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Sammandrag 

Motivationen är den kraft som driver oss framåt och håller ett intresse vid liv och har en stor 

betydelse inom skolans värld.  Hur lärare arbetar med motivation har stor betydelse för 

elevers lärande, personliga utveckling och sociala kompetens. Forskningen visar att det finns 

ett samband mellan elevernas motivation och lärande. Mitt examensarbetes syfte är att se hur 

lärare på högstadiet arbetar med att öka elevernas intresse, engagemang och motivation till 

lusten att läsa skönlitteratur i skolan och på fritiden. För att få svar på detta använde jag mig 

av dessa frågeställningar:  

 Hur arbetar svensklärare på högstadiet med att motivera elevers skönlitterära 

läsning?  

 Använder de några särskilda strategier för att öka elevers läsning i skolan och på 

fritiden? 

 Vilka resultat vill man uppnå genom att arbeta med skönlitteratur i klassen?  

För att få svar på mina frågeställningar använde jag mig av halvstrukturerade semiintervjuer.  

Tre lärare på olika skolor har intervjuats enskilt. Resultatet visade att när eleverna upplever 

läsningen, undervisningen och läraren som positiv, ökar deras motivation och läsintresse. 

Läraren har en stor betydelse för elevernas inställning till ämnet och läsintresset. Med goda 

ämneskunskaper och didaktiska förmågor kan läraren genom olika metoder och arbetssätt öka 

elevernas motivation till att läsa skönlitteratur. Faktorer som samtal, relationsbyggande, 

elevinflytande och goda läsmiljöer påverkar elevernas inställning till svenskämnet och 

läsningen av skönlitteratur. Lärarens personlighet och undervisningsstil är också faktorer som 

påverkar eleverna. Litteratur och undervisning skall upplevas som rolig, positiv, intressant 

och givande.  En positiv erfarenhet av en upplevelse eller aktivitet såsom läsning, kommer att 

göra att eleven fortsätter med den även på fritiden.  

 

Sökord: Motivation, lärare, lärares erfarenheter, skönlitteratur, läsning,  

 

 

 



 

 

Abstract 

Motivation is the force that pushes us forward and maintains our interest. For these reasons it 

is of great importance in education. How teachers work with motivation has a huge impact on 

the learning processes of the students, their personal development and their social 

competence. Research has shown that there is a connection between students’ motivation and 

their learning. The purpose of this essay is to investigate how teachers in Swedish secondary 

school work with improving students’ interest, commitment and motivation to enjoy reading 

in class and in their spare time. In order to answer this purpose I have used the following 

research questions: 

 How do teachers of Swedish in secondary school motivate their students to read 

fiction? 

 Do they use any particular strategies to increase their students reading in class and in 

their spare time? 

 What results do they hope to achieve through working with fiction in class? 

In order to answer above questions I used semi-structured interviews with three different 

teachers that I talked to separately. The result showed that when students perceive reading, 

classes and their teacher in a positive light, they tend to feel motivated and eager to read. The 

role of the teacher is of great value to the mindsets of the students regarding the subject and 

the interest to read fiction. Through teaching skills and a good knowledge of the subject, the 

teachers can apply different methods and strategies to increase the students’ motivation to 

read fiction. Other factors that affect the students’ mindsets to the subject of Swedish and the 

reading of fiction are dialogues, good relations and good environments for reading. The 

personality of the teacher and his/her teaching style is also of importance. Literature and 

teaching should be perceived as something fun, positive, interesting and rewarding. A positive 

experience of reading in class will motivate the student to continue reading outside of class. 

Key words: Motivation, teachers, teachers’ experience, fiction, reading 
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1. Inledning 
Denna uppsats kommer att handla om hur svensklärare på högstadiet gör för att skapa en 

positiv inställning till svenskämnet samt, motiverar sina elever till att läsa både i skolan och 

på fritiden. Vi lever i ett samhälle som ställer krav på förmågan att kunna använda, förstå och 

tyda den information som vi ställs inför. Därför är det viktigt med goda läs- och 

skrivfärdigheter, något som dessutom är grunden till en lyckad skolgång. Att skolgången har 

varit positiv är i sin tur av betydelse för fortsatta studier, arbete och livssituation. Jag är 

lärarstuderande och har vid min studietid på Karlstads universitet, samt under min 

verksamhetsförlagda utbildning, stött på elever som inte har en positiv inställning till vare sig 

svenskämnet eller skolan i allmänhet. Allt oftare hör och läser man också om elever som går 

ut grundskolan med ofullständiga betyg i ämnet svenska. I ett pressmeddelande från 

Skolverket kan man läsa att 14 000 elever som gick ut årskurs 9 våren 2010 inte har godkända 

betyg i ämnen som svenska, matte eller engelska. Detta var den högsta andelen sedan 1998.
1
 

Undersökningar har visat att svenska elevers kunskapsutveckling har försämrats sedan mitten 

av 1990-talet. Skolverket har även publicerat en rapport om denna negativa utveckling som 

visade att studieresultaten tydligt påverkades av samhällsutvecklingen, styrningen av skolan 

samt individualiseringen av undervisningen.
2
 Något som har påvisats i forskningsresultat, är 

lärarens betydelse för resultatet av elevernas skolgång. Lärarens erfarenhet, kompetens och 

utbildning är några av de mest betydelsefulla faktorerna när det gäller elevers motivation till 

sina studier.
3
  

Motivation används i många olika sammanhang, inte minst i pedagogiska sammanhang. 

