivning av sina tankar kring sina elevers enkätresultat  

 Lo: Det är ju precis de här som jag har jättesvårt att få att läsa. Tillexempel är 

han superduktig på att läsa, stava och skriva men säger att han inte hittar några 

böcker att läsa. Han lånar böcker under sin nivå. Jag får kämpa för att få honom 

att läsa en riktig bok, för att få honom att förstå att det är roligt att läsa. För att få 

honom att förstå det måste jag ju få honom att låna en bok som han kan komma 

in i och läsa länge men han lånar bara jättekorta böcker eller faktaböcker men 

läser aldrig en bok så han får en upplevelse. Det gäller han också, som ser sig 

själv som ”En dålig läsare” och som ”Aldrig” kommer att läsa när han är stor. 

”Människor som läser mycket tycker jag är” ”Mycket tråkiga”. De har en ganska 

taskig attityd mot läsare! De här som ”Aldrig” eller ”Sällan” pratar om vad de 

har läst, det verkar hänga ihop med att man själv anser sig vara ”En dålig 

läsare”, och att många som läser är ”Ganska tråkiga”. Men det är ju inte oväntat 

för det är väl ofta så att man tycker att människor med samma intressen som en 

själv är roligare. Jag tycker att det är intressant men det är inte speciellt 

förvånande vilka personer det är. Det som gör mig jätteledsen är att några tror att 

de är ”En dålig läsare”. Hon kan jag förstå, hon har ju dyslexi så det är ju en 

annan sak. Han tycker att han är en dålig läsare men det är han absolut inte. Jag 

blir ändå glad när jag ser att tillexempel hennes svar, som har jättedålig 

självkänsla, som ändå tycker att hon är ”En okej läsare”. Jag blir glad av att 

många tror att de är en ”En ganska bra läsare”, för det är dem. De som har sagt 

att de är ”En väldigt bra läsare” blir jag inte förvånad över. Det den här tjejen 

har svarat om högläsning blir jag inte förvånad över, hon har svarat att hon är 

oroad över vad andra tycker om hennes läsning. Det förvånar mig inte för hon är 

orolig över att läsa högt. Att de här tre har svarat negativt är jättekonstigt. De har 

så dålig självkänsla! De är ju jätteduktiga. Att hon tycker så det kan jag förstå, 

hon har ju dyslexi. Ser du att det är samma personer? De hatar att vara på 

biblioteket dessutom. Det kanske inte är så konstigt. De som är dåliga läsare 

tycker ofta att det inte är så viktigt, men det är ju kanon att se hennes svar, hon 

är ju en dålig läsare med dyslexi och allting men inser ändå att det är viktigt att 

bli en bra läsare. Hon har ju inte ens förmågan. Bra läsare tycker inte att det är 

viktigt och därför gillar de det inte. Det är ganska tydligt här. Som hon som har 

jättesvårt att läsa, och har därför en ganska taskig attityd, men hon vet att det är 

viktigt. Men de här tre eleverna är jätteduktiga på att läsa, men de tycker inte ens 

att det är viktigt. Så det skiner väl säkert igenom då; vad de lånar för böcker och 

att de inte går in för det. Så jag tycker att det är jätteintressant. Jag blir också 

glad, att de som har det kämpigt men läsningen och verkligen sliter faktiskt 

tycker att läsning är viktigt ändå. Det jag skulle vilja göra av det här resultatet, 

det är att jag kan se att de här som har taskig attityd bara, till läsning, de skulle 

man kunna jobba med litegrann. Alltså att verkligen anstränga sig för att de ska 

få läsa bra böcker. Medan de här som faktiskt har dyslexi, som inser att det är 
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ganska viktigt, de jobbar vi rätt mycket med ändå med läsning. De får chans att 

välja bra böcker och de får ljudböcker och så vidare. De engagerar vi oss ganska 

mycket medan jag kan tänka att de som är goda läsare… de skulle jag kunna 

engagera mig mer i än vad jag gör. Det tänker jag på när jag ser det här; att man 

inte engagerar sig för att man inte är orolig över dem. Det är nog ganska vanligt 

kan jag tänka mig. 

 Ellis: Jag är inte jätteöverraskad. Jag ser attityd. Jag ser attityd hos några flickor 

som är i puberteten. Den attityden framkom också på utvecklingssamtalen där vi 

diskuterade läsning och visade läsdiagnosers resultat i läshastighet, läsförståelse 

och stavning. Det är ett gott resultat i klassen i läsning och läsförståelse. Ingen i 

klassen behöver någon insats. Inte mycket i deras värld är roligt, förutom när de 

själva får styra och ställa. Det ser jag också här. Det jag kan känna när man ska 

läsa högt för andra är att jag aldrig har låtit någon slippa undan från att göra det. 

Till dyslektiker ställer jag inte detta krav på samma sätt. Då har vi en 

överenskommelse så de blir trygga, men de slipper aldrig undan. Det handlar om 

att skapa ett tillåtande klimat där det är okej att misslyckas. Jag ser att det är 

några som oroar sig och tycker att det känns jobbigt att läsa högt, och så är det. 

