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Abstract 
The purpose of this study is to survey how teachers work with reading to motivate students to 

raise an interest. The aim of this study is to find answers on which elements can affect stu-

dents reading habits, in which ways teachers can operate to make reading education motivat-

ing and how we can operate to build an interest and a desire to read among the students. The 

survey has been defined to operative teachers in Karlstad kommun and students in the ages 9-

10. 

 

To implement this study both qualitative observations and qualitative interviews have oc-

curred. Three teachers have been interviewed and their classes has been observed. The result 

of this study shows that, a varying education is beneficial and promotes motivation and inter-

est amongst the students. All teachers illustrate how important reading education is and puts 

much effort in presenting the students a continuous instruction in reading. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger arbetar med läsning för att motivera 

elever att bygga ett intresse. Studiens avsikt är att få svar på vilka faktorer som kan påverka 

elevernas läsning, på vilka sätt som pedagoger kan arbeta för att göra läsundervisningen moti-

verande samt för att bygga ett intresse och en läslust hos eleverna. Studien har centrerats till 

verksamma pedagoger i Karlstad kommun samt elever i åldrarna 9–10 år.  

 

För att genomföra denna studie har kvalitativa observationer samt intervjuer genomförts. Tre 

pedagoger har blivit intervjuade och deras klasser har observerats. Resultatet av studien visar 

hur varierande arbetssätt främjar motivation och intresse hos eleverna. Samtliga deltagande 

lärare belyser hur viktigt läsundervisning är och lägger stor vikt vid att ge eleverna en konti-

nuerlig undervisning kring läsning. 
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1. Bakgrund 

”	…	utan	även	varför	de	gör	det,	vilken	drivkraft	som	ligger	bakom	deras	motivation	att	välja	läs-

ning	som	aktivitet.	” (2016) 

Detta skrev Angela Marx Åberg och sedan jag läste det, har det ständigt följt med mig. Vad är 

det som gör att vissa elever har viljan att läsa hur mycket som helst medan andra upplever läs-

ning som outhärdligt? Under min utbildning har jag på mina verksamhetsförlagda utbild-

ningar sett hur elevers läsning visat sig på olika sätt. Min erfarenhet av läsning i skolan är att 

verksam personal inte hinner kontrollera att eleverna faktiskt läser med glädje, intresse och 

lustfylldhet, vid de tillfällen de får tillgång till egen läsning. Detta är viktigt då skolans läro-

plan uttrycker att elever bör undervisas på ett sätt så de får en lust för att lära som håller hela 

livet (Skolverket, 2017, s. 7). Läser de texten och uppskattar stunden tillsammans med boken 

och dess handling eller blir denna stund av läsning en stund av oro, besvikelse och ångest för 

dem?  

För mig har läsning alltid varit en stor del av mitt liv, något jag tyckt varit kul och lärorikt. Jag 

har vänt mig till mina böcker för en lugn stund och en chans att fly verkligheten ett tag. Under 

mina lässtunder har jag fått chans att lära mig, att upptäcka ny kunskap och bygga upp ett bre-

dare ordförråd när jag vid varje obekant ord har frågat min mamma; ”vad betyder det här…?”. 

Lässtunder har i mitt liv spelat en stor roll och har ”gett mig mycket gratis” som man säger, 

när det kommer till studier och skolarbeten. Med tanke på vad jag vet att läsningen har betytt 

och gett mig upplever jag att det är något som är viktigt. Men efter vad jag har sett och hört av 

elever ute i verksamheten så delar långt ifrån alla denna erfarenhet kring läsning. Med citatet 

av Angela Marx Åberg i åtanke har detta öppnat upp mitt intresse för hur elever i den svenska 

skolan faktiskt uppfattar läsning och hur vi som pedagoger ska kunna fånga upp dem som be-

höver det och ge dem de nödvändiga verktyg som behövs för att motiveras till att läsa mer och 

därmed, bli duktiga läsare.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Nedan redovisas mitt syfte och de frågeställningar min studie utgår från. 

2.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur pedagoger arbetar med och utformar sin under-

visning i läsning för att motivera eleverna, ge dem en god upplevelse och för att ge dem möj-

lighet att finna intresse och lust för läsning. 

Studien kommer att riktas mot pedagoger som arbetar med inriktning årkurs 1–3 med hjälp av 

verksamma lärare inom Karlstad kommun.  

2.2 Frågeställningar 
 

• Hur arbetar pedagoger för att fånga upp alla elever och främja en läslust och intresse 

för läsning? 

• Med vilket eller vilka arbetssätt blir elevernas läsinlärning mest motiverande? 

• Vilka faktorer kan påverka elevers läsning? 
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3. Teori och tidigare forskning 
I detta kapitel kommer jag redogöra för relevant forskning och teori inom ämnesområdet. 

3.1 Läsinlärningsmetoder 
Från det att Sverige införde folkskolestadgan år 1842 har läsning varit en stor och viktig del 

av undervisningen. När beslutet att småskolan skulle införas fastslogs, blev läsundervisning 

det primära och därefter har flertal olika inlärningsmetoder för läsutveckling tagits fram under 

åren. Metoder som ordbildsmetod, Wittingmetoden och LTG (läsning på talets grund) har an-

vänts och blivit omtalade (Ivarsson, 2008, s. 21–22). På vilket sätt som barn på bästa sätt lär 

sig att läsa har under åren diskuterats och omformulerats av olika forskare, idag finns det fler-

tal olika sätt som påvisar hur man kan undervisa inom läsning.  

Formell läsinlärning handlar om det ”traditionella”, att utgå från olika metoder. Hur vi lär oss 

läsa genom fonem och grafem, språklig medvetenhet och metoder så som top-down och bot-

tom-up – metoder som utgår från en modell med en upp och ned vänd triangel (se figur 1), 

(Ivarsson, 2008, s. 22–27). En annan metod som blivit omtalad under senare år är literacy, 

Lankshear & Knobel sade 2006 att de anser att literacy idag är ett samlingsbegrepp för både 

skrivning och läsning (refererade i Ivarsson, 2008, s. 28). Men det finns flertalet olika fors-

kare som tagit sin an begreppet och gjort sin tolkning av vad det symboliserar och betyder. En 

aspekt är emergent literacy som handlar om den utveckling som sker i barnet under de tidi-

gare åren, innan skolan, exempelvis att låtsas- läsa och skriva (Ivarsson, 2008, s. 29–30). 

 
Figur 1 Top-down och bottom-up-modellen (efter Ivarsson, 2008)  
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3.2 Faktorer bakom attityder inför läsning  
I detta kapitel kommer olika faktorer bakom elevers attityder inför läsning, utifrån tidigare 

forskning, att redovisas. 

3.2.1 Stimulans av intresse och motivation 

”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.” (Skolverket, 2017, 

s. 254) 

Citatet är taget ur syftet för ämnet svenska i läroplanen för grundskolan och är vad vi i skolan 

ska sträva efter att eleverna ska känna. Att se till elevernas intresse och inkludera detta i 

undervisningen är något som både Cambria och Guthrie (2010, s. 16) och Marx Åberg (2016, 

s. 165) också belyser. 

Att göra läsning intressant och spännande för eleverna är en viktig del för att hjälpa dem 

sträva mot högre kunskap. Ann Löwbeer skriver om hur hon och en kollega under slutet av 

90-talet började bli oroliga över varför ett så stort antal elever hade svårt att läsa och därmed 

fick stora svårigheter vid inlärning av ny kunskap. Hon lyfter att flertalet lärare inte hade tid 

att sätta sig in i vilka nya böcker som ständigt släpptes och ansåg sig därmed se att intresset 

för läsning hos elever sjönk när det bara var äldre böcker som ständigt användes i undervis-

ningssyfte (Ellvin & Mannerstedt, 2009, s. 137–138). Under det läsprojekt som startades i 

samband med detta påtalar Löwbeer vikten av att istället för att berömma elever för att läsa 

fler böcker skulle resultatet bli bättre om man gemensamt läste en bok och då gick igenom 

den noggrant (Ellvin & Mannerstedt, 2009, s. 139–140). Man kunde vid utvärdering se att, 

med hjälp av diagnostiskt material som genomfördes innan start och efter avslut i projektet, en 

god utveckling skett. Detta resultat visade sig ha en positiv inverkan även lång tid efter pro-

jektets start samt på elevers intresse för läsning (Ellvin & Mannerstedt, 2009, s. 142–143).  

När det kommer till att vara motiverad att läsa finns det enligt Deci och Ryan olika grenar av 

motivation, den inre motivationen samt den yttre motivationen. Båda lika viktiga men kan 

leda till olika typer av läsning och därmed också avgöra hur resterande läsning blir. Den inre 

motivationen för läsning bygger på det egna intresset och hur villig man är att läsa när det är 

något man vill veta mer om. Den yttre motivationen, bygger istället på att man läser för att 



 

5 
 

man måste. Sådana omständigheter kan exempelvis vara att man behöver läsa för att sedan 

kunna komma in på den skola man vill eller för att klara av att slutföra en uppgift, alltså inget 

lustfyllt utan bara nödvändigt (Marx Åberg, 2016, s. 158). Deci och Ryan är motivationsteor-

etiker och lyfter vidare fram beståndsdelar som är centrala och därmed essentiella för den mo-

tivation som de kallar för den inre. Det är främst tre begrepp som de beskriver, den första är 

competence. Denna berör vikten av att känna sig kunnig, att läsaren känner sig kompetent och 

att individen anser sig kunna läsa. Nästa är autonomy och handlar om att läsaren behöver ha 

känslan av att själv vara den som styr hur man agerar. Här innefattas också vikten av att själv 

få välja vad som, för läsaren, är relevant. Den sista beståndsdelen är relatedness och detta be-

hov är att läsaren bör samspela i relation till andra och få känna sig delaktig (Marx Åberg, 

2016, s. 158). 