Enligt mig är motivation och motivationsarbete två viktiga begrepp inom skolans värld och 

inom allt skolarbete som utförs av lärare och elever. Jag finner det vara en rimlig hypotes att 

det finns ett samband mellan elevers motivation och deras studieresultat och anser att vår egen 

motivation ligger till grund för vår utveckling, eftersom att den skapar ett intresse när det 

gäller aktiviteter, skoluppgifter eller skolämnen. Om en individ känner sig motiverad och 

upplever något som intressant och roligt utvecklas inte bara ett intresse för den uppgift eller 

aktivitet man utför utan det sker även en personlig utveckling av individen.  Det finns många 

olika anledningar till varför det är viktigt att få omotiverade elever till att bli motiverade. 

Grundtanken bakom denna uppsats är att det är viktigt att man som lärare och lärarstuderande 

                                                      
1
 Skolverket. (2010). Allt färre elever är behöriga till gymnasiet [Elektronisk källa] 

2
 Skolverket. (2009). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola. [Elektronisk källa] 

3
 Skolverket. (2002). Att satsa på lärarkompetens ger resultat. [Elektronisk källa] 
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får inspiration och idéer till hur man kan bedriva sin undervisning och motiverar sina elever 

till en positiv attityd och inställning till svenskämnet och läsning av skönlitteratur.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur lärare på högstadiet arbetar med att öka elevernas 

intresse, engagemang och motivation till lusten att läsa skönlitteratur i skolan och på fritiden.  

 Hur arbetar svensklärare på högstadiet med att motivera elevers skönlitterära 

läsning?  

 Använder de några särskilda strategier för att öka elevers läsning i skolan och på 

fritiden? 

 Vilka resultat vill lärarna uppnå genom att arbeta med skönlitteratur i klassen?  

1.3 Disposition   
Uppsatsen inleds med ett teoretiskt bakgrundskapitel som bidrar med ett ramverk utifrån 

vilket mitt material kommer att tolkas och studeras. I den teoretiska diskussionen lyfter jag 

fram tidigare forskning som är baserad på svenska elevers läsförmåga som visar på hur 

betydelsefull läsningen samt språket är, för elevernas utveckling. Jag nämner även vad 

styrdokumenten säger om läsningen och vad dessa säger om de mål eleverna skall uppnå i år 

9. Vidare beskriver jag det för uppsatsen centrala begreppet motivation och de vanligaste 

typerna av motivation i den tidigare forskningen. Jag belyser hur dessa påverkar eleverna i 

deras inställning till läsning. I denna del lyfter jag även fram lärarens betydelse för elevernas 

motivation och läsintresse samt genom vilka metoder läraren kan påverka elever till ett ökat 

läsintresse. Sedan följer mitt metodkapitel där jag diskuterar valet av att använda mig av 

kvalitativa intervjuer och vilka metodologiska avväganden som jag har gjort i mitt 

uppsatsarbete. Jag redogör även över genomförandet av intervjuerna och gör en presentation 

av respondenterna. I uppsatsens tredje del visas resultatet av de kvalitativa intervjuerna. 

Examensarbetet avslutas med en diskussion kring mitt metodval och de slutsatser jag kommit 

fram till via intervjuerna. Dessa ställs sedan mot den teoridel som jag behandlat tidigare i min 

uppsats. Denna del avslutas med en kort sammanfattning av min slutsatsdiskussion som jag 

kopplar ihop med frågeställningarna samt ger tips på vidare forskning.  
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Läsundersökningar 
Våren 2003 uppvisades en världsomfattande läsundersökning, PIRLS 2001 (Progress in 

International Reading Literacy Study). Denna undersökning innehöll resultat av elevers 

läsförmåga i 35 länder och eleverna var i 9-10-årsåldern. De områden som undersöktes var 

läsförmåga, läsvanor och attityder till läsning. Resultatet visade att svenska elevers 

läsförmåga både när det gäller läshastighet och läsförståelse hade försämrats sedan 1991. 

