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Abstrakt  
Nesset, Sandra (2018). Motiverade läsare: Hur lärare kan arbeta för att motivera elever till 

läsning. Självständigt arbete, Svenska, inriktning 4–6, avancerad nivå, 15 högskolepoäng. 

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 

 
Denna studie undersöker hur lärare resonerar om utmaningen att motivera elever till läsning. 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer lärare anser påverkar elevers motivation till 

läsning samt hur lärare ser på sin egen roll när det handlar om att motivera elever till läsning. 

Tre verksamma lärare som undervisar i ämnet svenska har intervjuats. Studiens resultat har 

visat att bristande tålamod, mognad och koncentration är faktorer som lärarna anser påverkar 

elevernas motivation till läsning negativt. En faktor som kan gynna elevernas motivation till 

läsning enligt lärarnas uppfattning är vad de har för erfarenheter av läsning från hemmet. 

Resultatet visar även att lärarna upplever att deras relation till eleverna har en stor inverkan på 

elevernas motivation till läsning. Genom att lärarna har en positiv inställning och är 

engagerade till elevernas läsning menar lärarna att det kan få eleverna att förstå värdet av att 

ha en god läsförmåga. Att utgå ifrån elevernas intresse när de ska läsa är en gynnsam strategi. 

Även att eleverna läser tillsammans i grupp har en positiv inverkan på eleverna. Samt att 

eleverna får möta uppgifter som är anpassade efter deras förutsättningar och kunskapsnivå, är 

faktorer som påverkar elevernas motivation till läsning positivt.  

 

 

 

Nyckelord: motivation, lärare, läsning 
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1. Inledning 
Att kunna läsa är en grundläggande förmåga som krävs i skolans alla ämnen, även i det 

vardagliga livet. En av skolans främsta uppgifter är att alla elever ska lära sig att läsa. Utan 

läsförmåga finns det risk att elever inte kan tillgodogöra sig undervisningen i skolan och så 

småningom hamna utanför i samhället. Att ha läsförmåga är en demokratisk rättighet och ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv är befolkningens läsförmåga viktig för samhällets ekonomi 

och välstånd (Fridolfsson 2008, s. 15). För att kunna tolka och reflektera över det som läses 

krävs en utvecklad läsförmåga. Detta är nödvändigt för att kritiskt kunna granska omvärlden 

och på sätt förstå, påverka och förändra den (Stensson 2006, s. 7). 

  

Jämförs den svenska skolan internationellt, visar det att den är välutvecklad. Lärarna har en 

bra utbildning, det finns materiella resurser och läroplanen är väl utvecklad och med stora 

ambitioner (Lundberg 2010, s. 99).  Trots detta har en stor del av eleverna i den svenska 

skolan svårigheter att nå en “godtagbar standard” när det gäller de grundläggande 

färdigheterna att läsa och skriva. Detta är inte endast oroväckande i skolans värld utan även i 

yrkeslivet och samhället. Dagens svenska samhälle innefattar yrken och livsbanor som har 

blivit allt mer komplicerade och krävande, vilket gör att de individer som saknar läs- och 

skrivförmåga riskerar en social och personlig katastrof, då läsförmågans betydelse i ett 

informationssamhälle är stora (Lundberg 2010, s. 99). Lundberg (2010) skriver att skolans 

och statens ambitioner är att alla elever ska bli goda läsare för att förhindra och minska de 

sociala klyftorna som finns i det svenska samhället (2010, s.100). 

  

Historiskt och internationellt sett har elevers läsförmåga i den svenska skolan legat i framkant, 

men mellan 1990 till 2000-talet bröts den positiva trenden. Fridolfsson (2008) skriver att 

mätningar har visat att elevers läsförmåga i den svenska skolan har försämrats från tidigare år. 

I början av 2000-talet var det enligt Skolverket 10 % av eleverna i den svenska grundskolan 

som inte nådde målen i de tre kärnämnena. Skolverket menade att bristande läs- och 

skrivförmåga var en anledning till de resultaten. Bristande läsförmåga påverkar inte bara 

ämnet svenska utan det påverkar även de övriga ämnena i skolan (Fridolfsson 2008, s. 16).  

 

Fridolfsson (2008) skriver att ett av det viktigaste målet skolan har är att eleverna ska 

utveckla en god läsförmåga de första skolåren. Även att läsning ska ses som något positivt för 

eleverna är en viktig del. Lärarnas roll är därför central i hur undervisningen ser ut. Även 

lärarnas kunskaper i hur elever lär sig att läsa och skriva är av stor vikt (2008, s.18). 



	 5	

Motivation är en grundläggande faktor och förutsättning inom utbildning. Elevernas 

motivation för skolarbete har en avgörande roll för deras skolframgångar och det finns ett 

tydligt samband mellan motivation och skolresultat. För att utveckla sin läsförmåga är 

motivation av stor betydelse för eleverna och deras lärande. Bristande motivation kan påverka 

elevernas lärande, även de framtida val de kommer att göra. Det är skolans och lärares uppgift 

att motivera eleverna till lärande genom att skapa de förutsättningar eleverna behöver för att 

kunna inhämta kunskaper. Samtidigt är det en av lärarnas största utmaning att motivera sina 

elever, skriver Skaalvik och Skaalvik (2015, s. 6- 11). 

 

1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer lärare anser påverkar elevers 

motivation till läsning samt hur lärare ser på sin egen roll när det handlar att motivera elever 

till läsning.  

 

Frågeställningar:  

 

• Vilka faktorer anser lärare påverkar elevers motivation till läsning? 

• Hur ser lärare på sin egen roll när det handlar om att motivera elever till läsning? 
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2 Bakgrund   

2.1 Läroplanen för grundskolan 2011 

Skolan har ett dubbelt uppdrag, dels ett demokratiuppdrag och dels kunskapsuppdrag. Skolan 

ska bidra till att skapa goda samhällsmedborgare. Lärare som arbetar i skolan har därmed en 

viktig roll att fylla. Ett av skolans grundläggande värde är att bidra till att alla elever inhämtar 

kunskaper och utvecklas, samt främjar en livslång lust att lära (Skolverket 2011, s. 8-9).  

 

Skolan ska möta alla elever utifrån deras förutsättningar. Alla elever ska få utveckla en tilltro 

till sin språkliga förmåga, genom att samtala, läsa och skriva (Skolverket 2011, s. 9).  Genom 

att undervisningen tar upp olika övergripande perspektiv ska eleverna ges möjlighet att 

utveckla kunskaper och förståelse för dessa. De centrala perspektiv som eleverna ska få ta del 

av är: historiska perspektiv, miljöperspektiv, internationellt perspektiv och etiska perspektiv. 

Dessa perspektiv ska bidra till grundläggande kunskaper som är nödvändiga i livet 

(Skolverket 2011, s. 9-10).  

Lärare ska arbeta för att skapa en trygg gemenskap, där eleverna ska känna en drivkraft att 

vilja lära. Eleverna ska känna glädje och motivation till att nå nya mål och utmaningar i 

undervisningen (Skolverket 2011, s. 10). Skolans ansvar är att eleverna får tillgång till de 

kunskaper som är viktiga som individ samt till en fortsatt utbildning (Skolverket 2011, s.13).  

Att ha en god läsförmåga krävs i skolans alla ämnen. I ämnet bild, under det centrala 

innehållet för årskurs 4-6 står det att eleverna ska kunna läsa, skriva och samtala för att 

analysera bilders utformning och budskap (2011, s. 30). I ämnet engelska är läsningen en 

central kunskap som krävs. Under rubriken lyssna och läsa i det centrala innehållet står det 

bland annat att eleverna ska kunna läsa olika texter från olika medier, sagor, dikter och 

berättelser (2011, s. 35). Under ämnet hem- och konsumentkunskap står det att eleverna ska 

kunna läsa olika recept och instruktioner för bakning (2011, s. 42). Inom musikämnet krävs 

också läskunnighet för att förstå musikens sammanhang och funktion. Det står att eleverna 

ska ha kunskap om: Ord och begrepp som behövs för att läsa, skriva och samtala om 

musicerande och om intryck samt upplevelser av musik (Skolverket 2011, s. 153).  I ämnet 

slöjd ska eleverna kunna läsa olika typer av arbetsbeskrivningar (2011, s. 247). I geografi står 

det skrivet att läsning behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om centrala ord och 

begrepp inom ämnet (2011, s.193).  
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Lärarna ska arbeta för att alla elever ska vilja lära och att de utvecklar en tillit till deras egen 

förmåga (Skolverket 2011, s. 14).  I läroplanen (Lgr 11) står de att ”Läraren ska organisera 

och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling” 

(Skolverket 2011, s. 14). Det framkommer även att lärare ska ”organisera och genomföra 

arbetet så att eleverna upplever att kunskap är meningsfullt och att den egna 

kunskapsutvecklingen går framåt” (Skolverket 2011, s. 14). 

Språket är ett av det viktigaste redskap som människan har, det bidrar till tänkande, 

kommunikation och lärande (Skolverket 2011, s. 252). I läroplanens (Lgr 11) syfte för ämnet 

svenska står det att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper i och om det svenska 

språket. I undervisningen ska lärare ge eleverna förutsättningar att utveckla deras tal- och 

skriftspråk så eleverna känner en tilltro till språket för att kunna delta i olika sammanhang 

samt för att kunna använda språket i och för olika syften. I läroplanen (Lgr 11) står det att 

lärare ska bidra till att skapa ett intresse och motivation hos eleverna för att läsa och skriva. 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att skapa och bearbeta olika typer av texter. 

