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Abstract 

This paper presents how the students’ motivation for reading pleasure is caught in school. It is 

also about how the teachers choose which kind of reading materials they use in the education 

to give the students the best possible conditions for a lifelong reading pleasure. 

What motivates the students in the primary school to read, not just because they must, but also 

by their own free will? Through my work, I put previous research on reading interest, 

motivation and self-confidence against what pupils in grade 3 consider the education in 

reading give them. The pupils’ experiences about whether they can influence the content in 

their educational material also effects how well motivated they are to assimilate the ability in 

reading. 

My survey is based om questionnaires for pupils in grade 3 and active Swedish teachers in the 

same year, the reading motivation and the choice of materials were studied, but also how 

much access to other books they have.  

A great access to books favors reading enthusiasm, both at school and at home. But it takes 

more than books to make students motivated to enjoy reading. 

• Motivation 

• Reading 

• Children 

• School education 

• Books 

• Students 

• Interest 

• Reading for pleasure  

  



 

Sammanfattning 

Den här uppsatsen handlar om hur elevernas motivation till nöjesläsning väcks inom skolan. 

Den handlar även om hur lärarna väljer vilken typ av läsläror de använder sig av i 

undervisningen för att ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt för en livslång läslust. 

Vad motiverar eleverna på lågstadiet till att läsa, inte enbart för att de måste utan även av egen 

fri vilja? Genom mitt arbete ställer jag tidigare forskning kring läsintresse, motivation och 

självförtroende mot vad elever i årskurs 3 anser om undervisningen i svenska. Elevernas 

upplevelser kring huruvida de kan påverka undervisningens innehåll spelar även den in på hur 

pass motiverade de är att tillgodogöra sig förmågan i läsning. 

Min undersökning utgår ifrån enkätundersökningar till elever i årskurs 3 samt verksamma 

svenska lärare i samma årskurs studerades läsmotivationen och valet av material, men även 

tillgång till andra böcker. 

En stor tillgång till böcker gynnar läslusten, både i skolan och i hemmen. Men det krävs mer 

än böcker för att göra elever motiverade till nöjesläsning.  

 

• Motivation 
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• Läseböcker 

• Utbildning 

• Böcker 

• Elever 

• Intresse 

• Nöjesläsning 
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Inledning 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, 

läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro 

till sin språkliga förmåga. (Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, 2011) 

En förutsättning för att eleverna i grundskolans tidiga år ska ta till sig ny kunskap är att de är 

motiverade till att göra det. Dock är det inte enbart motivationen som ska finnas där för dem, 

utan även hur motivationen ska föra dem vidare i sitt fortsatta lärande, mot målet. Som 

blivande pedagog inom det svenska skolsystemet ser jag svenskämnet som en av 

grundpelarna för fortsatt lärande. Utan de grundläggande kunskaper läs- och skrivinlärningen 

ger kan eleverna inte tillgodogöra sig övriga ämnens innehåll.  

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att ge eleverna lusten att utvecklas och att lära sig samt att 

fortsätta med detta under resten av deras liv (Skolverket, Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2011). Detta är ingen enkel uppgift för pedagoger att 

genomföra för alla de elever man möter i skolan. Däremot tror jag att om man väcker elevers 

kunskapstörst i tidig ålder så kommer eleverna att lättare kunna ta till sig ny kunskap även i 

högre åldrar. 

Motivation är inte något som finns eller inte finns utan snarare den drivkraft vi som pedagoger 

aktiverar hos eleverna i klassrummet för att få dem att tillgodogöra sig de kunskaper vi 

förmedlar genom undervisningen. Forskare delar ofta in den omfattade forskningen kring 

elevers läsinlärning i två huvudperspektiv med ett flertal olika förgreningar: Behavioristiska 

eller kognitiva inriktningar samt sociokognitiva eller sociokulturella inriktningar (Håkansson 

& Sundberg, 2012, s. 145). 

Under utbildningen har jag i skolan arbetat med ”en gemensam läsebok för alla” där eleverna 

varje vecka fått ett nytt kapitel att läsa, både självständigt och i grupp. Vid flertalet tillfällen 

har jag uppmärksammat att eleverna anser att boken är ”tråkig” och/eller att repetitionen av 

det enstaka kapitlet dödar lusten att vilja läsa mer och bättre. Dessutom är det få elever som, 

vad jag uppfattat, finner berättelsen fängslande och spännande. Jag är fullständigt medveten 

om att det ligger många års hårt arbete bakom bokserien för att den skall ge de rätta 
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pedagogiska förutsättningarna för alla elever att bli bra läsare, men innebär detta att alla måste 

följa en viss linje? 

För att få eleverna att tycka att läsning är något man gör för sitt personliga nöje behöver vi 

pedagoger bli bättre på att fånga dem genom att ge böcker som intresserar varje enskild elev. 

Att fortsätta ge gemensamma läseböcker till samtliga elever i ens klassrum känns föråldrat i 

dagens samhälle där läsning inte sker på samma sätt som innan teknologins intåg i våra 

vardagsliv. Idag är det färre elever som frivilligt sätter näsan i en bok på fritiden då skärmar 

tar större plats i deras liv. 

Att utforska andras världar är inte lika lockande och detta leder till att fantasin försämras samt 

att ungas empati och förståelse för andras livsvillkor drastiskt minskar. 

Böcker som fångar läsaren från start är viktigt för nybörjarläsare för att väcka deras läslust. 

Att kastas rätt in i en berättelse där lusten att läsa vidare finns redan genom de första raderna. 

Det ska vara enkla texter, men inte för enkla. Det ska finnas bilder som förstärker orden, som 

ger dem mening (Ekström & Isaksson, 1997). Detta är ingen enkel uppgift men det finns idag 

författare på alla de stora (och små) förlagen som enbart skriver böcker som är tänkta att 

fånga nybörjarläsare (Ekström & Isaksson, 1997, s. 54). 

För att klara av både sin egen skolgång samt att bli en bra samhällsmedborgare i vårt 

demokratiska samhälle behöver varje enskild elev lära sig behärska det skrivna språket. Att 

läsa är en nödvändighet och inget som vi kan ta lätt på. Det är dock svårt att finna rätt 

motivation till varje enskild elevs läsinlärning och det är det jag kommer att fokusera på i min 

uppsats. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur elevers läslust väcks samt huruvida skolans 

gemensamma läsebok gynnar elevernas motivation. 

 Hur motiveras eleverna till nöjesläsning på lågstadiet? 

 Varför väljer lärare att arbeta med individuella läseböcker?  

 Varför väljer lärare att arbeta med gemensamma läseböcker?  
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Bakgrund 

Utbildning har länge varit viktigt i Sverige och vi är bland de mest utbildade folken i världen 

(Ekström & Isaksson, 1997, s. 60). Som en grund i utbildningsfrågor finns det ett flertal 

faktorer som påverkar vad och hur elever lär och hur lärare lär ut. I Sverige har vi 

styrdokument som vi utgår ifrån när det kommer till utbildning, läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (LGR11) samt skollagen (2010:800). Enligt LGR11 

ingår det i syften med svenskämnet att ”undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att 

läsa och skriva” (s. 222). Denna formulering ligger till grund för min undersökning kring 

elevers nöjesläsning samt arbetet med läseböcker inom skolan. 

Teoretiska utgångspunkter 

När det kommer till undervisning finns det många olika teoretiska perspektiv att förhålla sig 

till beroende på vilken frågeställning man önskar besvara. Inom pedagogiken är det fyra olika 

teorier som domderar när det kommer till forskning och förhållningssätt. Den egna 

undervisningsstilen är beroende av vilken teori man känner sig bekväm med och vilken man 

själv upplevt under sin egen uppväxt. 

Behaviorismen, Kognitiva traditioner och sociokulturella perspektivet 

När det kommer till att tillgodose sig nya kunskaper och/eller förmågor kan man se lärandet 

utifrån olika synvinklar eller teorier. Den behavioristiska teorin utgår ifrån att människor 

förändrar sitt beteende utifrån lärarens förväntningar på eleverna utan att eleven egentligen 

har förståelse om varför de ska göra som de gör. En viss handling leder till en viss respons 

från läraren och vissa fall får eleverna en belöning för uppvisande av ’rätt’ beteende (Phillips 

& Soltis, 2014, ss. 42-44,47).  

