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Sammanfattning  

Den här systematiska litteraturstudien bygger på internationell forskning och materialet utgörs 

av artiklar och avhandlingar som är relevanta för forskningsöversikten. Studien syftar till att 

fånga de metoder som läraren kan använda sig av i undervisningen, för att utveckla 

läsmotivation och läslust hos elever med lässvårigheter. Att elever utvecklar lässvårigheter är 

idag ett allt vanligare problem. Resultatet visar att det inte är en enkel uppgift för läraren att 

skapa en undervisning som utvecklar läsmotivation och läslust hos elever med lässvårigheter. 

Att genomföra en individualiserad undervisning eller att eleverna deltar i olika läsprogram har 

visat sig gynna både läsmotivation, läsförståelse och självförtroende på ett effektivt sätt. Det 

finns också didaktiska aspekter som tenderar att påverka läsmotivationen, vilka exempelvis är 

elevers attityder till läsning och tillgången till autentiskt material.   

 

Nyckelord: Läslust, Läsmotivation, Lässvårigheter 
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1 Inledning 

Att lära sig läsa är ett viktigt steg i livet och läsförmågan har en betydande roll för elevers 

skolgång. Skolan ska enligt Lgr11 (Skolverket 2016 c, s. 9) ge eleverna möjligheter till att 

skapa en tilltro på sin egen språkliga förmåga. Läsförståelsen blir en av nyckelfaktorerna till 

hur väl eleverna tar till sig kunskap inom skolans alla ämnen. Ett av pedagogens främsta 

uppdrag är att skapa förutsättningar för att alla elever utvecklar läslust och läsmotivation 

(Häggström 2010, s. 240; Reichenberg 2008, s. 7).  

Elevernas självbild påverkas av hur väl eleverna lyckas genomföra olika uppgifter som de 

ställs inför. Det är viktigt att läraren har en medvetenhet om att elevernas självbild och 

motivation samspelar med både deras framgång och misslyckande. I samband med att 

eleverna lär sig läsa utvecklas också en medvetenhet om deras egen läsförmåga. Det i sin tur 

påverkar motivationen och uthålligheten till den fortsatta läsinlärningen. Elevernas självbild 

kan påverkas både positivt och negativt utifrån de attityder till läsning som finns runt eleverna 

(Westlund 2009, s. 86ff). För att utveckla färdigheter för att bli en god läsare krävs det att 

eleverna läser. Westlund (2009, s. 86) framhåller att elever som aldrig läser inte heller 

utvecklar sin läsförståelse. Att jämföra sin läsning med andras är vanligt förekommande bland 

de elever som inte upplever framgång i sin läsning (Westlund 2009, s. 86ff; Reichenberg 

2008, s. 9). Frustrationen och besvikelsen hos eleverna blir stor när inte läsförståelsen 

utvecklas i takt med kamraternas. Det kan innebära att eleverna hamnar i en ond cirkel. Det 

blir därför av stor vikt att pedagogen använder sig av strategier som främjar läslust och 

läsmotivation (Häggström 2010, s. 239; Krantz 2015, s. 29).   

Elever med lässvårigheter har ofta bristande uthållighet i sin läsning, vilket kan kopplas till 

elevers låga självbild (Westlund 2009, s. 88). Det finns definitivt möjligheter för elever med 

lässvårigheter att vända sin negativa inställning till en positiv. För att det ska kunna ske 

behöver eleverna inte bara hjälp med att förbättra sina kunskaper utan också stöd i att tro på 

sin förmåga att lyckas. Motivationen till att läsa påverkas av tilltron på sin egen läsförmåga 

(Westlund 2009, s. 92). Det är därför viktigt att läraren tidigt fånga upp elever med 

lässvårigheter. Det för att eleverna inte ska fastna i känslan av att misslyckas. För att skapa en 

positiv attityd till läsningen behöver läraren kunna möta elevens behov med rätt stöd. Det i sin 

tur kan leda till en ökad läsmotivation och läslust (Häggström 2010, s. 245).    

Ett problem som Skolverket framhåller är att få lärare använder sig av forskningsresultat för 

att utveckla sin undervisning (Skolverket 2016 a). Det är lärarens ansvar att skapa 
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undervisning där alla elever ges förutsättningar att utveckla läsmotivation och läslust. Inom 

forskningen som berör läsinlärning finns det en mängd material. Det blir betydelsefullt för 

lärarna att ta del av det materialet, för att kunna skapa en undervisning som ger goda 

förutsättningar för elever med lässvårigheter (Skolverket, 2016 a).   

Mot bakgrund av pedagogens begränsade användning av tidigare forskningsresultat av läslust 

och läsmotivation blir det därför av vikt att genomföra en kartläggning. En kartläggning av 

vad tidigare forskning menar kan hjälpa elever med lässvårigheter till att finna läsmotivation 

och läslust i undervisningen. Utifrån det kan min studie ses bidra med kunskaper till 

verksamma lärare i arbetet med läsning och elever med lässvårigheter.         

1.1 Syfte 

Syftet med den här systematiska litteraturstudien är att kartlägga vad tidigare forskning 

framhåller kan öka läsmotivation i klassrummet för elever med lässvårigheter. I studien 

granskas vilka metoder läraren kan använda sig av i undervisningen för att främja elevernas 

läslust och läsmotivation.  

1.2 Frågeställning  

Följande frågeställning ligger till grund för studien:  

• Vad säger forskningen om vilka undervisningsmetoder läraren kan använda för att 

utveckla läslust och läsmotivation hos elever med lässvårigheter?  

1.3 Disposition  

Denna systematiska litteraturstudie är uppbyggd så att nästkommande avsnitt utgörs av en 

bakgrund. I bakgrunden belyser jag bland annat begreppen motivation, läsning och 

lässvårigheter. Efterföljande avsnitt är metod och material där tillvägagångsättet beskrivs och 

även hur materialet till studien uppkom. Därefter kommer resultat och analys, detta avsnitt är 

fördelat i två delar. Den första delen beskriver de artiklar och avhandlingar som studien 

bygger på och den andra delen är en analys av materialet. Det sista avsnittet är en diskussion 

där resultatet för studien diskuteras i relation till bakgrundsavsnittet.          
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2 Bakgrund 

2.1 Motivation  

Hur viktig motivationen är för lärandet har historiskt sett diskuterats sedan mitten av 1900-

talet. Forskare har även lyft betydelsen av motivation som drivkraft för lärande och under 

senaste decennierna har motivationsteorierna fått ett större intresse hos forskare. På 1940-talet 

försökte forskaren McClelland identifiera hur individer kunde motiveras till att vilja lära sig. 

Han kom fram till två centrala begrepp ”power motivation” och ”attilation 

motivation”. ”Power motivation” innebär att elever känner motivation genom en hög 

tillfredställelse över sina egna prestationer. ”Attilation motivation” innebär att eleverna 

motiveras av uppskattning och beröm. På 1980-talet utvecklandes McClellands 

individperspektiv vidare med ett socialt perspektiv. Det innebar att individens motivation 

också påverkas av vilka sociala grupper som individen tillhör och individens tidigare 

erfarenheter av att lyckas och misslyckas (Westlund 2009, s. 25f).  

Ett annat perspektiv som uppkom på 1980-talet var Steers tankar om att lärares och rektorers 

förväntningar har en inverkan på elevers motivation till att vilja lära sig (Westlund 2009, s. 

25f). Westlund framhåller att ökningen av motivationsfaktorer är en produkt av effektiv 

undervisning och lärande. Elever med lässvårigheter som är motiverade till att läsa är beredda 

att övervinna sina svårigheter. Det innebär att eleverna motiveras av utmaningar istället för att 

bli frustrerade över sitt misslyckande. En ökad motivation till att läsa skapar även bättre 

läsare, utvidgar elevernas ordförråd samt bidrar till en större omvärldskunskap.  

Det finns två dimensioner av läsmotivation som läraren bör lägga märke till. Den ena är 

elevens självkänsla och den andra är hur eleven värderar läsning (Westlund 2009, s. 26ff).         

Elevers lust och viljan att lära sig läsa är beroende av deras självkänsla och hur den utvecklas 

under de första skolåren. Det finns en inre och yttre motivation som driver elevers läsning 

framåt. Den inre motivationen är elevens egen drivkraft, nyfikenhet och viljan att förstå en 

text. Den yttre motivationen drivs av att eleverna får belöningar eller bekräftas av andra 

(Westlund 2009, s.27–28). Skolverket (2015, s. 1) beskriver motivationen som en process 

som eleverna använder sig av för att klara uppgifter eller nå olika mål. Motivationen ökar i 

lärandeprocesserna om eleverna får känslan av att deras insats styrker den egna förmågan att 

läsa eller att eleven blir bekräftat av andra. Många elever med låg motivation kännetecknas av 

att ha en negativ självbild och självkänsla, vilket beror på känslan av att misslyckas i 

lärandesituationerna. Det är betydelsefullt att stärka dessa elevers självbild och självkänsla för 
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att det inte ska uppstå en ond cirkel som eleven senare har svårt att komma ur (Skolverket 

2015, s. 1). Skolverket (2016 b, s. 1) framhåller att det är viktigt att alla elever får känna 

läslust och motivation för att lära sig läsa. Läsinlärning är en betydande del av 

undervisningen, det för att kunna motverka att elever skapar en negativ självbild kring 

läsning.   