Sverige var ett av de länder som uppvisade störst skillnader i läsförmåga bland elever i 

årskurserna 3-4. Författarna till PIRLS, resonerar också kring de faktorer som påverkar våra 

läsvanor och kom fram till att det finns ett samband mellan positiva attityder och ett gott 

studieresultat. Flickor är ofta mer positiva till läsning än pojkar. Hemförhållanden och 

hemmiljö, föräldrars yrke, utbildningsnivå och det egna intresset spelar in som avgörande 

intresset för läsförmågan. Även en ökad användning av datorer, och minskad tillgång till 

dagstidningar och böcker i hemmen gör att läsningen på fritiden också minskar. PIRLS visar 

även på att ökade klasstorlekar och lärarens kompetens var faktorer som påverkade resultatet 

av undersökningen.
4
  

År 2007 presenterades PIRLS 2006. Denna undersökning fortsatte att visa på att svenska 

elever enbart uppnår en grundläggande nivå för läsförståelse. Andelen starka läsare minskar 

och färre elever klarar mer avancerade läsuppgifter. En positiv attityd till läsning försvinner 

gradvis, vilket även påverkar lusten att läsa längre texter eller böcker för nöjes skull. Läsande 

av kortare texter på internet och Tv-tittande tävlar med skönlitteraturen om utrymme och 

intresse. Bakomliggande faktorer till denna utveckling kan enligt PIRLS vara att det inte 

längre avsätts lika mycket tid i skolan till att utveckla elevers läsförmåga. Undervisningen 

domineras av färdighetsträning och samtal. Fördjupande samtal om texters innehåll och 

tolkningar är inte längre lika vanligt. Resultatet visar att den svenska skolan stödjer barnens 

grundläggande utveckling av läsförmågan, men inte till att skapa avancerade förmågor till att 

läsa skönlitterära texter i olika ämnen. Undervisningen anpassas inte efter de behov som finns 

och tillgången till stöd är begränsad. En dryg tiondel av Sveriges elever beräknas ha behov av 

extra stöd, två tredjedelar av dessa får också stöd.  Även om det är så att många elever som 

börjar skolan idag har erfarenheter av läs- och skrivaktiviteter från hemmiljön, antyder PIRLS 

att dessa kunskaper inte utnyttjas av lärare i den utsträckning som man kanske kunde önska. 

Undersökningen pekade även på faktorer som att lärare delegerar ansvaret vidare till andra 

                                                      
4
 Skolverket. (2003). Barns läskompetens i Sverige och världen. PIRLS 2001. [Elektronisk källa] s.20-24 
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personer i skolan och till hemmet. Valet av skönlitteratur faller på bibliotekarierna, elever i 

behov av särskilt stöd faller på speciallärare och elevernas lärande faller på dem själva och 

deras föräldrar. Allt fler elever kommer från hem där antalet barnböcker har minskat och har 

föräldrar som inte längre läser för dem. Detta gör att socioekonomiska faktorer såsom 

föräldrars utbildning får en allt större betydelse.
5
 I december 2012 kommer resultat från 

PIRLS 2011 att redovisas.
6
 

PISA (Programme for International Student Assassement) är en OECD-studie som mäter 

kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Denna undersökning som började 

genomföras år 2000, följs upp vart tredje år och syftar till att undersöka de kunskaper som 

anses ha betydelse i det vuxna livet. I PISA 2009 deltog 4567 elever från Sverige. Även detta 

resultat visade på försämrade förmågor när det gäller svenska skolungdomars läsförståelse. I 

de tidigare PISA- undersökningarna har svenska elever alltid presterat över genomsnittet i 

OECD-länderna. Nu ligger de på en genomsnittlignivå i ett internationellt perspektiv. Nästan 

en femtedel av de svenska eleverna når inte upp till basnivån i läsförståelse. Något som 

genomsyrat resultaten i alla PISA-undersökningar är dock att de elever som läser mycket 

skönlitteratur för nöjes skull, även tenderar till att ha bra läsförståelseförmågor.
7
 Pisa 2009 

visade dock ett resultat där svenska elever är bra på att navigera och läsa texter på internet. 

Den digitala läsningen baseras på samma grundläggande kunskaper i läsförståelse som vid 

vanlig traditionell läsning. Även här får eleverna visa kunskaper i ordkunskap samt förmåga 

att förstå och tolka texter. De elever som tillbringade måttligt med tid framför datorn var de 

elever som också uppnådde bäst resultat. Men även här påverkades resultaten av längden på 

texten och instrumentet som de arbetade med, alltså dator. 
8
  

I doktorsavhandlingen, Att läsa och förstå svenska- Läsförmågan hos elever i Borås 2000-

2002 (2005), uppvisas också ett resultat som visar att svenska elevers läsförmåga har 

försämrats. Per Fröjd utförde i sin avhandlingsstudie lästester med elever i årskurs 9 under 

sammanlagt tre år med syftet att se om skolans och medieutbudets utveckling påverkat 

elevernas läsförmåga. Avhandlingen visade att var fjärde elev i årskurs 9 var svaga läsare och 

att läsförmågan sjunkit i alla läsarkategorier, alltså både bland de svaga och de starka läsarna.  