Vid frågorna om läsning på deras fritid, då tycker det att det är roligt, men när 

man tittar hur det ser ut i skolan så är det fler som tycker att det är väldigt roligt. 

De skiljer på fritid och skola. Det är intressant att se vilka som tror sig läsa när 

de blir vuxna, framför allt de som säger att de inte ska läsa. Några visar på låg 

självkänsla vid läsning och det vet jag redan om. Det hade varit intressant att 

visa dem resultatet på något sätt, fast utan namn.  

 Kim: ”Jag gillar att läsa böcker”, där är det många som tycker ”Sällan” eller 

”Aldrig”. Skönt att alla ändå tycker att de är minst ”En okej läsare”. Det är som 

jag har tänkt mig här. ”När jag stöter på ett ord som jag inte förstår, kan jag lista 

ut det” ”Nästan alltid, ”Ofta”. ”Jag berättar för andra om bra böcker jag har läst” 

”Ofta”, ”Sällan”, ”Aldrig”. Det gör vi ju ändå ibland, skulle jag vilja säga. Det är 

lite intressant hur de har svarat eftersom alla gör det lika ofta i skolan, sen 

kanske de gör det olika mycket hemma. ”Människor som läser mycket tycker jag 

är”…. Det här är tråkigt att se, tycker jag. Att det är ganska många som tycker 

att människor som läser är ”Ganska tråkiga”. Men jag är inte förvånad. Mycket 

handlar om status, om vad som är populärt och vilka som är inne… så jag är inte 

superförvånad. Högstatuseleverna är mer de som är sportiga och fartiga och de 

som läser och tar det lugnt och ritar anses inte lika poppis då. Vissa älskar att 

läsa och läser verkligen supermycket. ”Jag tycker att bli en bra läsare är” 

”Mycket viktigt”, ”Ganska viktigt” har många skrivit. ”Jag tycker att spendera 

tid på läsning” är ”Tråkigt”, fem tycker att det är ”Roligt”, en ”Tråkigt”, en 

”Väldigt tråkigt”. ”När min lärare högläser”… Det var otroligt många som 

tycker att det var ”Tråkigt”. Det är jag jätteförvånad över. Jag är inte förvånad 

över den högläsningsbok som vi nu har för den har vi faktiskt bestämt oss för att 

avbryta. Det är första gången jag har gjort det och det var för att vi skulle välja 
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en komisk bok. Vi läste Eldens hemlighet som de var så försjunkna i och sen 

läste vi Strutspojken som de också var helt med i eftersom de var 

verklighetsbaserade. Sen tänkte vi att vi skulle välja en som var rolig och lättsam 

och… den blev inte så bra. Det var många som tyckte att det var ”Tråkigt” och 

det är jag väldigt förvånad över. Vad de tycker kan ju svänga i o för sig, 

beroende på vilken bok vi läser. När vi läste Eldens hemlighet så frågade de efter 

läsning och så har det definitivt inte varit med den här boken. Men nu tog vi den 

på klassrådet. Vi ska nu läsa en fantasybok, vi får se hur det går. ”Om jag i 

grupp ska prata om böcker jag har läst, så känns det” ”Ganska jobbigt” har ett 

par stycken skrivit. Några känner sig ganska osäkra på sin läsning och ändå 

skulle jag säga att de är ganska bra på att läsa, på att läsa högt alltså. Här skulle 

jag säga att hon är ganska bra på att läsa. Men de känner sig ganska dåliga. Det 

kan ju vara i jämförelsevis också, för det är en ganska stark klass i läsning. De 

svagaste läser ganska bra högt, det är ingen som har problem med det. Det är 

inte förvånande att vissa ligger väldigt högt och den här tjejen älskar ju att läsa. 

De är ju ganska duktiga och gör det de ska och då framgår det inte riktigt att de 

inte tycker att det är så kul. De gör alltid sitt bästa och presterar bra och då får 

man ingen signal att det skulle behöva läsa mer eller behöva träna mer. Men jag 

blir förvånad över att de inte tycker så mycket om att läsa. Det tydligaste jag ser 

är att de tycker att det är tråkigt att spendera tid på läsning och att de nu då 

tycker att det var tråkigt med högläsningen, men det är nog ganska förknippat 

med den bok vi läser, eller väldigt förknippat med det. Men det här tycker jag är 

lite synd att se; att det är så många som tycker att det är tråkigt att spendera tid 

på läsning.  

Lärarnas beskrivning av hur de skulle kunna arbeta för att höja elevers eventuellt låga 

värdering av läsning som aktivitet 

 Lo: Då skulle jag vilja ha inspirerande bokprat. Bibliotekarien kan komma till 

klassrummet. Eller att man gör läsgrupper och så kanske göra de nivå… Jag 

skulle kunna sätta elever med samma intressen och taskiga attityd i en grupp. 

Man kunde berätta för bibliotekarien, eller att de fick berätta vad de är 

intresserade av och så kunde hon få ta fram och berätta om böcker som passar 

deras intressen. De kan läsa tillsammans och prata om det de har läst, så kan 

man göra det lite mer som en gemensam upplevelse. Det som jag tror skulle vara 

jättevettigt då är att de får läsa första delen i en serie som är populär, ny och cool 

och sen om de fastnar för den kan de läsa vidare i samma serie.  För det är ju det 

som ofta är sättet att få dem att läsa; Jag gillar den här boken och jag vill ha en 

till likadan. De vill att det ska handla om samma personer för att slippa lära 

känna nya karaktärer, för det är ju så himla jobbigt om man inte gillar att läsa. 