Eleverna ska utveckla färdigheter att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och 

föränderliga texter, även kritisk granska information. Eleverna ska få ta del av olika texter och 

genrer, bland annat skönlitteratur från förr och nu och från olika platser i världen. Genom att 

eleverna får möta olika typer av texter skapar det förutsättningar till att utveckla språket, 

identitet och få en förståelse för omvärlden (Skolverket 2011, s. 252).  

I ämnet svenskas centrala innehåll för årskurs 4-6 står det att eleverna ska utveckla 

lässtrategier som bidrar till att de kan förstå och tolka olika texter från olika medier, även att 

de ska kunna förstå texters budskap, både det som står skrivet och det som står mellan raderna 

(Skolverket 2011, s. 254). Det finns fler punkter under det centrala innehållet för årskurs 4-6 

som handlar om skrivande, bland annat att ha kunskap om språkets struktur, som 

meningsbyggnad, huvudsatser, stavning och så vidare. Söka information är även en del i det 

centrala innehållet som eleverna ska uppnå, även där krävs det att eleverna har en god 

läsförmåga. Eleverna ska läsa olika typer av texter från olika tider samt olika genrer, de ska 

även ha kunskap i hur texter är uppbyggda och ha vetskap om att språkbruk används på olika 

sätt beroende på olika syften (Skolverket 2011, s. 254-255). 

 

Kunskapskraven är de krav eleverna ska ha uppnått i årskurs 6. För att nå de målen som är 

skrivna i kunskapskraven för ämnet svenska ska eleverna bland annat kunna läsa 

skönlitteratur och sakprosa anpassat efter deras ålder. De ska även kunna läsa med flyt, 
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använda olika lässtrategier, visa att de har läsförståelse, kunna tolka olika litterära verk och 

beskriva sina upplevelser av läsning (Skolverket 2011, s. 259).  

 

Lärare har en komplex och central roll för att eleverna ska uppnå alla de punkter som finns 

under centralt innehåll i de olika ämnena, samt de övergripande syftena och värdena som 

finns i Läroplanen (Lgr11). I skolverkets kommentarmaterial till kursplanen i svenska (2017) 

står det att undervisningen i svenska ska bidra till att skapa möjligheter att läsa och att 

upptäcka glädjen i det. Att ha goda kunskaper i det svenska språket påverkar lusten och 

glädjen i att ta del av litteratur, film, teater och andra språkliga sammanhang (Skolverket 

2017, s. 5). Som det har nämnts ovan ska eleverna få möta skönlitteratur från olika tider och 

från olika delar av världen, syftet med det är att ge eleverna möjligheten att få läsa och 

upptäcka glädjen i att läsa om olika tider och platser, på så sätt får de ta del av andras 

berättelser. Det kan bidra till att motivera eleverna till att vilja läsa, genom att få ta del av 

andras berättelser kan det även hjälpa eleverna att utveckla sitt språk, identitet och få 

förståelse för världens omkring, detta står skriver i syftestexten i läroplanen (Skolverket 2017, 

s. 7).  

 

Under de senaste åren har textbegreppet utvidgats, den största anledningen till det är det 

föränderliga samhället. På grund av detta har läroplanen 11 reviderats och vissa delar som 

lagts till handlar om den digitala förändring som skett i samhället de senaste åren.  

Textbegreppet innebär att olika medier, kanaler och uttrycksformer som; mobiler, film, 

musik, dans och så vidare ska användas i skolan för att utveckla kunskaper och inte endast 

fokusera på de traditionella skrivna texterna (Lundberg 2010, s. 10-11).  Men även fast 

samhället förändras och utvecklas kommer den skrivna texten fortsätta att ha den viktigaste 

rollen för lärande och kunskapsförmedling, skriver Lundberg (2010, s. 11).  

 

3 Tidigare forskning 
3.1 Läsning  

Läsning är en komplex process som innebär ett antal förmågor (Varga 2015, s. 3). En 

förutsättning för läskunnighet är fonologisk medvetenhet. Fonologisk medvetenhet innebär att 

ha förmågan att tänka på och hantera ljudet från språket. Barn som har en god fonologisk 

medvetenhet är mer framgångsrika då det gäller läsning än de barn som har en sämre 

fonologisk medvetenhet. Barn måste medvetet tänka på ljuden i språket och hur de ljuden kan 

kopplas samman med bokstäver. När barnen ska börja avkoda ord använder de sig av sin 
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fonologiska medvetenhet. De barn som har förmågan att koppla bokstäver till ljud och sätta 

det samman till ord har knäckt läskoden (Henbest och Apel 2017, s. 305). 

 

Läsförståelse är en viktig del av läsförmågan. Läsförståelse innebär allt ifrån att läsa en skylt 

till mer avancerad läsning (Elbro u.å.). För att ha en god läsförståelse krävs bokstavs- och 

ordkännedom. Elevernas förmåga att kunna läsa noggrant med flyt och ha ett utvecklat 

ordförråd är nödvändig för att eleverna ska förstå de texter de läser. Att kunna lagra 

information från texten och koppla det till tidigare erfarenheter är även en del av 

läsförståelsen. En elev med god läsförståelse kan förutse vad texten kommer att handla om, 

relatera texten till egna erfarenheter, ställer frågor till texten samt sammanfatta vad de har läst 

(Marloes, Muijselaar, Nicole, Swart, Steenbeek-Planting, Mienke, Ludo Verhoeven och De 

Jong 2017, s. 194) 

 

Stensson (2006) skriver att eleverna måste ges tid till att läsa. Genom att eleverna får mer tid 

till att läsa kan de utveckla en glädje i att läsa och även se läsning som något givande. 

Eleverna måste även få tillgång till böcker. Böcker av olika svårighetsgrader, genrer och 

ämnen. Eleverna ska även få vägledning av lärare för att utveckla olika lässtrategier. Detta för 

att kunna leva sig in i böckerna samt för att kunna läsa mer avancerade texter. Lärares uppgift 

är att fördjupa elevernas kunskaper i att tolka, förstå och tänka kring det dem läser (2006, s. 

15-19).  

 

Marloes, Muijselaar, Nicole, Swart, Steenbeek-Planting, Mienke, Ludo Verhoeven och De 

Jong (2017) har genom deras studie kommit fram till att läsförståelse och lässtrategier har ett 

nära samband. Genom att utveckla lässtrategier ökar möjligheterna för eleverna att utveckla 

sin läsförståelse. Ökar elevernas läsförståelse utvecklas elevernas lässtrategier. Det bidrar 

även till att eleverna kan läsa mer avancerade texter. Genom att eleverna börjar läsa allt mer 

avancerade texter utvecklar eleverna i sin tur ytterligare sina lässtrategier. Enligt studien som 

Marloes med flera gjort finns det stora vinster i att eleverna utvecklar olika lässtrategier. 

Genom att eleverna får läsa mer och arbeta med att förstå texterna de läser, samt möta texter 

som är mer komplexa utvecklas både elevernas lässtrategier och läsförståelse (2017, s. 205-

207).   

 

Olika faktorer påverkar elevernas förståelse för läsning: hemmet, samhället, kamrater och 

lärare. Lärare och undervisningen har en central roll och inflytande på elevernas uppfattning, 
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motivation och attityd till läsning (Barksdale, Mesmer och Tech 2013, s. 4). Långt innan de 

flesta barnen i vårt samhälle möter läsundervisningen i skolan möter de en informell påverkan 

av skriftspråklig socialisering i hemmet och i förskolan. Det mötet med skriftspråket har en 

betydande roll för barnens läsutveckling. Lundberg (2010, s. 30) skriver att detta kan 

underlätta för barnen när de möter de krav som finns i skolan. När barnen får höra sagor och 

högläsning lär sig många barn “skriftens konventioner”, som läsriktning och bokstävernas 

namn. Högläsning kan bidra till att barnen utvecklar sitt ordförråd. Barnen får då möta 

skriften på ett sätt som skiljer sig ifrån det vardagliga språket, då orden oftast uttalas tydligare 

när man läser och det kan även bidra till att barnen får en inre föreställning om hur orden ser 

ut och är uppbyggda. Genom att barnen får ta del av det skriftliga språket får de möjligheten 

att utveckla en syntaktisk förmåga som är nödvändig då de ska lära sig att läsa. Barn som får 

ta del av högläsning får även möjlighet att utveckla ett intresse för läsning och finna glädje i 

det (2010, s. 30-33). 

 

Fridolfsson (2008) skriver att en avgörande faktor för att elever ska lära sig läsa är att de själv 

förstår anledningen till varför de ska kunna läsa. Vissa elever som saknar den förståelsen 

förknippar bara läsning till något man gör i skolan, och ser inte vikten av att läsa på fritiden. 

Att förstå varför man ska lära sig något är kopplat till motivation. Att utveckla en god 

läsförmåga kan ta många år därför kräver mycket övning och motivation (2008, s. 34). Om 

elever upplever att det är svårt att lära sig att läsa och inte får rätt stöttning eller förstår att de 

själva är delaktiga i processen, finns en risk att de tappar intresset och motivationen (2008, s. 

36). 