I läroplanen skrivs också följande: ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen sti-

muleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.” (Skolverket, 2017, s. 9). I enlighet 

med detta är det, som Deci och Ryan skriver, en väl anpassad bild av vad som skulle stimulera 

elever till att utveckla sina kunskaper inom läsning. Det står senare även att det är lärarens 

skyldighet att: ” svara för att alla elever får ett reellt inflytande på̊ arbetssätt, arbetsformer 

och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och 

mognad” (Skolverket, 2017, s. 15). Men om det enligt två motivationsteoretiker är detta som 

är av stor betydelse för att göra elever motiverade samt intresserade av läsning, varför är det 

då inte så enkelt att genomföra? Det finns forskning som också visar på att motivation för läs-

ning i skolan inte hänger ihop överhuvudtaget, Marx Åberg skriver att om den övriga under-

visningen inom de olika ämnena är intressant så ska motivation till läsning därmed följa 

(Marx Åberg 2016, s. 164). Detta kan utnyttjas ytterligare genom att man som pedagog istället 

för att ge dem raka svar uppmuntrar dem till att själva hitta mer fakta eller finna svaren på 

sina frågor med hjälp av text. Men för att eleverna från första början ska vilja veta mer är det 

också viktigt att undervisningen är meningsfull för eleverna, det vill säga att man i sin plane-

ring kombinerar lärandemålen med vad som är vardagligt för eleverna. Om man gör detta blir 

undervisningen därmed intressant för dem och kan göra dem motiverade till att läsa för att 

lära sig mer (Marx Åberg, 2016, s. 165). Hattie förespråkar hur de viktiga egenskaperna hos 

en lärare är hur denne engagerar sig i eleverna samt för de personliga relationerna till dem. 
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Detta kan göra undervisningen mer meningsfull samt intressant och därmed – motiverande 

(Alatalo, 2011, s. 25). 

3.2.2 Tidigare upplevelser 
Karin Taube menar att elevers svårigheter i läsning kan få sin grund tidigt och behöver inte 

bero på brister i begåvning. Hon menar att eleven i fråga kan ha fått negativa upplevelser i 

samband med lästräning och därför associerar läsning med nederlag och misslyckande. När en 

elev tidigt anser läsning som jobbigt och krångligt så faller därmed också motivationen att 

fortsätta försöka och viljan att fortsätta arbeta med detta försvinner (Taube, 2007, s. 64). Vi-

dare menar Taube också att elevers självbild har stor betydelse i relation till läsinlärningen 

och även hur viktigt individen själv anser att läsande är (Taube, 2007, s. 72–73). En självbild 

som vinklas negativt kan ha stor betydelse för inlärningen, men om individen istället har en 

positiv självbild behöver detta inte vara en faktor som gör inlärningen enklare	— det krävs 

såklart också god förmåga (Taube, 2007, s. 75). Hur viktigt det är att kunna läsa i vårt sam-

hälle idag projicerar ofta de vuxna på sina barn. När de sedan kommer till skolan har de för-

väntningar på att få lära sig det där viktiga som de vuxna talar om. Men trots dessa förvänt-

ningar så spelar hemmiljön stor roll, de barn som haft böcker som en del av vardagen har oft-

ast större intresse än dem som haft TV som störst del av livet. Det är också föräldrar och för-

skolepersonal som har stor inverkan på barnets självbild och vilka förväntningar som indivi-

den har på sig själv. Om barnet får uppleva acceptans, kärlek och intresse från föräldrarna kan 

detta ge eleven en bättre självbild och en förväntan att lyckas (Taube, 2007, s. 81–82). 

För att förhindra dessa onda cirklar från att uppstå och för att bygga upp en elevs självbild är 

det förebyggande arbetet i skolan viktigt — de första åren i skolan bygger grunden för resten 

av skolgången. Det är där med viktigt att pedagogerna är accepterande, varma och visar in-

tresse gentemot eleverna. Detta lägger en god grund för acceptans hos eleverna och för deras 

förmågor (Taube, 2007, s. 110). Men även klasskamraternas beteenden är betydande i denna 

aspekt, det vill säga att det är viktigt att alla individer på skolan är respektfulla och förstående. 

Detta skapar en god skolmiljö och en bra atmosfär i klassrummet. En miljö som känns positiv 

ger individer mod att utvecklas och växa (Taube, 2007, s. 111). 
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En faktor som Margareta Maria Thomson och Jessica Wery, verksamma utbildningsforskare 

vid North Carolina State University, nämner är hur eleverna känner sig vid misslyckanden 

och framgångar. Angående detta skriver de om hur elever kan ha låg motivation på grund av 

tidigare misslyckanden inom området, likt det Taube (2007, s. 64) beskrivit. Dessa misslyck-

anden har sedan satt spår som gör att eleverna inte tror på sin egen förmåga. Därför är det väl-

digt viktigt att pedagogerna hjälper eleverna att hitta sin självkänsla igen och att deras själv-

bild stärks (Skolverket, 2019). Precis som Taube skrev (2007, s. 72–73) så återspeglar Thom-

son och Wery hur vikten av att stärka elevernas självbild alltid kommer vara en betydande 

faktor för inlärning och minnesförmåga. För att elever ska finna undervisningen lustfylld och 

motiverande behövs en god självbild (Skolverket, 2019). 

Till skillnad mot det Marx Åberg beskriver ovan, om hur motivation till läsning ska följa om 

undervisningen är intressant, menar Fredriksson och Taube att läskunnighet är en basfärdighet 

eleverna behöver ha för att kunna lyckas i de andra ämnen som studeras i skolan. Denna kun-

skap är ett verktyg som eleverna kommer att ha nytta av resten av livet och ett verktyg för att 

kunna inhämta nya kunskaper och samla information (Fredriksson och Taube, 2012, s. 8–9). 

Men denna linje kan vara hårfin och faktiskt också stjälpa vissa elever trots att området eller 

ämnet är intressant för dem. Det finns studier som säger att ett misslyckande kan leda till att 

eleven förväntar sig att misslyckas med alla kommande uppgifter av liknande slag. Så om ele-

ven i fråga tidigare misslyckats med att läsa sig till fakta eller inte lyckats hitta svar på sin 

fråga i texter så kommer en sådan typ av uppmaning vara förödande för motivationen hos den 

enskilde individen. Här handlar det om att inte behöva utföra en uppgift som överstiger ens 

egen förmåga och om detta, trots allt, måste ske så bör eleven få all stöttning som finns att 

tillgå, både i form av lärare men också av studiekamrater (Marx Åberg, 2016, s. 166).  

3.2.3 Faktorer för motivation 

På Skolverkets hemsida finns det en artikel om hur elevernas motivation är en viktig faktor 

för att de ska lyckas i skolan. Denna baseras på forskning som gjorts av Thomson och Wery. 

De menar att det finns flera olika faktorer som kan påverka elevernas motivationsgrad. Enligt 

deras forskning kan faktorerna vara lärarens återkoppling, hur eleverna känner vid misslyck-

anden eller framgångar och problematik som eleverna stöter på i sitt vardagsliv eller i skolan 
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(Skolverket, 2019). En viktig faktor för att undervisningen ska kännas meningsfull för ele-

verna är att de själva ser hur det ger resultat, både genom bekräftelse av andra eller sig själva. 

Men de behöver också vara motiverade för att kunna slutföra en arbetsuppgift (Skolverket, 

2019). En viktig faktor är att läraren tror på sina elever och sätter upp realistiska mål. Thom-

son och Wery understryker också vikten av att de återkommande lektioner som äger rum ska 

vara spännande, intressanta och roliga för eleverna (Skolverket, 2019). Denna forskning stär-

ker dagens relevans till att det projekt som Löwbeer startade under 90-talet än idag är relevant 

att ta hänsyn till. Det Thomson och Wery belyser liknar den vision som Löwbeer haft — må-

let är att läsningen ska vara rolig och intressant för eleverna (Se kapitel 3.2). 

Här återkommer den yttre samt inre motivationen som Deci och Ryan skrivit om i föregående 

kapitel. Thomson och Wery menar att elever med god inre motivation lättare tar till sig ny 

kunskap och minns den bättre samt att de vågar prova på nya saker oftare än de som har låg 

inre motivation (Skolverket, 2019). När de sedan beskriver yttre motivation nämner de att 

detta har kritiserats på grund av att det kan verka som att pedagogerna mutar sina elever, vil-

ket kan leda till att eleverna förväntar sig att få något i utbyte mot slutförande av uppgift. 

Thomson och Wery vill uppmuntra pedagoger att istället fokusera på att aktivt arbeta för att 

stärka elevernas inre motivation (Skolverket, 2019).  

3.3 Tillämpningar i klassrummet 
Som en del av vardagen i skolan är ”bänkboken” ett återkommande fenomen som med tiden 

kan vara en fungerande del och en bra utfyllnad men dock ofta bara för dem som redan har 

den motivation som krävs för läsning. De som saknar denna inre motivation kommer också 

sakna motivationen för att läsa sin ”bänkbok” och vilja ägna sin tid åt den om den inte har en 

tydlig meningsfullhet för dem (Marx Åberg, 2016, s. 166). Genom att skapa förståelse för var-

för läsning är värdefullt, så ökar även elevernas motivation. Jang et al. menar fortsatt att det är 

viktigt att pedagogen belyser värdet samt syftet med läsning (Jang et al. 2015, s. 240–243). 