Det är skönt att kunna läsa om samma personer igen, som man vet litegrann om, 

och som far på ett nytt äventyr. Och de här som har fått ett lågt resultat för att de 

inte är duktiga på att läsa, de skulle man kunna samla men att de då får böcker 
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som är på deras nivå; inte för svåra alltså. Att man nivågrupperar dem och sedan 

får de gå till biblioteket. 

 Ellis: Om vi börjar med frågan om hur de upplever att vara på ett bibliotek. De 

som visar att det är ett ”Tråkigt” ställe att vara på är elever som har svårt att rätta 

sig in i det som krävs på ett bibliotek. De gillar inte att vara stillsamma och 

tysta, så det är inte så konstigt. När vi under utvecklingssamtalen har diskuterat 

de här diagnoserna och vikten av att vara en god läsare så handlar det inte bara 

om skönlitteratur, utan också om läsning i skolans andra ämnen. Då förstår de 

vikten av att börja läsa. Det vore intressant att ställa frågan om hur viktigt det är 

att vara en bra läsare efter dessa utvecklingssamtal, för att se om det skulle 

förändras. Jag har ställt frågorna; Finns det något ämne där man inte behöver 

kunna läsa? Då har de tänkt en stund och sedan svarat Nej. Där man inte behöver 

kunna uttrycka sig och svara på frågor? Nej. Tränar man bara de kunskaperna på 

engelskalektionerna? Nej. Lärare i andra ämnen argumenterar också för vikten 

av bra läsförståelse och då har det öppnat ögonen på dem att; Wow, det finns 

liksom i alla ämnen, det här med läsning är väldigt, väldigt viktigt. Det har blivit 

en otrolig ögonöppnare under utvecklingssamtalen som jag har haft och 

föräldrarna har känt sig väldigt nöjda över det de har fått se. Om en elev visar 

sig ha haft svårt med läsning så får föräldrarna en morot och vill läsa mer med 

barnet hemma. Kanske köpa en bok att läsa på lovet. Jag tror att det är viktigt att 

förmedla vikten av läsning till föräldrarna och det har läsläxan hjälpt till med. 

Föräldrarna har tyckt att den är bra för då har läsningen verkligen blivit av. Flera 

föräldrar har varit jättetacksamma för läsläxan. 

 Kim: Jag tror att det vore bättre att få till mer läsgrupper, att få förståelse för vad 

man ska läsa och bli lite sugen på att läsa. Det som är problemet är att hitta 

böcker som de taggar till på, att hitta gruppläsningsböcker som de gillar. Det 

vore intressant att ta den här diskussionen med eleverna; hur man kan få det mer 

intressant. Hon som skrev att det var ”Tråkigt” ville inte sluta läsa häromdagen. 

Hur roligt det är beror på vad man jämför med, övriga intressen. Vissa spelar 

mycket tv-spel eller har annat än läsning i huvudet och vissa är väldigt aktiva. 

Här märker man ju att han tycker att det är tråkigt, till och med när han läser 

själv. Han kommer inte riktigt in i det. Han har ett stort behov av att få ut mer av 

läsningen, att sitta i läsgrupp istället för att sitta själv. Och det handlar också om 

att få se, alltså boktips, någon som inspirerar om boken innan. Då blir det en helt 

annan sak att starta upp att läsa en bok, om man har bakgrundsinformationen. 

När vi läste Eldens hemlighet fick de läsa om författaren och att han hade varit i 

Afrika och de fick se en programsnutt om vem han är. Då är de så uppslukade 

när man läser. Om man tar en bok, som den jag har läst nu, när bibliotekarien 

har tipsat om boken och jag har ingen känsla för boken och har inte läst den 

innan, då är det en helt annan grej. Säkert påverkar det ju jättemycket om man 

kan prata om boken innan och de får lite kunskaper runt i kring boken. Det tror 

jag.   
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Lärarnas beskrivning av hur de skulle kunna arbeta för att höja elevers eventuellt låga 

värdering av sig själva som läsare  

 Lo: Genom det här skulle man kunna ta fram läsgrupper. Det är jätteintressant. 

Jag tror att de som är svaga läsare ofta väljer böcker som kompisarna väljer och 

tycker är intressanta, fast på för svår nivå. De kommer som aldrig in i boken och 

deras energi på att läsa tar över så att njutningen och upplevelsen går förlorad. 