Under de tre år som undersökningen pågick, blev de svaga läsarna dubbelt så många, medan 

de elever som var starka läsare minskade till hälften. Fröjds undersökning visade även att 

                                                      
5
Skolverket. (2007). Svenska elever läser bra trots en tillbakagång. [Elektronisk källa] 

6
Skolverket. (2012). En internationell studie av elevers läsförmåga. [Elektronisk källa]  

7
Skolverket. (2010). Sverige tappar i både kunskaper och likvärdighet. [Elektronisk källa] 

8
Skolverket. (2011). Svenska elever bra på digital läsning. [Elektronisk källa] 
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bokläsandet minskar bland de som var lågutbildade. Var femte elev med föräldrar som 

saknade högskoleutbildning, angav att de själva inte läste böcker. Enligt Fröjd är det faktorer 

som kommunalisering, nedskärningar av personal och större klasser, samt att antalet utbildade 

och erfarna lärare minskat, som är faktorer som påverkat resultatet i denna negativa riktning. 

Fröjd påstår också att det skulle kunna finnas en koppling mellan det ökade medieutbudet och 

de studieprestationer som framkommit hos hans elever då det ökade användandet av IT, 

internet, datorspel och Tv-tittande successivt minskat det utrymme som finns över för 

läsning.
9
   

Statistik från statens kulturråd 2010 visar ett resultat med en minskad andel läsare och att 

klyftan mellan män och kvinnors läsande ökar i samma takt som antalet läsande människor 

minskar. Bokläsartrenden nådde sin topp 2006 och har sedan dess börjat avta.
10

  Även 

Lärarnas Riksförbund har sammanställt en rapport, ”Läsa för att lära” (2005). Rapporten 

innehåller undersökningar om högstadieelevers läsvanor, samt svensklärares förutsättningar 

för att arbeta med elevers läsning. 1200 elever deltog och resultatet visade att skoleleverna 

inte längre läser böcker utanför skolans väggar. Hälften av deltagarna läste mellan 1-3 

böcker/år. Var femte elev i år 9 läste aldrig böcker på fritiden. De förslag som framkom för att 

förbättra elevers läsande var att anställa utbildade lärare på rätt nivå och i rätt ämne. Lärarna 

behöver även möjligheter att ständigt förbättra och förnya sin kompetens. Resultatet visar att 

inspiration kan uppstå genom samarbete med andra svensklärare. Detta bör stimuleras då man 

genom möten kan utbyta erfarenheter och kunskaper. Alla skolor bör ha ett bibliotek så 

tillgängligheten av böcker ökar. Böckerna skall vara både klassiker och modern litteratur så 

att elevernas egna intressen kan tas med i undervisningen.
11

 

2.1.1 Läsningens betydelse 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 

människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra tänker och känner. Att ha 

ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts.
12

 

Att det är viktigt att barn och ungdomar lär sig att läsa ordentligt råder, inte några större tvivel 

om. Under de senaste åren har litteraturen fått allt större plats inom ämnet svenska. Under 

1960-1970-talen tog skönlitteraturen liten plats i undervisningen på grundskolan. Läsningen 

                                                      
9
Fröjd, P. (2005). Att läsa och förstå svenska- Läsförmågan hos elever årskurs 9 i Borås 2000-2002. 

[Elektronisk källa] s.173-203 
10

Kulturrådet. (2010). Kulturvanor i Sverige 1987-2009. [Elektronisk källa] 
11

 Lärarnas riksförbund. (2005). Läsa för att lära – elevers läsvanor idag. [Elektronisk källa] 
12

 Skolverket, 2011, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Edita: Västerås, s.222  
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fyllde då mest en rogivande funktion. Idag har den skönlitterära läsningen fått en mer 

kunskapsförmedlande roll eftersom att man vet att den ger kännedom om flera olika områden. 

Per-Olov Svedner visar att skönlitteratur innehåller viktiga beståndsdelar förutom avkoppling. 

Den bidrar till att ge en ökad fantasiförmåga, känslomässiga upplevelser, inblick och 

förståelse för människor, omgivningar samt idéer. Läsningen ger också effekter som ökad 

förmåga i att uttrycka sig i skrift samt ökad kunskap om och i språkutvecklingen.
13

 Att 

språkutvecklingen ökar genom läsning påvisar även Barbro och Bo Wingård. De menar att 

när elever läser litteratur, känner de en känsla av rekreation och spänning, samtidigt som deras 

ordförråd utvidgas och språkkänslan förstärks.
14

  

Karin Taube påpekar i en rapport från Skolverket betydelsen av läsning. Att tillägna sig 

information, kunskaper samt att kunna delta i samhället är några av de punkter hon lyfter 

fram. Taube menar också att det inte räcker med att enbart lära sig att läsa.
15

 Eleven måste 

även stimuleras till att bli intresserad av läsning då det bidrar positivt till elevernas personliga 

utveckling och sociala kompetens: ”För ett barn är steget in i de läsandes skara en 

betydelsefull social och intellektuell milstolpe. I ett modernt postindustriellt samhälle är en 

hög länsnivå inte bara ett krav för ytterligare och fördjupade studier, det är oumbärligt i det 

dagliga livet.”
16

  Barbro Rosén och Jan-Eric Gustafsson påpekar också betydelsen av läsning. 