Men att vara den motiverande och påhittiga läraren är inte alltid lätt, en del orsaker som kan 

leda till problem och hinder inom läsundervisningen kan vara direkt kopplat till den skolvärld 

vi har idag. Stora elevgrupper eller tidsbrist kan vara faktorer som påverkar läraren och för-

summar dennes ork och därmed förhindrar god planering (Alatalo, 2011, s. 13). 
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Lärarens roll som läsande förebild för sina elever är något som både Cambria och Guthrie 

(2010, s. 16) och även Kerry-Moran (2016, s. 669) belyser som viktigt för att kunna göra sina 

elever intresserade av litteratur. I ett klassrum är det den verksamma pedagogen som har möj-

lighet att ge sina elever en egen motivation (Cambria och Guthrie, 2010, s. 16). 
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4. Metodval 
I denna undersökning har jag valt att tillämpa två olika undersökningsmetoder för att uppnå 

hög reliabilitet och validitet. Jag har valt att genomföra observation samt intervju för att få 

flera aspekter genom dess skiljaktigheter. Enligt Kihlström åstadkommer man detta genom att 

kombinera olika typer av observationsmetodik (Kihlström, 2007, s. 231).  

4.1 Representativitet och urval 
Eftersom min studie berör hur pedagoger arbetar med läsundervisning blev mitt urval av re-

spondenter fokuserat på just pedagoger och specificerat inom Karlstad kommun. Som jag 

nämnt tidigare i arbetet så är mitt syfte att undersöka hur pedagoger utformar sin läsundervis-

ning och arbetar med den för att ge eleverna en bra upplevelse och därmed en god chans att 

finna läsning intressant och lustfyllt. I och med att det är just läsning som undersökningen be-

rör valde jag att observera lektioner i ämnet svenska. Att jag valde att genomföra observation-

erna i årskurs tre är för att jag vill kunna observera hur eleverna tillämpar metoderna av läs-

ning men också för att de flesta i en årskurs tre bör ha utvecklat en god läsförmåga där deras 

samarbetsförmåga kan vara större än hos elever i en årskurs ett. Efter genomförd observation 

ville jag, som nämnt i ovanstående stycke, få en fördjupning i hur pedagogerna själva tänker 

och resonerar kring sin undervisning, samt få mer information om hur de har utformat sin 

läsundervisning och varför.  

Innan intervjuerna och observationerna ägde rum gav jag pedagogerna information om mitt 

mål och deras rättigheter, samt vad de behövde ge sitt godkännande till (se bilaga 1). 

4.2 Metod: Intervju 
Att använda intervjuer som metod blir en väg in till hur deltagarna tänker, något som en ob-

servation inte kan bidra till (Kihlström, 2007, s. 37). Därav ansåg jag det viktigt att i min 

undersökning komplettera mina observationer med intervjuer, i ett försök att förstå varför re-

spektive pedagog valt att arbeta som de gör med läsning. De intervjuer som genomfördes i 

denna studie är kvalitativa, det innebär att jag har utformat breda frågor och att jag sedan ut-

går från vad respondenten själv säger när jag ställer följdfrågor eller leder deltagaren tillbaka 

till ämnet. Vid denna typ av intervju är det mycket viktigt att inte ställa frågor som kan upp-

fattas som ledande eller styrande utan bara, som nämndes ovan, försöka leda tillbaka till äm-

net vid behov (Kihlström, 2007, s. 48–49). Det kan också vara användbart att spela in det 
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samtal som äger rum för att kunna lyssna på respondentens resonemang flera gånger och där-

med analysera det som faktiskt sägs. Detta ger undersökningen en högre reliabilitet, men det 

är då viktigt att deltagaren är medveten om detta och godkänner det (Kihlström, 2007, s. 51). 

Vid genomförandet av en intervju är det, precis som vid observation, viktigt att innan inter-

vjun reflektera och förbereda sig själv för att kunna bortse från sina egna intressen eller tan-

kar. Detta gjorde jag genom att förbereda frågor i förväg och läsa tidigare forskning inom äm-

net. Om man väljer att använda denna typ av kvalitativ metod är det viktigt att ta hänsyn till 

vilken ålder de deltagande har och samla in godkännande från vårdnadshavare om responden-

terna skulle vara minderåriga (Kihlström, 2007, s. 49–50). I min undersökning var inte detta 

aktuellt då de jag intervjuade var vuxna individer, men de pedagoger som intervjuades blev 

informerade om sina rättigheter att avbryta eller ångra sitt deltagande samt hur de uppgifter 

jag samlade in kommer att användas (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Det är också viktigt att ta 

hänsyn till konfidentialitetskravet vid användandet av intervjuer eftersom det finns en möjlig-

het att deltagarna delar med sig av känsliga uppgifter och därför inte ska kunna identifieras 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12–13). 

4.3 Metod: Observation 
Som komplement till mina intervjuer har tre observationer genomförts i tre stycken årkurs tre 

i Karlstad kommun med syftet att observera hur pedagogen arbetar med läsundervisning på ett 

inspirerande och varierande arbetssätt. De pedagoger som godkänt att delta i mina intervjuer 

kontaktades och tillfrågades om jag kunde få observera en lektion i svenska i respektive klass, 

vilket samtliga sa ja till. Därefter berättade jag för dem att den information som de fått inför 

intervjuerna gäller observationerna med och de fick berätta för sina klasser att jag skulle 

komma till dem för att se hur de arbetar med läsning. Jag valde att genomföra dessa observat-

ioner för att undersöka hur pedagogen tillämpar olika inlärningsmiljöer och metoder för att 

eleverna ska finna läsning intressant och hitta sin egen läslust. Enligt Kihlström kan använ-

dandet av en kvalitativ metod vara ett sätt att upptäcka hur teori och praktik samarbetar (Kihl-

ström, 2007, s. 30). 

När en observation genomförs är det väsentligt att kunna negligera egna intressen, åsikter och 

värderingar genom att under tiden ifrågasätta vad som påverkar hur jag som observatör ser 
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och tolkar händelserna som noteras (Kihlström, 2007, s. 33–34). Under genomförandet av en 

observation är det av stor vikt att ta hänsyn till kravet om individsskydd för att det ska vara 

etiskt korrekt (se föregående avsnitt).  

4.4 Metodernas etik  
Då jag i mitt examensarbete berör ett ämnesområde som behöver åsikter samt belägg för den 

vinkel mitt arbete utformats från kommer min materialinsamling beröra medmänniskor. I såd-

ana fall av forskning behöver två aspekter vägas mot varandra, individskyddskravet samt ett 

metodkrav inom vetenskapen. I mitt fall är människors åsikter, tankar och känslor en viktig 

del av mitt underlag och därmed är det av stor vikt att ta hänsyn till de deltagande individer-

nas värdighet samt mående (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Individskyddskravet i sin grundläg-

gande form kan delas in i fyra kategorier av huvudsakliga krav. Dessa olika indelningar av 

krav för en individs trygghet kan ses som självklara, men för att verkligen förstå dess bety-

delse behöver de granskas samt vägas gentemot arbetets betydelse. Det första är informations-

kravet. Grundläggande så handlar den om hur den deltagande ska informeras om vad det är 

som denne efterfrågas att delta i och vad som förväntas ska uppfyllas genom deltagandet. In-

formationen ska även delge undersökningsdeltagarna hur deras deltagande är valfritt samt 

vilka villkor som det innebär att tacka ja, vidare ska alla detaljer som kan påverka deras val 

också delges (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Det ska i undersökningen finnas en information 

som innehåller en presentation av ämnesområde, frågeställning samt introduktion av den som 

genomför undersökningen. Vilka fördelar som deras deltagande kommer bidra till ska presen-

teras och även det händelseförlopp som kommer fortskrida genom arbetets gång. Men trots att 

syftet är att övertyga dem om hur deras deltagande är en tillgång så ska de även delges in-

formation om i fall det finns några risker för att obehag kan uppstå och som nämnt tidigare, 

att deras deltagande är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst. Utöver detta är det också 

att föredra att informera om vart deras deltagande kommer att redovisas, detta kan ske både 

skriftligt och muntligt. Betydande inom informationskravet är att det sker innan undersök-

ningsformen genomförs (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Detta är den övergripande principen 

för detta krav, men det finns även tre olika aspekter beroende på vilken typ av undersökning 

som är vald. Den som berör mitt arbete är där deltagarna studeras. De undersökningar som 

hamnar under denna kategori kan till exempel vara intervjuer. Här är det bara om förhandsin-

formationen skulle riskera att påverka undersökningens syfte som det möjligtvis skulle kunna 
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utelämnas tills dess att undersökningen är genomförd, därefter bör den lämnas ut så snart som 

möjligt (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). För att förhålla mig till informationskravet fick varje 

deltagare ett informationsbrev av mig före observationerna samt intervjuerna. Där presente-

rade jag vem jag är samt vad undersökningen har för syfte. Jag delger dem även information 

om deras deltagandes betydelse samt deras rättigheter (se bilaga 1).  

Nästa krav är samtyckeskravet, detta berör deltagarnas rätt att själva välja att delta. I detta fall 

kan även vårdnadshavares samtycke behövas om de deltagande är under 15 år. Som nämndes 

i förra stycket är min undersökning en aktiv sådan och därmed ska samtycke från de delta-

gande alltid inhämtas (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Precis som det nämndes i informations-

kravet så ska även de deltagande ha rätten att avbryta sin medverkan och även själva avgöra 

hur länge de vill delta, detta ska kunna ske helt utan följder av negativ karaktär. Om den för-

handsinformation som getts ut är fullständig så är dock risken för detta ganska låg inom en 

aktiv studie, som exempelvis intervju. Om fallet ändå skulle bli så, så är ett ångrat deltagande 

inte svårt att tillgodose. Men inte under några omständigheter får en individ känna sig tvungen 

att delta för att inte riskera negativa följder på grund av detta (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). 