 

3.2 Motivation 

I allt pedagogiskt arbete är motivation ett centralt begrepp (Jenner 2004, s. 15). Det finns 

olika teorier om motivation som har växt fram genom åren. Under 1700 och 1800-talet 

formulerade filosofer tankar om att motivation var en strävan efter njutning och 

välbefinnande. I början på 1900-talet gick motivationsteorier från det filosofiska till 

beteendevetenskap. Teorin om att varje individs beteende styrs av instinkter och drifter 

utvecklades, den teorin var stark fram till 1920-talet då den började ifrågasättas. En ny teori 

utvecklades, drivkraftsteorin, den handlade om relationen mellan drivkraft och ansträngning, 

ju starkare drivkraft desto större ansträngning. Drivkraften förknippades med tidigare 

erfarenheter men förväntningarna riktades mot mål i framtiden. Sedan växte den kognitiva 

teorin fram, vilket grundade sig i att mänskligt beteende styrs av tankar, förväntningar och 
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antaganden som handlar om framtida händelser. Dessa teorier har bidragit till vad 

uppfattningen om vad motivation är idag (Jenner 2004, s. 38-44). 

 

Motivation bidrar till att elevernas lärande ökar och det är en nödvändig förutsättning för 

lärandet. Är eleverna motiverade till skolarbete hjälper det dem att vilja delta i undervisningen 

och få nya kunskaper. Det är viktigt att lärare vet hur de ska arbeta för att få eleverna 

engagerade och motiverade till lärande. Därför är det lärares uppgift att utforma lektioner som 

intresserar, motiverar och utmanar eleverna i skolarbetet (Saeed och Zyngier 2012, s. 261). 

Som lärare är det viktigt att förstå hur motivation och engagemang påverkar lärande. Genom 

att lärare vet hur de ska motivera och engagera eleverna till lärande kan det ge stöd till 

elevernas inlärning (2012, s. 262).  

 

Relationen mellan lärare och elever, tydliga instruktioner, grupparbeten, valmöjligheter, 

välplanerade och givande lärandeaktiviteter är faktorer som kan påverka motivationsarbetet 

positivt. Att göra lärandet intressant och givande för eleverna bidrar till elevernas motivation 

och engagemang ökar (Saeed och Zyngier 2012, s. 262). Saeed och Zyngier (2012) studie 

visar att eleverna som är motiverade och engagerade lär sig mer och visar bättre resultat i sitt 

skolarbete. Elever som inte är motiverade eller engagerade kan arbete i skolan utan att vara 

motiverade eller engagerade, men motiverade elever arbetar hårdare och arbetar för att uppnå 

högre resultat och framgång (2012, s. 262). Studien visar även att elevers inre motivation är 

förknippat med engagemang och det bidrar till att motiverade elever anstränger sig mer och 

koncentrerar sig mer när de utför en uppgift. Motiverade elever är uppmärksamma, 

engagerade och entusiastiska inför skolarbetet. Med hjälp av god undervisning kan lärare 

bidra till att skapa ett klassrum som engagerar och motiverar eleverna menar Saeed och 

Zyngier (2012, s. 262).  

 

3.3 Motivation till läsning 

Att läsa kräver en viss ansträngning av eleverna och de behöver därför motivation för att göra 

det (Bråten, 2008, s. 75). Varför människor gör och väljer vissa saker, och hur de engagerar 

sig i olika aktiviteter har med motivation att göra. Fler motivationsforskare menar att en 

individs motivation påverkas utifrån hens uppfattningar, värderingar och mål. Bråten (2008) 

skriver att för läsmotivationen är det vissa komponenter som är utstickande, dessa är: 

förväntningar på att klara av det man ska göra eller bemästra uppgifter, inre motivation och 

mål för bemästrande (Bråten, 2008, s. 75). Hur eleverna värderar sin läsförmåga har betydelse 
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för hur de förväntar sig att bemästra en uppgift. Elevernas erfarenheter av tidigare prestationer 

spelar en roll för hur de ser på läsningen. Får eleverna stöd från lärare, föräldrar eller 

klasskamrater kan det bidra till att elevernas förväntningar inför att bemästra läsningen 

påverkas positivt. Har elever en inre motivation för läsning väljer de själva att läsa, det är 

något de väljer frivilligt och inte något som lärare eller förälder “tvingat” dem till att göra 

(2008, s.75-76). Bråten (2008) skriver om läsmotivationsmönster och att elevers motivation 

till läsning kan ha stor variation. Vidare skriver Bråten att de elever som har en högre 

motivation till läsning har större uthållighet, energi och engagemang i läsningen. Detta 

betyder att elever med hög läsmotivation oftast läser mer än elever med låg, vilket leder till att 

de elever som läser mer utvecklar sin läsförmåga i större grad eftersom de får en bättre 

läsförståelse, större ordförråd, mer kunskaper och så vidare (2008, s. 77-78). 

 

De Naeghel, Van Keer och Vanderlinde (2014) skriver att läsförmåga är en betydande 

kunskap i dagens samhälle. Därför är det viktigt att lärare uppmuntrar elevernas motivation 

till läsning och inspirerar dem till att läsa ofta, även att få dem att känna att de bemästrar 

läsningen. Forskning tyder på att elevernas inre läsmotivation minskar under deras skolgång. 

För att bryta den nedåtgående trenden i läsmotivation hos elever är det viktigt att identifiera 

strategier som bidrar till att lärare kan uppmuntra elevernas motivation till läsning. Det är 

därför viktigt att lärare har strategier och arbetssätt som motiverar elevernas lust till att läsa 

genom hela deras skolgång. Motivationsforskning inom läsning indikerar att lärares arbetssätt 

spelar en avgörande roll för att motivera och stimulera elever till läsning (2014, s. 83-84). 

 

Det finns olika särdrag av läsmotivation, vilket betyder att elever motiveras av olika orsaker. 

De Naeghel, Van Keer och Vanderlinde (2014)  skriver om olika strategier och arbetssätt som 

lärare kan använda för att motivera eleverna till läsning. De är bland annat att eleverna ska 

läsa det som är anpassat utifrån deras ålder och nivå, läsa sådant som de känner till och som 

intresserar dem, att eleverna får ha inflytande i läsaktiviteter och även att läsaktiviteterna ska 

vara strukturerade och främja elevernas läsförmåga. Eleverna ska veta vad läraren förväntar 

sig av dem, de ska utmanas, få stöd samt ges positiv respons. Lärare ska involvera sig i 

eleverna och arbeta för att skapa goda relationer till dem. Lärarens engagemang och positiva 

inställning påverkar eleverna beteende och engagemang i klassrummet (2014, s. 90). 

 

De Naeghel, Van Keer och Vanderlinde (2014) studie visar att högläsning är en effektiv 

strategi för att motivera eleverna till läsning och det stimulerar elevernas intresse för läsning. 
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Elevernas hemmiljö har en betydande inverkan på elevernas läsmotivation. Lärare har därför 

en avgörande roll för att positivt motivera eleverna att läsa. Lärarna ska bidra till att eleverna 

utvecklar en läsförmåga som de behöver för att lyckas i skolan och i samhället (2014, s. 95). 

 

4 Metod 

4.1 Val av metod 

Denna studie är empirisk och vid insamling av material har intervjuer genomförts. 

Anledningen till valet av denna metod är att den är relevant för studiens syfte, nämligen att ta 

reda på verksamma lärares uppfattningar om detta tema.  

 

 4.2 Intervju 

Intervjuerna är semi-strukturerade, vilket innebär att det är en blandning mellan strukturerade 

och ostrukturerade frågor. Semi-strukturerade intervjuer består av färdiga frågor men dessa 

frågor behöver inte vara i någon speciell ordning. Det kan även ställas följdfrågor (Bryman 

2011, s. 301). Den här typen av intervju valdes på grund av att informanterna har då en stor 

frihet att besvara frågorna utifrån dem själva. Den valdes även för att vissa frågor kan för 

informanterna upplevas som svåra att besvara, därför kan frågorna behöva förtydligas. Det 

kan även behövas följdfrågor för att bygga vidare på informanternas svar, på grund av intresse 

eller för att få ett förtydligande. De frågor som formulerades innan intervjuerna var 

utgångspunkten för intervjuerna.  

  

4.3 Informanter 

Deltagarna i denna studie är verksamma lärare i olika årskurser, på olika skolor. Anledningen 

till valet av lärarna är att jag har varit i kontakt med dem under min verksamhetsförlagda 

utbildning samt när jag arbetat som vikarie. Valet av tre informanter grundar sig på 

möjligheten att hantera det material som samlats in under den tidsperiod då studien 

genomförts. I detta fall fanns helt enkelt en tidsram som skulle följas.  

 

Två kriterier för valet av informanterna var att de ska arbeta som verksamma lärare samt att 

de är lärare i ämnet svenska. De tre verksamma lärare som har intervjuats är alla lärare i 

ämnet svenska. Lärarna har varit verksamma i 50 år, 20 år respektive 1,5 år. Läroplanen som 

gällde under tiden en av lärarna utbildade sig var läroplanen 62, medan läroplanen 80 gällde 
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för den andra läraren och läroplanen 11 för den tredje. I resultatet kommer de tre lärarna 

benämnas med: Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3.  

 

4.4 Etiska aspekter 

En viktig del inom forskning är de etiska aspekterna. Det är viktigt hur personerna som 

medverkar i en studie behandlas, samt att dessa inte skadas eller kränks (Vetenskapsrådet 

2017, s. 12). Samtyckeskravet är ett av de etiska krav som det togs hänsyn till under 

intervjuerna. Alla deltagare i studien blev informerade innan intervjun startade att intervjun 

var antonym. Namn, ålder, kön eller på vilken skola deltagarna arbetar är inte väsentlig för 

denna studie. Informanterna blev även informerade om vad syftet med studie är. De blev 

informerade om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt till att stoppa och ställa frågor 

när de ville under intervjun. Även att de har rätt till att ta del av transkriptionen samt att läsa 

studien när den är färdigställd. De tre lärare samtyckte om att delta i studien.  