Belöning, eller förstärkning, är inte en nödvändighet att ge efter varje gång eleverna gör på 

lärarens upplevda korrekta sätt för att ge utdelning. Genom att belöna ett önskvärt beteende 

hos eleverna, och motarbeta ett oönskat beteende, ökar sannolikheten att eleverna använder 

sig av det ’korrekta’ beteendet vid upprepade tillfällen (Phillips & Soltis, 2014, ss. 49,51). 

Fram till 1950-talet stod vuxnas och djurs lärande i fokus när det kom till forskning kring 

inlärning. Det var först under slutet av 1970-talet som barns/elevers lärande ökade i intresse 
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och då främst barns kognitiva utveckling. En kognitiv inlärning måste vara av interaktiv 

karaktär som exemplifieras med hjälp av Jenkins modell (1979). Enligt Jenkins samverkar 

fyra huvudfaktorer vid inlärning på ett komplicerat vis. Dessa fyra faktorer är: elevens 

aktivitet, utmärkande drag hos eleven, inlärningsmaterialets karaktär samt 

inlärningsuppgiftens redovisningsform. (Taube, 2013, ss. 34-37).  

Även Jean Piaget (1896–1980) intresserade sig av ämnet kring ungas lärande utifrån kognitiv 

struktur. Piaget hävdar att barns tänkande och lärande är en anpassningsbar egenskap där unga 

lär sig olika förmågor/kunskaper under olika stadier i livet. Elever behöver även få kunskaper 

om olika begrepp för att ett lärande ska ske och att utan detta, samt vissa tidigare erfarenheter, 

kan ingen utveckling ske (Phillips & Soltis, 2014, ss. 68,79). 

En annan synvinkel man måste ta i beaktning när det kommer till lärande är det sociala 

perspektivet. Alla människor ingår i olika grupperingar (klassgruppen, familjen, kamrater, 

fritidsaktiviteter) som påverkar vårt sätt att se på lärande och utveckling. De sociala 

faktorerna påverkar oss i olika utsträckning (medvetet eller omedvetet) men behöver tas med i 

beräkningen när man forskar om elevers lärande (Phillips & Soltis, 2014, ss. 84-85). 

John Dewey (1859–1952) hävdar att förmågor, så som tänkande och lärande, utvecklas utifrån 

överlevnadsinstinkt och att de fyller en betydande funktion. Dewey framhåller vikten av det 

gemensamma lärandet i skolan där elevernas kommunikations kunskaper främjas och gör 

eleverna aktiva i lärandet (Phillips & Soltis, 2014, ss. 63,89). Lev Vygotskij (1896–1934) 

menar att det är i gemenskapen med andra som vi lär oss nya förmågor. Vygotskij, till skillnad 

från Piaget, ansåg däremot inte att elevernas aktuella utvecklingsfas påverkar deras lärande 

process. Det är lärarnas, och andra i deras närhet, som vägleder dem i utvecklingen av olika 

förmågor och kunskaper (Phillips & Soltis, 2014, ss. 91-93). 

Hur stor påverkan de olika teorierna än har på elevers utveckling påverkar de dock inte hur 

väl de använder sig av sina kunskaper om han eller hon inte väljer att använda sina färdigheter 

(Clark & Rumbold, 2006).  

Den läsning som sker i skolan skiljer sig från den läsning eleverna genomför hemma på 

fritiden. Utifrån ett socio-kognitivt perspektiv varierar läsningen beroende på det sociala 

sammanhanget som eleverna befinner sig i. I skolan förknippas ofta läsning som ett tvång, där 
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viss kunskap ska inhämtas, medan det i hemmet görs av fri vilja och i egenvald litteratur 

(Clark & Rumbold, 2006).  

Begreppet läslust 

Läslust finns inte som ett absolut definierat begrepp utan tycks vara godtyckligt utifrån 

författares eller forskares tolkningar. När jag använder mig av begreppet i denna uppsats 

menar jag lusten till att läsa av egen fri vilja. Att eleverna finner lusten att upptäcka andra 

världar som finns i böckernas väg eller tillgodose sig fakta i böcker om olika ämnen.  

Läslusten som leder till att elever läser för sitt eget nöje är en viktig del av den personliga 

utvecklingen och för att få en förståelse för andra människor och andra kulturer. Genom 

läsning får man tillgång till andra historiska epoker, till sociala skillnader men också till olika 

typer av textuppbyggnader. Att läsa är en mys-aktivitet som inte kräver några tidigare 

erfarenheter, mer än kunskapen att kunna läsa, men som ger så många personliga intryck hos 

läsaren (Clark & Rumbold, 2006). 

Att läsa av egen fri vilja skapar en tillfredsställelse i själva läsningen. Även om någon annan 

har lett oss in på läsning, så bibehålls läslusten genom att ett intresse skapats. Denna kärlek 

till ’litteraturens förtrollande land’ behöver förstärkas och förankras i eleverna redan i en tidig 

ålder genom bland annat högläsning. 

Begreppet Literacy 

”Literacy” omfattar en rad olika förmågor inom läsning och skrivning, och idag saknas ett 

svenskt ord som en korrekt översättning av begreppet. Vid Karlstads Universitet finns 

professor Christina Olin-Scheller som fokuserar sin forskning på läsning och läsundervisning. 

Olin-Scheller är även ansvarig för Sveriges Literacynätverk.  

Literacy var från en början kopplat till läs- och skrivförmågan gällande tryckta texter. Detta 

har dock kommit att förändras och idag används begreppet för att beskriva det invecklade 

samspelet som råder mellan läskunnighet och olika genrer och medier. Literacy är ingen 

grundläggande färdighet som befäst vid ett tillfälle. Vad som menas med begreppet är 

dessutom i ständig förändring i och med den digitala teknikens utbyggnad (Olin-Scheller, 

2014). 



 

6 

 

Begreppet motivation 

Motivation är den psykologiska drivkraften vi alla har inom oss och som leder oss mot ett 

önskat mål. Denna inre motivation drivs av våra egna behov, våra intressen och vår 

nyfikenhet att finna svar på frågor vi ibland inte vet att vi har (Ryan & Deci, 2000).  

Motivationen inverkar på huruvida individer gör, eller inte gör, olika aktiviteter. Det finns 

flera olika motiv som påverkar hur engagerade elever är i läsning och det finns en mängd 

olika teorier om motivation, och konstruktioner av motivation, i dem. Hur effektivt eleverna 

uppnår önskad effekt påverkar deras motivation till att tillgodogöra sig läsförmåga. Andra 

faktorer som påverkar elevernas inlärning är syftet med uppgiften de har framför sig. Att 

värdera läsförmågan högt leder till att elever arbetar hårdare för att klara av uppdraget, deras 

inneboende motivation är i detta fall hög (Wigfield & Guthrie, 1997, ss. 420-432).  

Skulle de inte värdera läsförmågan som viktig är eleverna istället i behov av en yttre 

motivation som leder dem mot målet. Ytterligare en aspekt av motivation handlar om det 

sociala samspelet som sker genom att läsförmågan utvecklats (Wigfield & Guthrie, 1997, ss. 

420-432). Den yttre motivationen låter oss påverkas av andras förväntningar på oss att lyckas 

samt att undvika obekväma situationer där vi bestraffas för att inte lyckas. Ett exempel på 

yttre motivation är en lärares förväntningar på elevernas prestationer (Ryan & Deci, 2000). De 

elever som blir påverkade av yttre motivation till läsning läser inte för att de är intresserade 

utan för att uppnå ett önskvärt resultat i form av beröm och/eller betyg (Clark & Rumbold, 

2006). 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 

Det har de senaste årtiondena fokuserats på forskning kring läsinlärning i de tidiga åldrarna. 

Forskning visar att elevernas läsningsmängd påverkar deras läsförmåga och att ha ett gott 

läsintresse gynnar läsförståelsen. De elever som läser ofta kan även delta aktivt i samhället de 

lever i (Wigfield & Guthrie, 1997, ss. 420-432).  