Man skulle kunna hjälpa dem genom att ha ljudböcker, för de som har dyslexi 

tillexempel. Sen finns det ju också svaga läsare utan dyslexi men som kanske 

har lånat för enkla böcker. De borde låna böcker på sin nivå men som också 

intresserar dem. De lånar böcker om prinsessor och drakar, som de tycker är 

tråkiga men det orkar inte välja eller läsa annat. Så det är en helt annan sak. Det 

kan också saknas intresse för att de lånar för svåra böcker, eller att det inte finns 

någon läsmotivation för att man läser för sällan. Jag tror att man måste dela in 

dem i grupper och få dem att låna rätt böcker, kanske de som finns som serie och 

handlar om samma personer och sådär. Jag tror att man av en bibliotekarie kan 

få väldigt god hjälp och tillsammans med henne analysera det här resultatet och 

göra läsgrupper. Det tänkte jag direkt när jag såg det här. Här får man det ju 

väldigt grupperat, vilka som har samma. Alltså boktips, prata om böcker, 

inspiration. Kanske kan man få det både från bibliotekarier som är utbildade i att 

berätta om böcker och som gör det jättebra men också genom att barnen får 

berätta om vad de har läst, inte bara skriva recensioner. Om någon berättar att de 

har läst en jättebra bok så kanske man tänker att; Jaha, vad häftigt att någon i 

min ålder kan tycka så bra om att läsa och att det är spännande. De tänker 

kanske då att det är inte bara tråkiga personer som berättar om böcker, inte bara 

bokmalarna. Man kan förbereda dem för genren, till exempel fantasy. Man 

slänger inte bara en fantasybok i handen på ett barn därför de är ju ofta 

jättesvåra. Man får berätta hur fantasygenren är uppbyggd; om det goda och det 

onda och om magiska redskap. Man bygger upp och får ett syfte med läsningen. 

Man närmar sig läsningen från olika vinklar; ibland för att slappna av och mysa 

men man kan också få ut jättemycket av läsningen genom andra syften, 

tillexempel ett tema till Halloween. Då kan man hitta en elev, kanske inte alla i 

klassen men några kanske fastnar för den genren. Sen kan man läsa klassiker och 

några tycker att det är jättekul. Jag tror på att jobba i teman, att man väver in 

litteraturen i ett temaarbete. Det är inte bara att man får en bok i handen, utan om 

varför man ska läsa den. Nummer ett är att hitta deras nivå och om man inte 

känner eleverna så bra så får man ta hjälp av en bibliotekarie eller 

specialpedagog. Först göra diagnoser om läsförståelse, läshastighet och läsflyt 

och kanske använder ett sådant här diagram. Man ska ta hjälp av den hjälp man 

kan få. Så kommer jag att göra nu, utifrån det här. 

 Ellis: Dels så handlar det om att man måste skapa ett gott klimat, om det ska 

läsas högt. Det är pirrigt och man är rädd att göra fel och då måste man skapa ett 

klimat i klassrummet där det är okej, där ingen fnissar eller skrattar. Eleverna 
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uttrycker rädsla att någon ska skratta men när man frågar om det har hänt så 

svarar de i princip alltid Nej. De är rädda för något som antagligen inte kommer 

att hända. Jag har aldrig gjort någon stor grej av det, alla har fått läsa. Jag låter 

ingen slippa undan när vi ska läsa och det kommer jag att fortsätta med, men 

samtidigt finns det de som tycker att det är jobbigt. I den här åldern vill eleverna 

gärna vara som alla andra, se ut som alla andra och inte sticka ut på något sätt. 

Då vill man inte läsa sämre än någon annan eller sakna inlevelse. Så återigen 

handlar det om klimatet. 

 Kim: Jag tycker att det är ganska bra att få se ett resultat. Tillexempel i 

läshastighet, och så gör man om testet. De kör en intensivläsningsperiod och ser 

att de har utvecklats. Sådana gånger gör siffror det väldigt tydligt. De känner sig 

duktigare när de ser utvecklingen svart på vitt. En elev finns inte med här, 

kanske den svagaste läsaren, som inte vill läsa högt. Efter läsperioden och 

läslistan så frågar han efter att läsa mer. Kommer du ihåg att du tidigare inte 

villa läsa mer och att du nu vill läsa mer, vad kan det bero på? De får se 

utvecklingen. Portfoliotanken är ju bra, att man gör en inspelning som de själva 

får höra efteråt. När de redovisat och gör en inspelning så har jag visat upp det 

på Smartboarden och då när de ser sig själva så reflekterar de verkligen över hur 

de gör något och hur de kan göra det bättre. Så skulle jag vilja göra med läsning, 

vilket jag inte har gjort; en ljudinspelning som de själva får se. Och så gör man 

om det ett år senare för att de ska få se utvecklingen. Det tror jag kan stärka 

självkänslan. De jämför sig mycket med varandra så de kan känna att de behöver 

den här intensivläsningen också. Det är ju inte bara att jämföra sig med sig själv, 

de jämför sig automatiskt med de andra också. Det är bra att göra diagnoser och 

att de får göra dem igen. Det tror jag är bra.  