 

4.5 Genomförande 

Jag började med att ta kontakt med tre lärare som jag har mött på min verksamhetsförlagda 

utbildning samt när jag arbetat som vikarie, för att se om de var villiga att delta i en intervju. 

De tre lärarna ville ställa upp på intervju. Efter det utformades intervjufrågorna utifrån tre 

teman: läsning, motiverade elever och omotiverade elever. Intervjufrågorna utgår från läsning 

av skönlitterära texter. Sammanlagt blev det 15 frågor. Intervjufrågorna inleddes med 

grundläggande frågor som skulle upplevas som ”enkla” för lärarna att besvara, detta är något 

Bryman (2009) skriver att är bra att inleda med. Jag gjorde det för att lärarna skulle få en god 

start under intervjun och även för att få dem bekväma i situationen. Under intervjuerna lades 

det till frågor för att bygga vidare på vad informanterna sade, dels för att få ett mer utvecklat 

svar och dels för att ställa följdfrågor på det informanterna sade. Jag träffade dem på deras 

respektive arbetsplats. Varje intervju spelades in på min mobiltelefon för att inte missa något 

som informanterna sa. Under intervjuerna antecknade jag även vissa saker som de sa samt 

mina egna reflektioner kring deras svar, detta för att komma ihåg så mycket som möjligt när 

intervjuerna skulle bearbetas. Frågorna som hade utformats fungerade bra men vissa av dem 

blev till viss del upprepningar på vad informanterna redan hade besvarat. Svaren lärarna gav 

var lätta att tolka och de var även utförliga. Intervjuerna tog från 20 till 30 minuter. Efter att 

intervjuerna var genomförda bearbetades de för att sedan användas i resultatredovisningen. 

Inspelningarna lyssnades igenom och transkriberades. Transkriberingen skrevs i skriftspråk 

utifrån informanternas svar. När transkriberingen var genomförd analyserades materialet. 
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4.6 Metod för analys 

Analysen inleddes med att lära känna materialet för att få en uppfattning och överblick över 

lärarnas svar. Efter det märktes vissa delar i intervjuerna genom att markera det som var 

betydelsefullt, vilket bland annat var vilka faktorer lärare tror påverkar elevernas motivation 

till läsning och hur lärarna pratade om sin roll och påverkan på eleverna. I det andra steget 

kategoriserade jag materialet utifrån Skaalvik och Skaalvik (2015). Skaalvik och Skaalvik har 

skrivit boken Motivation och lärande. Där tar de upp åtta olika perspektiv som är knutna till 

motivationsteorier. Utifrån de olika perspektiven Skaalvik och Skaalvik tar upp i sin bok har 

fyra av dessa använts som analysverktyg till analysen av materialet i denna studie. De fyra 

perspektiven är: värden, inre och yttre motivation, tron på egen förmåga och sociala 

relationer. Dessa fyra perspektiv valdes efter att jag hade fördjupat mig i Skaalvik och 

Skaalviks (2015) olika perspektiv och ansåg att dessa fyra perspektiv var utmärkande och 

betydelsefulla inom motivationsteorin. Metoden för denna analys är med andra ord deduktiv. 

Vilket innebär att man utgår utifrån på förhand bestämda perspektiv eller teorier.  

 

4.6.1 Värden  

Perspektivet värden, handlar om att ett motiverat beteende är resultatet av både elevernas 

förväntningar av att lyckas och vilket värde ett skolämne eller aktivitet har för dem. Det 

handlar om vad en viss kunskap kan ge eleverna för upplevelse och tillfredställelse, vilket kan 

skapa en drivkraft hos dem. När en elev känner ett inre värde leder det till att hen tar mer egna 

initiativ och arbetar mer självständigt. Målet för lärare bör därför vara, skriver Skaalvik och 

Skaalvik (2015), att skapa läraktiviteter som eleverna finner intressanta. De bör även arbeta 

med att synliggöra och öka förståelse hos eleverna varför de arbetar med det dem gör i skolan 

och varför de har nytta av det utanför skolan. När eleverna upplever att ett skolämne eller en 

uppgift i skolan känns värdefullt och de har förväntningar på sig själv att lyckas, ökar deras 

motivation. Eleverna kan även känna ett nyttovärde som betyder att de upplever att det de 

arbetar med i skolan kommer att vara betydelsefullt för dem i framtiden. Det är lättare för 

eleverna att förstå nyttovärdet om de arbetar med något som intresserar dem eller ligger nära i 

framtiden (2015, s. 50-57).  

4.6.2 Inre och yttre motivation 

Inre och yttre motivation är ytterligare ett perspektiv inom motivation. Inre motivation är 

något som finns i individen. Individen är då inte beroende av beröm eller belöning för att 

genomföra en uppgift. Själva drivkraften ligger i att individen upplever att skolarbetet eller 
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vissa uppgifter känns lustfyllt och givande och är inte beroende av yttre faktorer. Yttre 

motivation är något som en individ uppnår genom att få beröm eller bekräftelse för en aktiv 

hen har gjort. Att skapa en inre motivation hos eleverna är vad lärare ska sträva efter eftersom 

det är den starkaste drivkraft inom skolarbetet (Skaalvik och Skaalvik 2015, s. 59-61).  

 

4.6.3 Tron på egna förmågan 

Detta perspektiv handlar om att individens tro på sin egen förmåga är en viktig grund för 

motivation. Att anpassa undervisningen och uppgifter efter elevernas förutsättningar, samt 

arbeta mot konkreta mål kan påverka elevernas motivation och även deras tro på sin egen 

förmåga. Att tro på sin egen förmåga är en viktig del i skolan. Det kan bidra till att eleverna 

anstränger sig mer, engagerar sig och har en större uthållighet när de möter utmaningar i 

skolarbetet. Det är viktigt, skriver Skaalvik och Skaalvik (2015), att eleverna får arbeta med 

konkreta mål och uppgifter som är utformade utifrån deras förutsättningar och kunskapsnivå. 

Lärares arbete blir därför betydelsefullt för att eleverna ska känna en tilltro till sin egen 

förmåga (Skaalvik och Skaalvik 2015, s. 16-23).  

4.6.4 Sociala relationer  

Utifrån detta perspektiv betonas vikten av relationen mellan lärare och elev samt elev och 

elev. Relationen mellan lärare och elev är en viktig del i undervisningen. Skolan och 

klassrummet är en social plats, där elever och elever, och lärare och elever ska kunna 

samverka. Respekt, omtanke och förståelse från dem eleven möter i skolan och även att få 

känna gemenskap i skolarbetet är betydelsefullt. Att eleverna blir respekterade, inkluderade, 

får stöttning och hjälp med skolarbetet, trygghet, tillit och tillhörighet är viktigt. Lärare bör 

eftersträva att skapa ett klassrum där eleverna känner sig trygga. Genom att skapa ett sådant 

klassrum kan lärare bidrar till att eleverna vågar utmana sig kunskapsmässigt, det är en 

grundfaktor för att lärande och utveckling ska ske (Skaalvik och Skaalvik 2015, s. 85-86). 

 

4.6.5 Kategorisering  

Tabellen visar en sammanfattning av de perspektiv som har använts i analysen.  

 

Perspektiv Definition Citat 

Värden  Värdet av att ha kunskaper, 

uppleva kunskap som 

… belysa vikten av att läsa i 

många av våra vardagliga 

situationer som man möter, hur 
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5 Resultat 

5.1 Värdet av att kunna läsa  

Lärare 1 och 2 är överens om att ha en positiv inställning till läsning är en viktig del i 

undervisningen. Lärare 1 berättar att hen försöker att ha en positiv jargong och alltid prata 

positivt om läsning med sina elever. Hen brukar belysa vikten av att kunna läsa i olika 

vardagliga situationer och hur viktigt det är att ha en god läsförmåga. Hen brukar även 

motivera eleverna genom att de ska få upptäcka upplevelsen och finna glädjen i att läsa: 

Jag försöker ju hela tiden att ha en positiv jargong eller liksom mitt sätt att prata om läsning 

försöker jag alltid vara positivt och belysa vikten av att läsa i många av våra vardagliga 

situationer som man möter, hur viktigt det är att kunna läsa. Även att läsa för att uppleva, att 

finna glädje i läsande- (Lärare 1) 

 

Lärare 2 använder uttrycket god läskondition, då hen menar att eleverna måste ges tid till att 

få träna läsning, lika som att träna sin fysiska kondition vid fysisk aktivitet. Hen brukar även 

prata med sin klass om hur viktigt det är att kunna läsa för att kunna gå framåt och få en 

utbildning. Hen brukar även föra in läsning dagligen i olika aktiviteter på olika sätt: 

värdefullt och användbara. viktigt det är att kunna läsa. 

Inre och yttre motivation Inre och yttre påverkan på 

motivation. Inre motivation 

är inte beroende av yttre 

faktorer. Yttre motivation är 

beroende av bekräftelse. 

De elever som har fått hört 

högläsning hemma är mer 

framåt och har lärt sig mer 

och kan mer. Har kommit 

längre i sin utbildning. 

Tron på egen förmåga Tron på sig själv att 

bemästra uppgifter, påverkar 

engagemang och 

ansträngning. Vågar 

utmanas. 

När hen kunde läsa såna korta 

instruktioner så blev ju det en 

glädje för hen, att kunna 

genomföra det själv, att kunna 

läsa. 

Sociala relationer Relationens betydelse för 

motivationen till skolarbete. 