Vid genomförandet av mina intervjuer har informationen som lämnats inför intervjuerna upp-

repats och respondenterna har fått ge sitt medgivande till att delta muntligt. 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och det berör deltagarnas personuppgifter och hur 

dessa ska behandlas med försiktighet för att beskydda de deltagandes anonymitet, dels genom 

en tystnadsplikt. Det som anses vara känsligt ur ett etiskt perspektiv varierar och kan bedömas 

utifrån vad som kan upplevas som exempelvis kränkande av de deltagandes efterlevande. Om 

man är tveksam till vad som bör gälla i en undersökning kan detta bestämmas i samråd med 

en handledare eller berörda kollegor. Då jag inte kommer att genomföra undersökningar där 

deltagarna kommer vara identifierbara är regel nummer 6 något som jag inte kommer behöva 

förhålla mig till då jag inte kommer samla in sådana uppgifter. Regel nummer 6 i artikeln från 

Vetenskapsrådet berör hur uppgifter som kan leda till att deltagare identifieras ska lagras på 

ett sådant sätt att detta aldrig sker (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 

Det sista kravet är nyttjandekravet. Avslutande så bör användandet av den insamlade inform-

ationen belysas. Här uppmärksammas att informationen som de deltagande har bidragit med 
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endast får användas för de ändamål som forskningen strävar mot, därmed får denna data ald-

rig föras vidare, för exempelvis kommersiella mål. Om det däremot skulle vara så att perso-

nen i fråga själv vill ta del av sina lämnade uppgifter har denne rätt till detta. Men inte på det 

sätt att en myndighet tar del av uppgifter i förhand för att kunna bygga upp ett fall gentemot 

den deltagande (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Då mitt ämnesområde inte berör en sådan typ 

av information att exempelvis en myndighet skulle ha nytta av den ser jag inte dessa risker 

med min insamlade data. 

Avslutningsvis vill jag också belysa vikten av att ge de deltagande möjlighet att ta del av sin 

bidragande del till arbetet innan det avslutas för att ha möjlighet att godkänna det. Jag anser 

det även viktigt att informera de deltagande om var de kan ta del av det färdiga arbetet om de 

skulle vilja det (Vetenskapsrådet, 2002, s. 15). 

4.5 Validitet, reliabilitet och generalisering 
För att uppnå en god validitet är det viktigt att undersökningens syfte är centralt, om detta 

fullföljs resulterar det i en god validitet samt därmed en hög giltighet (Kihlström, 2007, s. 

231). Enligt Dimenäs är kommunicerbarheten ännu ett mått på validitet vid en kvalitativ stu-

die. Med det menar han att rapporten ska vara skriven så att den som läser den ska kunna för-

stå resultatet samt vad som står skrivet (Dimenäs, 2007, s. 232). I min undersökning har inter-

vjufrågorna utformats utifrån mina frågeställningar för att försäkra mig om att det som ska un-

dersökas är centralt. Jag har också utformat min resultatdel (se sida. 16–24) med en enkel 

struktur och god följetång för att läsaren ska kunna förstå utgången av undersökningen.  

Hur hög tillförlitligheten är och om undersökningen är trovärdig berör istället huruvida stu-

dien går att återupprepa igen. Detta kan kopplas till undersökningens reliabilitet och om studi-

ens resultat är något som går att tro på (Kihlström, 2007, s. 231). När en undersökning är kva-

litativ bör strävan vara att förstå och tolka de företeelser som sker. För att öka reliabiliteten i 

mina undersökningar valde jag att spela in mina intervjuer för att kunna återkomma till dem 

och lyssna igen (Kihlström, 2007, s. 51). Med denna metod går ingenting viktigt förbi och in-

formation som kan ha blivit missat första gången kan upptäckas senare (Patel & Davidsson, 

2011, s. 105). 



 

15 
 

Vad gäller generalisering är detta en aspekt som är viktig att ta hänsyn till. Det berör huruvida 

de svar som tas fram genom undersökningarna kan generaliseras. Generaliseringsprocessen är 

en betydelsefull del inom kvalitativa undersökningsmetoder och innebär att man gör upptäck-

ter och införskaffar erfarenheter som man sedan sätter i andra perspektiv (Dimenäs, 2007, s. 

233). Eftersom min studie är centrerad till Karlstad kommun kan inte denna undersökning ge-

neraliseras för grundskollärare i allmänt, men den kan ge mig erfarenhet och iakttagelser som 

bidrar till ökad förståelse och kunskap inom läsundervisning. 

4.6 Upplägg för genomförande av metod 
I min studie har jag valt att genomföra intervjuer med tre verksamma pedagoger i Karlstad 

kommun. Samtliga intervjuer som genomförts har med deltagarnas vetskap spelats in. Under-

tiden som jag ställde mina frågor antecknade jag. Dessa jämfördes samt kompletterades sedan 

med hjälp av ljudinspelningen för vederbörande deltagare (Kihlström, 2007, s. 51). 

Jag valde också att observera tre stycken årkurs tre i Karlstad kommun. De lektioner jag när-

varade på var i ämnet svenska. Klasserna arbetar frekvent med läsning med olika metoder. 

Eleverna var informerade om att jag skulle komma och läraren hade berättat för dem att jag 

var där för att se hur deras lektion ”gick till”. Under observationerna har jag skriftligt doku-

menterat händelseförloppet samt fört anteckningar utifrån två av mina frågeställningar: ”hur 

arbetar pedagoger för att fånga upp alla elever och främja en läslust och intresse för läsning?” 

och ” med vilket eller vilka arbetssätt blir elevernas läsinlärning mest motiverande?”. Jag an-

tecknade också klockslag för att veta i vilken ordning som händelserna ägt rum (Kihlström, 

2007, s. 31–33). 
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5. Resultat och analys  
Nedan redovisas hur observationerna i respektive klass utspelade sig. Klassen kommer kallas 

för klass A, klass B och klass C.  

I klass A fanns det 16 elever, 12 pojkar och 4 flickor, klass B bestod av 27 elever, 14 pojkar 

och 13 flickor och i klass C var de 25 elever, 17 flickor och 8 pojkar.  

5.1 Genomförande av observation 
Här kommer jag redovisa för observationernas genomföranden.  

5.1.1 Klass A 
Första lektionen jag observerade var efter deras första rast. Jag befann mig på skolan innan 

rastens slut för att få tillfälle att prata med berörd pedagog och för att få en överblick av vad 

som skulle ske under lektionens gång. Lektionen jag observerade var 45 minuter lång. Peda-

gogen informerade mig om att de arbetar med läsning varje dag och har specifika lektioner 

med olika läsmetoder tre gånger i veckan. De arbetar vid dessa utvalda tillfällen med parläs-

ning, högläsning i grupp samt gemensam läsning i helklass. Hen berättade också hur lektion-

ens upplägg såg ut och därefter fick jag en plats längst bak i klassrummet för att ha bra upp-

sikt över eleverna och klassrummet. Dagens upplägg var parläsning samt samarbete kring be-

arbetning av det de läst. 

När eleverna kom in i klassrummet satte de sig på sina platser och inväntade sin lärares in-

struktioner. När alla elever satt sig ned berättade läraren att de denna lektion skulle fortsätta 

läsa i sina läs-par och att de idag skulle läsa kapitel tolv. De skulle börja med att turas om att 

läsa högt för varandra, därefter skulle de läsa texten igen men ändra ordningen — så att de 

båda får läsa samtliga sidor. Pedagogen berättade för eleverna att de skulle skriva upp ord om 

de hittade något som de inte kände igen, så de kunde prata om dem i slutet av lektionen. Hen 

fortsatte sedan med att informera om att de tillsammans ska svara på frågor som berör det de 

läst när de är klara. Eleverna fick tillåtelse att sitta var de vill i klassrummet under tiden som 

de läser. När instruktionerna hade givits fick barnen hämta sina böcker och därefter satte de 

sig på olika platser i klassrummet och började läsa. Det jag lade märke till var att de flesta ele-

ver valde att sitta på andra ställen än vid sina vanliga platser. Under tiden som eleverna gjorde 
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sig redo att påbörja uppgiften skrev läraren instruktionerna på tavlan så eleverna kunde åter-

vända till dessa om de glömde vad de skulle göra härnäst.  

När hela klassen satt sig till ro och börjat läsa gick jag runt och observerade de olika paren för 

att undersöka hur deras inställning och engagemang verkade. Min upplevelse var att majorite-

ten av eleverna genomförde läsningen med inlevelse och att de visade uppmärksamhet gente-

mot par-kompisen när den läste. De följde med i texten och väntade på sin tur. Vissa låg ned 

på mage, någon låg på rygg och andra satt i skräddarställning. Det var en bra ljudnivå i klass-

rummet och stämningen blev mer avslappnad när de slagit sig till ro. Vissa par samarbetade 

mer än andra för att tillsammans ta sig igenom texten. I ett par fick en elev hjälpa en annan att 

läsa ett svårt ord och även förklara vad det betydde. Eleverna rättade hjälpsamt varandra när 

någon av dem läste fel eller uttalade orden lite annorlunda. Min upplevelse blev att de tack-

samt tog emot hjälpen utan att ta illa upp och att de har lärt sig att rätta sina kamrater med ett 

trevligt bemötande. Efter ungefär femton minuters läsning hämtade det första paret de tillhö-

rande frågorna och började arbeta med dessa. När jag observerade hur eleverna arbetade med 

frågorna upptäckte jag hur deras metod för parläsning även genomsyrade deras arbete med 

frågorna. Eleverna turades om att läsa frågorna och hjälptes sedan åt att skumma igenom tex-

ten i jakt på svaret eller påminde den andra om vad som stod i texten och därför kan vara rela-

terat till det som efterfrågas. Ett läs-par hade varsin iPad samt hörlurar där de lyssnade på tex-

ten och sedan pratade om vad de hört istället för att läsa. Därefter svarade de på frågorna till-

sammans, den ena eleven talade in svaren på sin iPad medan den andra skrev för hand på pap-

per. Detta tänker jag kunde bero på att en av eleverna kanske hade en svårighet med läsning 

och att skriva. 