Lärarnas beskrivning av de förutsättningar de upplever att de har för att genomföra 

sådan undervisning 

 Lo: Faktiskt bra förutsättningar, tycker jag, Jag föreslår saker som jag tänker att 

vi kommer att göra. Det känns inte alls overkligt för mig att göra det jag nyss har 

sagt, för vi gör de här diagnoserna, vi har en jättebra specialpedagog och en 

jättebra bibliotekarie med ett jättefint bibliotek nära. Alla har ju inte det, så jag 

tycker att vi har jättebra förutsättningar faktiskt. Om bibliotekarien inte har en 

bok inne så beställer hon den. Hon är ju fantastisk och det verkar finnas pengar 

där. Författarbesök och sådant tror jag är superbra, och det fixar hon. Jag tror att 

man ska ta hjälp av biblioteket och har man inget på skolan så får man gå till 

stadsbiblioteket. Nu har vi ju världens häftigaste bibliotek i stan så vi har bra 

förutsättningar, skulle jag vilja säga. Säkert om man jämför med många andra. 

 Ellis: Jag har haft den här klassen i ett och ett halvt år så jag känner dem och de 

känner mig. De vet att jag inte kommer att acceptera något fniss eller skratt om 

någon gör fel. Det kommer att komma en tillsägelse om det skulle hända. De vet 

redan om att ingen kommer att slippa undan, vi ska träna det här hela tiden. Allt 



33 
 

handlar om att vi känner varandra, att man har en relation. Svenska har ju ganska 

många minuter i kursplanen, men vi ser ju hela tiden att det måste ta mer tid för 

det är så oerhört viktigt. Vi ser på testresultaten i årskurs nio att det är många 

som lämnar grundskolan med inte tillräckligt goda läskunskaper, vare sig i 

läshastighet, avkodning och framförallt läsförståelse. Det är ju någonting vi 

måste göra något åt. Så det jobbar man ju med hela tiden, tycker jag; man ställer 

frågor och kollar upp.  

 Kim: Jag tycker att jag har ganska bra förutsättningar att förverkliga det. Det jag 

skulle vilja göra är att presentera resultatet för eleverna; Så här många tycker att 

det är ”Tråkigt” att läsa, så här många känner sig... Det behöver inte vara med 

namn. Man kan visa procentuellt. Det är ju egentligen det som man skulle vilja 

jobba med. Det kunskapsmässiga känns det som att man får ta individuellt men 

det här kan man ta tillsammans, så kan man lägga upp jobbet utifrån det. Det var 

väl nästan femtio procent som tyckte att det var tråkigt att läsa? Mer än femtio 

procent. Sen är det ju det att konkurrensen till läsning är väldigt stor idag. Man 

skulle vilja få upp det, självklart. När vi är i klassrummet och läser tyst är det 

många som är uppslukade av sina böcker, men då har de ju blivit tvingade till 

situationen. På fritiden när de kan göra någonting annat är ju en annan sak. Det 

ställs i relation till andra saker. Resultatet hade kanske blivit högre om man 

frågat hur de värderar läsning i klassrummet, i alla fall hos vissa. Ställs det i 

relation till fritidsaktiviteter så kan det bli väldigt lågt. De håller ju på med sina 

favoritfritidsaktiviteter och så hamnar de nog lätt vid en dator, Ipad eller 

telefoner. Jag skulle vilja börja där, att utifrån den här undersökningen så är det 

åtta stycken som tycker att det är ”Tråkigt” eller ”Väldigt tråkigt” att spendera 

tid på att läsa böcker, finns det något vi kan göra åt det? Deras svar hade varit 

intressanta. Att få till en period med gruppläsning är inte heller svårt. Men det 

beror ju på om det är det de känner att de vill göra. Då går det ju att göra. Vi 

kommer i alla fall att göra så med de svaga läsarna. När det handlar om boktips 

så handlar det om att få med bibliotekarien att kunna göra det, för själv har man 

inte tid att sätta sig in i de här nya böckerna som kommer. Då är det i så fall ett 

besök på biblioteket och att få bibliotekarien att göra det.  



34 
 

5.2 Resultatanalys och sammanfattande slutsatser 

5.2.1 Tema 1: Beskrivning av goda läsare och god läsmiljö 

Lärarna beskriver kriterier för en god läsare i förmågor som denna ska behärska, 

exempelvis; läsförståelse, läsflyt, läshastighet, avkodning, att läsa högt och tyst men de 

utelämnar faktorer som positiva läsvanor, läsintresse och läsmotivation. Att vara en god 

läsare kan som nämndes tidigare vara svårt att definiera men kan beskrivas i förmågor, 

positiva läsvanor och attityd till läsning, exempelvis enligt Westlunds (2012) 

beskrivning. 

 

Samtliga lärare pratar om organisering av läsmiljön, att skapa ordning och lugn och ro, 

men de fokuserar även på att stimulera eleverna till läsning genom exempelvis 

bokinspiration, boksamtal och gemenskap i läsning. Det nämns också att en god och 

stimulerande läsmiljö kan vara olika för olika barn och att man bör anpassa 

undervisningen till elevernas olika behov. Att diskutera texter i en flerstämmig miljö 

utifrån elevernas nivå och intressen är en del av det som beskrivs som gynnsam 

läsundervisning (Skolverket, 2000:13). 

 

I resultatet nämns det att de gärna vill gruppera eleverna efter nivå för att läsningen och 

diskussionerna ska vara anpassade till dem:  

 

Och de här som har fått ett lågt resultat för att de inte är duktiga på att läsa, de skulle man kunna 

samla men att de då får böcker som är på deras nivå; inte för svåra alltså. Att man nivågrupperar 

dem och sedan får de gå till biblioteket (Lo). 