Ibland läser vi samma och 

diskuterar det, när de har 

läsgrupper. 
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Och sen även i skolan att man ger dem tid till att läsa, att man verkligen lägger in det i veckan, 

att nu har vi de här tillfällena där ska vi läsa. Att man lägger in tid, jag menar det är ju ungefär 

som när man tränar, man måste träna läskonditionen också- (Lärare 2) 

Lärare 1 och 2 ger tydliga svar på hur de pratar om läsning med sina elever. Lärare 3 gav inte 

ett tydligt svar på hur hen pratar om läsning med sina elever, det hen svarade på frågan var: 

Man läser mycket högläsning, det brukar jag göra- (Lärare 3) 

 

Genom att analysera de tre lärarnas resonemang går det att dra paralleller mellan Skaalvik och 

Skaalviks (2015) perspektiv värde. Lärare 1 och 2:s svar ger indikationer på att de försöker ge 

eleverna en förståelse för varför det är viktigt att läsa. Den positiva inställningen de ger 

uttryck för kan bidra till att eleverna ser värdet i att ha en god läsförmåga och finner glädjen i 

att läsa, samt varför det är en viktig och betydelsefull kunskap i deras vardag. Genom lärarnas 

positiva inställning kan det bidra till att eleverna förstår värdet av att ha en god läsförmåga 

och på så sätt kan det skapa en drivkraft hos eleverna. När lärarna synliggör för eleverna 

varför det är viktigt och betydelsefullt med en god läsförmåga, kan det öka deras förståelse. 

Svaret Lärare 3 gav kan delvis tolkas utifrån värde-perspektivet, genom att hen läser högt för 

eleverna och på så sätt visar vikten av att läsa, vilket kan leda till att eleverna inspireras.  

 

5.2 Inre och yttre motivation  

 

5.2.1 Inre och yttre motivation hos omotiverade elever  

Alla tre lärarna berättar att de har mött elever som har varit omotiverade till läsning. Lärare 1 

berättar att de elever som är omotiverade till läsning i hens klass ger uttryck för det på olika 

sätt: 

Väljer att inte ens plocka fram läseboken, går på toa istället, plockar upp ritblocken istället. 

Eller tittar ut genom fönstret- (Lärare 1) 

 

Lärare 2 berättar att fler elever i hens klass inte läser utan bläddrar bara i boken:  

 

Det är så många som bara sitter och bläddrar sida efter sida, fast dom läser inte- (Lärare 2)  

 

Lärare 3:s upplevelse om omotiverade elever är att de är omogna, har spring i benen och har 

svårt att koncentrera sig:  
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Omogen, för mycket spring i benen och har svårt att koncentrera sig – (Lärare 3) 

 

Lärare 1 berättar om en elev som har bristande motivation till läsning:  

 

Det handlar om att eleven är svag i sin läsning, inte får till läs flytet än, vilket jag tror hämmar 

eleven- (Lärare 1) 

 

Utifrån perspektivet inre och yttre motivation går det att analysera de svar lärarna gett. 

Eleverna som lärarna har gett som exempel saknar en inre motivation till att läsa. De har 

ingen inre drivkraft som gör att de inte har en vilja att läsa. Olika orsaker som lärarna nämner 

är koncentration, brist på mognad, bristande läsförmåga och bristande intresse.  

 

5.2.2 Inre och yttre motivation hos motiverade elever 

Samtliga lärare är överens om att det går att se om en elev är motiverad. Lärare 2 uttrycker att 

det går att se i elevernas ögon att de är motiverade till läsning. Lärare 1 säger att det syns på 

elevernas kroppsspråk att de är motiverade. När eleverna tar fram sin läsebok, eller letar efter 

en bok i bokhyllan menar Lärare 3 att man ser att eleven är motiverad till läsning, även när 

eleverna själva väljer att läsa när de får välja fritt mellan olika aktiviteter. 

Lärare 1 uttrycker att de elever som är motiverade till läsning vet vilken nivå de befinner sig 

på och väljer böcker som är anpassade efter deras nivå:   

Det visar sig också genom att hen har känsla för vilken typ av bok som den ska välja. Går vi till 

bibblan så får de stöd av mig men de brukar ha en god känsla för vilken svårighetsgrad de ska 

lägga sig, de är insatta i det och förstår vilken bok som är lagom för dom- (Lärare 1) 

Lärare 3 uttrycker att det är skillnad mellan de elever som har fått läsvana hemifrån och de 

som inte har det. Hen upplever att de elever som har fått höra högläsning hemifrån är mer 

framåt och har lärt sig och kan mer, samt kommit längre i sin utveckling: 

Dom elever som har fått hört högläsning hemma är mer framåt och har lärt sig mer och kan mer. 

Har kommit längre i sin utbildning- (Lärare 3) 
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Även Lärare 2 uttrycker att vad eleverna har med sig hemifrån påverkar deras motivation till 

läsning:  

 

Mycket handlar om hur mycket dom fått hemifrån. Det här med hur mycket man har fått läst för 

sig. Jag har märkt att, nu när jag har arbetat som lärare ett tag att många barn idag om de inte 

haft tillgång till böcker hemma, så har det svårt med böcker i skolan- (Lärare 2) 

 

Lärare 1 ger ett exempel på en elev som hen finner motiverad till läsning:  
 

Den här eleven, har mycket hemifrån, där det finns en positiv inställning böcker, man har säkert 

tagit med det här barnet till biblioteket ofta och att hen har uppmuntrats till att läsa hemma, att 

det är en sysselsättning som man kan göra om man inte har något att göra och att det är något 

föräldrarna ger som förslag- (Lärare 1) 

 

Skillnaden mellan de motiverade och omotiverade eleverna som lärarna berättar om är att de 

motiverade eleverna visar indikationer på att de har en inre motivation till läsning. De 

eleverna har en inre drivkraft och de känner troligen, utifrån de svar lärarna har gett, att 

läsning är lustfyllt och givande. Den största skillnaden mellan eleverna som är motiverade 

eller inte utifrån lärarnas resonemang är vad de har för läsvana från hemmet. Får eleverna 

insikt i att läsning är lustfyllt och givande av andra kan det motivera dem till att vilja läsa.  
 

5.2.3 Påverkan av digitala verktyg  

Att använda digitala verktyg som medel i läsning diskuterade både Lärare 1 och 2. I deras 

klasser har eleverna tillgång till ipads och datorer. De diskuterar de utvecklingar och 

förändringar som har skett under de senaste åren och de ställer sig båda positiva till det. De tar 

även upp faktorer som kan påverka läsningen till viss del negativt med användandet av ipads 

och datorer. Elevernas tålamod uttrycker Lärare 2 kan påverkas negativt av datorer då elever 

kan få ett snabbt svar genom att till exempel söka på Google. Jämförs det med att läsa en 

skönlitterär bok som det kan ta ett tag att komma in i, menar Lärare 2 att det blir mer 

krävande och ovant för tålamodet. Därför menar hen att det var viktigt att träna tålamodet och 

att hjälpa eleverna att motiveras till att läsa sådant som kräver mer ansträngning och inte 

endast läsa på dator eller ipads: 
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Kan uppleva bristande motivation om dom inte får använda ipad när de till exempel ska forska 

och söka information. Vill ha snabba svar. Viktigt att inte bara luta sig mot tekniken utan att kan 

har böckerna kvar också- (Lärare 2) 

Men lärare 2 säger även:  

Vissa läser ju jättebra även fast man har en text på nätet. Finns risk att dom kommer in på för 

svåra texter som göra att de inte förstår och då tappar motivationen – (Lärare 2) 

 

Att se och skapa möjligheter med datorer och ipads menar Lärare 1 är viktigt för att utveckla 

elevers motivation till läsning. Hen menar att man som lärare kan använda den typen av 

teknik för att motivera elever till läsning genom att det kan vara något de tycker är intressant. 

Hen berättade även att ett flertal elever i den klass som hen arbetar i använder datorer utanför 

skolan för att spela dator-, tv- eller mobilspel, hen menade att detta är positivt eftersom dessa 

spela ofta kräver läsförmåga. Det kan vara instruktioner eller chattar för att komma vidare i 

spelet eller för att överhuvudtaget kunna spela det. Det menade Lärare 1 kan hjälpa eleverna 

att utveckla deras läsförmåga och även motivera dem till att läsa:  

 

Men jag tror att man inte får underskatta, många barn som spelar tv- eller dator spel, för att dom  

ska förstå hur dom ska spela så krävs det ju att de läser någonting, en instruktion, för att ta sig 

vidare i spelet eller chattar med andra. Så man får inte glömma bort den typen av texter som 

barn möter. Det vi i skolan gärna vill att barnen ska möta är ju såklart en skönlitterär bok eller 

en faktatext. Men man får inte glömma bort, för då blir det ju plötsligt så att dom barn som inte 

visar motivation i skolbänken, hemma när de spelar, då läser de säkert hur gärna som helst, då 

blir de motiverade – (Lärare 1)  

 

Samtidigt som Lärare 1 och 2 är överens om att det finns fördelar med den teknik som finns 

att använda i klassrummen idag så är de även överens om att det är viktigt att elever fortsätter 

att läsa olika typer av texter, samt hittar fakta och så vidare i läroböcker för att utveckla 

läsförmågan och olika lässtrategier. 