Att läsinlärningen påverkas av olika faktorer är ingen nyhet. En faktor är lärarens skicklighet i 

undervisningen och hur tillgången till material som passar elevgruppen ser ut (Tjernberg, 

2013, s. 31). 

Stimulera läsintresse 

Att skapa goda möjligheter för elevers språkliga utveckling är ett av de viktigaste uppdragen 

vi som arbetar i skolan har, oavsett om du arbetar i klassrummet eller i andra delar av 

lokalerna. Stimuleringen av läsintresset och att stödja en god läsutveckling är ett måste i vårt 

demokratiska samhälle där utvecklandet av ”goda samhällsmedborgare” till stor del sker inom 

skolsystemet (Skolverket, 2017). 

Förr, under 1800- och 1900-talet skulle läsning ske under kontrollerade former, med maximal 

koncentration och under tystnad för att inte störa andra runt omkring. Denna syn har kommit 

att förändras och idag har vi en mer avslappnad syn på läsning. Läsning sker oavsett om man 

ligger eller sitter, är inne eller ute, är ensam eller i grupp. Idag behöver inte eleverna slå upp 

fakta i olika uppslagsverk utan mycket läsning och faktainsamling sker genom internet där 

bläddrandet och sökandet i fysiska böcker tas ifrån oss och genom enkla ordsökningar får de 

’rätt’ information utan ansträngning (Skolverket, 2017). 

Att ge eleverna en god läsförmåga är viktigt i vårt moderna samhälle som ställer krav på 

medborgarna men det är även en förutsättning för att klara sig i arbetslivet efter skolåren. Det 

är många olika delar som tillsammans utgör grunden för läsning och alla dessa behöver våra 

elever behärska. Att lära ut hur man blir en god läsare kräver viss kunskap i ämnet och att man 

planerar undervisningen med klara mål för eleverna (LegiLexi, 2017, s. 76). 

För att göra eleverna intresserade av att läsa behöver man fokusera på att låta dem vara 

delaktiga i valet av bok. Böckerna behöver tilltala eleverna på en eller flera av följande 
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punkter: vardagsnära, intresseområde eller drömmar (LegiLexi, 2017, s. 34). När man väljer 

skönlitterära verk bör dessa ha ett tydligt och enkelt händelseförlopp för att snabbt fånga 

elevernas intresse att fortsätta läsandet av verket (LegiLexi, 2017, s. 35). Att läraren uppvisar 

ett eget litteraturintresse gynnar även det elevernas vilja att läsa (Boglind & Nordenstam, 

2010, s. 315). 

En av vår tids med älskade barnboksförfattare Astrid Lindgren skrev följande: ”Ditt barns 

lycka eller olycka kan du inte göra så mycket åt. Men en sak kan du göra. Du kan visa honom 

var det finns tröst att få, när han är ledsen, och glädje och skönhet, när han tycker livet är 

grått, du kan ge honom vänner som aldrig sviker… Ja, du kan visa honom vägen till boken!” 

Att stimulera elevernas läsintresse skapar möjligheter för dem att stiga in i andra världar där 

de kan följa med huvudpersonerna på deras äventyr. Böcker bjuder även på kunskaper om hur 

svårigheter kan lösas samt en förståelse för hur omvärlden fungerar. De kan även hjälpa elever 

(barn) att känna en trygghet och samhörighet i små och stora livssituationer, att man inte är 

ensam med sina känslor (Barnens Bokklubb, 2006, ss. 34,48). 

Starka läsare har oftast en mer positiv attityd gentemot läsning. Genom att tvinga elever att 

läsa ett visst verk kan leda till att deras läslust minskar (Boglind & Nordenstam, 2010, s. 316). 

Dock finns det vissa material som måste läsas i undervisningssammanhang för att eleverna 

ska tillgodose sig ’rätt’ kunskaper utifrån styrdokumenten. 

Nöjesläsning gör att vi kan uppleva andra världar och platser i vår fantasi. Att läsa är en 

’kreativ’ aktivitet där vår hjärna får koppla text och bild, eller bild och text, beroende på 

bokgenre. Det står läsaren fritt att tolka författarens ord och ger läsaren förväntningar på 

handlingens fortsättning genom hens tidigare erfarenheter (Clark & Rumbold, 2006). 

Motivation till läsning 

Utöver den klassiska läsinlärningen behöver man även hjälpa eleverna att finna intresset och 

att hjälpa eleverna att bibehålla en motivation till fortsatt läsning (Alatalo, 2016, s. 90). Utan 

ett påvisat syfte med att tillägna sig en ny kunskap blir inte eleverna effektiva eller 

kompetenta. Att den nya kunskapen skapar ett intresse hos eleverna är viktigt, samt att 

eleverna ser en nytta med att tillägna sig den förmåga som efterfrågas av läraren, i detta fall 

läsning. För att väcka intresset behöver de ha en inre motivation. Med inre motivation menas 
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att eleverna väljer att genomföra en aktivitet för sin egen skull utan påverkan av ett eventuellt 

erkännande eller betyg (Wigfield & Guthrie, 1997, ss. 420-432). 

Lärarnas engagemang inom läsning påverkar hur motiverade eleverna känner sig inför den 

egna läsningen. Om man som lärare hittar material som intresserar eleverna kommer de att 

klara av svårare texter då de är mer motiverade till att ta sig an materialet (Wigfield & 

Guthrie, 1997, ss. 420-432). 

För att tillägna sig en viss kunskap, så som läsning, krävs det motivation till att göra det. Att 

väcka elevernas motivation till läsning är inte självklar och kräver en aning detektivarbete, det 

som fungerar för vissa fungerar inte för andra (Alatalo, 2016, s. 22). Det gäller att hitta varje 

enskild elevs drivkraft till inlärning och att se till att man utvecklar eleverna i rätt riktning. 

Som lärare behöver man visa intresse för ett ämne, i detta fall läsning, och förmedla hur 

kunskaperna i läsning är givande för eleverna att tillägna sig (Håkansson & Sundberg, 2012, 

ss. 146-153). 

För att finna en glädje och en tillfredsställelse med en bra bok behöver eleverna identifiera sig 

som en läsare och själva välja att sätta sig ned med en bok på fritiden. Dock finns det idag så 

mycket annat som lockar barn under fritiden, så som idrottsaktiviteter samt TV- och datorspel, 

vilket gör att detta inte är en självklarhet (Alatalo, 2016, s. 85). Genom det ökade utbudet av 

filmatiseringar och klipp på internet samt genom diverse datorspel minskas möjligheten till att 

själv få en genuin erfarenhet av de skrivna verken (Lindö, 2005, s. 27). 

En annan viktig del för att motivationen ska infinna sig är att eleven har en stark tro på sin 

egen förmåga att kunna läsa. Känner eleven att hen kan så är hen mer motiverad till att 

vidareutvecklas i sin läsning. Upplever hen sig som en svag läsare är motivationen till 

nöjesläsning svårare att väcka och eleven kommer inte frivilligt att sätta sig med en bok när 

tillfälle ges. En elev som har funnit sin läsmotivation kan läsa upp till tre gånger så mycket 

som en jämnårig kamrat (Alatalo, 2016, ss. 79-80). Den forskning som gjorts på området 

kring läsmotivation påvisar hur stor påverkan som motivationen har på elevers inlärning. Att 

finna rätt ’morot’ för varje enskild elev är en extremt viktig uppgift för pedagogerna i våra 

skolor.  
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Barn som är svaga läsare kämpar med att finna meningen med läsningen och utan rätt 

stöttning, både i skolan och hemma, försämras motivationen. När motivationen väl tryter 

minskar lusten till fortsatt läsutveckling och det är därför lätt att hamna i en ond cirkel där de 

svaga läsarna inte vidareutvecklas. Om man lyckas vända den onda cirkeln och ge eleverna 

motivation till läsning ökar läsförmågan och det i sin tur ger en än större motivation (Clark & 

Rumbold, 2006). 

