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Sammanfattning 

Studien undersöker några lärares tankar och erfarenheter kring arbetet med att främja elevers 

motivation till läsning. Studien tar upp metoder och material som lärare uppger att de använder för 

att främja elevernas motivation till läsning och om lärare upplever några hinder med att göra detta. 

Studien tar även upp hur lärare resonerar kring hemmets påverkan på elevers motivation till läsning 

och hur lärare resonerar kring samverkan med biblioteket.  I studien analyseras och diskuteras det 

empiriska materialet utifrån Edward Deci och Richard Ryans teorier om inre och yttre motivation. 

Detta är teorier som kan förklara vad som motiverar en individ till att göra en handling och varför 

det motiverar individen till att göra handlingen, vilket i detta fall avser läsning. Studiens metod är 

kvalitativa intervjuer och är baserad på intervjuer med fem olika lärare som är verksamma inom 

årskurs 1-3.   

 

Resultatet visar kortfattat att de metoder lärarna uppgav att de använder sig av för att motivera 

eleverna till läsning är att de knyter an till elevernas intressen. Vidare lockar lärarna med böcker, 

gör spännande högläsningsmoment, eleverna får välja böcker själva samt använder yttre faktorer 

som feedback och ibland tävlingsinslag. Lärarna använder sig av digitala material och verktyg. 

Lärarna upplevde hinder i att motivera eleverna till läsning och de hinder lärarna upplevde var att 

det kan vara svårt att hitta rätt bok, att få eleverna koncentrerade till att läsa, att tillgängligheten till 

böcker är begränsade, eleverna är mer luststyrda och läsningen konkurrerar med andra aktiviteter. 

Hemmets påverkan beskrev lärarna som att hemmets läsvanor och inställning till läsning kan göra 

att elever blir mer eller mindre motiverade. Vidare ansågs samverkan med biblioteket viktigt då 

även det är en komponent som kan göra elever mer motiverade till läsning samtidigt som tre av de 

fem lärarna önskar mer samarbete med skolbiblioteket och ett större utbud av böcker. Slutligen 

visar resultatet att lärare har en viktig roll i hur de framställer läsningen för att på så sätt främja 

motivationen. Utifrån Deci och Ryans teorier om inre och yttre motivation drar vi slutsatsen att 

lärare främst använder metoder och material som främjar den inre motivationen men använder 

även till viss del metoder som främjar den yttre motivationen. Slutligen drar vi slutsatsen att 

hemmet, läraren och biblioteket har en viktig roll i att främja elevers motivation till läsning då dessa 

komponenter kan både gynna och missgynna elevers motivation.  

 

Nyckelord: inre motivation, lärare, läsning, motivation, yttre motivation.   
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1. Inledning 

Vi har varit på praktik vid tre olika tillfällen under de snart tre år som vi studerat på 

lärarutbildningen. Under de olika praktiktillfällena har vi varit verksamma på olika skolor och 

noterat att många elever på lågstadiet inte har motivation till att läsa. Vi har även förstått att ett 

flertal lärare ibland upplever att de har svårt att fånga alla elevers engagemang och motivation till 

läsning. Det har uppmärksammats i forskning att många elever kan läsa fast finner ingen motivation 

eller lust till att läsa, vilket även vi har upplevt under våra praktikperioder.  

 

I den fortsatta läsningen, när elever börjar bli mer och mer säkra på att avkoda ord, så börjar en fas 

då elevers läsfärdigheter ska befästas och automatiseras så att fullt fokus kan läggas på textens 

innehåll. Det stora problemet vid denna fas blir att skapa pedagogiska förutsättningar som gör att 

elever lägger ner tillräckligt med tid på läsning i skolan och på fritiden. Genom att läsa mycket kan 

en elev lära sig att läsa bra, men ett avgörande problem för att få elever att vilja läsa är att väcka 

deras läslust, vilket är ett uppdrag som hänger på läraren (Lundberg, 2010, ss. 118-119). Det är 

dessutom förekommande i tidigare forskning att motivationen har en viktig betydelse för elevers 

läsning och lusten att läsa. Just för att det finns ett samband mellan motivation och elevers läsning 

samt lusten att läsa så är det relevant att undersöka mer i ämnet.   

 

Vidare har vi under vår tid på lärarutbildningen genom kurserna i svenska lärt oss hur viktigt det 

är att ge elever en positiv start vid läsinlärningen. Vi lärare har ett viktigt uppdrag att utveckla 

elevers läsförmåga och motivation för läsning. I forskningsöversikten Reading for Pleasure skriver 

Clark och Rumbold (2006, s. 17) att det är större chans att de elever som tycker om att läsa när de 

är yngre även kommer tycka om att läsa när de blir äldre. Vi anser därför att det här ämnet är 

aktuellt för oss eftersom vi snart är examinerade grundskolelärare. Vi vill att våra elever genom hela 

sin skolgång ska känna en varaktig lust för läsning, då Andersson (2015, s. 23) menar att läsning 

kan bidra till elevers språkliga utveckling och bland annat ett utökat ordförråd, förbättrad 

skrivförmåga och textförståelse. Att elever läser om olika ämnen kan dessutom ge dem en bättre 

förståelse för andra människor och kulturer samt bidra till ett ökat deltagande i samhället.  

 

Vikten av läsning betonas likaså i skolans styrdokument. Ett av skolans uppdrag är att ge elever 

många möjligheter till att läsa för att utveckla sin språkliga förmåga och främja en livslång lust att 

lära. Dessutom ska undervisningen i svenska för årskurs 1-3 syfta till att elever sammanfattningsvis 

ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur samt andra texter 

för olika syften (Skolverket, 2011, ss. 7, 9, 252). Detta innehåll i undervisningen bygger på att elever 

är motiverade till att läsa därför menar vi att det är relevant att veta hur vi som lärare kan arbeta 

för att främja motivationen för läsning. 

 

Vår förhoppning med detta självständiga arbete är att vi ska, genom att ta del av några lärares tankar 

och erfarenheter för att främja elevers motivation till läsning, samla på oss verktyg som gör oss mer 

förberedda inför vårt framtida uppdrag. Vår önskan är även att kunna bidra med lite ny kunskap 

som kan inspirera andra lärarstudenter eller verksamma lärare. 
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2. Bakgrund 

I följande kapitel redogörs studiens giltighet i dagens samhälle. Inledningsvis presenteras en 

översikt över Sveriges senaste resultat i PIRLS och därefter vad styrdokumenten säger om läsning 

samt motivation till läsning. Sedan presenteras relationen mellan motivation, läsning och läslust. 

Slutligen redovisas den didaktiska relevansen för studien.  

 

2.1 PIRLS - Progress In International Reading Literacy Study 

  

PIRLS är en internationell jämförande undersökning som genomförs vart femte år sedan 2001 och 

mäter läsförmågan hos elever i årskurs 4. Undersökning som gjordes 2016 visar att svenska elever 

har förbättrat sin läsförståelse både vad det gäller skönlitteratur och faktatexter. Resultatet är det 

bästa sedan 2001. Dock framgår det också av undersökningen att det endast är 18% av de 

deltagande eleverna som tycker om att läsa, vilket är den lägsta andelen av de medverkande 

länderna. De elever som tycker om att läsa fick ett markant högre resultat än de elever som inte 

tycker om att läsa (Skolverket, 2017, ss. 10, 18-20, 38-40). Av den orsaken är ämnet relevant att 

undersöka, då en ökad motivation för läsning kan påverka elevers lust att läsa.  

 

2.2 Styrdokumenten om läsning  

 

Som nämndes i inledningen betonas vikten av läsning i skolans styrdokument och är en del av det 

innehåll som ska behandlas i undervisningen för årskurs 1-3. I styrdokumentens första kapitel 

framgår det tydligt att skollagen (SFS 2010:800) slagit fast att utbildningen inom skolväsendet ska 

främja alla elevers lust att lära. Fortsättningsvis är ett av skolans uppdrag att skapa möjligheter för 

elever att läsa för att ge dem förutsättningar att utvecklas språkligt då språket, lärandet och 

identitetsutvecklingen är nära sammankopplade. Detta är ytterligare en orsak till att motivera elever 

till att läsa. Dock är begrepp som läslust, läsintresse eller motivation inte vanligt förekommande i 

skolans styrdokument och lämnar mycket åt läraren att själv ta fram metoder och verktyg för hur 

denne ska skapa motivation hos eleverna. På grund av detta är det relevant  att undersöka hur lärare 

arbetar med att motivera elever till läsning.  

 

I Skolverkets publikation Stimulera läsintresse - en introduktion (2017) av Frances Hultgren och Monica 

Johansson diskuteras skolans potential och ansvar för att utveckla elevers läsande. Från juli 2011 

blev det klart att alla elever ska ha tillgång till ett skolbiblioteket enligt skollagen (SFS 2010:800). I 

styrdokumenten framgår det att det är rektorns ansvar att eleverna har tillgång till ett bibliotek 

(Skolverket, 2011, s. 19). Dock diskuterar Hultgren och Johansson (2017, s. 10) om skolbibliotekets 

betydelse för elevers läsning, att det är svårt att få ett svar på om skolbiblioteken gör någon skillnad 

för att stimulera elevers läsintresse. Samtidigt finns det studier enligt Hultgren och Johansson (2017, 

s. 5) som visar att ett läsengagemang förutsätter att det skapas tillfälle för elever att läsa utifrån sina 

intressen, vilket kräver tillgång till en rik variation av läsmaterial som då kan tillhandahållas av ett 

skolbibliotek. Eftersom biblioteket är en faktor som kan påverka elevers motivation är det 

intressant att  undersöka hur lärare använder biblioteket.  
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2.3 Relationen mellan motivation, läsning och läslust  

 

Det har uppmärksammatats i forskning att motivationen har en viktig betydelse för elevers läsning 

och för att elever ska känna läslust, vilket nämns i inledningen (Clark & Rumbold, 2006, s. 16).  

Dessutom menar Medford och McGeown (2012, s. 786) att det finns studier som pekar på att 

elevers motivation till att läsa associeras med deras läsförmåga. Om elever inte är motiverade till att 

läsa kommer de inte att uppnå sin fulla potential i sin läs- och skrivförmåga (Gambrell, 2011, s. 

172).  

 

Motivation beskrivs av Giota (2002, s. 281) som ett svårdefinierat begrepp med en rad olika 

definitioner. I Reading for Pleasure (2006, s. 16) beskriver Clark och Rumbold den inre och yttre 

motivationens betydelse för elevers motivation till att läsa då den kan förklara varför en elev väljer 

att läsa. Den inre motivationen beskrivs som en inre drivkraft som styrs av det egna intresset att 

vilja läsa och utvecklas. Medan den yttre motivationen bygger på erkännande, feedback och 

belöningar från exempelvis en lärare. En individ kan vara motiverad till att läsa både genom inre 

och yttre motivation men vidare hänvisar Clark och Rumbold (2006, ss. 18-19) till forskning som 

säger att det är den inre motivationen som främst skapar läslust hos elever. De elever som läser på 

grund av yttre motivation har visat sig vara negativt för elevers läsförståelse, då de tenderar att läsa 

ytligt, genom att gissa eller memorera. Dock lyfter Clark och Rumbold (2006, s. 19) att den yttre 

motivationen också kan ha en positiv inverkan på den inre motivationen i ett samspel. 

 

PIRLS och styrdokumenten betonar vikten av läsning samt att elever ska känna en lust till att läsa 

och lära. Som nämnts tidigare betonas även detta i forskning då den visar ett samband mellan 

motivation, läsning och läslust.  Det har dessutom uppmärksammats i Reading for Pleasure (2006, s. 