De menar, som Taube, att läsningen hjälper eleven att utveckla kunskaper och färdigheter 

även i andra skolämnen. Författarna påpekar att elevers läskunnighet också har betydelse för 

samhällets, landets och befolkningens sociala samt ekonomiska utveckling.
17

  

Harold Bloom
18

 och Inger Norberg
19

 menar att man skall läsa för att vidga sina vyer och öka 

sin bildning. Läsandet förbereder oss för förändringar i livet. Genom att läsa skönlitteratur kan 

man finna meningar och citat som sätter ord på vissa känslor, som annars kan vara svåra att 

förklara för både sig själv och andra. Vidare menar Judith Langer
20

 och, Helene Amborn & 

                                                      
13

 Svedner, P.O. (1999), Svenskämnet och svenskundervisningen- närbilder och helhetsperspektiv, Uppsala: 

Kunskapsförlaget, s.41-43 
14

 Wingård B & Wingård B, (1994), Lässtimulans i skolans vardag, Solna: Ekelunds Förlag AB, s. 10 
15

 Taube, K. (1995), Hur i all världen läser svenska elever?- En jämförande undersökning av barns läsning i 31 

länder, Skolverkets rapport Nr.78, s.27 
16

 Taube, K. (1995). s.9 
17

 Bjar, L. (2006), Det hänger på språket (Kap 2), (red), Rosén, M. Gustafsson, J-E. Läskompetens i skolår 3-4, 

Lund: Studentlitteratur, s.30 
18

 Bloom, H. (2000), Hur du skall läsa och varför, Stockholm: Wahlström&Widstrand, s.19 
19

 Norberg, I. (red) (2003), Läslust och lättläst- att förebygga och reparera lässvårigheter och bevara läslusten, 

Lund: Författarna och Bibliotekstjänst AB, s.62 
20

 Langer, J-A. (2005), Litterära föreställningsvärldar- Litteraturundervisning och litterär förståelse, Göteborg: 

Diadalos AB, s.172 
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Jan Hansson
21

 att människors kognitiva förmåga ökar när de läser skönlitteratur. De menar att 

vi lär oss tolka vår tillvaro och tankar på många olika sätt. Vi får möjlighet att uppleva 

gemenskap tillsammans med andra människor, samt lär oss att se saker från olika perspektiv. 

Läsningen gör att vi rör oss mot drömmar och målsättningar som vi inte annars skulle tänkt 

på. Genom att få kunskap om andra människors erfarenheter, skapas alltså lärande samt 

motivation till fortsatt lärande. Langer skriver också att litteraturen påverkar vårt sätt att ta in 

kunskap samt lösa situationer i livet: ”Genom litteratur kan eleverna bli medvetna om hur 

deras läsande kompliceras och påverkas av såväl deras egen som gruppens historia.”
22

  

2.1.2. Vad säger styrdokumenten?  

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.
23

 I Lgr11 framhävs språket som ett grundmoment i 

barnens läroprocess. I kursplanerna påpekas ett klart samband mellan människans tillit till den 

egna språkliga förmågan och andra förmågor såsom självförtroende, kognitiv förmåga och 

kreativitet. Språket stärker även elevernas egen identitet. Undervisningen skall främja elevers 

kunskapsutveckling. Lgr 11 fastställer att kunskap inte är ett ensidigt begrepp och att det alltid 

är i utveckling.  I läroplanen nämns de fyra F:en som står för fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. När samspelet mellan de fyra F:en inträffar, visar sig kunskapen hos eleverna. 

Skolans arbete bör därför blanda in olika kunskapsformer där dessa olika former samarbetar.
24

 

När det gäller svenskämnet och undervisningen i svenska kan man läsa:  

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska 

eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika 

slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar 

förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
25

 

Man kan sedan läsa vidare: 

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda 

delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika 

former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska 

                                                      
21

 Amborn, H., Hansson, J. (2002). Läsglädje i skolan- en bok om litteraturundervisning tillsammans med 

slukarålderns barn, Stockholm: En bok för alla, s.18-25  
22

 Langer. (2005). s.171 
23

Skolverket. (2011). s.9 
24

Skolverket (2011). s.10  
25

Skolverket (2011). s.222  
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eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för 

omvärlden.
26

 

Läraren har alltså ett stort ansvar som vilar på sina axlar. De nya kursplanerna har blivit 

tydligare med vad som skall ingå i läsmomentet, vilket gör att det ställs mer krav på både 

lärarnas ämneskunskaper och deras didaktiska kunskaper. Undervisningen skall ha 

variation för att på så sätt nå flertalet elever, om exempelvis en metod inte visar sig inte 

fungera på alla elever. De mål eleverna skall ha uppfyllt i år 9 när det gäller momentet 

läsa är enligt Lgr: ”Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika 

medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och 

sammanhang.”
27

  