2.2 Varför viktigt med läsning?  

Reichenberg (2008, s. 7) betonar att en god läsförståelse är en obligatorisk del i människans 

liv och är därför också en viktig nyckelfaktor till framgång. Läsförståelsen behövs för att 

individen ska kunna vara en aktiv medborgare i samhället, kunna uppnå sina mål och utveckla 

olika kunskaper inom skolans alla ämnen. Det finns risker med att inte utveckla en god 

läsförståelse. Det kan innebära att elever utvecklar svårigheter inom olika ämnen. Skolan 

spelar en avgörande roll i arbetet med att eleverna utvecklar god läsförståelse. Det då 

läsförståelsen är avgörande för framtida skolgång (Reichenberg 2008, s. 7 och 11; Taube 

2007, s. 129).  

Taube (2007, s. 89–90) belyser vikten av att elevers första möte med läsning blir positiv. 

Elever som tidigt får negativa upplevelser läser mindre text än sina klasskamrater som har 

positiva upplevelser av läsningen. Det kan bidra till att lässituationerna blir färre och att 

eleverna hellre avstår från att läsa, vilket hindrar eleverna från att skapa en god läsförståelse. 

Elever som undviker att läsa har ofta en svag läsförmåga och elever som läser regelbundet är 

ofta starka läsare. Skillnaden mellan starka och svaga elever ökar då de starka läsarna 

utvecklas snabbare. De svaga läsarna behöver fångas upp tidigare med stöd och hamnar därför 

långt efter de starka läsarna. Det bidrar till ett svårare arbete att utveckla en undervisning som 

främjar alla elevers läsutveckling (Taube 2007, s. 89–90).  

2.3 Vad är läsning? 

Läsning är en komplex och dynamisk process som kan definieras på många olika sätt (Taube 

2007, s. 12 och Westlund 2009, s. 69). Läsprocessen innefattar färdigheter, strategier, tidigare 

kunskaper och består av identifierbara komponenter som ordavkodning och förståelse. En 

definition som återkommer i litteratur om läsning är the simple view of reading. Den här 

definitionen brukar beskrivas genom formeln Läsning = avkodning x förståelse av språket 

(Taube 2007, s.12–13). Avkodning och förståelse av språket är viktiga komponenter och utan 

de sker ingen läsning. Vilket innebär att båda komponenterna behövs för att läsning ska kunna 

ske (Taube 2007, s. 12–13; Heimann och Gustafson 2009, s. 194).  
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Den språklig förståelse och avkodning är båda beroende av ett antal kognitiva processer. 

Språklig förståelse vilar på två kognitiva processer, vilka är omvärldskunskap samt kunskaper 

om hur språket är uppbyggt. Omvärldskunskapen innefattas av hur människan förstår sin 

omvärld, hur saker och ting hänger ihop och hur individer integrerar med varandra. Språkets 

uppbyggnad baseras på lingvistiska processer som fonologi, semantik och syntax. Avkodning 

vilar på flera kognitiva processer. En av de centrala processerna handlar om kunskapen om 

systematik och de regler som finns i språket, exempelvis relationen mellan bokstäver och 

språkljuden. I det svenska språket finns det ord som inte följer det fonologiska, utan följer 

andra stavningsregler. Eleverna behöver därför utveckla en lexikal kunskap för att kunna 

hantera den typen av ord (Heimann och Gustafson 2009, s. 195).  

Läsutvecklingen påverkas inte enbart av denna komplexa process, utan påverkas också av 

motivation, självkänsla och tidigare läserfarenheter (Westlund 2009, s. 69). Taube (2007, 

s.12–13) framhåller att det finns en utvecklad syn av the simple view of reading där en 

betydelsefull faktor lagts till, nämligen motivation. Vilket gör att definitionen ser ut som 

följande:  

Läsning = Avkodning x Förståelse av språket x Motivation  

Med denna syn menar forskare att läsning med förståelse endast skapas om läsaren är 

motiverad till att läsa, kan avkoda orden och förstår orden (Taube 2007, s. 14).  

2.4 Lässvårigheter  

Lässvårigheter hos elever kan bero på olika orsaker och alla lässvårigheter innebär inte att 

eleverna har dyslexi. En faktor som ofta bidrar till lässvårigheter är det att eleverna har svårt 

att greppa hur det talade språket är uppbyggt (Häggström 2010, s. 245; Skolverket 2016 b). 

Häggström (2010, s. 240–241) belyser att i varje klass finns det idag elever som får kämpa lite 

hårdare för att utveckla sin läsförmåga och det är betydelsefullt för läraren att uppmärksamma 

dessa elever tidigt.  

Forskning har visat att det finns ett samband mellan elevers tidiga språkutveckling och deras 

problem med läsförmågan. Graden på den tidiga språksvårigheten och typen av språkproblem 

utgör riskfaktorer för lässvårigheter i senare ålder. Lässvårigheter kan komma till uttryck på 

olika sätt och i olika grad. Det innebär att elever med lässvårigheter kan ha problem med 

enbart den språkliga förståelsen eller enbart ordavkodningen, men även problem med båda 

komponenterna. Det finns även andra faktorer som bidrar till lässvårigheter, exempelvis 

ordmobiliseringssvårigheter. Det här innebär att eleverna använder sig av långa eller 
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omständliga förklaringar och felaktig ordvändning. Elever med lässvårigheter har också ofta 

problem med att hålla information i det verbala korttidsminnet och svårigheter med fonologin 

(Westlund 2015, s. 96–97; Miniscalco 2009, s. 155–156).                

2.5 Styrdokumenten om läsförståelse 

I Lgr 11 finns det skrivet att genom läsning ska eleverna ges en möjlighet att skapa en tilltro 

till sin egen språkliga förmåga (Skolverket 2016 c). Den språkliga aspekten och lärande är 

nära förknippande med elevers identitetsutveckling. Den innebär att undervisningen bör 

utformas på ett sådant sätt att det ges möjligheter till att kommunicera och skapa en tilltro på 

sin egen förmåga. I kunskapskraven i svenska står det att eleverna i slutet av årskurs sex ska 

kunna använda olika lässtrategier, vilket innebär att eleverna ska kunna läsa och visa på 

grundläggande läsförståelse i arbetet med olika texter. Eleverna ska även kunna beskriva sin 

egen upplevelse av läsning samt till viss del tolka underbyggda resonemang i olika texter 

(Skolverket 2016 c, s.9 och 253). 

Skolan har ett övergripande mål, nämligen att ge eleverna grundläggande värden och 

stimulans i sitt lärande. Detta för att skapa goda möjligheter för eleverna att leva och verka i 

samhället. Skolan förser eleverna med den kunskap som finns inom den gemensamma 

referensramen och det som behövs för att samhället ska fungera. Att utveckla strategier för att 

använda sig av kunskaperna är en betydelsefull del i elevernas lärande och en viktig del i 

skolans uppdrag (Skolverket 2016 c, s. 9).      

2.6 Hur ser det ut i Sverige idag? 

Internationella undersökningar visar att svenska elevers läsförståelse sjunker, där nedgången 

är som störst hos lässvaga elever. Skolverket (2016 a, s. 1) framhåller att var femte elev inte 

når upp till en den basnivå för läsning som krävs för att kunna tillgodogöra sig kunskaper 

inom alla ämnen. Läsförståelse är dock en mycket betydande kunskap och en central 

komponent i samhället (Skolverket 2012, s. 9).  

Ett program som mäter läsförmåga hos elever i fjärde klass runt om i världen är Progress in 

International Reading Literacy Study (PIRLS). I PIRLS är det elevernas läsförmåga som står i 

centrum. Förmågan prövas genom tre aspekter: förståelseprocess, förmågan att läsa en text 

och individens motivation och intresse för läsning. Analyser av de svenska resultaten i PIRLS 

visar på att elever i årskurs fyra läser bra, men att det finns en negativ trend där elevers 

läsförmåga i Sverige försämras. Den negativa trenden startade redan på 1990-talet (Skolverket 
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2012, s. 6). Forskare påpekar att det är många faktorer som påverkar den negativa trenden och 

att det finns många orsaker till att den existerar. Det kan vara allt från levnadsvanor, 

användningsmönster i medier och litteratur, neddragningar inom skolorna och lärarens 

kompetenser kring elevers läsutveckling (Skolverket 2016 a, 1). Westlund (2009, s. 66) menar 

att någonting måste göras för att bryta denna negativa trend. 

2.7 Motivationsteorier   

Nedan kommer olika motivationsteorier att presenteras. Begreppet motivation lyfts fram ur 

olika teorier och är även ett begrepp som används i dagligt tal. I dagligt tal finns det ingen 

tydlig definition av begreppet. Motivation som ett teoretiskt begrepp berör flera olika 

premisser och grundtagande. Begreppet kan till synes vara neutralt, men det berör flera olika 

aspekter (Hedegaard Hein 2012, s. 12; Imsen 2007, s. 457).  

Inom behaviorismen är motivation något som styrs av yttre faktorer (Hedegaard Hein 2012, s. 

27). I den klassiska synen på behaviorismen är det belöningar och bestraffningar som styr en 

individs handlande. Om individen ges en belöning kommer handlingen troligtvis att upprepas. 

Inom den här teorin ligger det en hedonistisk princip till grund för motivationen. Med det 

menas att en individ söker det som är behagligt och det som skapar lust och undviker det som 

skapar obehag. Det framträdande belöningssystemet i skolans värld skulle kunna ses vara 

betygsystemet, vilket skulle kunna påverka elevernas motivation till att prestera i skolan 

(Imsen 2007, s. 462–463).  