16) att många lärare upplever att det är bristen på motivation hos elever som orsakar många av de 

problem som lärare möter när de ska undervisa. Det är således aktuellt för oss att undersöka vad 

lärare uppger att de gör för att främja elevers motivation och i vår studie kommer vi då fokusera 

på motivation för läsning.  

 

2.4 Didaktisk relevans 

 

Vi kommer vara verksamma i skolans första skolår och dessa år präglas till stor del av att bland 

annat utveckla barns förmåga att läsa, vilket även är ständigt närvarande i skolans styrdokument. 

Läsning finns med i alla ämnen i skolan. Läsning är nästan ett ämne i sig och är en förmåga för att 

kunna lära sig och ta till sig saker i undervisningen samt är på långsikt en färdighet en individ 

behöver för att kunna delta i det demokratiska samhället. När eleverna har bemästrat läsförmågan 

väntar uppdraget hos oss lärare att fortsätta motivera eleverna till att läsa för att de ska fortsätta 

utveckla sin läsförmåga och lusten att läsa. Som vi berört tidigare berättar styrdokumenten vad lärare 

ska göra och uppnå med undervisningen men ger inga praktiska metoder och verktyg på hur lärare 

ska göra för att motivera eleverna till läsning utan det måste läraren ta fram på egen hand.  Därför 

är det relevant att undersöka lärares tankar och erfarenheter kring hur de arbetar för att motivera 

elever till att läsa. Resultaten på denna undersökning kommer vara givande för vår framtida 

yrkesroll då resultaten kommer ge oss kunskap om hur vi kan arbeta med motivation till läsning 

när vi kommer ut som färdigexaminerade lärare.  
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3. Forskningsöversikt 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning. Forskningen har kategoriserats under olika 

rubriker som handlar om lärarens roll och återkoppling, läsande förebilder, inre och yttre 

motivationens påverkan på läsningen och läslusten, hur motivationsarbete kan se ut i praktiken och 

slutligen skolbiblioteket.  

 

3.1 Lärarens roll och återkoppling  

 

Giota (2002) lyfter fram tidigare forskning i sin litteraturöversikt Skoleffekter på elevers motivation och 

utveckling om bland annat vilka faktorer som tycks främja elevers motivation i skolan och utanför 

skolan. I motivationsforskning har feedback från lärare diskuterats som en stor påverkansfaktor 

för den inre motivationen. Giota (2002, s. 284) skriver om att vilken typ av motivation som en elev 

kommer att utveckla gentemot skolan hänger ihop med hur eleven uppfattar olika situationer som 

uppstår i skolan. Vidare skriver Giota (2002, ss. 284-285) att läraren har en viktig roll i att själv 

reflektera kring sitt beteende och sina förväntningar på eleverna innan läraren kan ta del av och 

påverka elevernas inre värld och motivation. De krav och förväntningar som elever möter från 

samhället samt de vuxna, kan göra att elever skapar en yttre motivation och lär för att få andras 

erkännande. Yttre motivation beskrivs i forskning som den motivation som bidrar till att elever 

tappar sin motivation till att utvecklas och lära i skolan. För att kunna möta elevers inre värld och 

motivera dem, måste läraren se eleven som en enskild individ med egna mål, förväntningar och 

intressen samt se eleven som en del av ett samhälle, en kamratgrupp och hem. 

 

Giota (2002, s. 298) skriver dock att rätt återkoppling är en yttre faktor som kan påverka elevers 

motivation positivt. En bra återkoppling från läraren kan leda till positiva tankar och känslor kring 

elevens egen utveckling och kompetens. Återkopplingen ska leda till att eleven strävar efter att 

uppnå personlig utveckling istället för att sträva efter belöningar och betyg. Deci och Ryan (2000b, 

s. 235) skriver att det är viktigt att återkopplingen inte gör att individen känner att den förlorar sin 

autonomi. Även Lundahl (2011, s. 84) lyfter att rätt återkoppling kan göra målet och elevens 

kunskapsutveckling tydligare för eleven, vilket i sin tur leder till en ökad inre motivation för eleven 

att vilja arbeta vidare. Slutligen skriver Wang och Guthrie (2004, s. 182)  i sin studie att läraren 

genom positiv feedback kan hjälpa eleverna att uppnå både en inre och yttre motivation. 
 

3.2 Läsande förebilder 

 

Att elever har en läsande förebild sägs ha en positiv effekt på elevers motivation till läsning. En 

studie av Christina Clark, Sarah Osborne och George Dugdale (2009) har undersökt sambandet 

mellan läsning och förebilder. I studien drogs slutsatsen att förebilder kan inspirera elever till att 

läsa. Familjen visade sig vara den viktigaste läsande förebilden, följt av elevers vänner och lärare. I 

studien framkom det även att många elever menade att deras förebilder kunde uppmuntra till 

läsning genom förklara varför läsning var viktigt och ge läs rekommendationer (Clark et al., 2009, 

s. 7) 
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3.3 Den inre och yttre motivationens påverkan på läsningen och läslusten 

 

I tidigare forskning om motivation till läsning är den inre och yttre motivationen vanligt 

förekommande. Som vi berörde i bakgrunden är inre och yttre motivation två dimensioner av 

motivation och i tidigare forskning undersöks den inre och yttre motivationens påverkan på elevers 

läsning och läslust. 

  

I en studie som gjorts av Wang och Guthrie (2004, s. 178) har de delvis undersökt vilken inverkan 

en inre (intrinsic) motivation respektive yttre (extrinsic) motivation har på elevers läsförståelse och 

läslust. I studien visade det sig att den inre motivationen skapas genom tre komponenter: 

nyfikenhet, engagemang och en vilja att möta utmaningar. Studien har även visat att de här tre 

komponenterna är viktiga då dessa komponenter skapar ett större känslomässigt och kognitivt 

engagemang hos elever att försöka förstå texterna. Det har främst visat sig att nyfikenheten för en 

bok i sin tur genererar en större förståelse för boken. Elever får då ut mer av läsningen och ett 

större intresse för boken. Wang och Guthrie (2004, s. 175) lyfter även att en elev som drivs av en 

inre motivation anses således läsa mer och har större läslust.  

  

I Wang och Guthries (2004, ss. 174-175) resultat framkom det dock att den yttre motivationen är 

negativt relaterad med textförståelse och läslust. Vidare beskriver Wang och Guthrie (2004, s. 180) 

att den yttre motivationen består av flera komponenter bland annat betyg (grades), erkännande 

(recognition), sociala aspekter (social), och tävlingar (competition). Följaktligen framkom det att de 

elever som är yttre motiverade läser för att få erkännande från andra, överträffa andra och för att 

få bra betyg. Det visade sig även att de elever som är yttre motiverade många gånger fokuserar på 

att få belöning för läsandet eller för att undvika ett negativt utfall. Dessa elever fokuserar många 

gånger inte på själva texten och att försöka förstå textens innehåll utan på utfallet eller belöningarna 

vilket gör att de förlorar läsförståelsen. Således har det visat sig i Wang och Guthires (2004, s. 174) 

resultat att en inre motivation påverkar elevers läsförståelse positivt samtidigt som de skriver i sitt 

resultat att den yttre motivationen påverkar elevers läsförståelse negativt. 

 

Fortsättningsvis har forskning uppmärksammat en koppling mellan motivation och läsförmåga, 

som vi nämnde i bakgrunden. De elever som ser läsning som en önskvärd aktivitet, alltså motiveras 

av inre motivation, kommer att läsa mer regelbundet och utveckla en bättre läsförmåga. Elever som 

läser på grund av yttre faktorer, det vill säga är yttre motiverade, har en sämre läsförmåga än elever 

som drivs av färre yttre faktorer (Becker, Mcelvany & Kortenbruck, 2010 s. 781). Dock visade två 

senare studier samma resultat men att en måttlig nivå av yttre motivation kan vara positivt för 

elevers läsprestationer om elever har minst en medelhög nivå av inre motivation för läsning (Park, 

2011, s. 355; McGeown, Norgate & Warhurst 2012, s. 318). Emellertid kan yttre motivation vara 

skadlig om eleven har en låg inre motivation. Yttre motivation kan underminera elevers prestationer 

om elever har en låg inre motivation eller hög yttre motivation (Park, 2011, s. 355).  

 

 Wang och Guthrie (2004, s. 180) skriver också om att det finns ett samspel mellan den inre och 

yttre motivationen och beskriver det som att ett barn kan vara motiverade av flera orsaker. Ett barn 

kan både vara inre motiverad genom att den exempelvis känner ett eget intresse för läsning, men 



 

 10 

samtidigt kan barnet motiveras av yttre faktorer som exempelvis förväntningar från andra. Wang 

och Guthrie (2004, s. 180) menar att den ena inte behöver utesluta den andra utan att de många 

gånger ingår i ett samspel. Ett barn kan exempelvis påverkas av att familjen läser och således känna 

motivation till att läsa, och samtidigt känna en egen inre vilja att läsa.  

 

3.4 Motivationsarbete i praktiken 

 

I tidigare forskning nämns olika metoder för att främja elevers motivation till läsning, som vi 

nämnde i det inledande kapitlet. Linda B. Gambrell är författare till artikeln Seven rules of engagement: 

What’s Most Important to Know About Motivation to Read (2011), vilket är en forskningsbaserad artikel 

där hon belyser sju regler som kan främja elevers motivation för läsning.  

 

Inledningsvis kan motivationen förbättras när undervisningen fokuserar på att koppla samman 

läsningen med elevers personliga liv (Gambrell, 2011, s. 173). En av de faktorer som gör att elever 

blir intresserade av att läsa är om det lästa relaterar till elevers egna liv (Guthrie, Hoa, Wigfield, 

Tonks, Humenick & Littles, 2007, s. 294). Gambrell (2011, ss. 173-175) menar vidare att elever blir 

mer motiverade till att läsa när de har tillgång till en stor mängd och variation av läsmaterial i 

klassrummet då det ger positiv effekt på kvalitén och mängden av elevers läsupplevelser. Tillgången 

till böcker gör det också möjligt för läraren att bjuda in eleverna till att läsa genom att väcka intresse 

och nyfikenhet för böckerna, vilket läraren kan göra genom att ha bokpresentationer av ett visst 

antal böcker. Med en stor mängd och variation av läsmaterial gör detta det möjligt för elever att 

välja vad de ska läsa, vilket ytterligare är en metod som gör elever motiverade till läsning. Patall, 

Cooper och Wynn (2010, ss. 896, 913) lyfter att ge elever möjlighet att välja i undervisningen kan 

vara ett effektivt sätt att höja elevers inre motivationen. Guthrie et al. (2007, s. 306) är inne på ett 

liknande spår i sin studie som visar att elever motiveras av att välja vad de läser och att elevers 

autonomi på det sättet upprätthålls och när elever känner autonomi är de inre motiverade. 

Gambrell (2011, s. 174) skriver även att högläsning är en kraftfull metod för att motivera elever till 

att vilja läsa.  

 

Fortsättningsvis menar Gambrell (2011, s. 174) att om elever har rika möjligheter till att läsa blir de 

mer motiverade och blir skickligare läsare. Gambrell (2011, s. 174) hänvisar till flera studier som 

visar att tiden som en individ lägger på läsning förknippas med både lässkicklighet och den inre 

motivationen till läsning, som tidigare nämnts. Gambrell (2011, s 175) belyser dessutom att elever 

blir mer motiverade till att läsa när de ges möjligheter att genom social interaktion, både skriftligt 

och muntligt, diskutera vad de har läst. Med hänvisning till flera studier visar Gambrell (2011, s. 