Huruvida man bör använda sig av belöning för att utveckla motivationen i skolan är ett 

omstritt ämne. Den oro som lyfts fram handlar om hur belönade barn engageras/motiveras när 

belöningen inte längre är tillgänglig, och huruvida eleverna enbart deltog i aktiviteten på 

grund av de yttre omständigheterna och därav inte fortsätter sin läsutveckling efteråt när 

belöningen inte längre ges. Andra menar att belöningens karaktär spelar en viktig roll för att 

bygga upp elevernas motivation. Om belöningen har med böcker att göra bör den inte 

förhindra att eleverna fortsätter med läsning när belöningen tas bort, i jämförelse med vad 

orelaterade ting kan göra (Clark & Rumbold, 2006). Om lärare, eller föräldrar, belönar 

nöjesläsning med en av eleven egenvald bok blir den inre motivationen större och lärarens syn 

på hens elev önskvärda beteende förstärks. 

I allmänhet kan de olika motivationsgrundande motiven förknippas med olika lärstrategier 

och olika lärandesituationer. Den inre motivationen är vanligast kopplad till ett lärande som 

ger en begreppsmässig förståelse och ger eleverna en högre nivå av eget tänkande medan den 

yttre motivationen leder till ytligt lärande. Den motivation som styrs av yttre omständigheter 

sker för att undvika obekväma konflikter och/eller för att uppfylla lärarens och föräldrarnas 

förväntningar utan att känna ett engagemang i aktiviteten (Clark & Rumbold, 2006). 

Självförtroende 

Läsmotivationen är mångfacetterad men får man med eleverna, och ger dem rätt 

självförtroende, kommer deras läskompetens utvecklas i större utsträckning (Wigfield & 

Guthrie, 1997, ss. 420-432).  

Som en del i att utveckla och stimulera läsintresset hos elever är att göra dem självsäkra på att 

de kan klara av den uppgift de har framför sig. Att ge eleverna självförtroendet på att de alla 
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kommer bli bra läsare gör att de blir mer motiverade till att tillgodose sig denna kunskap och 

utvecklas vidare efter egen förmåga (Alatalo, 2016, s. 20).  

Det finns forskning som fokuserar på elevernas övertygelse om sin förmåga i läsning, att 

läsningen har en viss effekt på elevernas självförtroende (Wigfield & Guthrie, 1997, ss. 420-

432). 

Ett dåligt självförtroende kan ha sin grund i språkliga svårigheter, till exempel dyslexi. Om 

kopplingen mellan fonem – grafem saknas, om eleverna inte fått hjälp med att hitta rätt 

lässtrategier eller om motivationen tryter kan läsningen bli mödosam och elevernas 

självförtroende kan då dala (Tjernberg, 2013, ss. 32,36). 

Känns målen läraren satt känns ouppnåbara för eleverna kan även detta leda till en negativ 

påverkan på deras självförtroende. Som lärare behöver man upprätthålla en positiv lärmiljö 

där man fokuserar på lärandet som faktiskt sker, även om man hade planerat för ett annat mål 

i lärandet (Tjernberg, 2013, s. 155). Lyckas man som lärare ge eleverna en positiv självbild är 

de mer öppna för ny kunskapsinhämtning och detta i sin tur leder till en god vidareutveckling 

(Tjernberg, 2013, s. 84). 

Läseböcker inom skolan 

ABC-böcker som bokgenre kom till Sverige under 1600-talet. Förr var dessa böcker regelrätta 

läsläror utan illustrationer för att sedan förändras till böcker med både bilder och andra 

estetiska kvalitéer. Bokgenren, dit dagens ABC-böcker och läsläror tillhör, betonar vikten av 

didaktik ur både undervisningssynpunkt och konstnärligsynpunkt (Boglind & Nordenstam, 

2010, s. 58).  

Genom åren har det kommit och gått en mängd olika läsinlärningsmaterial inom skolan med 

varierat upplägg. ABC-böcker var populära som nybörjarläsning från 1600-talet fram till 

början av 1900-talet. Under 1800-talet fick bokstäverna mer plats och illustrerades med 

diverse verser och bilder. ABC-böckerna förvandlades under 1900-talet från regelrätta läsläror 

till lustfyllda bilderböcker. I och med nya teorier kring läsning, till exempel Läsning på Talets 

Grund (1975), försvann ABC-böckerna som läslära mer eller mindre helt.  (Ekström & 

Isaksson, 1997, ss. 64-67).  
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Den första ABC-boken, Alphabetum proverbiable av Petrus Johannis Rudbeckius, kom ut år 

1624 (Boglind & Nordenstam, 2010, s. 58). Genren förnyas ständigt och nya böcker kommer 

ut på marknaden i olika versioner, allt från humoristiska till mer beskrivande/natursköna (till 

exempel Majas alfabet (1984) som bland annat beskriver olika blommor i den svenska 

faunan) (Boglind & Nordenstam, 2010, ss. 59-61). 

I och med införandet av folkskolan (1842) blev läseböcker till för både pojkar och flickor 

(men även till hemmen). År 1868 kom Läsebok för folkskolan som fick en stor spridning som 

läsebok under flera decennier (Boglind & Nordenstam, 2010, ss. 62-63). 

Beroende på vilken läroplan som gäller skiftar dessa böcker fokus och samtidigt gäller det att 

hålla sig uppdaterad med samhället utanför vilket kräver mer av läromedelsförfattarna i 

dagens digitaliserade samhälle än vad det gjorde för 20 år sedan. Att få elevernas fokus och 

koncentration är inte lika självklart nu för tiden som det var förr då eleverna dagligen blir 

matade med diverse intryck genom olika sociala medier som till exempel YouTube. 

Det finns många olika serier från alla de stora, men även mindre, förlagen som utvecklats 

utifrån syftet att väcka läslusten hos nybörjare. Alla dessa är främst uppbyggda utifrån 

lärarnas behov vid läsinlärning. Men det är mycket mer som spelar in i designandet av 

nybörjarböcker, så som typsnitt, bilder, hur texten är uppbyggd samt att de är relativt korta för 

att lätt kunna ta sig igenom boken inom rimlig tidsram (LegiLexi, 2017, s. 35) (Ekström & 

Isaksson, 1997, ss. 54-55). Dock fungerar sällan de gemensamma läseböckerna som används i 

skolan på samma sätt. Dessa böcker bearbetas oftast genom ett kapitel i veckan samt att de har 

specifika arbetsböcker kopplade till dem för att ytterligare fördjupa sig i karaktärerna samt få 

en djupare förståelse. 

• ABC-klubben 

I min undersökning som presenteras nedan har ABC-klubben från förlaget Natur & Kultur 

visat sig vare den vanligaste läslära som lärare runt om i landet använder sig av. Läromedlet 

finns utformat för förskoleklassen samt årskurserna 1–3 och är förankrat i forskningen kring 

läsinlärning. Materialet har en tydlig progression och, enligt förlaget själv, finns stort 

utrymme till individualisering. Till materialet finns läseböcker i varierad svårighetsgrad men 
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även arbetsböcker, lärarhandledning, diverse spel och affischer samt appar till surfplattor eller 

mobiltelefon (Natur & kultur, 2019). 

En styrka eller ett problem med ABC-klubbens böcker är att texterna följer samma mönster 

genom hela serien. Det är skönlitterära kapitelböcker med den genrens generella upplägg. Har 

man elever som gillar denna typ av litteratur är det materialet en fördel. Har man däremot 

elever som stimuleras av andra textgenrer blir det mer problematiskt att få dem motiverade till 

läsning i läseboken. 

• Läsresan 

Läsresan är ett nytt läromedel från Majema, utgivet 2019 för förskoleklass och årskurs 1 samt 

kommande utgivning för årskurs 2 och 3 under våren 2020. Detta nya läromedel har en något 

annan syn på läsinlärningen än vad ABC-klubben har även om de utgår från samma läroplan. 

Utöver att det finns en gemensam läsebok till eleverna finns det även individuella läseböcker i 

8 nivåer. Den gemensamma läseboken är dessutom inte upplagd som en kapitelbok utan 

behandlar olika texttyper vecka för vecka (Majema, 2019). Detta leder till att man som lärare 

kan anpassa undervisningsmaterialet efter elevernas intresse på ett djupare plan.  