 

Att använda texter som finns på en ipad eller dator har Lärare 1 erfarenhet av att det kan 

motivera eleverna:  

 

Ibland om det är något som helt sätter sig på tvären och läsvägran så har jag plockat fram en 

ipad och tar fram en text på nätet eller i digital bok så kan det underlätta, för då får den eleven 
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känna ”att jag får läsa på ipaden”, och då läser eleven, så man får vara flexibel och ta in vad är 

det som gör, vad ska vi göra för att eleven ska vilja läsa. Man får fråga, för det tror jag att man 

lätt glömmer bort att fråga barnet, ”vad är det som är svårt, vad är det som är jobbigt”. För ofta 

sitter ju barnet på bra svar själv- (Lärare 1) 

 

Lärare 1 och 2 använder digitala verktyg i deras undervisning och deras svar visar att 

elevernas inre motivation påverkas positivt genom att de får använda datorer eller ipads då de 

kan läsa om det som intresserar dem. Lärare 2:s uppfattning om att elevernas tålamod kan 

påverkas negativt och även att eleverna vill ha snabba svar indikerar på att elevernas yttre 

motivation påverkas av de digitala verktygen. Eleverna kan på så sätt få en snabb 

återkoppling och respons.  
 

5.3 Tron på sin egen förmåga  

Lärarna är överens om att utgå ifrån vad eleverna finner intressant påverkar deras lust och 

motivation till att läsa. Lärare 3 menar att de elever i hens klass som har ett specifikt intresse 

vill gärna läsa om det. För att motivera sina elever till läsning brukar Lärare 3 utgå ifrån 

elevernas intresse och hjälpa dem att hitta böcker som intresserar dem, sedan får de skriva om 

boken:  

Jag tänker på de eleverna som har ett specialintresse, då vill de gärna läsa om det- (Lärare 3) 

Lärare 3 berättar om en elev som inte var motiverad till läsning. Eleven hade en bristande 

läsförmåga och det krävdes övning för att eleven skulle bli en god läsare. Läraren använde sig 

av små böcker som handlade om olika djur för att motivera eleven. Eleven fick då läsa, skriva 

och rita de djur som fanns i boken. Läraren upplever att det motiverade eleven på grund av att 

hen hade ett stort intresse för djur och det gjorde att eleven fick möjlighet att utvecklade sin 

läsförmåga: 

Det finns såna här ”små-böcker” som handlar om djur, eleven älskade de böckerna, och började 

skriva av berättelserna och ritade av bilderna och det gjorde att eleven lärde sig läsa- (Lärare 3) 

 

När en elev började i Lärare 1:s klass saknade hen läsförmåga och motivation till att läsa. För 

att utveckla elevens läsförmåga inledde läraren med att skapa en lust hos eleven att vilja börja 

läsa, det gjorde hen genom att fånga upp saker som eleven var intresserad av. Eleven var 

intresserad av att rita och måla och då skapade läraren olika instruktioner där eleven skulle 
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läsa för att kunna fylla i en tom bild med olika färger. Instruktionerna kunde vara rita mössan 

röd.  Då fick eleven både måla och läsa. När eleven kunde läsa och genomföra instruktionerna 

blev det en glädje för hen och det hjälpte eleven att komma igång med sin läsning:  

När hen kunde läsa såna korta instruktioner så blev ju det en glädje för hen, att kunna 

genomföra det själv, att kunna läsa- (Lärare 1) 

Lärare 3 berättar om en elev som inte kunde läsa, då började läraren arbeta grundligt med att 

eleven skulle börja läsa en konsonant plus en vokal och så vidare. Hen menar att det var den 

enda strategin hen kunde arbeta med för att få eleven att lära sig läsa. Läraren satt ensam med 

eleven och det upplevde läraren påverkade elevens motivation till att läsa eftersom eleven då 

kände att läraren lade allt fokus på hen: 

Det var det enda sättet att få den eleven att lära sig läsa, men då var hen så motiverad eftersom 

jag var ensam med den eleven då- (Lärare 3) 

Att vara positiv till elevernas läsning och synliggöra deras läsprocess anser Lärare 1 är viktigt 

för elevernas motivation. Hen brukar ge eleverna direkt feedback när eleverna bland annat 

redovisar deras läsläxa och då märker läraren att eleverna sträcker på sig och blir nöjda. 

Eftersom läraren för kontinuerliga anteckningar om elevernas läsning från terminsstart kan 

hen på ett tydligt sätt se elevernas utveckling. Genom det kan hen även på ett tydligt sätt 

synliggöra för eleverna deras utveckling av läsprocessen. Läraren arbetar även med att sätta 

upp mål med läsningen tillsammans med eleverna, vilket blir ett tydligt sätt att synliggöra för 

eleverna deras framsteg: 

Om jag visar mig positiv till barnets läsning, men även på något sätt få barnet att förstå att, 

synliggöra i sin läsprocess når framåt, att den kliver uppåt i trappan och på något sätt synliggöra 

det, och det har jag ganska stor chans och möjlighet att göra när vi läser läsläxan- (Lärare 1) 

Lärare 2 berättar om elever som har en knackig läsförmåga och att det kan påverka eleverna, 

även tålamodet påverka eleverna motivation till läsning:  

 

En del ”knackigheten”, en del tålamodet. För det är en viss grej det här att läsa att slappna av 

men en del elever kan ju inte det och de går på högvarv hela tiden och då blir det svårt att 

slappna av och att läsa. Just det att en del vill ha något som fångar dom direkt och det har ju 

också med tålamodet att göra, de orkar inte vänta till dom kommer in i boken- (Lärare 2)   
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Lärarnas arbetssätt indikerar att de vill utveckla elevernas tro på sin egen förmåga. Inom 

perspektivet att tro på sin egen förmåga, handlar det om att eleverna ska möta uppgifter som 

är anpassade efter deras nivå och förutsättningar. Lärarnas svar har visat att de har använt 

arbetssätt och strategier som är anpassade efter elevernas nivå och förutsättningar. Lärarnas 

anpassningar indikerar att de har gjort det möjligt för eleverna att uppnå och klara de 

uppgifter som lärarna har utformat.  

Genom att utgå ifrån elevernas förutsättningar, skapar det möjligheter för eleverna att 

utveckla en tro på deras egen förmåga. Det kan även leda till att det skapar goda erfarenheter 

hos eleverna och på så sätt ger det positiva effekter för deras vidare utbildning. Att arbeta på 

ett sådant sätt kan leda till att eleverna får goda erfarenheter av läsning och det kan påverka 

deras motivation till läsning positivt, samt tron på sin egen förmåga. 

5.4 Sociala relationer  

 

5.4.1 Läsa högt 

Lärare 3 arbetar mycket med högläsning i sin klass, då får eleverna se och lyssna på olika 

böcker. Hen menar att det påverkar elevernas inställning till läsning positivt och att det kan 

hjälpa eleverna att hitta motivation till att vilja läsa själv. Hen säger att då sker det 

automatiskt att eleverna vill läsa. Läraren arbetar även med att eleverna får skriva mycket och 

läsa vad deras klasskamrater skriver. Hen upplever att det motiverar eleverna: 

 

 Det är att dom får mycket högläsning, så dom får en inblick i vad böckerna kan ge. Om man 

läser mycket för dom, så får dom se böcker, så sker det lite automatiskt. Sen så får dom skriva 

också, och det inspirerar ju dom till att läsa också, vad kompisarna skrivit och så vidare- (Lärare 

3) 

 

Lärare 2 använder sig ofta av högläsning, hen har märkt att fler elever i hens klass mår bra av 

att hen läser de första kapitlen i en bok för dem. Hen upplever att många elever vill komma in 

i boken och att det ska bli spännande direkt, för annars lägger de ofta undan den. Men läser 

läraren de första kapitlen så brukar eleverna uppleva att de kommer in i boken och vill då 

fortsätta läsa. Läraren upplever även att de elever som har svårt att varva ned har svårast att 

hitta tålamod till att slappna av och läsa. Då underlätta det för eleverna att de läser en bok som 

fångar deras intresse direkt uttrycker läraren, även att läraren läser inledningen av boken för 

att de tillsammans så att de kommer in i boken. Hen arbetar på det sättet för att motivera 
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eleverna till att läsa, hen känner att fler elever i klassen har ett bristande tålamod när de ska 

läsa, antingen för att det tar för lång tid att komma in i boken eller för att de inte finner den 

spännande. Genom att läraren introducerar boken och ger dem stöd på detta sätt hjälper det 

eleverna att börja läsa, upplever hen:  
 

Jag läser alltid högt också, jag har märkt att många mår bra av att jag läser de första kapitlen så 

de kommer in i det- (Lärare 2)  

Lärare 2 uttrycker även att engagemang är en viktig del:  

Bara man är engagerad som lärare, ja det gäller ju alla ämnen i skolan, så är det något du brinner 

för så får du ofta dina elever att brinna för det också, det är otroligt viktigt att inspirera, det är 

väl därför det är så härligt att vara lärare- (Lärare 2)  

 

5.4.2 Textens påverkan  

I den klass Lärare 3 arbetar i arbetar de på olika sätt med val av texter, eleverna får välja 

böcker själva, och ibland läser alla i klassen samma bok och diskuterar det i läsgrupper. 