175) att i undervisning där social interaktion om texten ingår, ökar elevers motivation till att läsa 

och deras läsförståelse. Vidare är elever mer motiverade enligt Gambrell (2011, s. 176) att läsa om 

de får möjligheter att lyckas med utmanande texter. Det är viktigt att läraren i elevers läsutveckling 

ger dem en upplevelse av utveckling och kompetens i läsningen, vilket är en upplevelse som elever 

kan känna då de klarar att läsa en utmanade text.  
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Avslutningsvis, skriver Gambrell (2011, ss.176-177) att elever motiveras till att läsa när de 

incitament som ges återspeglar vikten av att läsa. De incitament som kan återspegla betydelsen av 

att läsa kan exempelvis vara böcker, extra tid att läsa för nöjes skull och extra tid för lärarens 

högläsning. 

 

3.4 Skolbiblioteket  

 

Som vi berörde i bakgrunden har skolan en skyldighet att tillhandahålla ett skolbibliotek men att 

Hultgren och Johansson  (2017, s. 10) menade att det är svårt att avgöra om skolbiblioteken gör 

någon skillnad för att stimulera elevers läsintresse. Men Cecilia Gärdéns (2017) hänvisar i sin 

forsknings- och kunskapsöversikt Skolbibliotekets roll för elevers lärande en forsknings-och kunskapsöversikt 

år 2010-2015 till undersökningar som visar att skolbiblioteken har en viktig roll i att främja elevers 

läsning och att skolbibliotekets tjänster har en värdefull roll för elevers läslust. Men dessutom att 

arbetet med att främja elevers läsning underlättas om samarbetet mellan lärare och bibliotekarier 

utgår från ett gemensamt mål (Gärdén, 2017, ss. 51-52). Även Taube (2013, s. 122) menar att 

samarbetet mellan lärare och bibliotekarie kan öka möjligheterna att hitta rätt bok till varje barn. 

Läraren har kunskap om elevens intresse och läsförmåga, samtidigt om bibliotekarien har 

kännedom om vilka böcker som finns.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel redogörs för studiens teoretiska utgångspunkter. Vår studie tar utgångspunkt i 

teorierna om inre och yttre motivation och resultatet kommer att analyseras samt diskuteras i 

förhållande till dessa utgångspunkter.  

 

4.1 Inre motivation och yttre motivation 

 

I den här delen kommer vi att redogöra för två olika motivationsteorier nämligen den inre och yttre 

motivationen. I motivationsforskning är det främst den inre och yttre motivationen som diskuteras. 

De diskuteras även i en jämförelse gentemot varandra.  

  

Edward Deci och Richard Ryan är två professorer som är väl kända för sina teorier om inre 

(intrinsic) och yttre (extrinsic) motivation. Deci och Ryan tog fram teorin Self Determination Theory 

där de skiljer på olika typer av motivation baserat på de orsaker eller mål som ger upphov till en 

handling. Den mest grundläggande skillnaden är mellan inre och yttre motivation ( Deci & Ryan, 

2000a, s. 55). Deci och Ryan (2000a, ss. 56-58) beskriver den inre motivationen som att individen 

gör en aktivitet för sin egen skull och för att den finner ett starkt intresse för aktiviteten. En individ 

som är inre motiverad att utföra en aktivitet eller uppgift gör det således inte för yttre belöningar 

eller av påtryckningar från andra. Snarare har en inre motiverad individ ett behov av att känna 

autonomi (sense of autonomy) och kunnande (feelings of competence). För en hög inre motivation 

måste människors behov av att känna autonomi och kunnande tillfredsställas. Den inre 

motivationen kan således främjas om individen känner att den får välja och bestämma själv då det 

ger en större känsla av autonomi. Deci och Ryan (2000a, s. 59 ) menar att både skolmiljön och 

hemmiljön kan bidra till en inre motivation om exempelvis läraren tar hänsyn till elevens behov av 

att känna autonomi och kunnande. Följaktligen skriver Deci och Ryan (2000a, s. 64: 2000b, s. 235) 

att släktskap (relatedness) är viktigt för att eleven ska vara inre motiverad. Med släktskap menas att 

en individ är motiverad till att göra en handling om den handlingen anses som värdefull av andra 

som individen känner en tillhörighet till, vilket kan var en lärare eller någon i familjen. I ett klassrum 

kan detta betyda att eleven känner sig respekterade och omhändertagen av sin lärare.  

 

Vidare beskriver Deci och Ryan (2000a, s. 56) den inre motivationen som den viktigaste formen av 

motivation. Vi människor föds nämligen med en nyfikenhet och vilja att ta del av ny kunskap och 

att utforska nya saker utan att känna ett behov av yttre faktorer. Den inre motivationen beskrivs 

ofta som att den finns inom en person. Dock lyfter Deci och Ryan (2000a, s. 56) att den inre 

motivationen även kan vara olika mellan individer av den anledningen att människor är inre 

motiverade för olika aktiviteter. Den inre motivationen kan därför ses som ett samspel mellan 

individen och aktiviteten. En individ som har en inre motivation för en aktivitet behöver 

nödvändigtvis inte känna en inre motivation gentemot en annan aktivitet. Således kan människor 

känna en inre motivation gentemot olika aktiviteter beroende på vad den finner intressant. Deci 

och Ryan (2000a, s. 57) menar dock att deras fokus först och främst handlar om att titta på 

individers medfödda behov som autonomi och kunnande, men att vi människor har ett 

grundläggande behov av att stimuleras och att behovet delvis stimuleras i samband med att 

individen finner ett intresse för aktiviteten.  
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Fortsättningsvis skriver Deci och Ryan (2000a, s. 60) att den inre motivationen begränsas med 

åldern genom att individen möter krav från samhället och det blir allt vanligare att individen möter 

uppgifter som den inte finner någon inre motivation till som exempelvis uppgifter i skolan. Deci 

och Ryan (2000a, s. 60; 2000b, s. 236) beskriver den yttre motivationen som att individen gör en 

aktivitet för att få en yttre belöning eller undvika negativa konsekvenser och inte för att individen 

finner aktiviteten i sig intressant. Yttre motiverade individers beteende kontrolleras av specifika 

yttre händelser. Enligt Self Determination Theory kan den yttre motivationen variera i vilken grad den 

är autonom, att en individ som är yttre motiverad kan känna autonomi men i olika grad. En elev 

som lär för andra exempelvis en elev som lär för att undvika straff eller besvikelse från en förälder 

eller lärare är yttre motiverad då individen motiveras av att göra uppgiften för att undvika eventuella 

sanktioner. Samtidigt kan en elev som gör en uppgift för att eleven personligen finner det viktigt 

för sin framtida karriär också vara yttre motiverad av den anledning att eleven inte gör det för att 

aktiviteten i sig är intressant utan för ett instrumentalt värde. Båda typerna av yttre motivation 

varierar i sin autonomi. Emellertid har det visats sig att yttre faktorer som belöningar, hot, 

deadlines, påtryckningar, direktiv och press vid tävlingar kan påverka den inre motivationen 

negativt för att individer upplever de som kontrollerande av deras beteende (Deci & Ryan, 2000a, 

s. 59; Deci & Ryan, 2000b, s. 70). Deci,  och Ryan (2001, s. 13) menar att alla belöningar markant 

kan underminera den inre motivationen. Deci och Ryan (2000a, s. 58) lyfter att endast muntliga 

belöningar, som positiv feedback, kan generellt sätt inte underminera den inre motivationen. Den 

inre motivationen kan således öka vid en aktivitet om feedbacken ges på ett sådant sätt att 

individens känsla av kunnande stimuleras. Slutligen beskriver Deci och Ryan(2000a, s. 63) dock att 

en individ kan med hjälp av yttre faktorer, som exempelvis en belöning, introduceras för en 

aktivitet. Det kan i sin tur leda till att individen upptäcker aktivitetens intressanta egenskaper och 

individen finner istället en inre motivation för aktiviteten. Det kan således ske en skiftning om 

belöningen inte är för kontrollerande.  
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka några lärares tankar och erfarenheter kring arbetet med att främja elevers 

motivation till läsning.  

 

Frågeställningar: 

1. Vilka metoder uppger lärare att de använder för att främja elevers motivation till läsning?  

2. Vilka material uppger lärare att de använder för att främja elevers motivation till läsning? 

3. Upplever lärare att det finns några hinder när det kommer till att främja elevers motivation 

till läsning?  

4. Hur resonerar lärarna kring hemmets påverkan på elevers motivation till läsning? 

5. Hur resonerar lärarna kring samverkan med biblioteket?  
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6. Metod 

I följande kapitel presenteras den metod som vi har använt i studien. Inledningsvis presenteras 

metoden vi använt för att samla in data och varför den är lämplig för vår studie. Vidare redogörs 

hur genomförandet av metoden gick till, vilka begränsningar som finns med metoden och 

beskrivning av studiens urval. Slutligen presenteras de forskningsetiska aspekterna som vi har tagit 

hänsyn till i studien, analysmetod och hur arbetsfördelningen har sett ut mellan oss studenter.  

 

6.1 Insamlingsmetod  

 

I vår studie efterfrågade vi lärares erfarenheter och tankar kring elevers motivation till läsning. 

Således använde vi oss av kvalitativa intervjuer då syftet med kvalitativa intervjuer är att få en insyn 

i andras erfarenheter och tankar kring ett ämne (Dalen, 2015, s. 14). Genom att använda oss av 

kvalitativa intervjuer fick vi ta del av lärares olika sätt att tänka kring hur de arbetar för att motivera 

elever till läsning, vilket var en del av vårt syfte. 

 

Kvalitativa intervjuer är också en metod som passar för att kunna urskilja ett varierande 

handlingsmönster, vilket även det var något som vi strävade efter i vårt syfte. Genom att ställa 

enkla och raka frågor får intervjuaren innehållsrika svar som kan bidra till att hitta detta varierande 

handlingsmönster. Av den orsaken var kvalitativa intervjuer en lämplig metod för vår studie (Trost, 

2010, ss. 25, 32).  

 

Före genomförandet av intervjuerna utformade vi en  intervjuguide (Bilaga 1). Intervjuguiden var 

indelad i sex olika teman för att få en tydlig struktur i intervjun och gjorde det lättare att kategorisera 

resultatet. Dalen (2015, ss. 36-37) hävdar att det är viktigt att noggrant utforma frågorna och att se 

till att ställa frågorna på ett sätt som gör att den intervjuade får ut det den vill av intervjun. Vi såg 

därför till att bearbeta frågorna ordentligt innan intervjun för att få ut ett rikt material. Trots (2010, 

s. 39) belyser begreppen standardisering och strukturering, vilket var begrepp som vi utgick ifrån 

vid utformningen av intervjufrågorna. Standardisering innebär huruvida situationerna och frågorna 

är lika för alla intervjuade och benämns som låg respektive hög standardisering. Vi anpassade 

ordningsföljden och formuleringen av frågorna efter den aktuella situationen. Enligt Trosts 

beskrivning av begreppet standardisering tyder våra intervjuer på en låg standardisering. Dock 

medför det tillvägagångssättet att variationsmöjligheterna blir stora och det var något som vi 

eftersträvade i vår studie. Vi utformade intervjuer med tydliga ramar och öppna frågorna, vilket 

Trost (2010, s. 42) hävdar pekar på en semistrukturerad intervju. Med semistrukturerad intervju 

menas att intervjun som sådana besitter en hög grad av struktur samtidigt som frågorna har en låg 

grad av struktur, alltså att de är öppna. Trost ( 2010, s. 42) lyfter just att kvalitativa intervjuer helst 

ska vara strukturerade och handla om ett område samt innehålla öppna frågor utan svarsalternativ. 