 

Att anpassa arbetet till elevernas nivå kan bidra till ett stärkt självförtroende när de 

avklarat uppgiften eftersom motivationen till att engagera sig i liknande uppgifter i 

framtiden då kan öka (Urdan & Schoenfelder, 2006:332). Nivågruppering där elever på 

förhand har blivit inriktade på den nivå de förväntas klara av kan dock leda till att de 

inte får samma möjlighet till att utvecklas uppåt än vid nivåblandade grupper 

(Skolverket, 2000:15). 

5.2.2 Tema 2: Motivationshöjande undervisning 

Samtliga lärare säger att bokprat, boktips och att prata om böcker och texter stimulerar 

eleverna till att läsa. Lo menar att eleverna bör bli inspirerade till att välja att läsa istället 

för att bli tillsagda vad de ska läsa. Ellis menar att en stimulerande läsmiljö är när 

eleverna läser för sin egen vinnings skull, att de drivs på när de tror att något kommer 

att bli spännande och att de flesta behöver någon som drar igång, visar, berättar och 

läser med inlevelse. 

 



35 
 

Lärarna säger också att man bör välja ett innehåll som intresserar och att man inte ska 

läsa för sällan. Lo menar att svaga läsares upplevelse går förlorade om deras energi på 

att läsa tar över, vilket kan härledas till Lundberg och Herrlins (2014) resonemang om 

kostnad och utbyte. För att gilla läsning så menar de också att det handlar om att man 

tycker att aktiviteten är viktig, att man får ett syfte med läsningen, att vara i ett tillåtande 

klimat och att man får förståelse för det man ska läsa: ”Det är inte bara att man får en 

bok i handen, utan om varför man ska läsa den” (Lo).  

 

Kim och Lo nämner att man som lärare kan missa att de högpresterande eleverna inte 

tycker att en aktivitet är rolig eftersom att de alltid sköter sig och gör sitt bästa med 

goda resultat. Lo menar att elever med dyslexi i enkäten tenderar att uppge att läsning är 

viktigt, och förklarar det med att de jobbar mycket för att hjälpa och stimulera de 

eleverna till läsning. Lo berättar att de kanske inte engagerar sig lika mycket i de goda 

elevernas läsning, eftersom de inte är oroliga över dem, men att man borde börja 

engagera sig mer för att även de ska få läsa bra böcker.  

Motivation som stabil egenskap eller i en social kontext 

Samtliga lärare ger förslag på hur man som lärare kan stimulera elever till läsning vilket 

kan betyda att de menar att motivationsnivå är i förändring beroende på input av läraren, 

kompisar, undervisning, miljö eller annat. Informanterna nämner inte att elevers 

motivation inte går att höja vilket skulle kunna tyda på att man ser motivation som 

något stabilt inom eleven som inte går att påverka. 

Inre och yttre motivation 

Kim säger att eleverna har fått berätta om böcker de har läst och tipsa varandra och att 

de tycker att det är enklare att tycka att en bok är bra om kompisarna gör det. Det kan 

bero på att det är inspirerande att höra om bra böcker och att man själv blir sugen på att 

läsa för att aktiviteten i sig då verkar rolig, vilket innebär att man drivs av en inre 

motivation. Det kan också betyda att man drivs av en vilja att vara lika som alla andra 

för att få sociala statusbetingande fördelar som yttre belöning. Kim menar att mycket för 

eleverna handlar om status och om vad eller vilka som är populära. 

 

Ellis menar att de tillsammans med elever och föräldrar under utvecklingssamtalen har 

diskuterat resultaten av diagnoserna och vikten av att vara en god läsare inom 

skönlitteratur men också inom skolans andra ämnen. Ellis menar att diskussionerna och 

andra lärares argumentation för vikten av god läsförståelse har varit en ögonöppnare för 

eleverna. Detta resonemang kan förstås som att eleverna blir motiverade till lästräning 

utifrån yttre faktorer som förbättrade resultat i diagnoser och bedömning i skolämnen 

eller till att undvika dåliga resultat. ”Om en elev visar sig ha haft svårt med läsning så 

får föräldrarna en morot och vill läsa mer med barnet hemma. Kanske köpa en bok att 

läsa på lovet” (Ellis). 
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För att höja elevers värdering av sig själva som läsare menar Kim att de kan få se 

resultatet av sin utveckling genom exempelvis test i läshastighet eller ljudinspelning 

som genomförs och görs om vid ett senare tillfälle. Kim menar att eleverna känner sig 

duktigare när de ser utvecklingen svart på vitt, att siffror gör det väldigt tydligt och 

avslutar med att eleverna jämför sig med sig själva men automatiskt också med 

varandra. I det här resonemanget är motivationen också att få en yttre belöning i form av 

goda resultat. Att eleverna jämför sig med varandra kan tolkas som att de drivs av en 

bekräftelse att prestera bättre eller lika bra som andra eller att de vill undvika att 

prestera sämre än andra.  