2.2. Definition av motivation 
Motivation kommer från ordet movere som betyder att röra sig. Christer Stensmo definierar 

motivation som processer som sätter människan i rörelse. Han menar att det är de krafter som 

ger människan beteende, energi och riktning. Den person som har till arbetsuppgift att leda 

någon mot bestämda mål kan kallas för motivatör.
28

 Detta innebär att läraren skall försöka att 

utveckla elevernas möjlighet till lärande så mycket som det är möjligt. Bengt Börjesson (SOU 

2000:19) översätter motivation med lusten att lära. Han menar att det hör samman med 

elevens lust, glädje och engagemang för ett inlärningsprojekt.
29

  

Gunn Imsen beskriver motivation som en kraft som baseras på människans känslor, tankar 

och förnuft. Det är den kraft som ger oss styrka och lust att utföra olika handlingar. Det finns 

alltid känslor och förväntningar med innan och i en handling. Dessa bildar ”tillsammans” en 

säck som håller ihop minnet av alla de känslor som fanns innan, under och efter handlingen 

och aktiviteten.  Imsen beskriver motivation som den kraft som skapar aktivitet hos individen 

och ger den ett mål och en mening.
30

 Även Karin Granbom definierar motivation som något 

som ”betyder handlingens orsak och ger svaret på frågan varför”.
31

   

Motivation är med andra ord, processer som sätter igång människan och för denne mot ett 

bestämt mål. Enligt Håkan Jenner innehåller motivationen tre perspektiv som alla samarbetar 

och påverkar varandra. Den första aspekten ser på motivation som en inre faktor, en drivkraft. 

                                                      
26

 Skolverket. (2011). s.222 
27

 Skolverket. (2011). s. 225 
28

 Stensmo, C. (1997), Ledarskap i klassrummet, Lund: studentlitteratur, s. 97 
29

 Regeringskansliet. (2000). Från dubbla spår till Elevhälsa- i en skola som främjar lust att lära, hälsa och 

utveckling. [Elektronisk källa] s.32 
30

 Imsen, G. (2006). Elevens värld: Introduktion till pedagogisk psykologi, Lund: Studentlitteratur, s. 457-459  
31

 Granbom (1998). s. 9  
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Sett från det andra perspektivet beskriver motivation ett mål och en tanke med det man gör. 

Det kan handla om strävan efter yttre belöningar som bra betyg, eller uppskattning bland 

vänner. Det kan också vara inre mål som glädje, självförverkligande eller stolthet. Det tredje 

perspektivet innebär att det finns en växelverkan mellan de två andra aspekterna. Om man 

uppnår ett mål, upplever man mer motivation till att fortsätta med något eller vill ta sig an 

ytterligare ett mål eller uppgift.
32

 Hugh Wagner hävdar att motivationen är det som styr 

beteendet genom att den stimulerar och därmed styr handlandet mot ett visst mål.
33

 

Stensmo
34

 och Jenner
35

 påpekar betydelsen av att målen skall ge betydelse för elevers lärande. 

För att motivation skall uppstå menar Jenner att individen behöver uppleva att målet är värt 

och möjligt att uppnå.
36

 Stensmo skriver även att eleverna skall uppleva en känsla av att det är 

de själva som äger målen, samt omvandlar dem till sina egna. Han menar att det är lärarens 

uppgift som motivatör att se till att de lyckas med detta. Genom att lära eleverna att ställa 

frågorna vad och varför, skapas effektiva sätt att lära sig. Det gör att eleverna själva blir 

delaktiga i lärprocessen och skapar ett medvetande som ökar deras motivation. Elevernas 

insatser baseras på deras förhoppningar om att lyckas med något samt deras rädsla för att 

misslyckas. Stensmo påpekar att läraren bör skapa lämpliga uppgifter med en lagom svår 

utmaningsnivå och menar att elever genom att lösa uppgifter med en successivt ökad 

svårighetsgrad också blir mer motiverade.
37

 Claes Annerstedt kompletterar detta tänkande 

med att belysa betydelsen för eleven av att uppleva framgång, vilket ökar lusten och 

motivationen till att lära, samt att fortsätta med aktiviteten även utanför skolans väggar.
38

 

2.2.1 Teorier bakom Motivation 

En av de äldsta motivationsteorierna har sitt ursprung hos Epikuros och hedonismen. 