Av den orsaken var detta ett koncept som vi strävade efter i våra intervjuer för att synliggöra ett 

varierande handlingsmönster.  
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6.2 Genomförande av datainsamling   

 

Vi genomförde intervjuerna i april 2018 och på de intervjuade lärarnas skola för enligt Trost ( 2010, 

s. 65) ska intervjuerna ske i en ostörd miljö där den intervjuade känner sig trygg. Intervjuerna pågick 

i cirka 30 minuter och lärarna intervjuades enskilt. För att vi båda skulle vara lika insatta i 

datamaterialet var vi båda med vid alla intervjuer. Minnet är en betydelsefull ingrediens för analys 

och tolkning av data. Inga inspelningar eller anteckningar är lika värdefulla som de intryck 

intervjuaren får vid själva intervjun (Trost, 2010, s. 75). Dock arrangerade vi intervjuerna så att den 

ena ledde intervjun och den andra satt i bakgrunden och observerade samt förde eventuella 

anteckningar. Vi anordnade intervjuerna på det viset för att den intervjuade inte skulle känna sig i 

underläge (Trost, 2010, s. 67). Vi turades om att intervjua.  

 

Vi startade intervju med att ställa frågor om den intervjuades yrkesbakgrund och elevgrupp för att 

få den intervjuade att känna sig trygg och avslappnad, vilket Dalen (2015, s. 35) hävdar är en bra 

idé. Sedan fortsatte vi med resten av våra intervjufrågor.  

 

Vidare använde vi en ljudupptagare på intervjuerna. Fördelarna var att vi vid intervjun kunde 

koncentrera oss på frågorna och svaren samt gav oss möjlighet att gå tillbaka och lyssna på intervjun 

upprepade gånger. Dessutom kunde vi i efterhand transkribera intervjuerna för att kunna läsa vad 

som sades ordagrant. Nackdelarna med att spela in intervjun är att inte alla människor vill bli 

inspelade, den som intervjuas kan uppfatta det som besvärande och hämmade (Trost, 2010, ss. 74-

75). Men detta var inte något problem i vår situation.  

 

6.3 Metodavgränsningar  

 

Innan valet av metod var vi medvetna om att alla metoder medför vissa begränsningar. Vi var 

därför medvetna om att kvalitativa intervjuer medför begränsningar som exempelvis att vi inte 

säkert kan veta vad de intervjuade lärarna gör i praktiken utan att vi endast får ta del av vad de 

uppger att de gör. På grund av detta valde vi att undersöka lärares tankar och erfarenheter kring 

hur de arbetar med att främja elevers motivation till läsning och inte hur de faktiskt arbetar i 

praktiken.  

 

6.4 Urval  

 

Vi tog kontakt med skolor via mail och frågade om intresse fanns för deltagande i undersökningen. 

Efter att lärarna visat intresse att delta skickade vi ut ett missivbrev med mer information (Bilaga 

2). Trost (2010, s. 137) menar att vid kvalitativa intervjuer efterfrågas det i de flesta fall en stor 

variation av deltagare och inte ett annat likartade deltagare. Lärarna som vi intervjuade var 

verksamma i årskurserna 1-3 i tre olika kommuner och hade varit verksamma   lärare i varierande 

antal år.  Som vi har nämnt ovan, var vi medvetna om att kvalitativa intervjuer för med sig 

begränsningar. Dalen (2015, s. 16) beskriver att kvalitativa intervjuer kan medföra att intervjuaren 

blir för starkt involverad personligt. Det kan därför vara att föredra att intervjua folk som 

intervjuaren inte har en anknytning till då det skulle kunna leda till att intervjuarens tolkningar 
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påverkas av den intervjuade. Dock valde vi att göra ett bekvämlighetsurval vid fastställande av 

lärare att intervjua för att det är en praktisk metod att använda (Trost, 2010, s. 140). Med detta 

menas att vi  tog  kontakt med lärare via skolor som vi är bekanta med då det visade sig vara ett 

effektivt sätt att få tag på informanter. 

 

Undersökningen är baserade på intervjuer med fem lärare. Trost (2010, ss. 143-144) menar att det 

är givande att begränsa sig till ett litet antal intervjuer. Med många intervjuer kan materialet bli svårt 

att hantera samt att få väl genomförda intervjuer är mer värdefullt än många mindre väl 

genomförda.  

 

6.5 Forskningsetiska aspekter 

 

I studien har vi använt en metod som inkluderar människor . Av den orsaken har vi tagit hänsyn 

till de forskningsetiska principer som finns enligt Vetenskapsrådets (2002) publikation 

Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig forskning. Det är viktigt att forskning 

bedrivs för att vårt samhälle ska utvecklas och det är lika viktigt att forskningen bedrivs etiskt rätt 

och med hänsyn till deltagarna i studien. Enligt Vetenskapliga Rådets forskningsetiska principer 

ska forskning där människor deltar utgå från fyra huvudkrav. De fyra allmänna huvudkraven är 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentidentialkrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002, 

ss. 5-6)  

 

Det första kravet, informationskravet, innebär att forskaren är skyldig att informera de intervjuade 

om syftet med studien och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Vi tog hänsyn till kravet 

genom att skicka ut ett missivbrev (Bilaga 2) innan intervju ägde rum, där syftet med studien och 

deltagarvillkoren presenterades. Samtyckeskravet innebär att de intervjuade har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan och att avbryta sin medverkan utan negativa följder, vilket vi 

tydliggjorde i det ovannämnda missivbrevet. Konfidentialitetskravet innebär att de intervjuades 

personuppgifter skyddas och kan inte kommas åt av obehöriga. De intervjuade lärarna och deras 

skola förblev anonyma i studien och transkriberingarna samt ljudinspelningarna hade endast vi 

tillgång till. Deltagarna blev informerade och garanterade anonymitet i det tidigare nämnda 

missivbrevet. Det sista kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att de insamlade uppgifterna endast 

får användas i forskningssyfte. Kravet tog vi hänsyn till genom att vi inte delar med oss av 

informationen som vi samlat in utan den används endast i vår uppsats (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

7-14). Samtliga krav har vi även tagit hänsyn till genom att alla intervjuade fick skriva på en 

medgivarblankett (Bilaga 3) där de intervjuade intygade om att de tagit del av information om 

studien och av villkoren gällande deras deltagande.  

 

6.6 Analysmetod  

 

Det första vi gjorde med det insamlade materialet var att transkribera de inspelade intervjuerna. 

Därefter läste vi igenom det transkriberade materialet för att få en översikt över vad de intervjuade 

lärarna sagt för att hitta mönster, skillnader och likheter som vi kunde kategorisera svaren efter. 

Sedan bearbetade vi transkriberingarna genom att färgkoda allt efter de elva kategorier vi valt.  

Följande steg var att vi klippte ut endast det vi färgkodat och sorterade dem i högar utifrån 
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kategorierna. Det gav oss ytterligare en överblick över det insamlade materialet och underlättade 

sammanställningen av resultatet. Vidare bearbetade vi det insamlade materialet genom att 

sammanställa en kategori i taget.  

  

I nästa steg gjorde vi ytterligare en sammanställning av de elva kategorierna och placerade dem 

under de frågeställningar vi har. Det gav oss sex underrubriker i resultat och analysdelen: metoder 

för att främja elevers motivation till läsning, material för att främja elevers motivation till läsning, 

lärarens upplevda hinder i att främja motivation, hemmets påverkan på motivation och läsning, 

bibliotekets roll i att främja motivation till läsning och lärarens roll. Därefter diskuterade vi 

tillsammans de resultat vi fått för att vi i nästa steg skulle kunna analysera det insamlade materialet. 

Slutligen analyserades det insamlade materialet utifrån vår teoretiska utgångspunkt.  

 

6.7 Arbetsfördelning  

 

Arbetsfördelningen såg ut som sådan att vi skrev och bearbetade alla uppsatsen delar tillsammans. 

Vi såg det som mer givande att gemensamt kunna diskutera uppsatsens delar eftersom det kan 

bidra till att vi får en sammanhängande och en väl genomarbetad text. Genom att arbeta 

tillsammans kunde vi även ta del av varandras styrkor för att höja kvalitén på arbetet.  Skrivandet 

gjorde vi  tillsammans av den orsaken att vi båda skulle vara lika delaktiga i alla delar  och för att 

minska risken för en osammanhängande uppsats med ett alltför splittrat språkbruk. På det sättet 

kunde vi få en tydlig koherens genom hela uppsatsen.  

 

Fortsättningsvis läste vi all forskning och litteratur tillsammans för att vi båda skulle vara lika insatta 

och få lika mycket kunskap inom ämnet som vi skrev om. Vi har tillsammans också deltagit på 

workshops och vid bokad tid hos bibliotekarie.  

 

Alla intervjuer  genomförde vi tillsammans med anledningen av vi ansåg att det var mer gynnsamt 

om båda deltog vid intervjuerna och för att vi skulle vara lika insatta i empirin. Vi transkriberade 

hälften av intervjuerna var, för att effektivisera arbetet eftersom transkriberingarna var mycket 

tidskrävande.   

  



 

 19 

 

7. Resultat och analys 

 
I kommande kapitel presenteras svaren på studiens syfte och frågeställningar samt en analys kring 

det insamlade materialet utifrån vår teoretiska utgångspunkt. Dispositionen i denna del är 

strukturerad utifrån studiens frågeställningar. Inledningsvis presenteras vilka metoder lärarna 

uppgav att de använder för att främja motivationen och vilka material lärarna uppgav att de 

använder för att främja motivation till läsning. Därefter följer en presentation av lärarnas upplevda 

hinder i att främja elevers motivation till läsning och hur lärarna resonerar kring hemmets påverkan 

på läsning och motivationen. Slutligen redogörs hur lärarna resonerar kring bibliotekets roll i att 

främja motivation till läsning och lärarens roll i att främja motivationen  

 

7.1 Metoder för att främja elevers motivation till läsning 

 

7.1.1 Skapa intresse hos elever och hitta rätt bok 

 

Vid frågan om hur de deltagande lärarna arbetar för att främja elevers motivation till läsning uppgav 

lärarna flera exempel på metoder de använde. En gemensam metod som de intervjuade lärarna 

uppgav att de använde sig av var att de försökte se till elevernas intresse och ta reda på vad eleverna 

är intresserade av för att på så sätt hitta böcker som knöt an till elevernas intressen. Samtliga lärare 

uttryckte nämligen att rätt bok kan främja elevernas motivation, då rätt bok kan skapa intresse och 

nyfikenhet för läsning. Mot bakgrund av Deci och Ryans (2000a, ss. 56-58) teori om inre 

motivation, att om en individ finner ett intresse för aktiviteten är den inre motiverad, är det tydligt 

att samtliga lärares svar tyder på att de arbetar för att främja den inre motivationen. Eftersom 

lärarna arbetar med att knyta an läsningen till elevernas intressen genom att hitta rätt bok. En av 

lärarna uttryckte vikten av att hitta rätt bok på följande sätt: 

 

Det finns ingen större lycka än när dom verkligen hittar en bok och kommer igång med sin 

läsning. Så har jag ju några nu i min klass som verkligen har hittat sitt och kan sitta och läsa 

jätte, jättelänge och man ser vad det händer med deras utveckling när dom verkligen läser av 

lust och läser länge och kan utmana sig själv med att läsa flera och längre böcker då går det 

ju liksom spikrakt uppåt (Lärare A).   