Inom motivationsteorin har kognitivismen haft ett stort inflytande. Teorin innebär att lärande 

sker genom individens behov av att förstå och söka mening. Teorin gör ett antagande om att 

individen är en nyfiken och undersökande varelse i grunden. Människan försöker organisera 

världen för att upptäcka mönster och olika sammanhang. Det kognitiva perspektivet fokuserar 

på hur tankar formar motivationen. Motivationen är en del av individens uppfattning om sig 

själv, sitt kunnande och målets värde (Hedegaard Hein 2012, s. 32; Imsen 2007, s. 463–464).   

Den humanistiska teorin har också haft ett stort inflytande på motivationsteorierna. Inom den 

här teorin läggs stor vikt vid de egenskaper som karakteriserar människan. Där individen letar 

efter meningen och är villig att ta ansvar för att bli en självständig varelse. Människans alla 

sidor kan bidra till motivation, såsom känslor, tankar och föreställningen om omvärlden. Inom 

den här teorin är det människans olika behov som ligger till grund för motivationen, både 

medfödda och inlärda behov. En av grunderna i den humanistiska teorin är Maslows 

behovsteori och som bygger på mänskliga beteenden som förutsätter att individen har olika 
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behov eller behov som inte är tillfredsställda. I en behovstrappa ställs dessa tankar upp för att 

förtydliga tankarna om motivation, vilken kallas Maslows behovstrappa. I behovstrappan 

finns olika steg som representerar människans behov. Längst ner återfinns de primära 

behoven som mat och sömn, därefter kommer behoven såsom trygghet och säkerhet. 

Efterföljande behoven är kärlek och social tillhörighet, vilka följs av behovet av positiv 

självuppfattning och högst upp återfinns självförverkligande. Dessa behov är beroende av 

varandra och samspelar med varandra. För att komma till översta trappsteget måste alla andra 

behov vara tillfredsställda (Hedegaard Hein 2012, s. 35, 65; Imsen 2007, s. 464–468).    
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3 Metod och material  

En systematisk litteraturstudie möjliggör en heltäckande identifiering och bedömning av vad 

tidigare forskning säger om ett givet område (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 

2013, s. 28). Med det som bakgrund bedöms det därför vara lämpligt att genomföra en 

systematisk litteraturstudie för att besvara frågeställningen för min studie. Då det inom 

forskning kring läsinlärning finns en mängd med material som kan vara svåra för läraren att ta 

till sig, skulle en systematisk litteraturstudie vara en gynnsam metod. Under följande 

metodavsnitt kommer etiska överväganden, insamlingsmetoden samt metod för analys att 

beskrivas.  

3.1 Etiska överväganden  

Vid genomförandet av en systematisk litteraturstudie bör hänsyns tas till etiska överväganden 

gällande forskningsprocessen. Följande aspekter framhåller Eriksson Barajas et al. (2013, s. 

70):  

• Det är av vikt att välja studier som har genomförts med etiska överväganden eller 

studier som är granskade och fått tillstånd av etisk kommitté.  

• Artiklar som redovisas ska arkiveras på ett säkert sätt i tio år och alla artiklar som 

ingår i studien ska redovisas.  

• Oavsett om resultatet i respektive studie stöder hypotesen eller inte ska studierna 

redovisas, då det är oetiskt att endast redovisa studier som stödjer forskarens hypotes.   

I min studie har ovanstående etiska aspekter medvetet funnits med när sökningen, 

granskningen och redovisningen av studier genomförts. Avhandlingarna och artiklarna som 

studien baseras på är granskade och forskningen är skriven av aktuella forskare inom ämnet. I 

beskrivning av studien ges en tydlig förklaring av vad studien berör och hur sök- och 

urvalsprocessen har genomförts för att inte framkalla falska förespeglingar. Resultatet 

redovisas utifrån utvalda artiklar och avhandlingars resultat oavsett om det stödjer forskarnas 

hypotes. Eftersom det är oetiskt att endast redovisa artiklar som stödjer forskarens hypoteser 

(Eriksson Barajas et al. 2013, s. 70). Personliga värderingar är inget som finns synligt i 

resultatet, utan allt material presenteras för att skapa en så objektiv bild som möjligt av 

forskningsfältet. Studiens tillförlitlighet stärks med ett hänsynstagande till de etiska 

principerna som presenterats ovan.  
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3.2 Sökprocess  

Sökningen efter artiklar och avhandlingar som studien bygger på har utförts i databaserna 

Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA), LIBRIS och Google Scholar. 

Sökorden som har använts har både varit på engelska och svenska, det här för att artiklarna i 

LLBA är vanligtvis skrivna på engelska och i LIBRIS och Google Scholar har båda språken 

använts för att inte missa betydelsefulla artiklar eller avhandlingar som berör det givna 

området. 

Frågeställningarna för studien är en central del i forskningsarbetet och bör användas i 

sökprocessen för att fånga in viktigt material i sökningen (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 78). 

Frågeställningarna bryts ner i mindre delar för att kunna användas i databaserna, det för att 

kunna skapa större validitet för studien. Genom att dela upp frågeställningen i minder delar 

finns det en större möjlighet till att fånga upp material som återspeglar studiens 

frågeställningar. Frågeställningens uppdelning resulterar i två meningsbärande enheter som 

utgör sökningens utgångspunkter: 

• Läsmotivation för elever.   

• Elever med lässvårigheter.   

Utifrån de meningsbärande enheter utformades fyra nyckelord. Eriksson Barajas et al. (2013, 

s. 64) framhåller att nyckelord som används bör återspegla studiens innehåll. Sökorden som 

valdes ut är följande: läsmotivation, lässvårigheter, reading motivation och reading disability.  

För att kunna hitta den mest relevanta litteraturen för studien har det funnits en tydlig struktur 

under sökprocessen. Då databaserna resulterar i många icke relevanta träffar behövs även en 

manuell avgränsning, vilken utgick från ett antal kriterier. Den första manuella avgränsningen 

inleddes med att läsa titlar på träffarna som framkommit utifrån sökorden. Den andra bestod i 

att läsa abstracts, inledningar och sammanfattningar på de artiklar och avhandlingar som 

kändes relevanta utifrån inkluderingskriterier som bestämdes på förhand. Artiklar som inte 

fanns att tillgå i fulltext valdes bort under den andra manuella avgränsningen. 

Inkluderingskriterier var följande:   

• Läsmotivation och läslust ska beröras i artikeln eller avhandlingen. 

• Lässvårigheter eller lässvaga elever ska primärt eller sekundärt beröras i artikeln.   

• Olika typer av metoder/strategier i undervisningen ska primärt eller sekundärt 

presenteras.  
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• Undervisningen ska vara bedriven för barn och ungdomar i artikeln eller 

avhandlingen.  

En mängd olika sökningar genomfördes i olika databaser och alla sökningar återfinns i bilaga 

1. Nedan kommer endast sökningar som gav resultat att presenteras, det här för att avgränsa 

metoden.  

Den första sökningen genomfördes i Linguistics and Language Behavior Abstracts (se bilaga 

1). Här användes endast engelska ord vid sökningen, detta då det förekom mest engelska 

artiklar. Sökorden som användes i denna databas var: 

Reading motivation  

AND 

Reading disability 

Den här sökningen resulterade i fem artiklar som använts som material i resultatet för denna 

studie.        

Den andra databasen som användes var Google Scholar, här genomfördes sökningarna med 

både engelska och svenska sökord (se bilaga 1). Den första sökningen i denna databas 

innehöll följande nyckelorden:  

Läsmotivation + 

Lässvårigheter  

Den här sökningen resulterade i en avhandling som utgör en del av materialet för denna 

studie. Den andra sökningen som genomfördes i denna databas innehöll följande nyckelord:  

Reading motivation + 

Reading disability  

Den här sökningen resulterade i två artiklar som utgör en del av materialet för denna studie.      

3.3 Metod för analys  

När den manuella avgränsningen är genomförd är de utvalda artiklarna och avhandlingarna 

åtta till antal, vilka utgör forskningsfältet som studien bygger på. En analys av 

forskningsmaterialet blir därmed nästa steg för denna studie. Att genomföra en vetenskaplig 

analys på forskningsmaterialet innebär att bryta ner det till mindre delar (Eriksson Barajas et 

al. 2013 s. 163).  
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Det första steget i analysarbetet blev att identifiera studiernas syfte, metod, typ av stöd och 

resultat, vilket sammanställdes i en tabell (se bilaga 2–4). Därefter identifierades tre 

övergripande teman utifrån de artiklar och avhandlingar som utgör materialet för min studie. 

De teman som identifierades var följande individualiserad undervisning, olika 

undervisningsaspekter samt olika typer av läsprogram. Temat kommer att analyseras för att 

upptäcka likheter och skillnader inom studierna som utgör temat.   
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4 Resultat och analys  

Nedan kommer forskningsfältet att presenteras och analyseras.  

4.1 Presentation av material 

Materialet för min studie utgörs av sju artiklar och en avhandling, vilka återfinns i bilaga 2–4. 

Materialet kommer nedan att presenteras och studiernas syfte, tillvägagångssätt och resultat 

kommer att beskrivas.    