Läraren brukar låna olika böcker på biblioteket och introducera dem för eleverna i klassen 

genom att läsa på baksidan av boken eller några stycken ur boken för att inspirera eleverna till 

att läsa den. Läraren berättade att när hen läst en bok som ingår i en bokserie, har eleverna 

fortsatt att läsa de övriga delarna i serien:  

Om jag börjar läsa i en bok, det finns ju så många bra bokserier nu, så kan jag börja läsa lite i 

dom och så frågar dom efter mer och mer- (Lärare 3) 

 

Lärare 2 brukar låna böcker på biblioteket och sätta upp dem i klassrummet och prata om dem 

för att inspirera och göra eleverna nyfikna till att läsa dem. Läraren tror på att inspirera och 

uppmuntra sina elever till läsning:  

Jag tror att man måste ge ganska mycket av sig själv också och berätta om sina egna böcker som 

man tycker är bra- (Lärare 2) 

Lärare 2 berättar om en elev som inte har varit motiverad till läsning, så en gång läste läraren 

en bok högt för klassen som eleven tyckte var spännande. Vid ett senare tillfälle hittade inte 

den eleven någon bok som intresserade eleven, men så kom hen på boken som läraren hade 

läst och valde då att läsa den. Lärare 2 menar att hen inspirerade eleven till att läsa: 
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När vi var på biblioteket så ville eleven inte ha någon bok, men den boken som jag läste högt, 

den ville eleven läsa, för den var så bra. Då har ju jag på något sätt inspirerat även fast det är 

samma bok- (Lärare 2) 

 

5.4.3 Läsa tillsammans med andra  

Lärarna berättar om olika strategier och arbetssätt de använder i läsundervisningen och hur de 

arbetar för att motivera de elever som har en bristande motivation till läsning. Alla lärare 

uttrycker att de arbetar med att eleverna får läsa tillsammans med andra. I den klass Lärare 2 

arbetar har flera av eleverna svårt att sitta och läsa tyst. Hen upplever att eleverna bläddrar 

sida efter sida men läser inte. På grund av det har hen skapat läsgrupper, där eleverna läser 

högt för varandra ett antal gånger i veckan. Läsgrupperna består av 3-4 elever. Eleverna delar 

upp en text och läser antingen någon mening eller stycke för varandra. Läraren upplever att 

det har gett goda resultat både på eleverna läsförmåga genom att de vågar läsa för sina 

klasskamrater och även att de faktiskt läser: 

 

Det är så många som bara sitter och bläddrar sida efter sida, fast de läser inte. Så då har vi 

skapat läsgrupper istället, så dom har högläsningsgrupper, som vi har ett antal gånger i veckan. 

Då blir det inte det här att ”nej jag vågar inte” för hela klassen, så det gör vi mycket- (Lärare 2) 

 

I Lärare 1:s klass arbetar eleverna ibland med att läsa kortare böcker som eleverna ska 

sammanfatta i så kallade lärpar. Då får eleverna dra vissa frågor som läraren har gjort. Det 

kan till exempel vara, vad de tyckte om boken, om boken var spännande och så vidare:  

 

Även brukar vi ha så att dom läser kortare böcker, för att dom ska kunna sammanfatta böckerna. 

Då arbetar dom i lärpar och då finns de frågor som dom kan dra, t.ex. vad man tyckte om boken, 

vad som var spännande osv. – (Lärare 1)  

 

Även Lärare 3 arbetar med att läsa för andra och tillsammans: 

Ibland läser vi samma och diskuterar det, när de har läsgrupper – (Lärare 3) 

Läs en film är ett projekt Lärare 2 brukar arbeta med. Då ska alla i klassen läsa samma bok 

och sedan se filmen som är baserad på boken. Detta menar läraren leder till att eleverna blir 

motiverade till att läsa då de får olika saker de ska tänka på och lägga märke till när de läser 

boken för att kunna jämföra med filmen senare.  
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Lärare 1 brukar arbeta med olika lästeman där fokus ligger på att läsa om olika teman. Det 

senaste temat de arbetade med var värdegrund. Då fick eleverna läsa olika texter och böcker 

som handlade om värdegrund. Lärare 1 uttrycker att det var extra viktigt att alla elever läste 

böckerna och förstod dem, för sedan skulle de arbeta i mindre grupper och ha boksamtal och 

sammanfatta det dem hade läst, för varandra och skriva recensioner.  

5.4.4 Läsning utanför skolan 

En anledning som samtliga lärare lyfter fram som orsaker till att eleverna är motiverade till 

läsning är vad de får hemifrån. Att vuxna, äldre eller kompisar som läser mycket berättar hur 

positivt det kan vara, upplever en av lärarna har betydelse:  

Förebilder hemma, har man vuxna, äldre eller kompisar som läser mycket och berättar om hur 

fantastiskt det kan vara, påverkar det- (Lärare 1) 

Lärare 1 och 2 pratar om läsning som läxa som eleverna arbetar med utanför skolan. Lärare 1 

säger att det är något som hen ser som positivt, men att det är viktigt att anpassa läsläxan 

utifrån elevernas förutsättningar:  

Läs-läxa, viktigt att alla gör på sin nivå, följs upp varje vecka. Försöker också få till att eleverna 

får läsa något som ligger inom deras intresseområde- (Lärare 1) 

 

Lärare 2 har arbetat med läsläxa innan men inte längre på grund av att hen inte upplever att 

det gynnar alla elever och det inte uppfyller det hen har som syfte. Dels på grund av att alla 

elever inte läst sin läxa, dels för att vissa elever inte får stöd hemma, upplever läraren:   

I perioder har jag haft läs-läxa hem men barn som inte läser eller blir lästa för hemma, får inte 

mycket läst då heller, och då tycker jag det är bättre att lägga in det i skolan, för då vet jag med 

säkerhet att de får sin lästräning. Sen hade det ju varit underbart om de läste lika mycket 

hemma- (Lärare 2) 

”Läsuppdrag” är något Lärare 1 och 2 har arbetat med under olika lov. Det innebär bland 

annat att eleverna får olika typer av uppdrag. Det har handlat om att eleverna ska läsa en viss 

bok, läsa på en viss plats eller skriva en recension. Detta upplever lärarna som något positivt 

då det har bidragit till att majoriteten av eleverna har motiverats till att läsa. Det uppmuntrar 

även eleverna att läsa när de inte är i skolan:  
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Försöker också under loven, så får de med sig ”läsuppdrag” för att dom ska uppmuntras till att 

läsa, under alla lov har dom haft det för att de ska komma ihåg att läsa- (Lärare 1)  

 

Relationen mellan lärare och elever visar lärarna genom sina svar att det har betydelse för 

elevernas motivation till läsning. Lärarna visade genom deras resonemang att de arbetssätt 

och strategier de gav uttryck för att de använder för att motivera elever till läsning grundar sig 

i sociala relationer mellan lärarna och eleverna. De relationer lärarna har till sina elever är 

betydelsefull för elevernas utveckling. Genom att lärarna lär känna sina elever kan de anpassa 

läsundervisningen utifrån deras förutsättningar och nivå.  

 

Lärarnas svar indikerar att lärarna arbetar för att ge eleverna ett gott bemötande. Det går även 

att se att lärarna bemöter eleverna med omtanke och förståelse genom att de anpassar 

uppgifterna efter elevernas förutsättningar. Genom det stöd lärarna säger att de ger eleverna 

kan det ge eleverna en trygghet och på så sätt kan det ge eleverna möjligheter till att våga 

utmana sin läsförmåga. Som till exempel när Lärare 2 underlättar för eleverna som inte har 

tålamod till att läsa, genom att hen läser inledningen eller de första kapitlen i boken. 

 

Läsgrupper arbetar samtliga lärare med vilket kan leda till att det skapar en gemenskap. Även 

detta arbetssätt kan gynna och underlätta elevernas läsning. Till exempel tyder Lärare 2:s 

resonemang på att fler elever i den klass hen arbetar har gynnats av att läsa i grupp med sina 

klasskamrater, då dessa elever inte har funnit motivation till att läsa enskilt.  

 

6 Diskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer lärare anser påverkar elevers 

motivation till läsning samt hur lärare ser på sin egen roll när det gäller att motivera elever till 

läsning. De frågor som studien har utgått ifrån är:  

• Vilka faktorer anser lärare påverkar elevers motivation till läsning?  

• Hur ser lärare på sin egen roll när det handlar om att motivera eleverna till läsning? 

 

Studiens resultat har visat att de faktorer som lärarna anser påverkar elevernas motivation till 

läsning negativt är elevernas bristande koncentration, mognad och spring i benen. Det ger sig 

i uttryck genom att eleverna endast bläddrar sida för sida och inte läser, eller så väljer de att 

inte ta fram boken eller går på toaletten när de ska läsa. Ytterligare en faktor som kan påverka 

elevernas motivation enligt en av lärarna i studien, är elevernas bristande läsförmåga. En 
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faktor samtliga lärare har uttryckt som kan påverkar elevernas motivation positivt är vad 

eleverna har fått med sig hemifrån. Har eleverna fått en läsvana hemifrån, högläsning och 

blivit inspirerade till att läsa hemma, anser lärarna att det märks på elevernas motivation och 

inställning till läsning. De tre lärarna uttryckte att det går att se på elevernas ögon och 

kroppsspråk när de är motiverade till läsning.  