Bibliotek 

I Sverige har vi sedan början på 1800-talet haft tillgång till böcker genom olika bibliotek. Att 

det svenska folket ska inneha en god läsförmåga är viktigt för att vara delaktig i vårt 

demokratiska samhälle där mycket information sker genom skriftliga medier av olika slag. 

Det gäller även att kunna söka information som är nödvändig i vårt dagliga liv, samt vara 

källkritisk och kontrollera uppgifter. 

• Folkbibliotek (statliga/kommunala bibliotek) 

Enligt statistik från Kungliga biblioteket (2017) finns det 1220 kommunala bibliotek i Sverige 

som alla statens invånare har tillgång till. Antalet folkbibliotek minskar för varje år som går, 

år 1995 fanns det 1536 bibliotek att tillgå. Att biblioteken blir färre har att göra med att vårt 

samhälle förändras genom digitaliseringen men även på grund av att vi lånar färre böcker för 

varje år som går. År 2014 låg nivån av utlån av fysiska medier på 7,9 per invånare mot 2017 

då utlån av fysiska medier var 7 stycken per invånare och år. Däremot ökar nedladdningar av 
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e-medier från 7,7 år 2014 till 8,6 stycken per invånare år 2017 (Kungliga biblioteket, 2017). 

Att mobiltelefonerna förbättras samt att diverse surfplattor blir vanligare i de svenska 

hemmen påverkar valet av läsplattform. Behovet av bläddra i en fysisk bok förminskas när det 

idag går att ’swipa’ på en skärm, något som enligt min åsikt tar bort mysfaktorn i skönlitterär 

läsning. 

• Skolan 

I skollagen 2010:800; 2 kap 36§ står följande: ”Elever i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till 

skolbibliotek”.  

De flesta grundskolor har ett skolbibliotek. Dock skiljer sig storlek, budget, standard och 

bemanning sig åt beroende på skola och kommun. Skolbibliotekens främsta uppgift är att 

stimulera elevernas läslust men de ska även tillhandahålla det material som eleverna behöver 

för skolarbetet i form av böcker, tidskrifter, databaser och så vidare. Biblioteket ska ses som 

ett komplement till övriga läromedel som finns i skolan och en eventuell bibliotekarie behöver 

inneha specialistkunskaper inom informationssökning för att stödja eleverna. Omkring hälften 

av alla Sveriges elever har tillgång till ett bemannat skolbibliotek enligt statistik från Kungliga 

biblioteket 2017. Till detta tillkommer 77 kommuner som helt saknar bemanning på sina 

skolbibliotek och därför inte ingår i statistiken (Kungliga biblioteket, 2017). 

Ny forskning påvisar att skolor behöver lägga mer pengar på böcker till skolbiblioteken så att 

böckerna är i tiden med vad som finns att köpa ute i bokhandlarna samt på diverse 

nedladdningssajter, till exempel Storytel och Nextory. När materialet är uppdaterat leder det 

oftare till mer läsning som i sin tur leder till högre elevprestationer. Denna goda spiral 

angående läsning leder till att andra faktorer får mindre betydelse. Trots forskningen angående 

vikten av uppdaterat material spenderas det mindre pengar på böcker inom grundskolan idag 

än tidigare (Clark & Rumbold, 2006). 
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Metodologisk ansats 

Metodval – Enkät 

Jag har valt att fokusera på enkätstudier med både elever i årskurs 3 och verksamma svenska 

lärare i min undersökning av områdena motivation, läslust samt val av läseböcker. Detta för 

att få både elevernas och lärarnas åsikter i ämnet.  

För att genomföra denna enkätstudie med eleverna behöver vårdnadshavarna informeras och 

ge sitt godkännande i ärendet genom ett missiv där det tydligt framgår vem som utför studien 

och vilket syfte denna har samt vem/vilka som får tillgång till resultatet av enkätstudien 

(Dimenäs, 2017, s. 88; Vetenskapsrådet, 2014). Genomförandet av enkätstudier leder till att 

elevernas svar blir anonyma, om undersökningen genomförs på ett korrekt sätt. Detta leder 

förhoppningsvis i sin tur till att eleverna känner sig trygga med att svara ärligt då grupptryck 

och andra sociala faktorer inte påverkar dem (Dimenäs, 2017, s. 85). 

Min enkätundersökning leder till att jag får ytliga svar om elevernas läslust och deras 

motivation till att utveckla sin läsning. Enkätundersökning är en form av kvantitativ 

undersökning som ger sällan några utvecklande svar där vi kan gå på djupet, varför 

situationen ter sig som den gör (Dimenäs, 2017, ss. 84-85). Det är dock ett enkelt sätt att se 

om forskningsresultaten från litteraturstudierna är aktuella i dagsläget och om den geografiska 

platsen där enkätstudien genomförs är typisk i allmänhet eller om den ter sig annorlunda 

gentemot andra geografiska platser. 

Urval 

Jag har valt att låta elever i årskurs 3 runt om i gamla Skaraborg fått besvara enkäten i samråd 

med sin/sina vårdnadshavare. Eleverna har inte fått uppge vilken kommun de tillhör, vilket 

gör att jag inte kan specificera huruvida läget ser olika ut i de olika kommunerna eller ej. Det 

enda jag vet är att de alla går i årskurs 3 och vilket kön de tillhör. Jag vet heller inget om deras 

etniska ursprung eller om de innehar någon specifik diagnos som försvårar deras inlärning. 

Valet av elever i årskurs 3 grundar sig i att de har en (relativt) god läsförståelse och att de har 

mött gemensam/individuell läsebok under flera års tid. Frågorna jag utgått ifrån i min enkät 

handlar om hur elevernas läsvanor ser ut gällande den läsläxa skolan tilldelar dem samt om de 
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läser andra böcker för nöjes skull under fritiden. En annan del av enkäten fokuserar på 

huruvida det svenska samhällets tillgång till offentliga bibliotek påverkar de ungas lust till att 

läsa diverse skönlitterära samt faktabaserade verk. Påverkas motivationen genom valet av bok 

eller är det någon social faktor som inverkar på läslusten? 

Genom min enkätstudie till verksamma lärare får jag svar på varför lärare väljer att arbeta 

med en gemensam eller en individuell läsebok, detta ger mig en bättre förståelse för varför 

undervisningen ter sig som den gör.  Lärarna jag fått svar av befinner sig i hela Sverige och 

detta gör att jag genom min enkät kan utgå ifrån Sverige som helhet när jag diskuterar 

resultaten av undersökningen. Handlar det om tidsbrist eller ser man den gemensamma 

läseboken som en grundläggande arbetsmetod för att befästa kunskaper? Gör läsning av en 

individuell läsebok att eleverna utvecklas i olika takt och når man verkligen ut till fler elever 

genom att försöka nå fram till dem genom deras intressen? Läraren har en god inblick i 

elevers olika kunskapsnivåer samt hur hen motiverar eleverna i klassrummet till att bli goda 

läsare.  

Genomförande 

Enkäten skickades ut till vårdnadshavare med elever i årskurs 3 där eleverna, tillsammans 

med vårdnadshavarna, fick fylla i svaret på 13 frågor. Enkäten börjar med att beskriva vem 

som genomför studien och vem tar del av svaren från undersökningen, att den är frivillig att 

genomföra samt vilket ämne enkäten berör. Genom att eleverna genomför undersökningen 

hemma påverkas inte de av något grupptryck ifrån kompisarna. 

Totalt tillfrågades 90 elever (och vårdnadshavare) men det var ungefär en tredjedel som tog 

sig tiden till att besvara enkäten, 32 elevsvar kom in. Hade enkäten genomförts under skoltid 

hade förmodligen fler svar inkommit men då hade vårdnadshavarna behövt skriva under ett 

enskilt godkännande papper innan genomförandet skett. 