5.1.2 Klass B 
Likt den första observationen befann jag mig på skolan innan barnen kommit in tillbaka efter 

första rasten. Jag satte mig återigen längst bak i klassrummet för att få så god uppsikt över 

klassen som möjligt. Pedagogen som är mentor för klassen berättade för mig att de arbetar 

med läsning utifrån genrer men också utifrån elevernas egna intressen. Lektionen i denna 

klass var 50 minuter lång. 
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När eleverna kom in från rasten hade pedagogen redan skrivit upp lektionens instruktioner på 

tavlan så de kunde läsa där och sätta igång direkt. Denna lektion kallades för ”intresseläsning” 

och var utformad efter att eleverna själva fått välja böcker som de föredrog att läsa. Instrukt-

ionerna på tavlan var i tre steg och var dessa: 

”1. Hämta din bok och sätt dig för att läsa” 

”2. När jag plingar i klockan ska du läsa klart sidan du är på.” 

”3. Sätt dig tillsammans med din läs-kompis och berätta vad det du läst idag handlade om.” 

När eleverna hade läst igenom punkterna på tavlan gick de för att hämta sina böcker och se-

dan satte sig alla tillbaka på sina platser och började läsa. Detta var något som skiljde sig från 

min första observation där eleverna istället fick sitta var de ville. Jag försökte läsa av när alla 

eleverna hade börjat läsa och gick sedan runt i klassrummet för att se hur de arbetade. Det jag 

kunde se var att det bland eleverna fanns en stor variation av genrer, ämnen och svårighets-

grad. Under lektionens gång var det vid tre tillfällen två elever som gick på toa och en elev 

som behövde hjälp med att påminnas om att fortsätta läsa sin bok. Det var också några elever 

som behövde hjälp med att få ord förklarade för sig, både av klasskompisar men också av pe-

dagogen.   

Efter att lektionen varat i 30 minuter plingade pedagogen i en klocka för att uppmärksamma 

eleverna på att avrunda sin läsning. När alla elever lagt ihop sina böcker framför sig på bän-

ken bad pedagogen dem att nu sätta sig med sin läs-kompis och återberätta dagens läsning. 

Vid detta moment letade eleverna upp varandra och satte sig på olika ställen i klassrummet. 

De flesta elever tog med sig sina böcker och visade bilder ur böckerna medan de återberättade 

dagens läsning och vissa använde boken som stöd för att minnas det som de läst. När läs-kom-

pisen berättade så lyssnade den andra intresserat och vissa frågade ibland något som de und-

rade över. Efter en kvart var de flesta klara och pedagogen plingade än en gång i klockan. 

Klassen satte sig då tillbaka på sina platser och fick varsin post-it lapp framför sig där de fick 

skriva en ”exit-ticket” och hur de tyckte att dagens läslektion hade varit. Dessa samlade peda-

gogen in innan eleverna fick gå och tvätta händerna inför lunchen.  
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5.1.3 Klass C  
Även inför den sista observationen var jag på plats i klassrummet innan eleverna kommit in 

från sin rast. Som föregående observationer var denna lektion också efter dagens första rast 

och pedagogen berättade för mig att de i denna klass arbetar mycket med tyst läsning men 

också med att eleverna ska uppmärksammas på hur deras egen läsning låter. Denna lektion 

kommer de att arbeta i halvklass och passet kommer att delas på hälften. Först har halvklass 

C1 en läslektion i klassrummet medan halvklass C2 har en skrivlektion tillsammans med en 

resursanställd, efter halva tiden kommer de att bytas av. Under denna läslektion kommer ele-

verna att använda sig av iPads där de kommer spela in sig själva när de läser högt. Därefter 

kommer de att lyssna på ljudinspelningen för att höra sig själva läsa. Lektionen var 60 minu-

ter lång och därmed fick vardera halvklass en 30 minuter lång lektion att läsa på. 

När rasten var slut kom hela klassen in i klassrummet för att få vidare instruktioner om vad 

som skulle ske under denna lektion. Pedagogen berättade då vad som skulle ske och vilken 

grupp som skulle vara kvar i klassrummet först och hur lång tid det skulle pågå innan bytet 

skulle göras. När grupp C2 lämnat klassrummet informerade läraren om vad eleverna ska göra 

under lektionen och varför de gör det (enligt läroplanen). Sedan fick eleverna varsin iPad och 

tillhörande hörlurar tilldelade och därefter också en bok, i denna klass hade alla elever lika-

dana böcker att läsa ur under lektionen. När alla fått det de behövde ha så berättade läraren 

vilka sidor de skulle läsa och visade dem hur de skulle hitta rätt funktion på iPaden, sedan fick 

de sätta igång. Under tiden som eleverna genomförde lektionens uppgift gick pedagogen runt 

och lyssnade samt såg till att det fungerade för alla. När eleverna hade läst klart sidorna lyss-

nade de på ljudinspelningen som de gjort. Vissa av eleverna ville därefter spela in en gång till 

för att de inte var nöjda medan andra kände sig färdiga direkt. De som blev klara fick läsa i en 

egenvald bok tillsvidare. Efter ungefär 25 minuter bröt pedagogen lektionen och bad eleverna 

att kort samtala med en klasskompis om hur de tyckte att lektionen hade gått idag. Sedan kom 

den andra halvklassen in tillbaka och konceptet upprepades som innan.  

5.3 Genomförande av intervju  
Här kommer resultatet av intervjuerna att redovisas. Pedagogerna som jag intervjuat kommer 

vara anonyma och benämnas som pedagog A, pedagog B och pedagog C, för att enkelt kunna 
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kopplas samman med rätt observation. Pedagog A har arbetat inom skolan i 25 år medan pe-

dagog B arbetat i 10 år och pedagog C endast i 3 år. Vid genomförandet av intervjuerna gav 

jag lärarna frågeställningar kring läsning som jag önskade att de skulle ta ställning till samt 

berätta för mig hur de själva tänker kring (se bilaga 2). Dessa områden kommer tas upp under 

resultat av intervju. Samtliga deltagare har givit sitt samtycke till att delta i denna intervju. 

Jag kommer att redovisa för mina intervjusvar genom att gå igenom frågeställningarna var för 

sig.  

5.3.1 Resultat av intervju 
Hur högt prioriterat är läsundervisning för dig i ditt klassrum? 

Samtliga respondenter var överens om att det är väldigt högt prioriterat och en väldigt viktig 

del av undervisningen som man lägger mycket tid på. De förklarar också att det är så viktigt 

just för att vi behöver kunna läsa för att bli goda samhällsmedborgare och genomföra hand-

lingar eller jobb. 

Vad är din upplevelse av elevers motivation till läsning? 

Pedagog A: ”Läsning är inte något som alla har med sig, att motivera dem är att våga ha lite 

is i magen med vissa barn. Att börja uppskatta läsning är något som kommer när de märker 

att det är kul. Man har olika läskulturer hemifrån men eleverna ska känna nyttan av det. Det 

ska vara på barnets nivå, men samtidigt också vara något som de tycker är kul att läsa.”  

Pedagog B: ”Jag upplever det nog som att alla elever kommer till skolan i första klass och är 

motiverade och tycker att det ska bli spännande att lära sig läsa. Sedan kan det avta med ti-

den för några stycken men det är därför det är viktigt att arbeta mycket med det och då till-

lämpa undervisning på ett roligt sätt. Jag upplever att de flesta elever får en positiv upple-

velse av läsning när de får arbeta med varandra och använda klasskamraterna som verktyg 

för att ta sig vidare.” 

Pedagog C: ”Motivationen till läsning är väldigt varierande. Jag har haft elever som tyckt att 

det varit jättekul redan från start, men jag har också haft elever som inte alls har velat arbeta 

med det. De har varit motsträviga och direkt de fått en bok framför sig har det låst sig totalt 

och de har vägrat läsa istället för att ge det en chans. Därför arbetar jag en del med hjälp av 
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tekniska hjälpmedel då jag har upplevt det vara som en morot, att när de läser får de använda 

sig av en iPad. På iPadarna ligger tidigare ljudinspelningar av högläsning sparade. Därmed 

kan de höra hur deras egen läsning utvecklats med tiden. De får ett direkt ”kvitto” på att det 

ger resultat att öva.” 

 

Ungefär hur mycket tid i veckan lägger du på läsning i undervisningssammanhang och 

hur arbetar du med läsning i klassrummet? 

Pedagog A: ”Det varierar såklart beroende på omständigheter så som simundervisning med 

mera. Men jag brukar ha minst 20 minuters egen tyst läsning för eleverna. Sedan har jag, 

som jag berättade innan du observerade, tre lektioner i veckan där vi arbetar med exempelvis 

par-läsning. Vi arbetar också en del med högläsning i grupp och gemensam läsning i hel-

klass. Vid högläsning i grupp sitter ett antal elever tillsammans och turas om att läsa ur en 

bok, vald av mig. Medan en elev läser följer de andra med i texten. När vi har gemensam läs-

ning i helklass så är det först jag som läser högt för klassen, för att de ska få höra texten en 

gång. Sedan får de kopior på sidorna jag läst. Dessa sidor läser de sedan tyst för sig själva 

innan de besvarar frågor som liknar läsförståelse. Eleverna får också skriva bokrecensioner 

när de läst klart en bok. Dessa sätter vi sedan in i en pärm för att eleverna ska kunna kolla i 

och få tips av varandra.” 

Pedagog B: ”Vi arbetar med läsning 4 gånger i veckan. Två av lektionerna är de som jag kal-

lar för ”intresseläsning” och de andra två arbetar vi utifrån en genre som vi sedan kopplar 

samman med skrivövningar. När vi arbetar med ”intresseläsning” så har eleverna en och 

samma ”läs-kompis” under hela tiden de läser en bok. Så de byter inte förens de ska byta 

bok. Jag gör så för att jag tror att det är bäst för eleverna att återberätta vad de läst för 

samma kompis så att även klasskamraten kan förstå vilket sammanhang som det som berättas 

är i. I den klass jag har nu har det fungerat bra och det är bara vid få tillfällen som jag har 

fått byta ”läs-kompis” innan den ena läst klart sin bok. Eleverna uppskattar att arbeta på 

detta sätt och jag märker hur mycket mer effektiv deras läsning blir när de får välja själva 

vad de är intresserade av att läsa. Just nu arbetar vi med att utveckla vårt skrivande av sagor. 