 

Som nämns ovan arbetade samtliga av de intervjuade lärarna med att försöka hitta rätt bok för att 

eleverna skulle bli motiverade till att vilja läsa. De intervjuade lärarna gav flera exempel på hur de 

arbetade för att eleverna skulle hitta rätt bok. Fyra av de intervjuade lärarna uppgav att de använde 

sig av bokvisningar för att eleverna skulle hitta rätt bok och för att motivera eleverna till läsning, 

dock arrangerade de bokvisningarna på olika sätt. Tre av de intervjuade lärarna uppgav att de själva 

arrangerade bokvisningar för att eleverna skulle hitta rätt bok och för att motivera eleverna till 

läsning. De tre lärarna beskrev att de kort berättade om böckerna för att locka eleverna till att vilja 

läsa någon av dem. En av dessa lärare uppgav också att det var viktigt att berätta om böckerna på 

ett spännande sätt. Fortsättningsvis beskrev två av de ovannämnda lärarna samt ytterligare en lärare 

att det även kunde vara motiverande om eleverna själva höll i bokvisningar och fick berätta om 

boken som de hade läst. Detta upplevde lärarna både var motiverande för den eleven som visade 
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upp boken men även för eleverna som lyssnade då de blev nyfikna på att läsa boken som 

presenterades. “ En presentation av böckerna måste det måste man ha och man måste göra det 

liksom på ett spännande sätt” (Lärare E).   

  

Följaktligen beskrev totalt två av de intervjuade lärarna att de använde sig av författarbesök för att 

eleverna skulle hitta böcker som de ville läsa samt för att intressera eleverna till läsning. Lärarna 

beskrev författarbesöken som att de väckte elevernas intresse till att läsa författarens böcker, då de 

skulle få träffa den som hade skrivit böckerna. Samt att eleverna engagerade sig i att ställa frågor 

till författarna. En av de ovan nämnda lärarna berättade att efter själva mötet med författaren hade 

en elev för första gången på länge hittat motivation och lust för läsningen och plöjt flera av 

författarens böcker. 

 

Utöver de ovannämnda metoderna, uppgav de intervjuade lärarna flera andra metoder som kan 

skapa intresse för läsningen och som i sin tur kan främja elevers motivation. Tre av de intervjuade 

lärarna beskrev att det var viktigt att det fanns böcker tillgängligt i klassrummet och att de 

kontinuerligt förnyas. Dessutom berättade två av de intervjuade lärarna att de beställde boklådor 

från biblioteket, vilket tillgängliggjorde böcker för eleverna och de upplevde att boklådorna skapade 

ett ökat intresse att vilja läsa böckerna. Slutligen uttryckte tre av lärarna att det var viktigt att det 

fanns en mångfald på böcker och anledningen var att det skulle finnas något för alla.  “ Jag brukar 

säga att vi ska försöka bokbada barnen i skolan alltså det ska finnas tillgång till böcker dom ska bli 

presenterade för böcker de ska få höra mycket sagor och det ska finnas olika typer av böcker så att 

det går att hitta nått för alla barn” (Lärare C).  

  

7.1.2 Högläsning  

 

Ytterligare en likhet i de intervjuade lärarnas svar var att samtliga lärare uppgav att de använde sig 

av högläsning men endast tre av lärarna uttryckte det som en metod för att främja motivation till 

läsning. Dessa tre intervjuade lärare belyste att det var viktigt med inlevelse vid högläsning samt att 

göra det på ett lekfullt sätt, exempelvis genom att dramatisera för att på så sätt fånga elevernas 

intresse och motivera dem. Detta tolkar vi mot bakgrund av Deci och Ryans (2000a, s. 56) teori 

om inre motivation som att även detta är en metod som de intervjuade lärarna använder för att 

främja den inre motivationen. Eftersom metoden syftar till att eleverna ska hitta ett intresse för 

aktiviteten. En av lärarna utryckte arbetet med högläsning på följande sätt: “Men jag tänker bara 

såhär rent generellt att då försöker man ju ändå att genom högläsningen också för det tycker jag 

också är jätteviktigt i en klass med högläsning och att man liksom har boksamtal att väcka lusten 

till böcker” (Lärare B).  

 

7.1.3 Elevernas val  

 

Fyra av de intervjuade lärarna uppgav att en metod som kan motivera eleverna till läsning är att låta 

eleverna själva välja bok. “Att få välja sin egen bok och läsa och det gjorde dom som sagt ännu mer 

motiverad” (Lärare E). Tre av lärarna nämnde dock att de inte helt släppte på valet av bok utan att 

de var med och gav rekommendationer. Anledningen var att eleverna inte skulle välja en för lätt 

eller för svår bok. En lärare beskrev att hen alltid försökte att rekommendera böcker men att om 

en elev fann ett stort intresse för en bok kunde hen inte säga nej. Den intervjuade läraren berättade 
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att orsaken till det var för att det kan vara just den boken som gör att eleven börjar tycka om att 

läsa. “Ja för vem vet det kanske är just den som personen kommer och älska läsningen, så det törs 

jag inte riskera” (Lärare D).  

  

En metod som vi tidigare nämnt var att tre av de intervjuade lärarna ansåg att det kan främja elevers 

motivation till läsning om eleverna själva får hålla i en bokvisning utifrån böcker som de själva har 

valt.  En av de ovannämnda lärarna uttryckte nämligen att eleverna får välja hur de vill visa upp sin 

bok exempelvis genom att göra en teater eller visa upp en modell som eleven själv byggt, vilket 

läraren upplevde är ett sätt som främjar motivationen.  

  

Vidare beskrev en av de intervjuade lärarna att hen motiverade eleverna genom att de fick vara med 

väldigt mycket och bestämma samt påverka hur undervisningen skulle utformas. Men även när de 

olika undervisningsmomenten skulle göras för att på så sätt göra att eleverna känner mer lust.    

  

Vi kan ju också vila på det att vi har inte bestämt vad vi ska göra men hur vi ska göra och 

när vi ska göra det kan vi bestämma, jag och barnen, tillsammans så mina elever får vara med 

väldigt mycket och bestämma och försöka påverka för att det är den vägen som man kan få 

dom till att få lite mera lust, tycker jag (Lärare A).   

 

Utifrån Deci och Ryans (2000a, ss. 56-58) sätt att tänka om inre motivation, att en inre motiverad 

individ har ett behov av att känna autonomi och kunnande, kan de intervjuade lärarnas svar tolkas 

som att de arbetar för att tillfredsställa dessa behov och därmed främja den inre motivationen till 

läsning. Detta på grund av att lärarna låter eleverna själva välja bok, hålla i sina egna bokvisningar 

och vara med och påverka undervisningen.  

 

7.1.4 Yttre faktorer  

 

I studien undersöktes lärares tankar om vilken inverkan de yttre faktorerna har på motivationen.  

Här fick vi olika svar från de lärare som intervjuades såsom att tävlingar kunde vara en bra metod 

för att komma igång med läsningen, att vissa behövde belöningar för att komma igång med 

läsningen, att klassen hade en tävling där eleverna fick rösta fram vilken bok som var bäst och 

stjärnsystem. Deci och Ryans (2000a, s. 63) teori om yttre motivation hävdar att en individ kan 

lockas till att göra en aktivitet genom yttre faktorer och att det i sin tur kan leda till att individen 

upptäcker aktivitetens intressanta egenskaper och istället får en inre motivation för aktiviteten. 

Därför kan lärarnas svar tolkas som att de till en början lockar eleverna till läsning genom yttre 

faktorer i förhoppning om att de ska utveckla en inre motivation istället.  

 

 I de deltagande lärarnas svar framkom det att alla förutom en av lärarna ansåg att eleverna kan 

motiveras i sin läsning genom olika lästävlingar och i vissa fall belöningar. Utifrån Deci och Ryans 

(2000a, s. 60) teori, att yttre faktorer som belöningar och tävlingar bidrar till en yttre motivation, 

kan de intervjuade lärarnas svar tolkas som att de till viss del arbetar för att främja en yttre 

motivation. Dessa fyra lärare var dock noga med att beskriva hur viktigt det var att inte använda 

tävlingar och belöningssystem i så stort omfång. Det kan stimulera ibland men fick inte vara 

tyngdpunkten i att skapa motivation hos eleverna. Mot bakgrund av Deci och Ryans (2000a, s. 60) 

teori, att belöningar och tävlingar kan skada den inre motivationen, kan de intervjuade lärarnas svar 
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tolkas som att de är medvetna om att belöningar och tävlingar kan påverka den inre motivationen 

negativt. På grund av att yttre motivation kan kontrollera en individs beteende och minska 

individens autonomi. En av lärarna beskrev belöningar och uttryckte att ” […] det får ju inte bli till 

överdrift heller för man vill ju att dom ska känna att en inre belöning med att skapa den här läslusten 

naturligtvis att för det är ju målet” (Lärare B). 

 

Följaktligen var samtliga lärare eniga om att de tyckte att feedback var viktigt för motivationen. Det 

kan i sin tur tolkas som att de intervjuade lärarna strävade efter att främja en inre motivation i sitt 

arbete då Deci och Ryans (2000a, s. 58) teori beskriver att en inre motivation kan främjas i form av 

positiv feedback. Två av lärarna belyste att feedback var mest gynnsamt i början av elevers 

läsutveckling eftersom det kan vara svårt med läsningen i början. Dessutom uppgav en lärare att 

det var viktig med positiv feedback samt att någon måste vara där och lyssna och ge feedback på 

läsningen för att göra läsningen mer motiverande. Två av lärarna uttryckte att ”min feedback är ju 

jätteviktig i den här åldern, från ettan och framåt och är det hela skolåldern” (Lärare D).  “En bra 

motivation ökar läslusten men då måste vi ha det här med feedbacken också för att hjälpa främst 

dom lässvaga eleverna” (Lärare E).   

 

7.2 Material för att främja elevers motivation till läsning 

 

7.2.1 Digitala verktyg och material  

 

De intervjuade lärarna gav olika exempel på vad de använder för digitala verktyg och hur de 

använder dessa. Ett exempel på ett digitalt verktyg som en av de intervjuade lärarna uppgav att hen 

använde var en dokumentkamera. Vidare beskrev läraren att dokumentkameran används för att 

visa bilder under läsningens gång med syfte att fånga elevernas intresse. Tre av de intervjuade 

lärarna uppgav att de använde iPads på olika sätt i undervisningen, exempelvis använde de iPads 

till att skapa böcker, läsa böcker och lyssna på böcker. En lärare gav exempel på en app som hette 

Book Creator där eleverna får skapa sina egna böcker och att kamraterna sedan kan få läsa dem eller 

att läraren själv använder böckerna till högläsning. Lärarna belyste att de använde digitala verktyg 

för att skapa motivation och intresse för läsningen. 

 

Och sen har jag också märkt det är skillnad från när jag började som lärare när vi fick 

projektorer eller en projektor i skolan. Jag pekar däråt. Om man kan ha bilderna upp stort 

så att alla kan se bilderna samtidigt som jag läser att det fångar barnens intresse mycket bättre 

och dom får lättare att koncentrera sig och framförallt då barn som inte är så vana lyssnare 

eller barn som inte har språket fullt ut så är bilden jätteviktig som stöd (Lärare C). 