4.1.1 Headsprout comprehension  

En av artiklarna som utgör materialet för min studie är Improving reading skills of students 

with disabilities using headsprout comprehension (Alber-Morgan, Cullen, Schnell och 

Wheaton 2014, s. 356–365). Syftet med den här studien var att undersöka effekten av att 

använda Headsprout comprehension i lågstadiet för elever med olika typer av svårigheter. 

Headsprout comprehension är ett dataprogram som stödjer eleverna i deras utveckling av sin 

läsförståelse. Programmet är utformat för att passa i årskurserna tre till fem och deltagarna i 

studien var fem elever i årskurs fem och en elev i årskurs tre. Headsprout comprehension 

innehåller 50 online lektioner där eleverna ska ställa frågor och svara på olika typer av frågor. 

Frågorna är indelade i fyra olika teman och dessa är find the fact, mostly about, vocabluary 

och clue words.  

Enligt författarna grundar sig Headsprout comprehension i evidensbaserade bevis. De menar 

dock att det inte finns någon publicerad forskning om effekterna av detta program, vilket 

ligger till grund för att genomföra deras studie. I studien genomfördes två förtester där olika 

förmågor testades. Det första testet undersökte elevernas läsflyt och det andra testet 

undersökte elevernas ordidentifiering, ordförståelse och läsförståelse. Programmet ger en 

individualiserad undervisning efter elevernas olika nivåer, den ger efterföljande instruktioner 

samt kräver att eleverna bemästrar lektionen innan de kan gå vidare till nästa. De två 

standardiserade testerna har använts för att undersöka effekten av programmet, den första är 

passage comprehension assessment (OAA) och den andra är AIMSweb Maze. OAA är ett 

standardiserat test som används vid läsning och AIMSweb Maze är också ett standardiserat 

test som används vid läsförståelse. Varje lektion avslutades med att eleverna genomförde ett 

OAA test och ett AIMSweb Maze test. Resultatet från dessa tester användes sedan för att 

beskriva studiens resultat (Alber-Morgan et al. 2014, s. 356–365).    
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De standardiserade testen visar på att alla sex elevers läsförståelse ökar i arbetet med 

dataprogrammet. Alber-Morgan et al. (2014 s. 363) framhåller att effektiviteten är nära 

relaterad med elevernas motivation. Det här visas genom att eleverna uppskattade att jobba 

med programmet. Programmet motiverade även tre av sex elever till att arbeta vidare med 

uppgifter utanför skolan. Författarna menar att effektiviteten beror till stor del av att 

programmet innehåller individanpassad undervisning till elevernas olika nivåer, vilket är 

speciellt viktigt i arbetet med elever med olika typer av svårigheter. Till sist påpekar 

författarna att Headsprout comprehension kan på ett motiverande sätt ge eleverna verktyg för 

att utveckla lässtrategier. Läraren kan använda detta till alla elever och kan användas både 

individuellt eller i små grupper (Alber-Morgan et al. 2014, s. 356–365).    

4.1.2 Bokklubb   

En annan artikel som utgör en del av materialet för min studie är Middle Schoolers with 

Reading Disabilities in Book Club? (Berkeley 2007, s. 1–13). Syftet med den här studien är 

att beskriva hur ett bokprojekt för elever med lässvårigheter kan motivera dem till att vilja 

läsa och läsa böcker som ligger på deras individuella nivå. Berkeley (2007 s. 3) påpekar att 

hon stod inför ett dilemma i undervisningen av elever med lässvårigheter, då hon ville att 

eleverna skulle läsa enklare böcker som låg på deras individuella nivå. Eleverna tyckte dock 

att det var pinsamt att läsa böcker som var skrivna för lågstadiet. För att eleverna skulle känna 

sig bekväma i att läsa dessa böcker startades ett projekt som skulle generera i ett boksamtal 

för elever på lågstadiet. 

Projektet utgick från sex olika aktiviteter som genomfördes och som slutligen skulle leda fram 

till boksamtalet. Aktiviteterna var utformade så eleverna skulle komma i kontakt med nya 

titlar och ge läsning en chans.  

1. Den första aktiviteten bestod i att eleverna fick välja en bok utifrån ett antal titlar som 

läraren valt ut på förhand. Därefter satt alla elever i en ring på golvet, där eleverna 

skulle läsa omslaget, läsa baksidan, titta på illustrationerna och läsa de första fem 

meningarna. Eleverna skulle därefter bestämma om de var intresserad av att läsa 

boken eller inte, sedan skickades boken vidare till nästa person och samma process 

genomfördes igen. 

2. Den andra aktiviteten handlade om att eleverna skulle få lyssna till olika typer av 

boksamtal som framfördes av vuxna.   

3. Den tredje aktiviteten handlade om att eleverna skulle betygsätta boksamtal som 

aktivitet 2 bestod av.  
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4. Den fjärde aktiviteten handlade om att eleverna skulle förbereda sitt eget boksamtal.  

5. Den femte aktiviteten innebar att eleverna såg en film tillsammans i klassen och 

därefter genomförde eleverna en presentation om filmen.  

6. Den sista aktiviteten som genomfördes var att eleverna fick presentera sitt boksamtal 

som de hade förberett för klassen och läraren filmade presentationer, det här för att 

eleverna skulle se sin egen presentation och kunna förbättra sig innan boksamtalet 

skulle genomföras för eleverna på lågstadiet.   

Resultatet för projektet visar på att alla elever som deltog höjde sin läsförståelse minst en 

årskurs. Det visade sig även att elever efter projektet valde böcker efter den individuella nivån 

och fullföljde sina läxor. Förmågan att sammanfatta en text och förmågan att förstå innehållet 

ökade även i projektet (Berkeley 2007, s. 1–13).   

Berkeley (2007 s. 12) framhåller att motivera mellanstadieelever till att läsa är ofta en svår 

uppgift och svårigheten ökar när eleverna har lässvårigheter. Det blir därför viktigt för läraren 

att genomföra aktiviteter som skapar möjligheter för eleverna att öka motivation och viljan att 

läsa. Det här projektet kan ses som ett exempel på en strategi som kan användas och även kan 

få med de mest motvilliga läsarna till att vilja läsa.                             

4.1.3 Sju regler  

En artikel som utgör en del av materialet för min studie är Seven rules of engagement: What´s 

most important to know about motivation to read (Gambrell 2011, s. 172–178). Syftet med 

denna artikel är att presentera sju forskningsbaserade regler som används för att stödja elevers 

motivation till att läsa.  

Nedan kommer dessa sju regler att presenteras:  

1. Verklighetsbaserad – viktigt att läsningen är nära anknuten till elevernas liv, eftersom 

motivation skapas när eleverna kan relatera till innehållet i texten.  

2. Variation i material – eleverna ska ges tillgång till ett stort utbud av olika typer av 

böcker, tidningar, texter på internet och texter från vardagen.  

3. Tid – det är viktigt att eleverna ges tid till att läsa i skolan för att skapa motivation.  

4. Valmöjligheter –  när eleverna känner att de har möjligheter att välja skapas även en 

större motivation.  

5. Samarbete – elever blir ofta mer motiverade när det ges en möjlighet att arbeta med 

andra.  
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6. Utmanade texter – det är viktigt att läraren stimulerar eleverna genom att ge texter 

som är utmanande men inte för svåra. Det här kan öka deras motivation, men om 

texterna är för enkla eller för svåra skapas ofta motsatt effekt.  

7. Attityder till läsning – klassrummets attityder till läsning måste vara positiv för att 

eleverna ska skapa motivation till att läsa. Det här berör främst elever med 

lässvårigheter, då dessa elever ofta har en negativ attityd till läsning och påverkas av 

lärarens och kamraternas attityder.  

Reglerna som framhålls i artiklarna kan ses som viktiga resurser för undervisningen och som 

ett stöd för läraren att öka motivationen hos eleverna (Gambrell 2011 s. 172–178).            

4.1.4 Undervisningsmetoder   

En annan artikel som utgör en del av materialet för min studie är Motivating struggling 

readers in middle school through an engagement model of classroom practice (Guthrie, och 

Davis 2010, 58–85). Syftet med den här artikeln är att presentera sex undervisningsaspekter 

som främjar läsmotivation och läskompetens hos elever med svårigheter.  

Nedan kommer dessa sex aspekter att presenteras:  

1. Kunskapsmål – läraren ska sätta upp kunskapsmål för eleverna. Eleverna gynnas ofta av 

att läraren har förväntningar och mål som eleven ska uppnå.   

2. Anknytning till verkliga livet – det är viktigt att undervisningsstoffet är nära anknutet till 

det verkliga livet. Undervisningen ska även till viss del innehålla praktisk tillämpning.  

3. Rikligt med läsmaterial – det är viktigt att eleverna erbjuds stor variation i läsmaterialet 

för att hitta något som passar just dem.  

4. Valmöjligheter – viktigt att eleverna får känna sig delaktig i valet av material och 

uppgifter vid läsning.  

5. Direkt undervisning i lässtrategier – läraren behöver hjälpa eleverna i utvecklingen av 

läsförståelsestrategierna som exempelvis ställa frågor, sammanfatta och organisera.  

6. Samarbete i inlärningssituationer – läraren ska inspirera eleverna till att samarbeta med 

varandra i inlärningssituationer.   