 

Inre motivation beskrivs ofta som motivationstypen att föredra men alla elever kan inte 

alltid tycka att aktiviteter är nöjsamma i sig och då kan man som pedagog ibland även 

med fördel stimulera elever till yttre motivation (Ryan & Deci, 2000:55). I taxonomin 

som visades som figur 1 visar Ryan och Deci (2000) olika grader av yttre motivation 

och att vissa typer kan vara mer fördelaktiga än andra. De menar exempelvis att då 

elever accepterar ett syfte med en aktivitet för att den kan ge positiva fördelar i 

framtiden ligger närmare inre motivation än att engagera sig i en uppgift av rädsla för 

att misslyckas. 

5.2.3 Tema 3: Lärarnas upplevda förutsättningar att genomföra önskad undervisning 

Det lärarna beskriver som goda förutsättningar för att få igenom sin undervisning är 

tillgång till bra lokaler, bra bibliotekarie och bra specialpedagog samt ett skolbibliotek 

med resurser och närheten till ett bra stadsbibliotek. Det lärarna beskriver som ger 

sämre förutsättningar är högt elevantal, elever med dyslexi, svårt att få loss personal 

som kan sitta med eleverna, svårighet att komma överens om en bok och att få tid till att 

sätta sig in i nya böcker: ”Inte så bra förutsättningar med tjugosju elever och fyra 

dyslektiker” (Lo), ”Om eleverna sitter själva så bygger det på att de kan ta ansvar. Alla i 

en stor grupp kan inte göra det och då hamnar lärarens fokus på att vara där det inte 

fungerar, istället för att fokusera på själva inlärningen” (Kim). 

 

Ellis menar att de hela tiden arbetar för att eleverna ska få tillräckliga kunskaper men att 

insatserna inte alltid räcker till: 

 

Du måste trolla där du är och det är svårt att uppfylla allt. Jag vet fortfarande att man kommer att 

släppa, och har släppt, igenom elever som inte har läst en bok från pärm till pärm någon gång. Det 

kommer att vara jättesvårt att komma ifrån (Ellis). 

 

Vi ser på testresultaten i årskurs nio att det är många som lämnar grundskolan med inte tillräckligt 

goda läskunskaper, vare sig i läshastighet, avkodning och framförallt läsförståelse. Det är ju 

någonting vi måste göra något åt. Så det jobbar man ju med hela tiden, tycker jag; man ställer 

frågor och kollar upp (Ellis). 

 

Ellis menar också att det är svårt att få igång de elever som vänder blad utan att läsa och 

konstaterar att: ”Det finns några sådana i min klass, som aldrig har läst en bok”. 
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5.2.4 Tema 4: Vems uppdrag är det att stimulera elevers läsintresse? 

Vid undervisningsförslagen pratar lärarna många gånger i ”vi-form” där de arbetar 

tillsammans men vid förslag på hur man kan höja elevers värdering av läsning som 

aktivitet så fokuseras det också på vad just de själva som lärare kan göra. Samtidigt som 

lärarna ger förslag på vad de kan göra så återkommer de ändå till vad specialpedagog 

och bibliotekarie kan bistå med. Lo menar att man av en bibliotekarie kan få väldigt god 

hjälp eftersom de är utbildade och gör det jättebra, och att lärare kan nyttja bibliotekarie 

och specialpedagog för att kartlägga elevers kunskapsnivå och menar att: ”Man ska ta 

hjälp av den hjälp man kan få”. Kim uttrycker också att för att få till boktips så handlar 

det om att få med bibliotekarien för ”själv har man inte tid att sätta sig in i de här nya 

böckerna som kommer. Då är det i så fall ett besök på biblioteket och att få 

bibliotekarien att göra det”. 

 

Att ta hjälp av andra professionella kan vara fördelaktigt men kan också tolkas som att 

man till viss del lämnar över ansvaret till andra. I svensklärares uppdrag ingår det att i 

undervisning stimulera elevers intresse för att läsa och skriva (Skolverket, 2011:222). 

Denna uppgift kan givetvis genomföras med hjälp av bibliotekarier som verktyg men då 

de involveras måste ändå läraren likväl engagera sig. Att som lärare vara den som 

inspirerar, tipsar och berättar om böcker kan enligt informanterna dock vara svårt att 

genomföra då tidsbrist begränsar deras kännedom om aktuell skönlitteratur.  
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6 Diskussion 

Informanterna i denna studie ger en bild av att de ser elevers motivation i en social 

kontext och ger förslag på motivationshöjande undervisning och åtgärder som de menar 

kan se olika ut för olika elever. Detta synsätt symboliserar att det är möjligt för lärare att 

nå alla elever och att man kan fånga och utveckla deras läsintresse. Lärarna ger exempel 

på vägar för att stimulera eleverna till läsning och visar på nödvändigheten av de 

ämnesdidaktiska kunskaper och kreativa kompetenser som krävs. När lärarna beskriver 

de kriterier de har för att definiera goda läsare hänvisar samtliga till elevers förmågor 

men förbiser dock att kognitiva förmågor har en emotiv sida bestående av erfarenheter 

och intressen. 