Hedonismen utgick från en ”lust-olust-princip” som innebar att människan försöker att närma 

sig mål som är förknippade med lust, välbefinnande, behag och undviker mål som är förenade 

med smärta, olust och obehag. Stensmo påpekar att denna teori är en föregångare till andra 

moderna motivationsteorier. Han framhåller att den hedonistiska teorin anger två typer av 

mål: 1) -målet att uppnå,- 2) samt målet att undvika något, som är utmärkande för de senare 

motivationsteorierna. Dessa typer av mål visar sig inom människor i form av känslor eller 

                                                      
32

 Jenner, (2004). Motivation och motivationsarbete i skola och behandling, Myndigheten för skolutveckling, 
Kalmar: Lenanders grafiska AB, s.41-42 
33

 Wagner, H. (2003). Människans drivkrafter- motivationens psykologi, Lund: Studentlitteratur, s.7-11 
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 Stensmo. (1997), s. 104 
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Jenner, (2004). s.44-48  
36

 Jenner, (2004). s.63 
37

 Stensmo (1997), s. 106 
38

Annerstedt, C. (2007). Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa, Göteborg: Multicare AB, s.139 
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behov. De kan även finnas i omvärlden och visar sig då i form av yttre belöningar man vill 

uppnå eller bestraffningar som man vill undvika. Mål kan även uppstå genom samspelet 

mellan människan och hennes omvärld.
39

 Imsen poängterar att den eftersträvade belöningen 

inte alltid behöver vara av det fysiska slaget, utan även kan vara symbolisk såsom när ett barn 

får beröm. Imsen skriver att i skolans värld är betygssystemet det mest betydande 

belöningssystemet. Det har en stor påverkan på elevernas motivation och inställning till 

skolarbetet.
40

 Enligt Ivar Bråten, verkar elevernas läsmotivation bygga på hur de själva 

värderar sin egen läsning och på deras tidigare prestationer. Han skriver att den elev som 

upplever sig stark i läsmomentet samt finner ett nöje i att läsa, även förväntas att göra detta i 

framtiden. Medan elever som upplever sin läsning som negativ, kommer att fortsätta göra 

detta. Bråten påpekar även att uppmuntran från föräldrar och kamrater, påverkar elevernas 

inställning till samt upplevesle av att läsa.
41

  

2.2.2 Inre- och yttre motivation 

Inom motivationsforskningen, skiljer man alltså ofta på inre- och yttre motivation. Inre 

motivation utmärks av en egen vilja. Granbom menar att detta ligger till grund för viljan till 

att utföra en aktivitet eller handling och menar att när en elev gör något för nöjes och sin egen 

skull, ökar både motivation och intresset för den aktivitet som utförs. Granbom nämner 

självbestämmandeteorin som betyder att människor har ett inre behov av att bestämma över 

sig själv och sin tillvaro. Detta innebär att när en individ själv får möjlighet att bestämma och 

påverka, kommer motivationen inifrån vilket leder till ett större engagemang och till att det 

engagemanget blir bestående. Detta leder vidare till djupinlärning och eleverna tar med sig 

kunskaper och lärdomar resten av sitt liv och inte enbart för stunden. 
42

  

Stensmo förklarar att yttre motivation är de mål som finns i miljön runt omkring oss.
43

  Denna 

motivation baseras på de krav som andra människor skapat och ställer på individen. Intresset 

eller utförandet av aktiviteten, utförs efter de sociala eller materiella belöningar man hoppas 

att uppnå. Paul Pintrich och Dale Schunk skriver att inre- och yttre motivation skall ses som 

två separata delar. En aktivitet kan vara antingen inre eller yttre motiverande. Vilken typ av 

motivation som gäller för exempelvis en elev, beror på vem eleven är och vilken relation 

                                                      
39

 Stensmo (1997), s. 97 
40
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 Bråten I, (2008), Läsförståelse i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur, s.75-81 
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43

 Stensmo (1997), s. 98 



11 

 

denne har till sysselsättningen som den utför.
44

 Detta innebär att samma aktivitet kan vara 

antingen inre eller yttre motiverande beroende på vem det är som utför den. Imsen 

understryker detta när hon skriver att det är viktigt att ha i åtanke att alla människor inte är 

intresserade av samma sorts belöningar. Hur stort värde något har beror på individens 

subjektiva bedömning som i sin tur är beroende av personens egna normer och värdesystem: 

”När man talar om belöning som drivkraft för lärande måste vi därför ha klart för oss att 

belöningens attraktionskraft ligger i betraktarens öga. Det som anses vara attraktivt varierar 

från person till person och inte minst från kultur till kultur.”
45

 Helene Ahl refererar till Frey 

och Osterloh som menar att om det enbart är yttre belöningar som styr individen, avdunstar 

individens ”jag kan själv-känslan”, och motivationen blir mindre.
46

 

2.3 Hur kan lärare motivera elever till läsning 
Rigmor Lindö menar att skolan har till uppgift att ge elever en förståelse för de fördelar som 

tillkommer en person med god läsförmåga. Hon resonerar kring utgångspunkterna för PISA-

undersökningen och lyfter fram: ”Att ha läsförmåga innebär att förstå, kunna använda och 

reflektera över skriven information över ett syfte. Det innebär att kunna vara aktiv under 

läsningen, interagera med texten och utvinna en mening ur den.”
47

 Gunilla Molloy skriver att 

skolan har som en av sina centrala uppgifter att ge elever goda läsvanor. Hon menar att ”goda 

läsvanor” inte bara handlar om läsförmåga, utan också om sättet lärare arbetar med 

skönlitteratur i undervisningen.
48

 Joanna Giota belyser lärarens betydelse för elevers 

motivation. Författaren menar att krav från lärare och skola, är några av de faktorer som 

påverkar motivationen.
49

 I en annan undersökning av Giota visar det sig också att lärarna 

själva upplever svårigheter med att stimulera elevernas motivation till lärande.
50