Då läser jag först en saga högt för hela klassen, därefter får de skriva en egen saga utefter 

stödpunkter med vad som bör finnas med i deras text.” 
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Pedagog C: ”Min klass har ungefär 10–15 minuters tyst egen läsning varje morgon när de 

kommer in i klassrummet. Annars har vi tre lektioner i veckan som är avsatt för läsning, en av 

dessa är vi uppdelade i halvklass, så som du såg idag. När vi är halvklass passar vi på att an-

vända iPads då det är lättare att läsa högt och spela in sig själv när det är färre elever i 

klassrummet. De andra två lektionerna jobbar vi mycket med läsförståelse, då brukar vi alter-

nera mellan att arbeta tillsammans i helklass, i grupper eller helt själva. Att arbeta i grupper 

gör vi varannan vecka.” 

Om du har en elev som du upplever inte känner någon motivation eller intresse för läs-

ning, hur gör du då? 

Pedagog A: ”Jag anser att det handlar mycket om att fortsätta läsa även fast det kan vara 

tufft eller att de kan tycka att det är tråkigt för stunden. Sedan får jag som pedagog självklart 

hjälpa eleverna och se om det kan vara vad de läser som är problemet. Ibland kan fallet vara 

så att de själva har valt en för svår bok, eller till och med en för lätt. Då får vi tillsammans 

tänka om och hjälpas åt att hitta något som passar just den eleven. Det finns såklart också 

elever som har svårigheter som gör att de är i behov av hjälpmedel och då kanske de istället 

har inläsningstjänst och ljudböcker på en iPad.” 

Pedagog B: ”Då brukar jag sätta mig ned med eleven och försöka lista ut varför hen inte 

tycker om att läsa. Oftast är det svårt för dem själva att förstå varför de känner eller tycker 

som de gör. Men efter att ha pratat om det har vi de flesta gånger en plan för hur vi ska för-

söka göra läsningen rolig. Jag tycker det bäst är att ta hjälp av eleverna och låta dem vara 

med och tycka till istället för att själv försöka reda i det. De flesta elever är positiva till att få 

hjälp att fortsätta framåt. Ibland kan det vara så att vissa elever har språkstörningar eller lik-

nande och då kan det fungera med bokprat. Jag tycker väldigt mycket om LTG-metoden men 

anser att det inte fungerar att bara använda sig av en metod, det måste finnas en variation för 

att kunna nå alla elever.” 

Pedagog C: ”I min klass har jag haft några elever som haft svårt att hitta motivation till att 

läsa böcker. Det var dels därför jag införde iPads som ett verktyg inom läsning. Jag tror att 

om eleverna får ett bevis på att deras läsning förbättras så kommer de så småningom att hitta 

sin inre motivation. Men vi använder också yttre motivation som en metod i min grupp. Vi har 
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en uppgörelse som är att när klassen tillsammans har läst 20 böcker så tittar vi på en film. Vi 

brukar då titta på ”H.C Andersens sagor”, då får de en sorts belöning samtidigt som vi får in 

en del litteraturhistoria. Det har fungerat bra i min klass och skapat en sammanhållning där 

gruppen får känna att de uppnått detta tillsammans.” 

 

Upplever du att det finns några hinder eller svårigheter kring din undervisning? 

Ur denna aspekt påtalar samtliga respondenter att de upplever en press på grund av administ-

rativa arbetsuppgifter som tar mycket tid från deras planering. Trots detta har alla tre hittat ett 

fungerande koncept för läsundervisning i deras grupper.  

Pedagog A säger: ”Jag kan känna att jag skulle vilja ha större möjlighet att kontrollera deras 

förståelse för den inhämtade kunskap som de får av läsning. Men tyvärr är detta svårt att 

hinna med, därför anser jag att parläsningen fungerar som ett bra alternativ. Ibland kan jag 

känna mig otillräcklig i min kunskap om vilka böcker som barn tycker om att läsa idag. Jag 

har själv inga barn och har inte tid att forska i vilka nyheter som dyker upp. Dock har vi en 

jättebra bibliotekarie som kan hjälpa eleverna och mig.” 

Pedagog B menar att: ”Ibland kan jag önska att jag hade mer tid att planera, finns så mycket 

mer jag skulle vilja göra i min läsundervisning men jag har inte nog mycket tid.” 

Pedagog C: ”I min klass har den läsundervisning vi har idag fungerat. Dock vet jag inte hur 

det kommer se ut i nästa klass jag får. Jag är orolig över hur mycket möjlighet jag kommer ha 

att omformulera det koncept jag har idag. Men med hjälp av goda kollegor så kommer det 

lösa sig på ett eller annat sätt.” 

Läser du högt för din klass? 

I alla tre klasserna läser pedagogerna högt för sin klass vid något tillfälle under dagen. Allihop 

menar att högläsning är en möjlighet till undervisning utan att eleverna själva förstår det. 

Pedagog A säger: ”Jag läser högt för mina elever varje dag under deras fruktstund. Det är 

viktigt att de också får lyssna på när någon annan läser och känna hur njutningsfull en bok 

kan vara.” 
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Pedagog B förklarar: ”För att eleverna ska fortsätta utveckla sitt ordförråd och intresseras 

för böcker som ökar i svårighetsgrad är det viktigt att jag som pedagog läser för dem. Då får 

de möjlighet att läsa en bok som är intressant men som de ännu inte klarar av själva. Det ger 

också upphov till bra diskussioner och tillfällen att lära sig nya ord.” 

Pedagog C berättar: ”Jag brukar låta min klass få rösta mellan två böcker för att välja vilken 

vi ska läsa härnäst. Sedan läser jag för dem varje dag innan rasten, då dem som vill får äta 

sin frukt. Jag tycker det bli en mysig stund då eleverna slappnar av. De tycker att det är väl-

digt kul när jag läser högt och de blir alltid lika besvikna när vi måste bryta för rast. Vi pra-

tar en hel del om boken både innan vi börjar läsa och efter när vi läst klart. Jag har hämtat 

en hel del inspiration från whole language-metoden.”  
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6. Analysdiskussion 
I detta kapitel kommer en analys av mina intervjuer och observationer att presenteras. Det 

kommer också att kopplas till forskning som redovisats tidigare i arbetet samt kopplas sam-

man med mina frågeställningar.  

6.1 Analys av intervjuer  
Respondenterna i mina intervjuer var likasinnade kring hur viktig läsundervisning är och hur 

mycket de prioriterar detta i sin undervisning. De ansåg allihop att läsning är mycket viktigt 

för att dels kunna genomföra olika moment i skolan men också senare i livet för att kunna 

delta i samhället. De tre pedagogerna var också väldigt tydliga med att de prioriterar läsunder-

visning och planerar det utifrån olika metoder de själva anser fungerar bra. De var också eniga 

om att de känner en viss stress över tidsbristen i yrket. De skulle gärna vilja göra mer med sin 

läsundervisning än vad de gör idag men upplever det svårt då det inte skulle bli välplanerat. 

Detta är något som Alatalo (Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1–3) skriver kan vara fak-

torer till att lärare känner sig otillräckliga (Alatalo, 2011, s. 13). Pedagogerna beskriver det 

som ett hinder och menar att detta kan påverka den läsinlärning eleverna ges (Ellvin & Man-

nerstedt, 2009, s. 137–138). 

Deras inställning till hur de upplever elevernas motivation skiljer sig aningen. Pedagog A och 

pedagog C har liknande upplevelser då de säger att vissa elever inte alls finner läsning spän-

nande eller rolig från första början utan rent av har fått kämpa en del med det. Men pedagog B 

upplever att alla elever tycker att det ska bli spännande att få lära sig läsa och närma sig olika 

böcker. Den upplevelse som pedagog B har kan kopplas till hur Taube påtalar att eleverna 

kommer till skolan förväntansfulla över att få lära sig det där som de vuxna kan (Taube, 2007, 

s. 81). Det de är överens om är att läsintresset kan avta eller inte finnas där för en del elever 

men att det i de flesta fallen har gått att lösa genom god kommunikation och samarbete mellan 

lärare – elev men också genom att de arbetar elev – elev. Något som bidrar till en god klass-

rumsmiljö som jag skrivit om tidigare i arbetet. (se s. 6) 

De har alla tre avsatt tid för undervisning kring läsning, mängden läsundervisning varierar lite 

men är genomtänkt. Arbetssätt och metoder kring läsundervisning skiljer sig åt mellan de tre 

pedagogerna och de har även olika förutsättningar. Pedagog C har möjlighet till halvklass vid 
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ett tillfälle i veckan medan de andra inte verkar ha det. Hen arbetar även med yttre motivation, 

något som Deci och Ryan forskat mycket om (Marx Åberg, 2016, s. 158). Något som de 

andra två pedagogerna inte har uttryckt att de gör. Det som är gemensamma nämnare för re-

spondenterna är att de på ett eller annat sätt arbetar med olika typer av läsning under veckan 

och att de låter eleverna arbeta mycket med varandra kring sin läsning. Eleverna i alla tre 

klasserna får möjlighet att vara med och påverka mycket själva, både undervisningen men 

också bokvalen, något som enligt Deci och Ryan är betydande för att bygga upp elevernas 

inre motivation och intresse (Marx Åberg, 2016, s. 158). I en av klasserna får eleverna också 

skriva bokrecensioner för att kunna hjälpa klasskamraterna hitta bra böcker och för att i efter-

hand få tänka igenom vad boken har handlat om. 