Författarna menar att den här modellen kan hjälpa elever med lässvårigheter att utveckla 

läsmotivation och läskompetens, dessa elever behöver både hjälp med motivationen och 

kunskapen. I den här modellen är det kunskapsmål, anknytning till verkliga livet, rikligt med 

läsmaterial, valmöjligheter och samarbete som utgör delarna som hjälper eleverna med 
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motivationen. Direkt undervisning i lässtrategier utgör den del som ska hjälpa eleverna med 

kunskapen till att förbättra läsförståelsen (Guthrie och Davis 2010 s. 58–85).      

4.1.5 Låttexter  

En annan artikel som utgör en del av materialet för min studie är Name that Word: Using 

song lyrics to improve the decoding skills of adolescents with learning disabilities (Hines 

2010, s. 16–21). Syftet med den här studien var att påvisa effekten av att använda låttexter 

som undervisningsmaterial för elever med lässvårigheter.  

Musik är något som idag är en stor del av elevernas liv och ett sätt att öka elevers motivation 

är att skapa en undervisning som är kopplad till deras vardag. Att designa undervisning 

utifrån låttexter för elever med svårigheter kan vara en bra strategi, eftersom eleverna redan 

kan många ord i låttexterna om läraren utgår från elevernas favoritlåtar (Hines 2010).  

Den här fallstudien genomförs i ett litet specialundervisningsklassrum där alla elever har ett 

eget individuellt läsprogram. I studien så deltog en elev på fjorton år med 

inlärningssvårigheter. Eleven hade inställningen att hon inte ville läsa, då hon visste att hon 

aldrig skulle lära sig. Eleven hade en bra förmåga i hörförståelse och var aktiv i 

helklassdiskussioner.  

Arbetet med låttexterna började med att läraren skrev ut texten till elevens favoritlåt. Läraren 

läste den första versen högt för eleven och pekade på ordet som lästes. Därefter fick eleven 

läsa samma vers och eleven läste första versen utan problem. Eleven fick därefter i uppgift att 

läsa de två första verserna flera gånger tills hon kunde läsa verserna. Dagen efter kom eleven 

och berättade att hon genomfört uppgiften och kunde läsa hela texten, eleven fick läsa högt 

och det visade sig att hon kunde läsa texten med några enstaka fel. Eleven var väldigt stolt 

över sig själv och ville arbeta vidare med andra uppgifter som relaterade till låten. Arbete med 

låttexten fortsatte och elevens självförtroende ökade i samma takt som motivationen för 

läsningen.  

Hines (2010 s. 16) framhåller att detta är något som hon prövat med många elever genom åren 

och sett en stor effekt på elevers självförtroende och motivation. Det här är dock endast 

effektivt arbetssätt om eleverna i fråga är musikintresserade, om inte så ger arbetssättet inte 

samma effektivitet.    

4.1.6 Intensivt träningsprogram  

Den avhandling som utgör en del av materialet för min studie är Upplevelser av intensivt 

träningsprogram för att befrämja läsförståelse och läsmotivation – en kvalitativ studie med 
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lässvaga ungdomar (Holm 2008). Syftet för den här studien var att granska lässvaga elevers 

erfarenheter av att delta i intensiva träningsprogram. Där programmens målsättning var att 

främja elevers läsmotivation och läsförståelse. Deltagarna för den här studien var sex lässvaga 

elever i årskurs åtta. Det intensiva träningsprogrammet pågick under tre perioder under ett års 

tid. Varje period innehöll tre veckor med tre timmars lästräning varje vecka, dessa tre timmar 

var fördelade i en timme schemalagd lästräning, en timme klubbträning och en timme 

hemarbete. Mellan de tre perioderna var det tre till fyra veckors paus. För att undersöka 

elevernas erfarenheter genomgick eleverna en intervju innan träningsprogrammets början och 

en gång efter träningsprogrammets slut.  

Resultatet för den här studien visar att effekten av att genomföra intensiva träningsprogram är 

god och då framförallt när det gäller elevers läsförståelse. Alla sex elever som deltog i 

programmet upplevde att läsförståelseförmågan ökade. Läsmotivationen ökade hos tre elever 

och eleverna själva trodde att effekterna berodde på att de läst mycket under programmet. 

Eleverna ansåg att träningsprogrammet till viss del hade en variation och det fanns både 

positiva och negativa upplevelser kring programmet. Vid läsning överlag och vid läx- och 

prov läsning ansåg eleverna att träningsprogrammet hade varit till nytta.     

4.1.7 Läsmotivation   

En artikel som utgör en del av materialet för min studie är Motivation to read: How does it 

change for struggling readers with and without disabilities? (Melekoglu och Wilkerson 2013, 

s. 77–88). Syftet med den här studien var att undersöka om läsmotivationen förändrades hos 

eleverna under ett läsprogram som varade i arton veckor. Eleverna som deltog i programmet 

var lässvaga elever, både elever med svårigheter och elever utan svårigheter. Eleverna som 

deltog i undersökningen var 45 elever från mellanstadiet och högstadiet.  

Läsprogrammet som eleverna deltog i innehöll varierade undervisningsmetoder och varierade 

även i om eleverna arbetade i helklass, grupper eller teknisk integrerad undervisning. 

Undervisningen genomfördes i speciella klassrum och eleverna som deltog låg på olika 

nivåer. Läsprogrammet innebar att eleverna genomförde en lektion per dag på cirka 100 

minuter. Varje lektion startar med tjugo minuter helklasslektion där läraren varierar 

undervisningen för att utveckla specifika läsförmågor, exempelvis kan läraren läsa högt eller 

undervisa i olika lässtrategier. Därefter delar läraren in eleverna i tre mindre grupper och 

läraren har tre olika uppgifter som eleverna ska arbeta med och som roterar mellan grupperna. 

I den ena uppgiften ger läraren eleverna olika aktiviteter för att stärka elevernas lässtrategier 

och den andra handlar om att eleverna självständigt arbetar på datorer för att utveckla 
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läsningen. Den sista uppgiften innebär att eleverna väljer en bok att läsa självständigt och 

svara på frågor kring texten. Efter att alla elever genomfört alla uppgifter samlar läraren 

gruppen för tio minuters uppsamling, här får eleverna berätta sina reflektioner och läraren kan 

samla elevernas tankar. För att undersöka effekten av programmet genomgick eleverna ett 

för- och eftertest där elevernas läsmotivation granskades genom tjugo frågor.  

Resultatet för studien visar att det inte var någon markant förändring i läsmotivationen hos 

elever med svårigheter. Läsmotivationen ökade i en liten grad, vilket Melekoglu och 

Wilkerson (2013 s. 85) framhåller kan bero på att elever med svårigheter har en lägre 

motivation till läsning jämfört med lässvaga elever. För lässvaga elever utan svårigheter 

ökade läsmotivation i större grad under läsprogrammet. Det är viktigt för läraren att skapa en 

förståelse hos eleverna av vikten att kunna läsa. Det här då det skulle kunna öka motivationen 

till att läsa och då även förbättra läsningen (Melekoglu och Wilkerson 2013 s. 77–88).        

4.1.8 The joy of reading  

En annan artikel som utgör en del av materialet för min studie är “The joy of reading” – An 

intervention program to increase reading motivation for pupils with learning disabilities 

(Tovli 2014, s. 69–84). Syftet med den här studien var att undersöka effekten på elevers 

läsmotivation vid användandet av läsprogrammet the joy of reading. Studien hade en 

jämförande karaktär där elever med inlärningssvårigheter deltog och jämfördes med en 

kontrollgrupp. Det var 108 elever i åldrarna sju och åtta som deltog i undersökningen. För att 

undersöka om programmet gav någon effekt på elevernas läsmotivation, undersökte man 

följande aspekter: om eleverna läste mer böcker, läste med en bättre kvalitet och om eleverna 

föredrog att läsa böcker framför andra aktiviteter. För att besvara detta genomfördes tester och 

även intervjuer med eleverna.    

The joy of reading genomfördes fem dagar i veckan i 45 minuter per dag, det här under ett 

helt år. Lektionen innehöll två delar, den ena var att eleverna fick femton minuters fri läsning 

som följdes av en skrivuppgift relaterad till läsningen. Den andra var en varierad del som 

exempelvis berörde berättande av texter, upptäcka olika typer av läsning och utveckla 

lässtrategierna (Tovli 2014, s. 69–84).    

Resultatet för den här studien visar på att elever som deltog i programmet höjde kvalitén av 

läsningen, kvantiteten av läsningen och ville läsa böcker framför andra aktiviteter. The joy of 

reading gav även eleverna positiva upplevelser av läsningen. Tovli (2014 s. 80) framhåller att 

studien visar på att elever med lässvårigheter behöver stöd från läraren för att uppnå 
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meningsfullt läsande. Författaren presenterar fem steg som kan användas som stöd för att 

uppnå glädje i läsningen. De fem stegen var följande:  

1. Genom att läraren är engagerad och skapar en stöttande och strukturerarad miljö kan 

glädje till läsningen skapas.  

2. Viktigt att läsning sker varje dag på ett strukturerat sätt.    

3. Viktigt att eleverna har tillgång till en stor variation av material vid läsning. 

4. Det bör finnas olika alternativ för läsaktiviteter.  

5. Läsaktiviteterna bör vara roliga för att kunna skapa läsmotivation.    

4.2 Analys av material  

Nedan kommer materialet från mitt resultat att analyseras utifrån tre övergripande teman, 

vilka är individualiserad undervisning, olika undervisningsaspekter och olika typer av 

läsprogram. En förklaring om vilka studier som tillhör varje tema återfinns i bilaga 2–4.   