 

Med Deci och Ryans (2000a, s. 56) teorier om inre och yttre motivation i ryggen, tolkar vi de 

intervjuade lärarnas svar som att de använder digitala verktyg och material som ett sätt att främja 

den inre motivationen för läsning då lärarna menar att dessa syftar till att fånga deras intresse för 

läsningen.  
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7.3  Lärares upplevda hinder i att främja elevers motivation till läsning 

 

Lärarna upplevde olika svårigheter och hinder med att motivera eleverna till läsning.  De nämnde 

att det kan vara svårt att hitta böcker som intresserar eleverna. Fyra av lärarna berättade att orsaken 

till att elever inte är motiverade även kan vara att eleverna inte finner någon ro till att läsa och att 

de lätt tappar koncentrationen, främst om de inte hittar en bok som är intressant. Vidare 

åskådliggjordes det i lärarnas svar att en begränsad tillgänglighet av böcker var ett hinder. Tre lärare 

uppgav att de önskade större ekonomiska resurser för att kunna öka tillgången av böcker och att 

det kontinuerligt skulle fyllas på med bra och nya böcker i klassrummen samt på skolbiblioteken. 

Enligt Deci och Ryans (2000a, s. 56) teori gör en individ som är inre motiverad en aktivitet för sin 

egen skull och för att den finner ett starkt intresse för aktiviteten. De intervjuade lärarnas svar kan 

således tolkas som att eleverna ännu inte finner något starkt intresse för aktiviteten, som i det här 

fallet är läsning. Läraren möter därför möjligtvis en utmaning i sitt arbete att försöka fånga elevernas 

intresse för läsning och därmed motivation för läsningen.  En annan lärare beskrev hindret på detta 

sätt:  

 

Alltså det ska väl vara då om det är nån som det är svårt att hitta ett intresse för alltså om 

det är nån som man känner att alltså jag kanske föreslår massa med olika saker och inget 

duger 'Nej det är inte roligt'. Det kan ju vara svårt det blir liksom en liten nöt att knäcka vad 

ska vi hitta som passar den här eleven och det är väl lite utmaningen överhuvudtaget som 

lärare att man har så många olika (Lärare C). 

 

Ett hinder som två av lärarna uttryckte är att barn är mer luststyrda idag, att saker ska gå snabbt 

och att om det inte är roligt vill de inte göra det. En lärare uttryckte det på detta sätt: " Jag kan 

uppleva att det kanske mer idag förväntas att det ska vara luststyrt och att det ska gå snabbt” (Lärare 

B). 

 

Ytterligare ett hinder som fyra av lärarna beskrev var att läsningen idag konkurrerar med andra 

fritidsaktiviteter som exempelvis fotboll, datortid och sociala medier. Med bakgrund av Deci och 

Ryans (2000a, s. 56) teori att individer är inre motiverade för olika aktiviteter kan vi tolka de 

intervjuade lärarnas svar som att det uppstår ett hinder i att lyckas motivera alla elever till läsning. 

Framför allt då läsningen konkurrerar med många andra aktiviteter. Dock uttryckte den femte 

läraren att det digitala inte behöver vara ett hinder för läsning då hen ansåg att vi inte läser mindre 

utan snarare mer, på grund av att elever möter läsning i digitala medier, men att det beror på hur vi 

använder det digitala. Läraren uttryckte att: "Sen använder vi digitala verktyg på rätt sätt då kan 

man faktiskt använda dom till läsning" (Lärare E).   

 

7.4 Hemmets påverkan på läsning och motivationen 

 

I våra intervjuer kom fyra av de intervjuade lärarna in på hemmets påverkan på läsningen och 

motivationen för läsningen. Fyra av lärarna beskrev att det märks en markant skillnad på de elever 

som möter läsning hemma och på de som inte har ett läsande hem. De upplevde att de elever som 

inte läser hemma eller har läsintresserade vårdnadshavare, har lägre motivation än de som möter 

läsupplevelser hemma och att intresset för läsningen är högre om hemmet är involverat. En av 

lärarna beskrev hemmets påverkan på motivationen på följande vis: “[…] dom barn som inte har 
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någon högläsning hemma eller någon godnattsaga eller överhuvudtaget något sånt har väldigt lite 

motivation till att läsa och då måste vi skapa den här i skolan”( Lärare E). 

 

Som Lärare E nämnde instämde ytterligare två av de intervjuade lärarna att det är skolans uppdrag 

att möta de elever som inte möter läsning i hemmet och skapa samma förutsättningar för alla elever 

oavsett hem. En av lärarna uttryckte sig på detta sätt angående skolans uppdrag: “Skolan ska ju 

liksom komplettera hemmiljön så att det ska bli samma förutsättningar för barnen men visst ser 

man ju att det är skillnad om man har en förälder som är läsintresserad” (Lärare C). 

 

Som vi har nämnt tidigare är en individ inre motiverad för en aktivitet om individen finner ett starkt 

intresse för aktiviteten enligt Deci och Ryan (2000a, s. 56). Utifrån detta förstår vi de intervjuade 

lärarnas svar som att vårdnadshavarnas egna inställning och intresse för läsning kan påverka elevers 

intresse för läsning och därmed främja eller försvaga den inre motivationen för läsning. Samtidigt 

som en individ som drivs av vårdnadshavares förväntningar och påtryckningar är yttre motiverad, 

enligt Deci och Ryan (2000a, s. 60), tolkar vi de intervjuade lärarnas svar som att dessa yttre faktorer 

påverkar elevernas inre motivation till läsning.   

 

I samband med att lärarna kom in på hemmets läsvanor nämnde tre av lärarna att de märker skillnad 

på de som läser mycket och de som läser mindre, att de som läser mer har en bättre läsförmåga och 

läsförståelse. Dessutom, att elever som läser mycket får ett bättre språk och grammatik som syntes 

både skriftligt och muntligt. "Absolut, språket får du ju, du får grammatiken, du får ju otroligt 

mycket med dig på köpet när man har kommit till den här läsningen och klarar du att sitta och läsa 

en skönlitterär bok som du själv har valt […]" (Lärare D). Samt att en av de ovannämnda lärarna 

nämnde att det finns en koppling mellan motivationen och läsningen. "Ja. Jag tror ja att om man 

har en motivation till att läsa då vill man mer också. Och då kämpar man mer för att t ex klara 

läsningen" (Lärare E). 

 

7.5 Bibliotekets roll i att främja motivation till läsning 

  

Samtliga lärare uppgav att de hade ett samarbete med det kommunala biblioteket och att klassen 

gick dit en gång i månaden. Alla de intervjuade lärarnas skolor hade ett skolbibliotek men bara en 

skola hade ett bemannat bibliotek, dock med en outbildad bibliotekarie som arbetade deltid. Ingen 

av lärarna uppgav att de hade något särskilt samarbete med skolbiblioteket utan uttryckte att de 

främst hade ett samarbete med det kommunala biblioteket. Samarbetet med det kommunala 

biblioteket såg ut som så att eleverna fick låna böcker och delta i andra tjänster som tillhandahölls 

av biblioteket, exempelvis sagostunder, boksamtal och boktips. Fyra av de intervjuade hade en 

positiv upplevelse av biblioteksvistelserna och upplevde att de tjänster som tillhandahölls av 

biblioteket var givande.” Aa men jag tror att har man en bibliotekarie som är engagerad och som 

kan böckerna och som har liksom bokvisningar och lässtunder och så så tror jag absolut att det 

inspirerar” (Lärare C). ”[…] hade såna där boksamtal dom böckerna som dom presenterade gick 

ju åt som smör i solsken direkt att man ville ha dom böckerna just.” (Lärare B).  

 

Som vi tidigare nämnt beskrev två av lärarna att de brukade beställa boklådor från det kommunala 

biblioteket och beskrev lådorna som mycket gynnsamma för läsundervisningen. "Jag har som ni 

såg där en boklåda står och här har vi lite småböcker och sen så har vi jättebra biblioteket som man 
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kan beställa boklådor ifrån och då kan jag beställa vilken nivå jag vill ha på om jag vill ha speciella 

titlar och när vi får en ny boklåda”  (Lärare C). 

 

Det återspeglades i fyra av lärarnas svar att de tyckte att biblioteket och bibliotekarien hade en stor 

inverkan i att motivera eleverna till läsning. Två av dessa lärare beskrev det som att om en 

bibliotekarie är engagerad och intresserad av barnen och vad de läser kan det bidra till ett ökat 

intresse för biblioteket och böcker. Ytterligare två lärare upplevde att bibliotekarien inspirerar 

eleverna till att läsa genom att hålla i boksamtal. "Bara det här bemötandet som dom ger barnen att 

dom tar sin tid, att dom har ett tålamod och att dom lugnt lyssnar på barnet, dom rekommenderar, 

får höra att det här barnet är intresserad av så hittar dom liksom olika böcker ” (Lärare E). 

 

Det framgick i de intervjuade lärarnas svar att de hade ett samarbete med det kommunala 

biblioteket och att de nyttjade bibliotekets tjänster. De ansåg även att biblioteket och bibliotekarien 

var viktiga för att främja elevernas motivation till läsning då deras tjänster kan inspirera och 

intressera elever till att läsa. Vi förstår lärarnas svar som att de genom att använda bibliotekets 

tjänster arbetar med att främja den inre motivationen. Då Deci och Ryan (2000a, s. 56) menar att 

en individ som är inre motiverad gör en aktivitet för att den finner aktiviteten intressant, vilket 

lärarna anser att biblioteket syftar till att göra. Dessutom ger bibliotekets utbud av böcker möjlighet 

för eleverna att själva välja bok mer fritt och kan på så sätt främja elevernas känsla av autonomi, 

vilket Deci och  Ryan (2000a, ss. 56-58) menar är ett sätt som den inre motivationen kan främjas.  

 

Det synliggjordes i det empiriska materialet att tre lärare upplevde att de skulle vilja att samarbetet 

med skolbiblioteket var bättre eller såg ut på ett annorlunda sätt. Dessa tre lärare uppgav att de 

skulle vilja ha en bibliotekarie på deras skolbibliotek så att det fanns någon som kan yrket och kan 

ge eleverna tips på böcker samt engagera eleverna i olika läsaktiviteter. En av lärarna ansåg även att 

utan en bibliotekarie blev biblioteket inte särskilt levande. Dessa tre lärares upplevda orsak till att 

det inte fanns en bibliotekarie på skolan var att det inte fanns tillräckligt med ekonomiska resurser. 

Ytterligare en lärare beskrev att hen skulle vilja ha mer samarbete med det kommunala biblioteket 

om det fanns tid och möjlighet. Läraren skulle vilja att eleverna fick träffa bibliotekarierna oftare 

för att de ska lära känna barnen bättre. Slutligen uppgav tre av lärarna att utbudet av böcker på 

skolbiblioteket var begränsat och att utbudet av böcker sällan förnyades samt att det kommunala 

biblioteket var mycket bättre.  

 

 

7.6 Lärarens roll i att främja elevers motivation till läsning 

 

Samtliga lärare uppgav att de har en viktig roll i att skapa motivation till läsning. Fyra av lärarna 

beskrev också att de själva älskar att läsa och att de tror att den positiva inställningen som de har 

till läsning återspeglas i deras undervisning. Tre av de ovannämnda lärarna belyste även att det 

enbart handlar om dem och hur de framställer läsningen. En lärare uttryckte det på följande sätt: 

 

Det är nog utifrån hur jag är uppvuxen i ett väldigt läsande hem. Det var liksom böcker hela 

tiden. Så jag är van vid det här, det är så självklart för mig att det ska finnas och helst, jag vill 

att det ska genomsyra. Jag tycker om att slänga upp böcker i fönsterna, jobbar man med 

någonting inom So ska det synas att man gör det i hela rummet, man ska kunna gå och hämta 
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en bok som handlar om arkeologi när vi jobbar med det eller vad det nu är. Det tror jag 

också motiverar och jag är liksom van att ha det lite så hemma (Lärare D). 