Alla tre pedagoger från mina undersökningar läser högt för sin klass dagligen som en motive-

rande metod i hopp om att ge eleverna ett fortsatt intresse. De vill visa eleverna hur läsning är 

roligt och hur spännande böcker är. Utöver det så menar de tre lärarna att högläsningen ger 

eleverna nya kunskaper utan att eleverna tycker att det känns så. Att ha en läsande förebild är 

viktigt för eleverna och som pedagog kan du vara den förebilden för de elever som kanske 

inte ges den stimulansen hemifrån. Hur viktig pedagogens roll i klassrummet är styrks av 

Cambria och Guthrie (2010, s. 16) och Kerry-Moran (2016, s. 669). De menar att det är peda-

gogen som kan ge eleverna en bild av hur spännande läsning kan vara och därmed göra dem 

intresserade och motiverade att själva testa samt fortsätta utvecklas till goda läsare.  

Det var två av tre deltagande pedagoger som nämnde någon metod inom läsundervisning och 

de hade det endast som inspiration. Trots att det finns många texter om dessa beprövade 

forskningar har pedagogerna valt att skapa sina egna. Kanske hade den tredje respondenten 

också tagit enstaka element ur tidigare metoder men glömt bort var hen fått idéerna från.  

6.2 Analys av observationer 
Nedan kommer jag att redogöra för samband och skillnader samt för- och nackdelar med de 

tre lektionernas utföranden och genomföranden i relation till tidigare forskning som jag fram-

fört i mitt arbete.  
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6.2.1 Samband och skillnader mellan lektionerna 

Vid samtliga observationer placerade jag mig längst bak i klassrummet för att ha god uppsikt 

över klassen, pedagogen och lektionens gång. I alla tre klasser satte sig eleverna på sina plat-

ser för att ta del av instruktionerna för dagens lektion. Vidare skiljde sig lektionerna åt men i 

samtliga klasser ägde något moment av samverkan mellan eleverna rum, genom muntliga 

samtal om texten de läst eller om lektionen.  

De tre lektionerna varierade i tidsåtgång men samtliga ägde rum efter dagens första rast. I två 

av tre klasser tillämpades digitala hjälpmedel i form av iPad och hörlurar. Den ena klassen 

tillämpade det digitala hjälpmedlet till samtliga elever medan den andra klassen bara gav vissa 

elever denna möjlighet. Det var också i två av tre klasser som eleverna använde sig av 

varandra som resurser genom att be om hjälp med uttal eller olika ords innebörd. I Klass A 

och klass B fick eleverna lov att sitta var de ville i klassrummet men vid olika moment av 

lektionen. I klass A var det vid huvudmomentet medan det i klass B ägde rum i slutskedet. 

Klass B var den enda klass där eleverna inte fick muntliga instruktioner av pedagogen. Där 

fick de istället läsa färdiga instruktioner på tavlan. Men två av tre klasser hade tillgång till 

skriftliga instruktioner under lektionens gång. Det var bara en av klasserna som var färre till 

antal genom att delas i halvklass inför genomförandet av undervisningen.  

6.2.2 För- och nackdelar med lektionerna i relation till tidigare 

forskning 

Enligt Taube är det viktigt för elevernas inlärning att klassrumsmiljön är god samt känns ac-

cepterande och positiv. Något som jag anser att samtliga pedagoger har försökt ta hänsyn till i 

utformandet av sina lektioner då eleverna samarbetar, interagerar och hjälper varandra 

mycket. Detta bidrar vidare till att eleverna får en större förståelse och respekt gentemot 

varandra (Taube, 2007, s. 111). I klass A läste hela klassen samma bok och samarbetade med 

förståelsen av innehållet, detta menar Löwbeer att hon sett ha en positiv påverkan på elevers 

läslust och intresse genom sitt läsprojekt (Ellvin & Mannerstedt, 2009, s. 139–140). Jag anser 

vidare att samtliga pedagoger tagit hänsyn till det läroplanen säger om att elevernas intresse 

för läsning ska stimuleras när de planerat sin undervisning (Skolverket, 2017, s. 254). Som jag 

nämnde ovan får alla elever i undersökningen möjlighet att interagera med varandra på olika 

sätt, något som Deci och Ryan menar är en viktig aspekt för att bygga en inre motivation. 
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Denna aspekt är den som kallas för relatedness (Marx Åberg, 2016, s. 158). Det är också vik-

tigt för elever att få uppgifter som de kan lyckas med och att de ska få all den stöttning som de 

behöver av pedagoger eller klasskamrater. Detta kan vara betydande för de som har misslyck-

ats tidigare och därmed har en låg självbild (Marx Åberg, 2016, s. 166). I de tre klasser jag 

har observerat anser jag att alla elever får den stöttning som de själva behöver genom kontinu-

erligt samarbete mellan klasskamraterna samt tillgång till hjälp av pedagoger. I klass C, där 

eleverna ges möjlighet att se sin progression genom tidigare ljudinspelningar, får de se ett di-

rekt resultat på sin utveckling vilket är något som Thomson och Wery benämner som en vik-

tig faktor för elevernas motivationsgrad (Skolverket, 2019). 

Dock skriver Deci och Ryan också om vikten av att motivera elever till läsning genom att låta 

dem själva hitta svar på sina frågor med hjälp av texter, detta finns inte med i någon av de 

lektioner som jag har observerat (Marx Åberg, 2016, s. 165). Thomson och Wery påtalar att 

yttre motivation är något som kan upplevas som mutning av sina elever och därför har kritise-

rats (Skolverket, 2019). Ett tydligt exempel på hur detta tillämpas i klassrummet är det som 

pedagog C berättar under den intervju som senare genomfördes. Hen berättar då att hennes 

klass får en belöning när de tillsammans har läst 20 böcker (se kapitel 5.3.1). Detta var dock 

ingenting som jag såg under min observation. Jang med flera lyfter vikten av att eleverna får 

förståelse för varför läsning är viktigt och att denna förståelse gör dem motiverade (Jang et al. 

2015, s. 240–241). Men jag såg inte att någon av pedagogerna som jag observerade förklarade 

för eleverna varför just läsningen var ett sådant viktigt moment, utan snarare vad målet med 

lektionen var (i relation till läroplanen).  
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7. Diskussion  
I detta kapitel kommer resultatet av min undersökning att diskuteras, resultatet av min under-

sökning kommer också jämföras och kopplas ihop med den forskning och teori som finns 

inom ämnet. Samt att mina frågeställningar kommer besvaras med hjälp av det material jag 

samlat in från forskning samt intervjuer och observationer. 

7.1 Resultatdiskussion  
I vad man kan läsa av i min analys i föregående kapitel var respondenterna både eniga och oe-

niga i vissa meningar. Det fanns vissa likheter mellan de tre olika pedagogernas läsundervis-

ning men också skiljaktigheter i hur de har utformat sina lektioner.  

Att lektionerna i de tre olika klasserna skiljde sig åt var väntat då ingen undervisning kan vara 

den andra lik. Som pedagog är det väsentligt att utforma lektionerna utifrån gruppens förmåga 

och behov. Att utforma sin undervisning utifrån klassens behov och funktion är genomförbart 

om pedagogen har goda relationer till samtliga elever och därmed känner till deras styrkor och 

svagheter, både som individer men också som grupp (Alatalo, 2011, s. 25). Som jag nämnde i 

kapitel 6 (se sida 25) så var alla tre eniga om att läsundervisning är en väldigt viktig del av 

skolan idag och att de prioriterade det högt var något jag förväntade mig. Sedan blev jag posi-

tivt överraskad över hur stor variation det var mellan de tre klasserna och även vilket brett ut-

bud av metoder som användes i klasserna var för sig.  

Mina tidigare upplevelser av läsundervisning i skolan verkar inte överensstämma med hur det 

faktiskt kan vara. Kanske har några av skolorna jag varit på inte lagt så stort fokus på varie-

rande och motiverande läsundervisning eller så har utvecklingen gått framåt i rasande fart. En 

faktor skulle också kunna vara den nya ”läsa, skriva, räkna-garantin” som Skolverket har in-

fört (Skolverket, 2019). Jag tänker att vissa lägger större fokus på läsningen för att kunna upp-

täcka elever med behov tidigare inför att garantin trädde i kraft från den 1 juli i år. Men precis 

som mig hade pedagogerna olika upplevelser kring hur elevers motivation till läsning är. Pe-

dagog B berättar om hur majoriteten av eleverna kommer till skolan inför första klass och ser 

fram emot att få lära sig läsa och upptäcka böcker, precis som Taube påtalar att barnen ser 

fram emot att få inhämta den kunskap som deras föräldrar eller andra vuxna i närheten har 

(Taube, 2007, s. 81). Redan där, när eleverna upplever den motivationen, är det viktigt att 



 

30 
 

verksam personal i skolan lägger grunden för att eleverna ska få en god självbild och att de 

ska känna att de lyckas – något som flera forskare, så som Taube, Deci och Ryan och Thom-

son och Wery belyser som betydelsefullt för fortsatt motivation och intresse. I samband med 

detta belyser Taube vikten av samarbetet och dynamiken i klassen, hur klasskamraternas på-

verkan är en bidragande faktor till om självbilden blir god eller om vissa elever anser sig 

misslyckas varje gång (Taube, 2007, s. 111). Vid de tre observationerna jag genomfört och 

senare även de tre intervjuerna märkte jag hur pedagogerna aktivt arbetar för att eleverna ska 

fungera som verktyg och hjälpmedel för varandra. Jag upplevde att detta gjorde klassrummet 

till en trygg miljö där eleverna vågade fråga om de inte förstod eller att de kunde rätta den 

andra om uttalet blev fel. I och med detta arbetssätt vågade eleverna läsa högt för varandra 

utan att vara rädda att misslyckas, för de genomförde uppgiften tillsammans, med stöd av 

varandra. 