 

Informanterna ger uttryck för det som även aktuell forskning (Skolverket, 2012; Ewald, 

2007) ger signaler om, nämligen att elevers intresse för läsning över tid har sjunkit. Här 

finns en antydan till resignation hos lärarna, och där en informant ger exemplet att det 

finns några elever i klassen som aldrig har läst en bok. Denna kommentar är 

anmärkningsvärd då exemplet visar på att något måste göras från skolans sida för att 

stimulera till läsning, men samtidigt erbjuder läraren ingen öppning för hur problemet 

kan lösas. Informanten menar att de inom skolan arbetar hårt för att hjälpa eleverna men 

uttrycker indirekt att de saknar nycklar för att nå fram till elever med lågt engagemang, 

förmåga eller vilja att läsa. Läraren uttrycker det som att försöka trolla, men att det sker 

med risk att läraren också kan misslyckas sitt trolleri. Är det som resultatet visar, att 

elever kan passera grundskolan utan att ha läst en bok, kan vi inte bli överraskade över 

att elever lämnar grundskolan med otillräcklig läsförmåga.  

 

Lärarna beskriver undervisning och åtgärder som de kan göra tillsammans men kommer 

också med exempel på vad just de själva kan göra för att få stimulera elevernas 

läsmotivation. De beskriver att de gärna tar hjälp av bibliotekarie och specialpedagog 

för att hitta böcker på rätt nivå som intresserar eleverna. Att ta hjälp av andra 

professionella kan ha många fördelar men lärarens uppdrag omfattar även förmågan att 

stimulera och inspirera eleverna till läsaktiviteter. Lärare bör lita på att de äger och kan 

nyttja sina kunskaper om lämpliga texter. Resultatet visar dock att lärarna upplever sig 

har svårt att finna tid till att sätta sig in i nya böcker. Det är ett problem som bör lösas 

eftersom deras kännedom om skönlitteratur kan ha inverkan på elevers läsundervisning, 

då tillgång till bibliotek och andra resurser varierar vid olika skolor. Resultatet kan 

också tolkas som att de indirekt uttrycker att de är i behov av kompetenshöjning. För att 

det ska ske bör behovet av detta styrkas och ske med hänsyn till lärares arbetsbelastning 

i övrigt.  

 

Resultatet visar exempel på hur lärare vid ett tillfälle beskriver sin undervisning och 

stämmer nödvändigtvis inte överens med deras arbete i praktiken eller deras åsikter 

stabilt över tid. Resultatet fångade in en tolkning av deras beskrivningar i just den 

stunden i det sammanhanget och kan inte generaliseras men lik väl ligga till grund för 
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konstruktiva reflektioner. Ambitionen med denna studie är att ge en inblick i hur ett 

antal lärare själva uppfattar och beskriver sitt arbete för att stimulera sina elevers 

läsintresse. Förhoppningen är att fler börjar reflektera över hur man kan arbeta för att 

främja och utveckla motivation, som är en avgörande faktor för såväl lärare som elever.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Enkätfrågor 

Frågor som användes vid elevernas digitala läsenkät. De var inte färglagda vid 

genomföringstillfället.  
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8.2 Bilaga 2: Enkätresultat 

Figur 2, 3 och 4 presenterar resultatet från läsenkäten med eleverna i klass L, E och K. 

Frågorna 1-20 presenteras i bilaga 1. Utförligare beskrivning av enkäten finns i 

rapportens metodavsnitt. 

8.2.1 Klass L 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Totalpoäng

Elev 66 29 37

Elev 64 29 35

Elev 63 33 30

Elev 62 33 29

Elev 61 30 31

Elev 60 29 31

Elev 58 28 30

Elev 56 32 24

Elev 56 27 29

Elev 55 24 31

Elev 54 26 28

Elev 54 25 29

Elev 53 21 32

Elev 53 25 28

Elev 52 26 26

Elev 52 23 29

Elev 52 24 28

Elev 52 29 23

Elev 52 26 26

Elev 49 18 31

Elev 46 27 19

Elev 45 15 30

Elev 41 26 25

Elev 41 16 25

Elev 39 11 28

Gul=Flicka Max 80

Grå=Pojke Minst 20  
Figur 2   

8.2.2 Klass E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Totalpoäng

Elev 76 37 39

Elev 72 35 37

Elev 67 34 33

Elev 67 33 34

Elev 66 32 34

Elev 64 29 35

Elev 64 31 33

Elev 63 33 30

Elev 61 30 31

Elev 61 30 31

Elev 61 31 30

Elev 60 27 33

Elev 59 27 32

Elev 59 33 26

Elev 59 27 32

Elev 58 25 33

Elev 55 22 33

Elev 53 22 31

Elev 53 21 32

Elev 52 24 28

Elev 52 20 32

Gul = Flicka Max 80

Grå = pojke Minst 20  
Figur 3 
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8.2.3 Klass K 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Totalpoäng

Elev 73 34 39

Elev 70 34 36

Elev 68 31 37

Elev 67 29 38

Elev 65 33 32

Elev 60 25 35

Elev 58 27 31

Elev 58 29 29

Elev 53 26 27

Elev 51 24 27

Elev 51 25 26

Elev 48 22 26

Elev 48 19 29

Gul = Flicka Max 80

Grå = Pojke Minst 20  
Figur 4 