 

Utifrån Deci och Ryans (2000a, s. 64: 2000b, s. 235) teorier kan en individ bli mer motiverad att 

utföra en handling, om handlingen anses vara värdefull av andra som individen känner en 

tillhörighet till som exempelvis en lärare. De intervjuade lärarnas svar visar således på att de är 

medvetna om att hur de framställer läsningen kan påverka elevernas motivation till läsning. Det 

kan i sin tur tolkas som att om de intervjuade lärarnas elever känner en tillhörighet till dem kan det 

bidra till att eleverna blir mer motiverade till läsning.  
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8. Diskussion 
 

I kommande kapitel diskuteras det empiriska materialet som tagits upp i resultat- och analysdelen. 

Diskussionen relaterar till de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen. 

Avslutningsvis diskuteras studiens metod. 

 

Det synliggjordes i resultat- och analysavsnittet att de intervjuade lärarna främst använde sig av 

metoder och material som, utifrån Deci och Ryans sätt att tänka om inre och yttre motivation (se 

ss. 12-13),  främjar den inre motivationen. Detta stämmer bra överens med den forskning vi har 

tagit del av, det vill säga att det är den inre motivationen som betonas som den viktigaste för att 

skapa läslust hos elever (Wang & Guthrie, 2004, s. 175). Vi kom fram till att en metod som samtliga 

lärare i studien använde sig av var att de främjade elevers motivation till läsning genom att försöka 

knyta an läsningen till elevernas egna intressen. Det tyder på att utifrån de fem lärare vi intervjuat 

har denna metod en betydande roll för att främja elevers motivation till läsning. Det stämmer även 

överens med Gambrell (2011, s. 173) som dragit slutsatsen att motivationen kan förbättras om 

läsningen kopplas samman med elevers personliga liv. En gemensam metod som lärarna uppgav 

att de använde för att knyta an till elevernas intresse var att de arbetade med att hitta rätt bok och 

att en varierad tillgång till böcker underlättade detta. Gambrell (2011, ss. 173-174) betonar även i 

sin artikel att variationen av böcker är en viktig del i att främja elevers motivation till läsning. Trots 

att alla lärarna lyfte vikten av att hitta rätt bok och att ha en rik tillgång till böcker, upplevde lärarna 

en svårighet med att hitta en bok som intresserade eleven och att en begränsad tillgänglighet av 

böcker på skolan var ett hinder. Svårigheten med att hitta en bok kunde ha att göra med att elevers 

läsning konkurrerar med många andra aktiviteter och att barn är mer luststyrda samt att elever är 

motiverade av olika aktiviteter, vilket försvårar lärarens arbete.  Emellertid finns ett samband mellan 

att hitta rätt bok och tillgången till böcker då lärares möjlighet att hitta rätt bok till varje elev 

begränsas av hur stor tillgång till böcker skolan har. Tre lärare betonade att de önskade större 

ekonomiska resurser för att öka tillgången till böcker och att böckerna kontinuerligt skulle fyllas 

på. Denna avsaknad av ekonomiska resurser för att kunna göra utbudet av böcker bättre på skolan 

kan få konsekvenser för hur väl lärare kan fullfölja sitt arbete med att hitta rätt bok till varje elev. 

Det leder i sin tur till att det begränsar lärarnas arbete med att främja elevernas motivation till 

läsning.  

 

Vidare har tillgången till böcker en koppling med skolbiblioteket. Samtliga lärare hade ett 

skolbiblioteket men det var endast en av skolorna som hade ett bemannat skolbiblioteket. Tre lärare 

uppgav brister i skolbibliotekets utbud av böcker och att det sällan tillkom nya böcker. Alla lärare 

hade ett bättre samarbete med det kommunala biblioteket. Detta var intressant då fyra lärare 

uppgav att de ansåg att biblioteket och bibliotekarien hade en stor roll i att främja elevernas 

motivation till läsning. Trots detta var skolbiblioteken generellt sätt utifrån de fem lärare vi 

intervjuat inte fulländade. Ett biblioteket med ett rikligt utbud av böcker och bemannat med en 

bibliotekarie kan underlätta i lärarens arbete med att hitta rätt bok samt främja elevernas motivation 

till läsning. På så sätt att lärare, i likhet med Taube (2013, s. 122), känner till elevernas intresse och 

att bibliotekarien kan tillgodose eleverna med bra och för eleverna intressanta böcker. Vi frågar oss 

då vem som bär ansvaret för att skolbiblioteket ska vara utrustat. Som vi skrev i bakgrunden så är 
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det rektorns ansvar att ett skolbiblioteket finns, men att det är kommunen och regeringens ansvar 

att det finns tillräckligt med ekonomiska resurser för att möjliggöra ett välutrustat skolbibliotek.  

 

Fortsättningsvis kunde vi urskilja ännu ett mönster kring vilka metoder som de intervjuade lärarna 

använde sig av för att främja elevernas motivation till läsning. Det var intressant då flera av 

metoderna lutade sig mot tidigare forskning. Gambrell (2011, s. 174) betonar att högläsning är en 

stark metod för att främja motivationen till läsning, vilket tre av de intervjuade lärarna använde sig 

av. Gambrell (2011, ss. 173-175)  skriver även att bokvisningar kan bidra till ett intresse och 

nyfikenhet för böckerna. Även fyra av de intervjuade lärarna arrangerade bokvisningar för att hitta 

rätt bok till eleverna och därmed främja elevernas motivation till läsning. Dessutom menar Patall, 

Cooper & Wynn (2010, ss. 896, 913) och Guthrie et al. (2007, s. 306) att om elever får möjlighet 

att välja i undervisningen och välja vad de läser, kan det främja elevers inre motivation till läsning 

då elever på så sätt känner en autonomi. I likhet med forskning framkom det även i de intervjuade 

lärarnas svar att det var en metod som fyra lärare använde sig av för att främja motivationen. Med 

utgångspunkt i Deci och Ryans teori (se ss. 12-13) är detta dessutom en metod som främjar den 

inre motivationen. Följaktligen undrar vi om den begränsade tillgången till böcker på skolan kan 

missgynna elevernas känsla av autonomi då eleverna eventuellt inte kan välja lika fritt bland böcker 

som om utbudet av böcker vore större.  

 

I resultatet betonade fyra av lärarna att de upplevde att elever som läser hemma eller har 

läsintresserade vårdnadshavare är mer motiverade till läsning. Däremot i de fall då hemmet inte var 

ett läsande hem hade eleverna lägre motivation. Således kan hemmet också ses som ett hinder på 

grund av att hemmets vanor och inställning till läsning kan försvåra arbetet med att främja elevers 

motivation. Detta resultat var intressant då det kan förstås som en bekräftelse på en tidigare studie 

som lyfter att läsande förebilder är viktigt för att främja elevers motivation till läsning och att en 

förebild kan både vara en vårdnadshavare, lärare eller kamrat (Clark, Osborne & Dugdale, 2009, s. 

7). Vidare menade tre av de intervjuade lärarna att om eleverna inte möter läsning i hemmet av 

olika anledningar är det skolans uppgift, i och med det kompensatoriska uppdraget, att kompensera 

hemmiljön. Detta belyser vikten av lärarens roll i att kunna bemöta alla elever och att läraren själv 

ska vara en god läsande förebild. Som vi även nämnde i resultat- och analysdelen kan lärarens roll 

enligt Deci och Ryans (se ss. 13-14) teori  ha en stor betydelse för den inre motivationen, om läraren 

värdesätter läsning och om eleven känner en tillhörighet till läraren. Det betonar i sin tur vikten av 

att ha goda relationer med sina elever. 

 

Ytterligare kan vi utifrån resultaten och analysen se att fyra av de intervjuade lärarna använde 

metoder som enligt Deci och Ryans teorier (se ss.12-13), främjade den yttre motivationen, som 

exempelvis tävlingar och i vissa fall belöningar. De intervjuade lärarna menade att yttre faktorer 

kan stimulera ibland. Detta är intressant då tidigare forskning menar att den yttre motivationen är 

negativt relaterad med textförståelse och läslust samt kan underminera den inre motivationen 

(Wang & Guthrie, 2004, ss. 174-175; Park, 2011, s. 355). Trots detta använde sig fyra av de 

intervjuade lärarna sig av yttre motivation, samtidigt som de intervjuade lärarna var överens om att 

yttre faktorer inte får användas i för stort omfång. Det tyder på en medvetenhet av att yttre faktorer 

inte får vara en bärande faktor i att motivera eleverna men att det i vissa fall kan ha en positiv effekt 

på motivationen. Detta knyter an till den tidigare forskningen som menar att en måttlig yttre 

motivation kan vara positivt för en elev som redan har en medelhög inre motivation (Park, 2011, 
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s. 355; McGeown, Norgate & Warhust, 2012, s. 318). Med den tidigare forskningen i ryggen, 

innebär lärarnas inställning till en varsam användning av yttre faktorer, att lärarna får elever som 

inte är beroende av yttre faktorer för att utföra en handling. Det kan i sin tur bidra till att samhället 

i framtiden får individer som är självständiga och tar ansvar för sitt eget lärande. Samtliga lärare var 

överens om att feedback var en yttre faktor som kan främja elevernas motivation positivt. Tidigare 

forskning visar även på detta, då Giota (2002, s. 298) skriver att rätt återkoppling kan påverka 

elevernas motivation positivt. Samt att en bra återkoppling från läraren kan leda till positiva tankar 

och känslor kring elevens egen utveckling och kompetens. En av de intervjuade lärarna uppgav 

även detta i intervjun och beskrev att det är viktigt med positiv feedback och att läraren är där och 

lyssnar för att göra läsningen mer motiverande.  

 

Slutligen ett resultat som tre av lärarna uppgav var att elever som läste mer, hade en bättre 

läsförmåga, läsförståelse, språk samt grammatik. Detta var ett spännande resultat då det går hand i 

hand med den tidigare forskningen som har uppmärksammat en koppling mellan motivation och 

läsförmåga. De elever som ser läsning som en önskvärd aktivitet, som motiveras av en inre 

motivation, kommer att läsa mer regelbundet och utveckla en bättre läsförmåga (Becker, Mcelvany 

& Kortenbruck, 2010, s. 781).  Detta resultat kan innebära att om elever inte är motiverade till 

läsning finns det en risk att de stannar upp i utvecklingen av sin läsförmåga och språkutveckling. 

Det i sin tur kan ge konsekvenser för elevens framtida skolprestationer. Dessutom visar en 

undersökning av PIRLS, som vi skriver tidigare om i bakgrunden, att de elever som  tyckte om att 

läsa hade bättre läsförmåga än de elever som inte tyckte om att läsa. Detta var intressant eftersom 

undersökningen stämmer överens med vad vår forskningsöversikt visar men även vår studies 

resultat.  

 

8.1 Metoddiskussion 

 

Vårt val att använda kvalitativa intervjuer visade sig vara gynnsamt för att kunna besvara vårt syfte 

eftersom vi ville undersöka lärares tankar och erfarenheter kring ett ämne. Vi är väl medvetna om 

att denna studie är mycket liten då vi har genomfört fem kvalitativa intervjuer och att resultatet i 

denna studie endast gäller för dessa kvalitativa intervjuer och går inte att generalisera. Vi är även 

medvetna om att ifall vi hade haft fler intervjuer skulle våra resultat väga tyngre men vi upplevde 

att materialet från fem lärare var lättare att hantera och tillräckligt för att kunna besvara på vårt 

syfte samt frågeställningar. Som vi har nämnt tidigare har kvalitativa intervjuer sina begränsningar 

och vi är väl medvetna om att vi inte kan garantera att lärarna i praktiken gör det som de uppgav. 