Ytterligare en framgångsfaktor jag kunde utläsa ur mina observationer och intervjuer var hur 

pedagogerna lät eleverna få vara med och påverka vilken litteratur som de läser. Både högläs-

ning som egen läsning. Viss läsning var styrd av läraren men delar av undervisningen var uti-

från elevernas eget intresse. Något som styrks av tidigare forskning där de påtalar att det är en 

bidragande faktor till motivation samt att läroplanens mål kopplas samman med elevernas 

egna intressen (Marx Åberg, 2016, s. 165). Ett tydligt bevis på hur betydande denna tillämp-

ning är kan läsas på sida 5 i mitt arbete. Där har jag skrivit om hur Ann Löwbeer berättar om 

ett läsprojekt hon startade. Målet med projektet var att motivera elever att läsa mer och finna 

ett intresse för böcker. I förberedelserna inför uppstartning av projektet kom de fram till att ett 

av problemen med elevernas läsning var att böckerna de hade att tillgå var gamla och ”ur ti-

den” (Ellvin & Mannerstedt, 2009, s. 137–138). Därav är det viktigt att man som pedagog är 

uppdaterad i dagens litteratur och lyssnar på barnens önskemål i den mån det går. Att pedago-

ger kan utforma sin undervisning på detta sätt tar stöd i Kommentarmaterial till kursplanen i 

svenska som Skolverket publicerat. Där står skrivet att kunskapsområden kan kombineras på 

det sätt som vederbörande pedagog anser lämpligt för att uppnå syftet med sin undervisning 

(Skolverket, 2017, s. 9). 

Pedagog C var den enda av de tre deltagarna som valt att arbeta med yttre motivation som en 

del av sin undervisning. Detta har i efterhand intresserat mig och fått mig att undra varför. När 
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jag har gått tillbaka till intervjun tolkar jag hens utformande av undervisning och beskrivande 

av den som att hen anser att den yttre motivationen bidrar till inre motivation i hens klass. Hur 

eleverna får bättre självförtroende av att de klarat av att nå denna belöning tillsammans. Till-

lämpningen av fokus på yttre motivation i denna klass är en betydande del av läsundervis-

ningen och anses av pedagog C att fungera bra. Men Thomson och Wery menar istället att fo-

kus bör läggas på att bygga upp den inre motivationen med risk för att ett arbetssätt som grun-

das i yttre motivation kan tolkas som att eleverna blir mutade för att genomföra uppgiften och 

därmed kommer förvänta sig belöning vid varje delmoment i framtiden (Skolverket, 2019). 

De två andra pedagogerna riktade istället sin undervisning mot att ge eleverna en inre moti-

vation för att hjälpa dem utvecklas genom både kontinuerliga samtal med eleverna om det är 

något som inte verkar fungera, men också genom mycket samarbete mellan eleverna (se kapi-

tel 5.3.1). 

En gemensam faktor mellan deltagarna och deras klasser var att de använde eleverna som re-

surser för varandra, det var många grupp- eller parövningar. Eleverna fick vid dessa tillfällen 

träna på att hjälpa varandra att klara av olika utmaningar eller hinder. Något som kan vara en 

positiv metod för de elever som sedan tidigare har en negativ bild av läsning eller sin egen 

förmåga. Trots bokval efter intressen eller dylikt kan vissa elever ändå ha en känsla av otill-

räcklighet på grund av bristande erfarenhet eller lägre kunskap inom vissa områden. Då före-

språkar forskning att elever med sådana svårigheter får mycket stöttning av pedagoger eller 

klasskamrater för att ta sig vidare i arbetet. Detta kan skapa goda förutsättningar för att eleven 

ska få känna att hen klarar av att utföra uppgiften (Marx Åberg, 2016, s. 166). Att denna me-

tod tillämpades i samtliga klasser var en positiv upplevelse för eleverna och de verkade trivas 

med detta arbetssätt. Jag tyckte också att eleverna visade god förståelse för att alla har olika 

förutsättningar och utgångsläge. Detta skapade ett gott klassrumsklimat, som jag nämnt i tidi-

gare kapitel (Taube, 2007, s. 111). Ett exempel var min observation av klass A, där en elev 

behövde lyssna på texten via en iPad för att sedan tala in sina svar. Ingen elev ifrågasatte det 

eller påpekade anpassningen. Detta visar att pedagogens arbetssätt skapar en trygg läromiljö 

för eleverna. 
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8. Slutsats 
I denna studie var syftet att undersöka hur pedagoger arbetar med och utformar sin undervis-

ning i läsning för att motivera eleverna, ge dem en god upplevelse och för att ge dem möjlig-

het att finna intresse och lust för läsning. Vidare ställdes tre frågeställningar. Den första fråge-

ställningen var: ” hur arbetar pedagoger för att fånga upp alla elever och främja en läslust 

och intresse för läsning?”. Enligt tidigare forskning som jag redovisat för i kapitel 3 kan man 

se att en varierande undervisning kan fånga elevernas intresse och ge dem motivation att finna 

läslust (se sida. 3–9). Det starkaste sambandet som pedagogerna i min undersökning hade ge-

mensamt var att de tillämpade uppgifter där eleverna fick samarbeta med varandra. De gjorde 

sedan detta med olika metoder, men i samtliga observationer fick eleverna interagera tillsam-

mans. I samtliga klasser använde pedagogerna en varierande läsundervisning där både ele-

verna och pedagogerna läste. Att pedagogen läser för klassen ger alla elever en möjlighet att 

inspireras att bli goda läsare genom att läraren fungerar som en läsande förebild (Cambria och 

Guthrie, 2010, s. 16) och (Kerry-Moran, 2016, s. 669). En av pedagogerna (pedagog C) an-

vände sig också av en metod som ger eleverna möjlighet att se hur deras lästräning ger resul-

tat genom att de kan lyssna på ljudinspelningar av hur deras högläsning förbättrats. Att ele-

verna själva får se hur deras prestationer förbättras är något som Thomson och Wery beskri-

ver ger en positiv inverkan på eleverna och motiverar dem att fortsätta läsa (Skolverket, 

2019). 

Nästa frågeställning var: ”med vilket eller vilka arbetssätt blir elevernas läsinlärning mest 

motiverande?”. Denna fråga kan vara diffus att svara på då jag tolkar pedagogernas undervis-

ning samt svar vid deltagande i intervju som att det arbetssätt som är effektivast beror på vil-

ken elevgrupp man har. Det jag kunde se var att två av deltagarna använde sig av kroppslig 

läsning i sin undervisning, det vill säga det samband som kan synas mellan rummet, kroppen 

och läsglädjen (Fatheddine, 2018, s. 58). Detta blev tydligt när eleverna själva fick välja var i 

klassrummet de ville läsa sina böcker eller samtala med sin klasskamrat. Majoriteten valde att 

sitta på andra ställen än sina vanliga platser. När deras läsning flyttades från ”bänken” till val-

fri yta verkade eleverna mer tillfreds med sin läsning och hade lättare att koncentrera sig. Ett 

annat arbetssätt som återfanns i samtliga observationer var samarbetet mellan eleverna. I de 

tre klasserna fick eleverna på olika sätt arbeta med en klasskamrat för att bearbeta sin text och 

hjälpa varandra sträva framåt, något som både Marx Åberg (2016, s. 166) och Taube (2007, s. 
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111) beskriver som en framgångsrik metod för inhämtning av kunskap. Ytterligare en bety-

dande del av undervisningen är att eleverna får vara med och påverka utifrån sina egna intres-

sen, detta uppmuntrar Marx Åberg och menar att det kan bidra till en mer motiverande under-

visning (Marx Åberg, 2016, s. 165). 

Den sista frågeställningen var: ” vilka faktorer kan påverka elevers läsning?”. Här var forsk-

ningen tydlig med att en av de större faktorerna som påverkar en elevs attityd gentemot läs-

ning är tidigare erfarenheter och då oftast negativa (Taube, 2007, Marx Åberg 2016, Thomson 

& Wery, 2019). Pedagogerna som deltog i intervjuerna upplever att litteraturen kan vara en 

bidragande faktor till att elever känner sig omotiverade att fortsätta läsa. De vittnar om för 

hög svårighetsgrad, för enkel svårighetsgrad eller ointresse för bokens handling.  

Själv anser jag också att en faktor som kan påverka elevernas läsning är hur delaktiga de får 

vara i utformandet av lektionerna. Som Deci och Ryan (2016) beskriver är det viktigt för ele-

verna att få känna att deras egna val har påverkan samt att de får läsa böcker som för dem 

själva känns relevanta. De belyser också vikten av att arbeta tillsammans med andra för att få 

känna en delaktighet (Marx Åberg, 2016, s. 158). Något som jag anser att samtliga klasser 

gavs möjlighet att göra. 

8.1 Fortsatt arbete 
Avslutningsvis skulle jag inom detta ämnesområde önska att det fanns mer forskning och kon-

kreta förslag för hur pedagoger kan arbeta med läsning för att ge sina elever läslust och moti-

vation till intresse för att läsa. Skulle jag ges möjlighet att undersöka relationen mellan läsning 

och motivation mer skulle jag vilja få fler pedagogers syn på hur de arbetar med detta och hur 

de upplever att eleverna i dagens skola känner för läsning. Det skulle också vara intressant att 

få elevernas syn på ämnet och höra hur de skulle vilja att läsundervisningen i skolan ska vara 

för att motivera dem att finna sin inre läslust.  
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Figurförteckning 
 
Figur 1 Top-down och bottom-up-modellen 
 

Top-down och bottom-up-modellen (efter Ivarsson, 2008)  

Hämtad från: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:142364/FULLTEXT01.pdf 

2008, s.27 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Bilagor 
 

Bilaga 1 – Information till deltagande respondenter 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 

 