För att nå ut till många verksamma lärare runt omkring i Sverige som arbetar med årskurs 3, 

och ämnet svenska, valde jag att nå dem genom sociala medier. Enkäten publicerades i en 

grupp på Facebook för lärare i F-3. 64 verksamma lärare besvarade enkäten.  
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Svaren från enkäterna till både elever och lärare finns representerade i kommande resultatdel. 

De kvalitativa svaren, på de frågor som gett skriftlig respons, redovisas genom att enskilda 

respondenters likvärdiga svar har sammanfogats i texten. 

Reliabilitet och validitet 

Att tänka på när man gör undersökningar är huruvida enkäten mäter det man tänkt mäta, 

undersökningens validitet.  

Reliabiliteten är hur tillförlitlig undersökningen är. Om en annan person bestämmer sig för att 

ställa exakt samma frågor, blir då svaren desamma? Genom min enkätundersökning till elever 

i närområdet så är reliabiliteten hög om enkäten genomförs på samma geografiska plats (i mitt 

fall Mariestad) men låg om vi skulle välja ett annat geografiskt område. 

Etiska aspekter 

All min faktainsamling har skett utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer där de 

svarande är införstådda med vilket syfte enkäten/intervjun har samt att det har varit frivilligt 

för dem att besvara frågorna och möjligt att avbryta närhelst de velat. Dessutom har jag 

meddelat vilka som tar del av svaren och att det enbart är jag som kommer att nyttja dessa 

som stöd för min uppsats i ämnet kring läsning och läseböckernas påverkan. Materialet 

kommer att raderas när arbetet är färdigställt. 

GDPR: 

I en tid där alla uppgifter registreras digitalt är det än viktigare att tänka på hur enkätsvaren 

behandlas. Genom min enkätundersökning registrerar jag inga namn och jag kan på så vis inte 

koppla ett svar till en viss individ. Den personliga integriteten är nödvändig att bibehålla för 

att få till en enkätundersökning med ärliga svar. Utifrån min enkätundersökning har 

respondenternas grundläggande rättigheter och friheter, framför allt deras rätt till skydd av 

personuppgifter, efterföljts.  
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Resultat och analys 

Nedan redovisas de frågor och de svar som inkommit genom mina enkätstudier med både 

elever och lärare. 

Elever: 

Antal elever i årskurs 3 som besvarat enkäten är 32 stycken. 

 Kön 

Pojke: 18  Flicka: 14 

 Vad har ni för läsebok i skolan? 

Gemensam: 56% Individuell: 44% 

 Vilken bok har du som läsebok? 

ABC-klubben (Nyckeln till skatten), Pojken och tigern, 

Mini och den gyllene stenen samt egenvalda böcker 

från biblioteket. 

 Hur upplever du läseboken? 

73,08% upplever läseboken de har som mycket bra eller bra medan 7,69% upplever den som 

dålig resterande 19,23% upplever den som varken eller, eller är utan åsikt. 

 Uppmuntrar läseboken dig till mer läsning? 

38,46% anser att läseboken uppmuntrar dem till mer läsning, 11,54% anser att de blir mindre 

uppmuntrade och hälften (50%) anser att läseboken varken gör till eller från när det kommer 

till mer läsning. 

 Hur bra läsare anser du dig vara? 

Majoriteten av eleverna upplever att de är bra, eller mycket bra, läsare (84,61%). 15,39% 

anser dock att de varken är bra eller dåliga alternativt dåliga läsare.  

Denna fråga tog jag med i enkäten för att få en bild av elevernas självbild då det i forskningen 

påvisats att elevers egen bild av sig själva som läsare påverkar deras ansträngning att vidare 

utvecklas. 
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 Läser du andra böcker på fritiden? 

Ja: 88% Nej: 12% 

 Kan du påverka vilken/vilka böcker ni läser i skolan? 

Ja: 60% Nej: 40% 

De elever som säger sig kunna påverka valet av böcker väljer gärna spännande böcker, olika 

faktaböcker, serietidningar, spelrelaterad litteratur samt kapitelböcker så som Lasse Majas 

detektivbyrå, Vår trädkoja, Harry Potter samt böckerna om Sigge. 

 Har du någon favoritbok eller bokserie? 

Hos eleverna verkar Lasse Majas detektivbyrå, Hästböcker (till exempel Sigge), Handbok för 

superhjältar, biografer om kändisar samt spännande/skräckböcker populära.  

 Hur många gånger har du besökt kommunens bibliotek under 2019? 

Mellan 0–10 gånger har framkommit som svarsalternativ. 

0 gånger: 22,7%   

1–2 gånger: 45,5%   

3–5 gånger: 18,2%  

6–10 gånger: 13,6%  

 Skulle fler besök få dig att läsa mer? 

Ja: 47,8% Nej: 52,2% 

 Påverkar familjen hur mycket du läser? 

Ja: 56,5% Nej: 43,5% 

 Påverkar kompisar hur mycket du läser? 

Ja: 9,4%  Nej: 90,6% 
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Lärare: 

På min enkät till verksamma lärare i ämnet svenska har 64 stycken svarat. 

 Använder du dig av en gemensam läsebok?  

Ja: 50  Nej: 14 

 Vilken bok/bokserie använder du dig av? 

29 stycken har svarat att de använder sig av ABC-

klubbens böcker som finns i olika nivåer för att 

bemöta elevernas individuella läskunskaper.  

Andra läsläror som tas upp är Vi läser, Pojken och 

tigern, Läsdax, Huset på Alvägen, Den gömda dalen, 

Sten-ögla, Resan till skatten och Splej böckerna. 

 Hur kommer det sig att du valt just den/dem? 

Valet av läslära verkar ofta bero på vad som fanns på skolan sedan tidigare eller varit ett 

kollegialt beslut att köpa in för alla årskurser. Här märks även det ekonomiska klimatet, som 

råder i skolorna runt om i landet av, har en läslära köpts in är det den man använder då pengar 

inte finns till någon ny. Andra nämner den tydliga forskning som finns bakom ABC-klubbens 

upplägg som ett motiv till deras val samt att det finns tillhörande arbetsbok vilket ger en 

rödtråd i undervisningen. 

 Hur mycket påverkar övrig arbetsbelastning ditt val av bok eller text? 

Väldigt mycket: 2,08% 

Ganska mycket: 4,17% 

Mycket: 16,67% 

Varken eller: 31,25% 

Lite: 12,50% 

Ganska lite: 14,58% 

Väldigt lite: 14,58% 

Ingen åsikt: 4,17% 
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Med detta som bakgrund kan jag konstatera att 18,92% av de som svarat anser att övrig 

arbetsbelastning påverkar deras val medan 41,66% anser att de blir lite till väldigt lite 

påverkade. 31,25% känner att övrigt arbete inte påverkar deras val alls och 4,17% har ingen 

åsikt i ämnet. 

 Vilken utveckling kan du se hos eleverna utifrån ditt val av text? 

 Många lärare ser en positiv utveckling kring elevernas läsande, läsflyt samt ordförråd utifrån 

deras val av läslära. Med en gemensam läsebok kan gemensamma bokdiskussioner föras i 

klassrummet. Har man dessutom tillhörande arbetsbok får eleverna träna på att bearbeta 

texten ur olika vinklar vilket många lärare ser som positivt. 

Lärare som valt individuella läsläror poängterar de givande boksamtal man kan få när 

eleverna läser böcker som fångar deras intresse samt att användandet av olika texttyper leder 

till att eleverna får en djupare förståelse av olika texters uppbyggnad. 

 Hur skulle du beskriva skolans bibliotek utifrån resurser och material? 

Utifrån de svar som inkommit på denna fråga varierar skolbibliotekens utbud från nästan 

obefintliga till superba resurser där tillgång till bibliotekarie finns under hela skoldagen.  

 Besöker ni något statligt/kommunalt bibliotek med eleverna under skoltid? 

 Ja: 69,2%  Nej: 30,8% 

 

 Varför? 

Två utav respondenterna skriver följande: ”För att visa att biblioteket finns, för att väcka 

läslust, för att låna böcker eftersom utbudet på skolan är kasst på grund av för lite pengar och 

för att vidga vyerna hos eleverna.” och ”Tycker det är viktigt att besöka ett bibliotek som 

många människor delar. Både för att visa upp hur det ser ut och hur det fungerar. Sedan finns 

det ett större utbud av böcker så klart.”. 