 

Resultatet pekar även på att lärarnas engagemang och inställning är en faktor som påverkar 

elevernas motivation positivt. Lärare 1 och 2 gav uttryck för att de alltid pratar positivt om 

läsning och pratar om varför det är viktigt att ha en god läsförmåga. Genom lärarnas 

engagemang kan det på så sätt påverka eleverna positivt om de får en djupare förståelse för 

varför de ska utveckla en god läsförmåga. Även Fridolfsson (2008) skriver att om eleverna 

förstår varför de ska lära sig att läsa är det en avgörande faktor för att eleverna ska lära sig att 

läsa själv (2008, s. 36). Det kan leda till att eleverna utvecklar en inre motivation som kan 

bidra till att eleverna känner att läsning är något lustfyllt och värdefullt. Genom att eleverna 

kan se värdet av att ha en god läsförmåga kan det leda till att de får en inre motivation att vilja 

utvecklas mer. Ytterligare en faktor som studien visar utifrån det lärarna uttryckte är att 

elevernas motivation påverkas positivt när eleverna får möta texter och uppgifter som är 

utformade efter deras förutsättningar och nivå. Studiens resultat pekar på att perspektiven 

sociala relationer, värden och inre motivation ligger nära varandra, genom att lärarnas relation 

och positiva inställning till elevernas läsning kan leda till att eleverna får en positiv inställning 

till läsning och ser värdet i att ha en god läsförmåga och på så sätt kan det leda till att eleverna 

utvecklar en inre motivation till läsning.  

 

Att ha en tro på sin egen förmåga är en viktig del i skolan och att få arbeta med konkreta mål 

och uppgifter utifrån elevernas förutsättningar och nivå är betydelsefullt för att eleverna ska 

utveckla tron på sig själv (Skaalvik och Skaalvik 2015, s. 17). De exempel på situationer där 

lärarna i den här studien har arbetat för att motivera eleverna till att utveckla sin läsförmåga 

samt motivation ger indikationer på att de arbetar med konkreta mål och anpassar uppgifter 

utifrån eleverna. På så sätt har lärarna upplevt att eleverna har funnit en lust till att läsa och 

motiverat till att utvecklas sin läsförmåga.  

 

Goda relationer i skolan är en central del som framhålls inom skolforskningen. I resultatet har 

det visats att relationerna mellan lärare och elever är en central faktor i elevernas motivation 

till läsning. Har lärarna en god relation till sina elever i klassen, vet lärarna vad eleverna har 
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för intressen, styrkor och svagheter, vilket lärarna i denna studie har gett uttryck för. I fler fall 

har lärarna berättat att de har utgått ifrån elevernas intressen och utifrån det skapat 

läsupplevelser som de har upplevt att det har motiverat eleverna till läsning. Att utgå ifrån 

elevernas intressen har alltså visats påverka elevernas motivation positivt. Det är en strategi 

som samtliga lärare gav uttryck för att de använder och utifrån lärarnas resonemang gav de 

även uttryck för att det påverkade elevernas motivation till läsning positivt. Att vara medveten 

om varför elever är motiverade eller omotiverade till läsning är ett hjälpmedel för lärarna i 

deras utformning av lektioner och uppgifter.  

 

Även högläsning betonade lärarna som en positiv strategi för att motivera eleverna till 

läsning. Samtliga lärare har uttryckt att genom att arbeta med högläsning och att eleverna får 

läsa för varandra har lärarna upplevt att det gett stöd till eleverna i deras utveckling av 

läsförmågan. Bland annat genom att lärarna har inspirerat genom att börja läsa de första 

kapitlen i en bok för att fånga elevernas intresse för boken. Samtliga lärare arbetar även med 

att eleverna ska läsa för varandra i läsgrupper. I dessa grupper får eleverna läsa för varandra, 

detta menar lärarna är gynnsamt för elevernas motivation till läsning. Dels på grund av att det 

framgår att eleverna ”tvingas” att faktiskt läsa och dels för att eleverna får lyssna och ta del av 

när deras klasskamrater läser. Att eleverna läser för varandra och med varandra har samtliga 

lärare uttryckt har varit framgångsrikt.  

	 	
Eleverna ska utveckla lässtrategier för att kunna förstå och läsa olika typer av medier 

(Skolverket 2011, s. 254). Det föränderliga samhället har lett till att det idag finns olika typer 

av texter att läsa med hjälp av och på olika medier, texterna har alltså utvecklats (Lundberg 

2010, s.11). Dagens lärare bör vara medvetna om de förändringar som skett och som sker och 

eleverna ska ges möjligheter att ta del av de digitala verktyg som finns. Två av de lärarna som 

har deltagit i den här studien gav uttryck för att de arbetar med datorer och ipads i deras 

undervisning. Genom att använda olika typer av texter och medier för att arbeta med läsning 

gav en av lärarna uttryck för att det har motiverat elever i hens klass till läsning.  

	
Genom att skapa en inre motivation hos eleverna och få dem att förstå värdet av att ha en god 

läsförmåga samt hitta glädjen i att läsa är betydande faktorer för att utveckla en motivation till 

läsning. Sociala relationer har en bidragande faktor och den relationen lärare har till sina 

elever kan underlätta för elevernas läsutveckling. Att eleverna utvecklar en tro på sin egen 

förmåga kan påverka dem genom att de blir mer motiverade till att vilja läsa.  
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Lärarna visar genom deras svar att de är medvetna om vilka faktorer som påverkar elevernas 

motivation. Lärarna visar även att de är medvetna om betydelsen av deras egen roll för att 

påverka elevernas motivation. Genom att lärarna använder olika strategier och arbetssätt i 

undervisningen för att underlätta och hjälpa eleverna till att skapa en motivation och lust till 

att läsa visar det att lärarna är medvetna om vad de har för inverkan på elevernas motivation. 

Lärarnas medvetenhet om vilka faktorer som påverkar elevernas motivation är viktigt 

eftersom det kan ge lärarna ledtrådar att utforma arbetssätt och strategier för att påverka 

elevernas motivation till läsning på ett positivt sätt.  

 

6.1 Kritisk metoddiskussion 

Denna studie speglar inte alla lärares uppfattningar och arbetssätt eftersom endast tre 

verksamma lärare har intervjuats. Studien är med andra ord inte generaliserbar. Även om 

studien inte är generaliserbar visar studien hur generella förställningar om motivation kan ta 

sig uttryck i lärares resonemang.  

I vissa fall kan det upplevas att perspektiven som har använts för att analysera resultatet går in 

i varandra. De fyra perspektiven har kopplingar till varandra och det är därför svårt att skilja 

dessa perspektiv helt från varandra.  

6.2 Vidare forskning 

En tänkbar uppföljare till denna studie skulle kunna vara att observera lärare och elever i 

klassrummet med utgångspunkt i liknande frågeställningar som i denna studie. Observationer 

skulle kunna ge en mer objektiv bild av hur lärarna arbetar med läsning och motivation för att 

främja elevernas läsförmåga och motivation till läsning. Ett förslag skulle även kunna vara att 

intervjua ett större antal lärare för att få en mer generaliserbar bild av lärarnas uppfattningar 

kring läsning och motivation. Ytterligare ett förslag är att man skulle kunna intervjua elever 

för att få deras uppfattning kring temat. 

7 Slutsats  
Lärarna i denna studie uppvisar en rad olika föreställningar om motivation när de resonerar 

om sina strategier och arbetssätt för att motivera eleverna till läsning. Lärarna visar att de är 

medvetna om olika faktorer som påverkar elevernas motivation. Lärarna ger även uttryck för 

att de är medvetna om vilken roll de har när det gäller att motivera eleverna till läsning. 
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Bilagor  

Bilaga 1  

Intervjuguide 

 
Jag skriver en empirisk studie. Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer lärare 

anser påverkar elevernas motivation till läsning samt hur lärarna ser på sin egen roll när det 

gäller att motivera elever till läsning.  

 

 

Frågeställningarna är:  

• Vilka faktorer anser lärare påverkar elevers motivation till läsning? 

• Hur ser lärare på sin egen roll när det handlar om att motivera eleverna till läsning? 

 

 

Innan jag börjar med intervjun: Intervjun är helt anonym, ditt namn, ålder, kön eller 

arbetsplats kommer inte att användas i studien. Du är frivillig deltagare, du kan pausa och 

ställa frågor när du vill. Jag kommer att spela in intervjun på min mobil. Om du vill ta del av 

transkriberingen så har du rätt till det. Jag kommer även kontakta dig så du får möjlighet att 

läsa arbetet och godkänna innan det publiceras.  

 

 

 

 

 

Har du några frågor innan vi börjar?  
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Frågor 

 
• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• Vilken läroplan gällde när du utbildade dig? 

• I vilken/vilka årskurser arbetar du?  

 

• Hur	pratar	du	om	läsning	och	vikten	av	att	kunna	läsa	med	din	klass?	

- Vad	använder	du	för	arbetssätt/strategier	för	att	motivera/inspirera	till	läsning?		

- Kan	du	ge	ett	exempel	på	när	du	har	motiverar/inspirerat	någon	elev	till	läsning?	

	

	

• Hur	är	en	motiverande	elev	för	dig?	

- Vilka faktorer tror du eller upplever du påverkar eleverna motivation?  

- Vilken	typ	av	uppmuntran	upplever	du	som	mest	framgångsrikt	och	långsiktigt	

för	att	motivera	elever?		

- Kan	du	ge	något	exempel	på	en	elev	som	har	varit	motiverad	till	läsning?	Hur	har	

du	märkt	det?	Vad	är	din	uppfattning	om	varför	den	eleven	är	motiverad	till	

läsning?		

	

	

• Om	en	elev	är	omotiverad,	hur	arbetar	du	för	att	motivera	den	eleven?	

- Kan	du	ge	något	exempel	på	när	du	har	behövt	arbeta	med	att	få	en	omotiverad	

elev	motiverad?	Vad	använde	du	för	strategi/arbetssätt/anpassning?	

- Varför	valde	du	att	arbeta	på	det	sättet?		

- Hur	uppfattande	du	att	eleven	var	omotiverad?	Vad	är	din	uppfattning	om	varför	

den	eleven	saknade	motivation	till	läsning?	Vad	kan	det	bero	på?		

 

 
	

	