En bättre metod för att ta reda på det skulle vara att observera lärarna i en klassrumsmiljö för att 

få en mer tillförlitlig bild av verkligheten men med tanke på att vi hade begränsat med tid avstod vi 

från att tillämpa observationer som metod. Vi skulle även kunna använda oss av enkäter med frågor 

utformade utifrån den tidigare forskningen för att besvara vårt syfte och frågeställningar. Men 

fördelen som vi upplevde med kvalitativa intervjuer var att vi fick ett uttömmande svar som skulle 

vara svårt att få om vi använde enkäter som metod. Slutligen, eftersom våra intervjuer hade en låg 

standardisering gav det oss möjlighet att anpassa ordningsföljden och formuleringen av frågorna 

efter den aktuella situation. Det gav oss dessutom möjlighet att ställa följdfrågor, vilket även detta 

bidrog till att vi fick ett uttömmande svar.  
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9. Slutsatser  

 

I vår studie efterfrågade vi lärares tankar och erfarenheter kring arbetet med att främja elevers 

motivation till läsning. De slutsatser vi kan dra utifrån det empiriska material vi samlat in, vår 

forskningsöversikt samt vår teoretiska utgångspunkt är först och främst att samtliga lärare använde 

sig av metoder och material som främjar en inre motivation. En av de metoder som utifrån Deci 

och Ryans teori tyder på ett arbete i att främja den inre motivationen var att samtliga lärare uppgav 

att de motiverade eleverna genom att knyta an läsningen till deras intressen. Vidare lyfte de 

intervjuade lärarna att de knöt an till elevernas intresse genom att bland annat hitta rätt bok som 

intresserade eleverna och gav flera exempel på hur de gick tillväga för att eleverna skulle hitta den 

rätta boken. Dock uppgav alla lärare förutom en att de använde sig av yttre faktorer, som 

lästävlingar och belöningar, för att motivera eleverna. Enligt Deci och Ryans teorier tydde detta på 

ett arbete som främjade den yttre motivation. Det framkom dock i lärarnas svar att belöningar och 

tävlingar inte fick vara tyngdpunkten i att främja motivation hos eleverna. Samtliga lärare 

förespråkade istället att feedback var den yttre faktorn som främst främjar motivationen vilket 

utifrån Deci och Ryans teori beskrivs kunna främja en inre motivation. Vi kan därför dra slutsatsen 

att lärarna trots att de ibland använder yttre faktorer främst arbetar för att främja en inre motivation.  

 

Vidare visade det sig att lärarna upplevde flera hinder i arbetet med att främja elevers motivation 

till läsning och ett hinder som fyra av lärarna lyfte var att elever många gånger inte finner någon ro 

i läsningen och att de då lätt tappar koncentrationen. Lärarna lyfte att det främst berodde på att 

eleverna inte hittade en bok som var intressant. Samtidigt upplevde tre av lärare att det delvis var 

den begränsade tillgängligheten till böcker på skolan som hindrade lärarna i deras arbete. Ytterligare 

ett hinder som fyra av lärarna uppgav var att läsningen konkurrerade med andra aktiviteter som 

exempelvis datatid, fotboll och sociala medier. Vidare nämnde två av lärarna att de upplevde barn 

som mer luststyrda och att saker idag ska gå snabbt. Slutsatsen som vi kan dra är att det är en 

utmaning att motivera alla till läsning eftersom elever har olika intressen och är inre motiverade för 

olika aktiviteter. Dessutom, att flera av de hinder som lärarna upplevde med att främja elevers 

motivation var något som de själva kunde göra något åt. Samtidigt som de intervjuade lärarnas svar 

även tydde på att en del av de hinder de möter ligger utanför deras makt. Som vi tidigare nämnt i 

diskussionen är det många gånger en avsaknad av ekonomiska resurser som hindrar lärarna i deras 

arbete.   

 

De intervjuade lärarna lyfte att både läraren och hemmet hade en stor påverkan i arbetet att främja 

elevernas motivation till läsning. Lärarna menade att hemmet både kunde missgynna och gynna   

elevernas motivation beroende på vilka läsvanor eleverna hade hemma. Fyra av lärarna lyfte att 

elever som mötte läsning hemma och som hade vårdnadshavare som visade intresse för läsning 

hade högre motivation än de som inte mötte läsning i hemmet. Utifrån det kan slutsatsen dras att 

läraren har en viktig roll i att då gå in och skapa dessa förutsättningar för alla elever oavsett om 

eleven kommer från ett läsande hem eller inte. Det innebär att läraren själv måste visa en positiv 

inställning till läsning, vara en läsande förebild och skapa goda relationer med eleverna för att i sin 

tur främja alla elevers motivation till läsning.  
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I lärarnas resonemang kring samverkan med biblioteket framkom det att samtliga lärare hade ett 

samarbete med det kommunala biblioteket men saknade ett samarbete med skolbiblioteket, främst 

för att det inte fanns någon bibliotekarie eller för att utbudet av böcker var begränsat. Fyra av 

lärarna lyfte att samverkan med biblioteket var viktigt för att främja elevernas motivation till läsning 

och menade att bibliotekarien kunde inspirera och engagera eleverna till läsning. Den slutsats vi 

kan dra utifrån lärarnas svar är att biblioteket och bibliotekarien har en stor roll i att främja elevers 

motivation till läsning men att lärarna trots detta saknar ett samarbete med skolbiblioteket.  

 

9.1 Studiens kunskapsbidrag och vidare forskning  

 

I vår studie efterfrågade vi lärares tankar och erfarenheter kring att främja motivation till läsning. 

Vi kan i efterhand säga att vi har bidragit med kunskap om vad de fem lärarna uppgav var 

gynnsamma metoder och material för att främja motivationen. Men även att lärarna hade en 

gemensam syn kring metoder och material som främjar motivation till läsning. De metoder som 

lärarna uppgav sig använda stämde även väl överens med den forskning vi presenterat. Ett annat 

bidrag som vi anser att denna studie bidragit med är kunskap kring de hinder lärarna möter i arbetet 

kring att främja motivation till läsning. Den kunskap vi bidragit med kring de hinder lärarna möter 

anser vi speciellt kan vara relevant för nyexaminerade lärare att vara medveten om.  

 

Studien har även bidragit med lärares tankar och erfarenheter kring samarbetet med biblioteket. 

Det har således bidragit med en insikt i att ett samarbetet med skolbiblioteket inte fungerade som 

önskat och att ett välfungerande skolbibliotek skulle kunna vara möjligt med ett rikare utbud av 

böcker och en bibliotekarie. Dock skulle det eventuellt kräva mer ekonomiska resurser.  

 

Det framkom i vår forskningsöversikt att motivationen har en betydande roll för hur mycket en 

elev läser, läsförståelsen och läsförmågan. I vårt resultat framkom det att tre av lärarna ansåg att 

elever som läste mer hade en bättre läsförmåga, läsförståelse, språk samt grammatik. Samt en av de 

ovannämnde lärarna uttryckte att det fanns en koppling mellan läsningen och motivationen.  Trots 

det visade det sig att vi samlat in lite material kring detta då det inte var vårt huvudfokus.  Vi anser 

därför att det vore högst relevant att vidare undersöka.  
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Bilagor 

Bilaga 1. 

Intervjuguide 

 

Tema 1: Lärarens bakgrund   

• Antal år inom yrket? 

• Utbildning, kurser?  

• Vilka åldersgrupper arbetar du med? 

 

Tema 2: Elevgruppen 

• Vilken årskurs arbetar du med nu?  

• Hur stor är elevgruppen? Beskriv din elevgrupp.  

• Hur ser motivationen ut hos eleverna? (Vad är eleverna motiverade till) 

 

Tema 3: Lärarens nuvarande arbete med läsning 

• När läser ni och hur arbetar ni med läsning? Är det tyst läsning, högläsning, temaarbete osv? 

• Vad läser ni?  

• Hur väljer ni/eleverna bok? 

 

Tema 4: Lärarens arbetssätt för att öka motivationen hos eleverna 

• Beskriv hur du arbetar för att eleverna ska vara motiverade till att läsa.  

• Vad har påverkat dig till att arbeta med läsundervisningen på det sättet? 

• Hur arbetar du för att främja den inre motivationen hos eleverna att vilja läsa?  

• Hur tror du att yttre faktorer som exempelvis belöningar, tävlingar och återkoppling påverkar 

elevernas motivation till läsning?  

• Hur ser samarbetet ut med biblioteket?  

• Vilken inverkan tänker du att biblioteket och bibliotekarien har för att motivera eleverna till 

att läsa?  

 

Tema 5: Lärarens upplevelser av omotiverade elever 

En undersökning som gjorts av PIRLS visar att elevers läsförmåga har ökat i Sverige. Men att det 

var en liten andel elever tycker om att läsa.  

• Upplever du att det finns elever som kan läsa men inte är motiverade till att läsa? 

Om ja: 

• Hur märker du det? 

• Hur arbetar du med det då? 
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• Vad tror du är skälet till att elever som kan läsa ändå inte vill läsa ? Vad tror du att det beror 

på? 

Om nej:  

• Upplever du att elever av andra orsaker inte har motivation till att läsa? 

• Hur arbetar du med elever som inte vill läsa?  

• Vad tror du är skälet till att eleverna som kan läsa ändå inte vill läsa? Vad tror du att det beror 

på? 

• Märker du någon skillnad på läsintresse nu än mot när du började som lärare? (Ser du någon 

förändring i läslusten över tid?) 

 

Tema 6: Lärarens upplevelser om hinder och önskvärda verktyg  

• Upplever du några hinder/svårigheter när det kommer till att främja elevernas motivaionen 

till läsning? 

• Finns det några verktyg/material som du saknar för att kunna främja elevernas motivation till 

läsning? 
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Bilaga 2. 

  

Till lärare på_______ 

 

Information om en studie kring elevers motivation till läsning 

  

Vi är två lärarstudenter som går sjätte terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet.  

 

Vårt syfte är att undersöka vad lärare har för tankar och erfarenheter kring hur de arbetar för att 

främja elevers motivation till läsning.  

  

Deltagandet i studien innebär en enskild intervju. Vid intervjutillfället kommer vi båda studenter 

att närvara, en med rollen att intervjua och en med uppgift att sköta det tekniska. Anledningen till 

att vi båda kommer att närvara är med anledning av att vi vill ta del av era kloka tankar och 

erfarenheter. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter och kommer att äga rum i ditt klassrum eller 

annan lämplig plats som erbjuder tystnad. Intervjun kommer att spelas in. Anledningen till detta 

är att vi vill kunna lyssna igen för att kunna göra transkribering och sammanställa det insamlade 

materialet. Inspelningarna kommer att raderas vid kursens slut.  

  

Vi kommer intervjua under april månad. Materialet, alltså inspelningar och transkriberingar, 

kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt 

från personuppgifter. Vi kan garantera att din och din skolas anonymitet skyddas såväl i 

uppsatsen som utanför arbetet. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och 

konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas 

för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

  

Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare (se 

nedan för kontaktuppgifter). 

  

Studiens handledare: xxxx  

Xxxx april 2018 

  

Namn student: xxxxx xxxxxx  

  

Namn student: xxxxx xxxxxx 
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Bilaga 3.  

 

Till lärare på________ 

 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om elevers motivation till läsning, kommer att utföras inom ramen 

för ett självständigt arbete. Studien utförs av Anna Ludvigsson och Sofie Boman som går sjätte 

terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att min medverkan i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 

data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

....................................................................... 

Underskrift lärare 

   

 

....................................................................... 

Namnförtydligande  

 