Att ge eleverna tillgång till ett större utbud av böcker verkar vara det främsta skälet till att 

lärare tar med klassen till statliga/kommunala biblioteken. Att biblioteken skickar ut inbjudan 

verkar även det leda till att fler tar sig iväg på dessa utflykter samt att eleverna ska få se hur 

biblioteksmiljön ter sig. Även möjligheten till hjälp att finna böcker som väcker elevernas 

läslust genom erfarna bibliotekarier när det inte finns att tillgå inom den egna skolan. 
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 Varför inte? 

Närheten till kommunens bibliotek samt lärartätheten, eller tillgång till fritidsresurs, påverkar 

hur ofta man som lärare kan ta med eleverna dit. I vissa mindre samhällen saknas det tillgång 

till ett statligt/kommunalt bibliotek, här har lärarna med andra ord ingen möjlighet att gå iväg 

med klasserna alternativt att resvägen blir för lång in till större städer. En lärare meddelar att 

hon inte hade tänkt på att gå iväg, men att skolbiblioteket har god kvalitét med stort utbud av 

böcker för eleverna att välja bland. 

 Har du några andra synpunkter eller funderingar som inte tagits upp i denna enkät? 

En lärare säger följande: ”Jag tänker att läsa ur gemensamma böcker inte utesluter att man 

också väljer att läsa ur böcker som elever själva har valt. Till exempel med ’en kvart om 

dagen-läsning’ som eleverna uppskattar.”. En annan synpunkt är att variera läsningen så att 

den inte blir statisk och enformig. Att tänka på är även högläsningens positiva inverkan på 

elevernas läslust, och att man fortsätter med detta på mellanstadiet också. En skola har 

gemensamt arbetat med ’Hela skolan läser’ under höstterminen där de arbetar mer aktivt med 

läsningen i alla årskurser, detta arbete utvecklas senare under vårterminen med ’Hela skolan 

skriver’.  
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Diskussion 

Elevers effektivitetsförmåga hänger samman med deras akademiska prestationer, om man ger 

dem rätt metod, för dem, att vara mer effektiva i sin inlärning och ett gott självförtroende 

kommer de att prestera högre inom de olika ämnesområden de möter. Motivationen för läsning 

är grund för att eleverna ska delta i nöjesläsning. 

Motivationens inverkan på elevernas lärande är större än vad jag först trodde när jag började 

mitt arbete. Att den var viktig förstod jag, men på hur många olika sätt den påverkar inlärningen 

var en ögonöppnare för mig. Utan den inre motivationen varje individ har kan ingen utveckling 

ske och som lärare gäller det att finna och att bibehålla denna genom hela skoltiden. 

Genom att finna elevernas intresse och att arbeta utifrån dem är det enklare att hålla 

motivationen uppe och detta leder till att eleverna lär sig i större utsträckning. När det 

kommer till läsning, anser jag, att det viktigaste är att eleverna läser och vad de läser spelar 

således en mindre roll. 

60% av de tillfrågade eleverna meddelar att de kan vara med att påverka läsmaterialet som 

används i skolan, med andra ord kan 40% av eleverna inte göra det. Att utgå ifrån att 

stimulera elevernas läsintresse för att skapa en inre motivation till att genomföra lärarvalda 

aktiviteter, kräver att eleverna själva kan känna sig delaktiga i de beslut som fattas inom 

skolans väggar.  

Genom att ge eleverna ett gott självförtroende på att de kan klara av en viss uppgift för dem, 

oftast, mer motiverade till att utveckla de kunskaper de behöver utifrån deras egna förmåga 

(Alatalo, 2016, s. 20). Märker man som lärare av att vissa elever har en negativ självbild 

behöver en utredning om huruvida det finns bakomliggande språkliga svårigheter som kan 

påverka elevernas insats negativt (Tjernberg, 2013, ss. 32,36). Svårigheter som till exempel 

dyslexi kan vara svårt att upptäcka hos yngre elever då de ännu inte ’utsatts’ för några svårare 

texter ännu. 

Självförtroende är inget man automatiskt föds med, det är något man skaffar sig genom att 

testa och att lyckas. Med detta menar jag att alla elever har möjligheten till att anskaffa sig de 

förmågor som ska utvecklas genom skolans undervisning. Hade eleverna redan haft alla dessa 
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förmågor, hade de väl inte behövt gå i skolan? Bristen på ett gott självförtroende påverkar 

eleverna negativt då de inte har en tro på att de kan, om de bara försöker, lära sig en viss 

kunskap. Meningen med all undervisning är lärdom, och som lärare behöver vi bli bättre på 

att skapa självsäkra individer. I min enkätstudie med elever i årskurs 3 framkom det att över 

15% av respondenterna ansåg att de var dåliga läsare. Här anser jag att lärarna gett den 

stöttning som dessa elever behövt för att förbättra sin läsförmåga.  

50 stycken av de 64 lärarna som besvarat enkäten använder sig av gemensam läsebok i sin 

undervisning. Dels verkar detta bero på att eleverna ska få en röd tråd genom hela lågstadiet 

men även att det finns genomarbetat material till dessa böcker. En tanke jag hade i början av 

min undersökning var huruvida lärarnas övriga arbetsbelastning påverkade vilken typ av 

läsebok de väljer att arbeta med, detta verkade dock inte stämma med lärarnas syn.  

En annan faktor som påverkar val av läsebok verkar vara kollegornas inställning samt vad 

som finns att tillgå på arbetsplatsen. Har en läslära väl köpts in är det svårt att få den utbytt 

innan den har blivit förlegad, genom nya läroplaner till exempel. Skolans ekonomiska resurser 

är en het debatt i samhället och oavsett hur mycket, eller hur lite, ekonomiska resurs som 

tilldelas skolväsendet finns det alltid behov av mer och nyare material. I dagens digitaliserade 

samhälle är det dessutom större krav på elektiska resurser i form av datorer eller surfplattor 

som behöver inhandlas och dessa tar pengar från budgeten till fysiska böcker.  

Att använda sig av individuella böcker kräver mer arbete från läraren då det inte finns 

tillhörande material till dem och det blir dessutom svårare att kolla av elevernas läsförmåga 

utifrån läsförståelse då det inte finns klara kapitelfrågor. Till bland annat ABC-klubben finns 

det specifika läxböcker där eleverna till varje kapitel får besvara frågor om det de läst. Detta 

leder till att man som lärare får en djupare kunskap om hur eleverna ligger till när det kommer 

till läsförståelse. Arbetar man med egenvalda böcker från till exempel biblioteket behöver 

man som lärare skaffa sig en kunskap om böckernas innehåll för att kolla av förståelsen.  

Av de tillfrågade eleverna svarade 73,08% att de upplever läseboken som bra alternativt 

mycket bra medan 26,92% upplever den som dålig, varken eller samt är utan åsikt. Att så pass 

hög procentdel anser att de böcker lärarna tillhandahåller sina elever inte intresserar dem är 

oroväckande ut läsmotivationssynpunkt.  Till detta tillkommer det att bara 38,46% som säger 
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att läseboken uppmuntrar till mer läsning. Med detta till grund så drar jag slutsatsen att den 

boken de blir tilldelade i skolan, för det mesta, inte motiverar eleverna till en utökad läsning. 

Huruvida detta beror på att det är någon annan som tilldelat dem böckerna eller inte vågar jag 

inte uttala mig om. 

En viktig faktor för att främja läslust är läsarens egna val av bok. Uppmuntran av, och respekt 

för, elevernas val av bok är ett viktigt steg för att hjälpa dem att känna ett ägande och 

självbestämmande av sin läsning. De elever som själva får välja vad de läser har benägenhet 

för att vara mer motiverade, läser i större utsträckning och visar på en bredare läsförståelse. 

Även lärarna gynnas av att eleverna själva väljer vilken bok de vill ta sig an då eleverna 

anstränger sig mer för att klara av materialet och därigenom sker ett djupare lärande (Clark & 

Rumbold, 2006). 