4.2.1 Individualiserad undervisning  

Temat individualiserad undervisning utgörs av tre artiklar som berör individualiserad 

undervisning, vilka kan bidra till en ökad läsmotivation hos elever med lässvårigheter. En 

undervisning som är individanpassad beskrivs i artiklarna på tre helt olika sätt. Det som 

studiernas olika strategier har gemensamt är att undervisningen tillåter elevnära metoder. Det 

här genom att använda låttexter som är kända för eleverna, låta eleverna arbeta vid datorer 

och genomföra boksamtal för yngre barn (Alber-morgan et al. 2014 s. 356–365; Berkeley 

2007 s. 1–13; Hines 2010, s. 16–21). Effekten på elevers läsmotivation beror till stor del på 

den individanpassade undervisningen, då det är extra viktigt för elever med lässvårigheter 

(Alber-morgan et al. 2014, s. 363).     

Att individanpassa undervisningen är inte alltid en enkel uppgift för läraren. Berkeley (2007, 

s. 3) menar att läraren ofta står inför ett dilemma när undervisningen ska anpassas efter 

elevens egen nivå. Det här då eleverna kan känna ett misslyckande i att läsa material som 

ligger på en lägre nivå än inom sin årskurs. Läraren måste skapa aktiviteter för eleverna som 

är anpassade för deras olika nivåer och som ger eleverna en möjlighet att utveckla 

läsmotivationen och viljan att läsa (Berkeley 2007, s. 1–13).             

Vid den individanpassade undervisningen ges eleverna också en möjlighet till att lyckas, 

vilket i sin tur ökar elevernas självförtroende. Självförtroendet behövs för att utveckla en 

motivation till att vilja läsa (Hines 2010 s. 16–21).  
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Gemensamt för dessa tre studier är att individanpassade undervisningsmetoder ökar elevernas 

läsmotivation, läsförståelse och självförtroende på ett effektivt sätt. Det här då undervisningen 

sker för elever med lässvårigheter.      

4.2.2 Olika undervisningsaspekter  

Temat olika undervisningsaspekter utgörs av två artiklar som berör olika typer av aspekter 

som kan påverka elevers läsmotivation, främst för elever med lässvårigheter. Båda artiklarna 

behandlar liknande aspekter som berör lärarens undervisning och klassrumsmiljön. 

Undervisningsaspekterna ska hjälpa läraren att främja elevernas läsmotivation och kunskapen 

vid läsning. Det här kan hjälpa alla elever, då även elever med lässvårigheter. I artiklarna för 

det här temat återfinns fyra aspekter som är liknande, vilka är att undervisningen bör vara 

verklighetsbaserad, eleverna ska ges en mängd med varierat material, eleverna ska känna en 

valmöjlighet i att styra sin egen undervisning och även att eleverna uppmuntras till att 

samarbeta med andra (Gambrell 2011, s. 172–178; Guthrie, och Davis 2010, s. 58–85).      

Det finns även aspekter i artiklarna som författarna lyfter som de inte har gemensamt. 

Gambrell (2011, s. 172–178) framhåller ytterligare tre aspekter som är viktiga för 

läsmotivationen, vilka är att eleverna ska erbjudas utmanade texter, eleverna ska ges tid till att 

läsa och att klassrummet ska spegla en positiv attityd för läsning. Guthrie och Davis (2010, s. 

58–85) belyser ytterligare två aspekter i sin artikel, det är viktigt för läraren att ge eleverna 

undervisning i lässtrategierna och även sätta upp kunskapsmål som blir tydliga för eleverna. 

Aspekterna som framhållits i texterna kan ses som viktiga resurser för undervisningen och 

som ett stöd för att öka läsmotivationen hos alla elever, men främst för elever med 

lässvårigheter.         

4.2.3 Olika typer läsprogram  

Temat olika typer av läsprogram utgörs av två artiklar och en avhandling som berör 

läsprogram för lässvaga elever och elever med lässvårigheter. Det som finns gemensamt hos 

dessa studier är att alla visar på positiva effekter av att eleverna deltar i olika läsprogram. 

Tovli (2014 s. 80) framhåller att elever som deltog i programmet skapade positiva upplevelser 

av läsning och ökade viljan av att läsa böcker. Melekoglu och Wilkersons (2013 s. 85) studie 

visar dock att elever med lässvårigheter inte ökade läsmotivationen markant, utan det var 

lässvaga elever utan svårigheter som ökade läsmotivationen. Författarna menar att det här kan 

bero på att elever med svårigheter har en lägre motivation till läsning jämfört med lässvaga 

elever. Det krävs att eleverna ges den tid som behövs för att skapa utrymme för att utveckla 

en större motivation för läsning.            
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Avhandlingen som ingick i det här temat belyser elevers erfarenheter av läsprogram (Holm 

2008 s. 46–80). Eleverna upplevde att läsprogrammet hade en positiv inverkan på 

läsförståelsen och läsmotivationen, eleverna trodde själva att det här berodde på att i 

programmet läste eleverna mycket. Artiklarna och avhandlingen som representerar detta tema 

visar på positiva effekter och positiva upplevelser hos eleverna.  
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5 Diskussion  

Nedan kommer resultatet för min studie att kortfattat sammanfattas och diskuteras i relation 

till informationen som presenterads under bakgrundsavsnittet. En reflektion om vad studien 

skulle kunna innebära för läraryrket genomförs samt en metoddiskussion där metoden för 

studien diskuteras.  

5.1 Sammanfattning av huvudresultat  

Den här systematiska litteraturstudien har genomförts med utgångspunkt i följande 

frågeställningar ”Vad säger forskningen om vilka metoder läraren kan använda för att 

utveckla läslust och läsmotivation i undervisningen för elever med lässvårigheter?” Studien 

har bearbetat forskning som bedrivits i skolans värld. Resultatet har visat att det inte är en 

enkel uppgift för läraren att skapa en undervisning som utvecklar läslust och läsmotivation 

hos elever med lässvårigheter. För att utveckla läslust och läsmotivation har individualiserad 

undervisning visat sig vara ett effektivt arbetssätt. Att individualisera undervisningen kan 

genomföras på olika sätt. I resultatet för min studie presenteras 3 olika metoder, vilka alla 

gynnar elevers läsmotivation, läsförståelse och självförtroende på ett effektivt sätt. Det finns 

aspekter som berör lärarens undervisning och klassrumsmiljö, vilka främjar elevers 

läsmotivation och kunskap vid läsning. Dessa aspekter kan ses som viktiga resurser för 

läraren och som stöd i utformandet av undervisningen för elever med lässvårigheter. Att delta 

i olika läsprogram visar sig utveckla positiva upplevelser av läsning. Det här bidrar till 

metoder som gynnar elevers läsmotivation och läslust.       

5.2 Resultatdiskussion  

Nedan kommer resultatet för studien att diskuteras. Diskussionen kommer att ta sin 

utgångspunkt ifrån de tre teman som identifierades, vilka är individualiserad undervisning, 

olika undervisningsaspekter samt olika läsprogram. Utifrån motivationsteorier, 

styrdokumenten, läsning och lässvårigheter kommer temana att diskuteras. 

5.2.1 Individualiserad undervisning  

En individanpassad undervisning kan i teorin ses som en enkel uppgift för läraren, men i 

praktiken är det en svår uppgift där läraren ofta står inför olika dilemman. Berkeley (2007, s. 

3) framhåller att ett dilemma som läraren ofta står inför i undervisningen är att få eleverna 

med lässvårigheter att vilja läsa böcker på deras egen individuella nivå. Det då det kan kännas 

som ett misslyckande att inte läsa på samma nivå som sina klasskamrater. Känslan av 
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misslyckande kan i sin tur påverka läsmotivationen hos eleverna och bidra till en ond cirkel i 

undervisningen. Häggström (2010, s. 240–241) belyser att det är viktigt för läraren att tidigt 

fånga upp elever med lässvårigheter så att denna onda cirkel inte skapas. Det ger även läraren 

en större möjlighet att skapa en individuell undervisning om eleverna fångas upp tidigt.     

Westlund (2009, s. 26ff) påpekar att det är viktigt för läraren att uppmärksamma två 

dimensioner som påverkar läsmotivationen, vilka är elevens självkänsla och hur eleven 

värderar läsning. Det är genom läsningen som eleverna ges möjligheter till att skapa en tilltro 

till sin egen förmåga och undervisningen bör bidra till dessa möjligheter. De olika arbetssätten 

som presenterades i min studie visar på att om läraren använder sig av elevnära metoder ökar 

elevernas tilltro och motivation till att läsa. Att använda låttexter som är kända för eleverna, 

låta eleverna arbeta vid datorer och arbeta med boksamtal för yngre barn utvecklar positiva 

effekter på läsmotivationen, läsförståelsen och självförtroendet (Alber-Morgan et al. 2014, s. 

356–365; Berkeley 2007, s. 1–13; Hines 2010, s. 16–21).  

Läsförmågan är nära kopplad till elevernas motivation och undersökningarna i PIRLS visar att 

läsförmågan hos elever i den svenska skolan sjunker. I PIRLS undersöks bland annat 

individens motivation och intresse för att läsa (Skolverket 2016 a). Läsmotivationen blir då en 

viktig del i utvecklingen av läsförmågan. Alber-Morgan et al. (2014, s. 363) menar att 

individanpassa undervisningen är extra viktigt för elever med lässvårigheter och att en sådan 

undervisning ökar elevers läsmotivation. Att anpassa undervisningen efter individens behov 

kan bidra med en ökad läsmotivation och framförallt en ökad läsförmåga, dock är det inte 

alltid en enkel uppgift för läraren.      

Elever med låg läsmotivation kännetecknas ofta av en negativ självbild och självkänsla, vilket 

kopplas till deras prestationer i undervisningen. Känslan av att misslyckas påverkar elevernas 

vilja att lära sig läsa och det är lätt att det uppstår en ond cirkel. Att stärka elevers självkänsla 

och självbild är därför en viktig del av lärarens arbete, detta för att känslan av misslyckande 

inte ska hindra eleverna från att lära sig läsa (Skolverket 2015). Att eleverna får känna läslust 

och läsmotivation för att lära sig läsa blir då en viktig del i undervisningen. För att motverka 

att eleverna skapar en negativ självbild kring läsning måste läraren skapa aktiviteter som är 

anpassade efter deras individuella nivå. Berkeley (2007, s. 1–13) menar att aktiviteterna måste 

skapa möjligheter för eleverna att utveckla läsmotivation och en vilja till att läsa. Något som 

visat sig gynna elevernas självförtroende på ett effektivt sätt är individuell undervisningen och 

specifikt då för elever med lässvårigheter. Att använda sig av individuell undervisningen ger 

eleverna en möjlighet till att lyckas, dock ger inte all individualiserad undervisning en positiv 
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inverkan på elevernas självförtroende och motivation. Det är upp till läraren att hitta den 

undervisning som passar för den specifika eleven, vilket inte alltid är en enkel uppgift. Det är 

viktigt att eleverna trots en individualiserad undervisning inte känner utanförskap som 

påverkar deras motivation, utan fortfarande känner en tillhörighet med de övriga eleverna. För 

att eleverna ska vilja lära sig läsa krävs det att eleverna är motiverade och har en positiv 

självkänsla. Detta då läsutvecklingen är beroende av motivation och självkänsla (Hines 2010, 

s. 16–21; Westlund 2009, s. 69). Motivation är en del av individens uppfattning om sig själv 

(Helin 2012, s. 32; Imsen 2007, s. 463–464). Vilket gör att elevernas motivation och 

självförtroende är nära varandra och påverkar varandra i läsutvecklingen.    

5.2.2 Olika undervisningsaspekter  

Att skapa en undervisning som främjar elevernas läsmotivation och läslust är inte alltid en 

enkel uppgift för läraren. I resultatet för min studie beskrivs olika undervisningsaspekter som 

kan hjälpa läraren att skapa en undervisning som främjar läsmotivation. Att använda sig av 

dessa aspekter som ett stöd i utformandet av undervisningen skulle kunna hjälpa läraren. 

Westlund (2009, s. 26 ff) menar på att i utvecklingen av läsmotivation bör läraren vara 

medveten om att motivationen påverkas av elevens värdering av läsningen. Det blir då viktigt 

att det finns en positiv attityd i klassrummet för att eleverna ska kunna utveckla läsmotivation. 

För elever med lässvårigheter blir detta ännu viktigare, då dessa eleverna påverkas ännu mer 

av negativa attityder. Westlund (2009, s. 25) påpekar att individens motivation påverkas av 

vilka sociala grupper som individen tillhör och gruppens attityd till läsningen. Lärarens och 

rektorns förväntningar på eleverna är också något som Westlund (2009, s. 25) lyfter fram som 

en bidragande faktor till elevernas motivation. Genom att läraren utformar kunskapsmål som 

eleverna ska uppnå skapas förväntningar från läraren, vilket kan ses som en bidragande faktor 

till en ökad motivation (Guthrie och Davis 2010, s. 58–85).       

Lässvårigheter kan komma att uttrycka sig på olika sätt och i olika grad. Läraren behöver 

finnas som ett stöd för dessa elever och undervisa i olika lässtrategier. Det här då elever med 

lässvårigheter kan ha problem i att behärska språkförståelsen och ordavkodningen eller enbart 

en av dessa (Westlund 2015, s. 96–97). I ljuset av detta skulle de undervisningsaspekter som 

presenteras kunna användas som ett stöd för att undervisa olika lässtrategier och för att 

utveckla läsmotivation hos elever med lässvårigheter. I Lgr11 (Skolverket 2016 c, s. 9 och 

253) står det skrivet att eleverna ska kunna använda sig av olika lässtrategier för att kunna 

läsa med flyt. Det blir då viktigt för läraren att undervisa i olika typer av lässtrategier för att 
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ge eleverna möjligheter att utveckla dessa, vilket blir extra viktigt för elever med 

lässvårigheter.        

Enligt Imsen (2007 s. 462–463) så genomför individen sådant som är behagligt och skapar 

lust. Vilket gör att det blir viktigt för läraren att skapa en undervisning som är lustfylld och 

där det är en miljö som är trivsam för eleverna. En undervisning som har en anknytning till 

verkliga livet och som eleverna kan relatera till är en nyckelfaktor till att kunna skapa en 

lustfylld undervisning. Att eleverna ges en möjlighet till ett varierat material och möjligheter 

att styra sin egen undervisning är två andra viktiga nyckelfaktorer som kan skapa en lustfylld 

undervisning (Gambrell 2011, s. 172–178; Guthrie, och Davis 2010, s. 58–85). En sådan 

undervisning gör det möjligt för eleverna att utveckla motivation och lust för läsning. Det är 

inte enbart motivation som krävs för att elever med lässvårigheter ska utveckla sin 

läsförståelse, det krävs även kunskap. Sådan kunskap skapas genom att läraren undervisar i 

lässtrategier. Undervisningsaspekterna som framhållits i texterna kan ses som viktiga resurser 

för undervisningen och som ett stöd för att öka läsmotivationen hos alla elever, men främst 

elever med lässvårigheter.          

5.2.3 Olika typer av läsprogram  

Läsprogrammen som ingår i denna studie visar att programmen kan skapa positiva 

upplevelser av läsning och ökade viljan av att läsa böcker hos eleverna (Melekoglu och 

Wilkersons 2013, s. 85; Holm 2008, s. 46–80; Tovli 2014, s. 80). Det finns dock inget som 

säger att alla läsprogram är bra och att det gynnar alla elever att delta i läsprogram. Taube 

(2007, s. 89–90) belyser vikten av att elevers möte med läsning är positiv då det är en 

avgörande faktor för elevernas läsmotivation. Negativa upplevelser av läsning kan bidra till 

att lässituationerna blir färre och eleverna kanske hellre avstår från att läsa. Det här skulle 

kunna ses som ett hinder, då elever som inte läser inte heller skapar en god läsförståelse. 

Skolverket (2016 b) menar att det är viktigt att alla elever känner lust och motivation till att 

vilja lära sig läsa, detta då läsinlärningen är en viktig del av all undervisning. För att eleverna 

ska kunna tillgodogöra sig all den kunskap som finns i undervisningen krävs det att de 

utvecklar en god läsförståelse. Taube (2007, s. 14) menar att det finns tre faktorer som behövs 

för att eleverna ska kunna läsa. Det krävs att läsaren kan avkoda orden, förstå orden och 

motiveras till att läsa. Om eleverna i tidig ålder skapar negativa upplevelser av läsningen finns 

det risker att dessa påverkar motivationen till att vilja läsa.                

I lärandeprocesserna har läsprogrammen visat sig skapa positiva upplevelser hos eleverna 

(Melekoglu och Wilkersons 2013, s. 85; Holm 2008 s. 46–80; Tovli 2014 s. 80). Skolverket 
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(2015) påpekar att motivationen ökar hos eleverna om de får en känsla av att deras insats 

styrker den egna förmågan att kunna läsa. Elevernas tankar formar motivationen, då 

motivationen är en del av individens uppfattning om sig själv och sitt kunnande (Helin 2012, 

s. 32; Imsen 2007, s. 463–464). Elever med lässvårigheter har ofta en lägre motivation och 

upplevelser av läsningen som är negativa. Det blir därför för läraren speciellt viktigt att skapa 

undervisning för dessa elever där det ges en möjlighet att skapa positiva upplevelser. 

Resultatet för min studie visar på att använda sig av olika typer av läsprogram kan gynna 

elevers motivation och framförallt deras upplevelser av läsning. Vilket enligt Holm (2008, s. 

81ff) skulle kunna bero på att i programmen så läser eleverna mer än i den ordinarie 

undervisningen.  

5.3 Konsekvenser för undervisningen  

Det finns brister i kunskapen om hur läraren ska arbete för att utveckla läsmotivation och 

läslust hos elever med lässvårigheter. Det här då dessa elever ofta har en negativ inställning 

till läsning. Det krävs att lärarna tar del av evidensbaserade kunskaper om vilka metoder som 

är gynnsamma och vilken undervisning som utvecklar läsmotivation och läslust. Studien har 

kartlagt olika metoder som kan genomföras både i ordinarieundervisning och som kan 

användas för att individualisera undervisningen, vilka skulle kunna vara användbara för 

verksamma lärare.          