För att finna rätt bok till eleverna krävs hjälp av utbildad personal, vilket i min undersökning 

visat sig inte finnas tillgängligt för många skolelever. Enbart hälften av Sveriges skolor har 

utbildad bibliotekspersonal. Bristen på bibliotekarier i skolan hämmar elevernas läslust då det 

blir svårt för dem att finna rätt bokgenrer själva. Att utbudet av material är varierande är föga 

förvånande, dock hämmar även detta elevernas läslust då passande litteratur är svårare att 

finna för de enskilda eleverna. 

Forskning visar att det är färre unga idag som läser för nöje än tidigare. Utöver det visar 

forskningen även att pojkar är mer motvilliga till nöjesläsning än vad flickor är. Dessutom 

verkar socio-ekonomiska faktorer påverka ungas nöjesläsning, en högre samhällsstatus ger 

bättre förutsättningar för läsning för nöje. Clark och Rumbold (2006) menar även att 

motivationen minskar ju äldre eleverna blir. De elever som inte lyckas med att väcka 

läsintresset när de är unga gör det förmodligen inte när de blir äldre heller. Lärare behöver 

fånga upp, och bibehålla, elevernas läsmotivation genom deras olika intressen men även 

utifrån elevernas individuella läsförmåga (Clark & Rumbold, 2006). 

Föräldrarna, och hemmiljön, har även de en avgörande del i den tidiga läsundervisningen och 

främjandet av nöjesläsning. Förädlarnas engagemang i ungas läsutveckling är en kraft som 

påverkar mer än vad socio-ekonomisk bakgrund eller föräldrarnas utbildningsnivå gör. Om 

föräldrarna är medvetna om hur viktig läsinlärningen är leder detta oftare till att de läser 
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för/med sina barn. Dock visar forskning att färre elever känner att deras föräldrar tar sig tid att 

läsa med eller för dem. De unga som växer upp i ett hem där läsning betraktas som en källa 

för underhållning har större chans att utveckla sitt egna läsintresse än de unga som växer upp i 

hem där andra färdighetsrelaterade egenskaper har större vikt. Innehar föräldrarna, och andra 

vuxna förebilder, ett utvecklat läsintresse väljer även de unga att ta sig an denna 

fritidsaktivitet. Samtalar man även kring böcker i hemmet sker ett socialt samspel där tankar 

och kärleken till böcker förstärks (Clark & Rumbold, 2006). 

Något måste göras för att förse föräldrar med olika material för att skapa en läskunnighetsrik 

och stimulerande miljö. Det är långt ifrån alla föräldrar som inser vikten av deras roll i att 

stödja sina barns läskunnighet, eller som har resurser eller förmåga att göra det. Genom ett 

aktivt samarbete mellan föräldrar, skola och bibliotek kan ansvaret för elevernas lärande delas 

och den positiva effekten på elevernas utveckling gynnar alla i hela samhället (Clark & 

Rumbold, 2006). 

Enkätstudien jag genomförde med eleverna visar att ungefär hälften upplever att familjen 

påverkar hur mycket de läser medan kompisar har mindre inflytande över deras egna läsande. 

Enbart 9,4% (3 stycken) av eleverna uppger att kompisarna har inflytande över den egna 

läsningen. 

Några avslutande ord 

Till en början hade jag tänkt att intervjua lärare för att få en djupare, mer kvalitativ, inblick i 

deras val av läseböcker samt hur deras arbetssituation ser ut. Detta kom dock att ändras i takt 

med att jag samtalade med de lärare jag har runtomkring mig. Jag insåg att deras åsikter var 

väldigt snarlika varandras, detta kan dels ha sin på grund av min hemkommuns riktlinjer. 

Genom att genomföra en enkätstudie med lärare i hela Sverige fick jag ett bredare resultat där 

lärares förutsättningar utifrån sina arbetsplatser, kommuner, ser olika ut. 

När det kommer till att väcka elevers läsintresse finns det ingen tydlig mall att utgå ifrån. Alla 

elever har sina individuella förutsättningar för att klara av skolans krav på dem och det gäller 

att finna rätt vägar för just de elever man som lärare har i klassrummet för tillfället. 
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Att vara tydlig med vilka kunskapskrav, mål, eleverna har med den undervisning som sker i 

klassrummet förenklar deras inlärning då de vet vad, hur och varför just de förmågorna ska 

tillgodogöras. Som lärare kan man aldrig vara nog tydlig och det är ibland svårt att tänka sig 

in i alla elevers situationer och deras specifika behov. 

Ensam är ingen stark, men tillsammans kan man gå hur långt som helst. Genom rätt stöttning 

finns det inga hinder i elevernas utveckling och att ge dem ett bra självförtroende och en 

delaktighet i beslut gör resan värd vartenda hinder man stöter på. 

  



 

28 

 

Referenser 

Alatalo, T. (2016). Läsundervisningens grunder. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Barnens Bokklubb. (2006). Boken om läsning -En handbok om barns språk- och läsutveckling 

0-8år. Stockholm: Soya AB. 

Boglind, A., & Nordenstam, A. (2010). Från fabler till manga. Litteraturhistoriska och 

didaktiska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur. Malmö: Gleerups Utbildning 

AB. 

Clark, C., & Rumbold, K. (den 01 November 2006). Reading for pleasure: a research 

overview. Hämtat från National Literacy Trust: 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED496343.pdf 

Dimenäs, J. (2017). Lära till lärare -Att utveckla läraryrket -vetenskapligt förhållningssätt 

och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber AB. 

Ekström, S., & Isaksson, B. (1997). Bildglädje & Läslust. Falun: En bok för alla AB. 

Håkansson, J., & Sundberg, D. (2012). Utmärkt undervisning -framgångsfaktorer i svensk och 

internationell belysning. Stockholm: Natur & Kultur. 

Kungliga biblioteket. (2017). www.kb.se. Hämtat från Kungliga biblioteket: 

https://www.kb.se/download/18.42b0ca55163848cb4b5227/1531819095573/Bibliotek

sstatistik_2017.pdf den 21 04 2019 

LegiLexi. (2017). Lära barn att läsa -Vägen från fonologisk medvetenhet till god 

läsförståelse. LegiLexi. 

Lindö, R. (2005). Den meningsfulla språkväven. Lund: Studentlitteratur. 

Majema. (den 03 05 2019). Majema Läsresan. Hämtat från www.majema.se: 

https://www.majema.se/laromedel/svenska/lasresan 

Natur & kultur. (den 03 05 2019). Natur & kultur ABC-klubben. Hämtat från www.nok.se: 

https://www.nok.se/bocker-laromedel/laromedelsserier/abc-klubben/ 



 

29 

 

Olin-Scheller, C. (2014). "Till salu: Bit av runsten" Om literacy, källkritik och digital visdom i 

ett nytt medielandskap. i A. Boglind, P. Holmberg, & A. Nordenstam, Mötesplatser -

texter för svenkämnet (ss. 209-222). Lund: Studentlitteratur. 

Phillips, D., & Soltis, J. S. (2014). Perspektiv på lärande. Lund: Studentlitteratur AB. 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (Januari 2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of 

Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, ss. 

68-78. 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.  

Skolverket. (December 2017). Stimulera läsintresse -en introduktion. Hämtat från 

http://larportalen.skolverket.se 

Taube, K. (2013). Läsinlärning och självförtroende. Lund: Studentlitteratur AB. 

Tjernberg, C. (2013). Framgångsrik läs- och skrivundervisning -en bro mellan teori och 

praktik. Stockholm: Natur & Kultur. 

Vetenskapsrådet. (2014). Forskningsetiska principer -inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Vetenskapsrådet. [pdf-fil från utbildningen] 

Wigfield, A., & Guthrie, J. J. (1997). The impact of concept-oriented reading instruction on 

students´ reading motivation, reading engagement and reading comprehension. i J. 

Meece, & J. Eccles, Handbook of research om schools, schooling, and human 

development (ss. 420-432). New York: Routledge. 

 

 

 

 