5.4 Metoddiskussion  

En systematisk litteraturstudie bör genomföras med ett objektivt, systematiskt och kritiskt 

förhållningssätt. Det här för att kunna identifiera eventuella brister i den egna metoden och 

arbetsgången. Det är optimalt att kunna tillgodogöra sig all forskning som finns inom ämnet 

som valts att undersökas, dock på grund av olika orsaker är det inte alltid möjligt (Eriksson 

Barajas et al. 2013, s. 31:43). Denna studie har genomförts inom en begränsad tidsram, vilket 

har bidragit till vissa avgränsningar. Denna studie skulle genomföras under ett antal veckor, 

vilket skapade en tidsbrist i sökandet efter relevant litteratur. I utformandet av sökorden för 

studien undersöktes vilka sökord som gav relevanta träffar. De rätta sökorden prövades fram 

på olika sökmotorer, där olika sökord användes och som resulterade i fyra nyckelord. 

Nyckelorden bidrog till relevant litteratur, men om mer tid hade getts finns det möjlighet att 

andra ord skulle kunna identifieras och att det finns relevant litteratur som gått förlorad. 



Jennifer Hultman 

 32 

I den manuella avgränsningen av den relevanta litteraturen visade det sig att visa artiklar inte 

fanns i fulltext. Dessa artiklar valdes bort då det inte gick att få en tydlig bild av studien som 

genomförts. Detta skulle kunna bidra till att relevant litteratur gick förlorad.                 

5.5 Fortsatta studier  

Forskningsfältet som studerats inom ramen för den här studien har visat sig innehålla en stor 

mängd med material. Mycket av materialet fokuserar på stora projekt som genomförs i 

klassrummen, vilket skulle kunna vara svårt för en enskild lärare att genomföra i vissa fall. 

Det här gör att det finns utrymme för framtida forskning att undersöka mer specifika metoder 

som läraren kan använda sig av i klassrummet.      
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Bilagor  

Nedan återfinns ett antal bilagor för denna studie. Den första bilagan är sökschemat som 

använts för studien och som beskriver hur sökningarna genomfördes i olika databaser. Bilaga 

2–4 innehåller de avhandlingar och artiklar som har använts som material för att beskriva 

resultatet i denna studie. I tabellerna i bilaga 2–4 lyfts följande aspekter:  

1. Artikeln/avhandlingens författare, år och titel.  

2. Syftet med studien.  

3. Vilken metod/forskningsansats som forskarna använt sig av och deltagarna i studien.  

4. Vilken typ av metod som kan hjälpa eleverna att öka läsmotivation och läslust.  

5. Resultatet för studien.   

Bilaga 1: Sökschema  

Databas Sökord Antal träffar 

(peer 

reviewed) 

Lästa 

abstract  

Lästa i 

fulltext  

Använda 

artiklar 

/avhandlingar 

Namn på 

författarna 

Linguistics 

and 

Language 

Behavior 

Abstracts 

(LLBA) 

4/4-17 

“Reading 

motivation” 

AND 

“Reading 

disability”   

131 10 5 5 Alber-

morgan et 

al. (2014) 

Berkeley 

(2007) 

Hines 

(2010) 

Melekoglu 

och 

Wilkerson 

(2013) 

Tovli 

(2014) 

LIBRIS  

4/4-17 

Läsmotivation 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 
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Reading 

motivation + 

Reading 

disability 

 

Lässvårigheter 

Avgränsning 

avhandlingar   

9 

 

 

62 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

Google 

Scholar  

4/4-17 

Läsmotivation 

+ 

Lässvårigheter  

 

Reading 

motivation + 

Reading 

disability 

100 

 

 

 

3 000 

7 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

2 

Holm 

(2008) 

 

 

Gambrell 

(2011) 

Guthrie och 

Davis 

(2010) 
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Bilaga 2: Individualiserad undervisning  

Författare, år, titel Syfte Metod Typ av stöd  Resultat 

Alber-Morgan, Sheila R; 

Cullen, Jennifer M; 

Schnell, Senny T; 

Wheaton, Joe E. (2014): 

Improving reading skills 

of students with 

disabilities using 

headsprout 

comprehension. 

Syftet med denna artikel 

var att undersöka effekten 

av att använda 

“Headsprout 

comprehension” i 

lågstadiet för elever med 

svårigheter.  

Kvantitativ metod.  

6 stycken elever med 

svårigheter deltog i 

undersökningen.  

För- och eftertester 

genomfördes.    

Programmet genomfördes 

i årskurserna 3–5 

Dataprogrammet är ett 

program som stödjer 

läsning och består av 50 

online lektioner.  

Eleverna får besvara och 

ställa olika typer av 

frågor.  

 

Studien visar på att 

använda sig av 

dataprogrammet gynnar 

alla 6 deltagares 

läsförståelse.   

Berkeley, Sheri (2007): 

Middle Schoolers with 

Reading Disabilities in 

Book Club? 

Syftet med artikeln är att 

beskriva ett projekt som 

motiverar elever med 

lässvårigheters till att vilja 

läsa och läsa böcker på 

deras egen nivå.  

Kvalitativ.  

Genomfördes på 

mellanstadiet.   

Bokklubb. 

Genomfördes under en 

längre period och skulle 

generera i ett boksamtal 

för yngre elever.  

I projektet genomfördes 6 

aktiviteter och slutligen ett 

boksamtal.  

Projektet visade på att 

elevernas motivation 

ökade och eleverna valde 

böcker på deras egen nivå 

efter projektet.    
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Hines, Sara J. (2010): 

Name that Word: Using 

song lyrics to improve 

the decoding skills of 

adolescents with 

learning disabilities. 

Syftet med den här 

artikeln var att visa på 

effekten av att använda 

låttexter i undervisningen 

för elever med 

svårigheter.  

Kvalitativ Fallstudie.   

En elev på 14 år med 

inlärningssvårigheter 

deltog i studien.  

Låttexter som material i 

läsundervisningen. 

Låttexter som tidigare är 

kända för eleven.   

Studien visar på goda 

effekter på elevernas 

självförtroende och 

motivation, dock endast 

god effekt om eleverna är 

musikintresserade.  

 

Bilaga 3: Olika undervisningsaspekter  

Författare, år, titel Syfte Metod Typ av stöd  Resultat 

Gambrell, Linda B 

(2011):  

Seven rules of 
engagement: What´s 
most important to know 
about motivation to 
read.  

Syftet med denna artikel 
var att presentera sju 
forskningsbaserade regler 
som stödjer elevers 
motivation till att läsa.  

Litteraturstudie.  Sju regler som ökar 
motivationen för eleverna 
att vilja läsa.   

Reglerna kan ses som en 
viktig resurs för arbetet 
med att öka motivationen 
hos eleverna. Forskningen 
visar att dessa sju kan ses 
som viktiga 
undervisningsaspekter.   

Guthrie, John T. & 

Davis, Marcia H. (2010): 

Motivating struggling 
readers in middle school 

Syftet med denna artikel 
är att belysa sex 
undervisningsaspekter 
som främjar läsmotivation 
och läskompetens.   

Kvalitativ.   Sex undervisningsaspekter 
som kan öka 
läsmotivation.    

Studien resulterar i sex 
undervisningsaspekter 
som fokuserar på 
klassrumsmiljön och 
lärarens undervisning. 
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through an engagement 
model of classroom 
practice. 

Vilka främjar elevernas 
läsmotivation.  

 

Bilaga 4: Olika typer av läsprogram  

Författare, år, titel Syfte Metod Typ av stöd  Resultat 

Holm, Joanna. (2008): 

Upplevelser av intensivt 
träningsprogram för att 
befrämja läsförståelse 
och läsmotivation – en 
kvalitativ studie med 
lässvaga ungdomar. 

Avhandlingens syfte är att 
granska lässvaga elevers 
erfarenheter av intensivt 
träningsprogram, där 
programmens målsättning 
är att främja elevers 
läsmotivation och 
läsförståelse.   

Kvalitativ.  

Det var sex elever som 

deltog i studien.  

Intervjuer genomfördes.   

Intensivt träningsprogram.  Alla 6 elever som deltog 
upplevde att läsförståelse 
förmågan ökade. 
Läsmotivationen ökade 
hos 3 elever och eleverna 
själva trodde att effekterna 
berodde på att dem läst 
mycket under 
programmet.   

Melekoglu, Macid A. & 

Wilkerson, Kimber L. 

(2013): 

Motivation to read: How 
does it change for 
struggling readers with 
and without disabilities? 

Syftet med denna studie 
var att undersöka om 
läsmotivationen förändras 
för elever som kämpar 
med läsningen under ett 
18 veckors projekt.   

Kvantitativ.  

Det var 45 elever på 
mellanstadiet och i 
högstadiet som deltog i 
undersökningen.   

Läsprogram  Resultatet visar att det inte 

var någon markant 

förändring hos elever med 

stora svårigheter. För 

lässvaga elever utan 

svårigheter såg man en 

ökning på motivationen.   
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Tovli, Ester. (2014): 

“The joy of reading” – 
An intervention 
program to increase 
reading motivation for 
pupils with learning 
disabilities. 

Syftet med den här studien 
var att undersöka effekten 
på elevers läsmotivation 
efter genomförandet av 
programmet ”the joy of 
reading”.  

En jämförande studie med 

en testgrupp och en 

kontrollgrupp.  

Intervjuer.  

Blandad ansats, både 
kvalitativ och kvantitativ 

Läsprogram  Resultatet visar på att 
elever som deltog i 
programmet höjde 
kvalitén av läsningen, 
kvantiteten av läsningen 
och ville läsa böcker 
framför andra aktiviteter.   

 