  

 

John Hattie visar genom sin undersökning ”Visible Learning”, att goda elevresultat inte 

uppkommer genom resurser, mindre elevgrupper eller nya läroplaner. Istället handlar det om 

läraren och dennes ämneskunskaper. Hattie menar att de viktigaste egenskaperna en lärare kan 

ha, är förmågan att anpassa metod efter elevers behov och viljan att hjälpa elever att 

                                                      
44

 Pintrich, P.R., Schunk, D.H. (1996). Motivation in education: theory, research and applications. London: 

Prentice-Hall, s. 284-285 
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 Imsen  (2006). s.226 
46
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skolutveckling, [Elektronisk källa] s.47 
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utvecklas. Lärarens personliga engagemang samt relationen till och samspelet med eleverna, 

är faktorer som påverkar elevers motivation och studieresultat.
51

 Barbro Westlund menar att 

lärare bör sträva efter att nå elevernas inre motivation när det gäller läsande- att få dem att 

läsa för sin egen skull eftersom att detta skapar lusten till ett livslångt lärande, samt ett 

intresse för att läsa skönlitteratur.
52

 Enligt Granbom kan läraren, genom att använda sig av 

elevens intresse och anpassat innehåll, öka elevers inre motivation. Detta innebär att det gäller 

att väcka intresse och engagemang samt egna initiativ och ansvar hos eleverna.
53

 

 

Jan Nilsson poängterar betydelsen av att läraren själv är intresserad av att läsa skönlitteratur 

med olika genrer. Den skall också skaffa sig kunskap om olika författare och boktitlar, så att 

läraren kan rekommendera olika böcker till eleverna. Detta kommer också att öka elevernas 

motivation till att läsa skönlitteratur. Nilsson skriver att lärarens uppgift är att nå ut till 

eleverna och upplysa dem om hur betydelsefull läsningen är och alla fördelar som det ger.
54

  

Annerstedt skriver att elever motiveras av uppgifter som de anser är meningsfulla, roliga och 

intressanta. Deras inre motivation kan hjälpa dem att klara av uppgifter och utveckla 

färdigheter som kan stärka deras självkänsla. Den yttre motivationen med belöningar, 

erkännande och uppskattning från kamrater samt lärare är också något som hjälper dem i sin 

utveckling. Uppgifter och mål som läraren sätter upp för sina elever skall vara av skiftande 

karaktär för att på så sätt tillgodose olika elevers behov samt gör att de uppfattas som 

meningsfulla. Utöver att veta vad som motiverar elever, behöver även läraren veta hur de lär 

sig.
55

  

Margaret Theobald skriver att läraren skall tänka att alla elever kan lära och att det bara är 

prestationsförmågan som kan skifta mellan eleverna.
56

 Läraren kommunicerar förväntningar 

med sitt kroppsspråk, tonfall, uttryckssätt och beröring. Om läraren har en positiv attityd 

gentemot elever och fokuserar på deras starka sidor, resulterar detta i att eleverna själva också 

tar tillvara på sina egna positiva egenskaper. Alan McGinnis menar att detta kommer att 

förbättra elevernas egen inställning till skolan och deras eget beteende.
57

 Pedagogens 
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13 

 

förväntningar har en avgörande betydelse när det gäller att skapa och bibehålla elevernas 

motivation. Positiva förväntningar leder till goda resultat medan negativa förväntningar leder 

till dåliga resultat. Jenner menar att det är samspelet mellan lärare och elev som avgör hur en 

elev löser en svår situation. Han poängterar att lärarna skall försöka att hjälpa eleven att sätta 

ord på sina känslor och handlingar eftersom att det är samspelet som skapar resultatet av 

upplevelserna och deras effekter hos eleverna.
58

  

2.3.1 Att stimulera till engagemang och ansträngning 

Stensmo poängterar alltså, att relationen mellan lärare och elever är av betydelse för elevernas 

motivation. Lärare skall uppmuntra till samarbete mellan lärare och elever, samt mellan 

elever. Han påpekar även att elevernas eget ansvar och medvetande gör att deras inlärning, 

engagemang och ansträngning ökar när de delar skolans och personalens mål gällande skolans 

samhällsuppdrag. Stensmo beskriver att när elever får möjlighet att vara delaktiga i skolans 

utformande av arbetsplaner, leder det till att de blir medvetna om vad undervisningen och 

skolan vill uppnå för mål. Han poängterar att elevernas deltagande kommer att leda till att de 

känner ansvar för att nå dessa mål, vilket i sin tur leder till att deras motivation ökar.
59

  

Anders Raustorp
60

 och William Brozo & E. Sutton Flynt
61

, menar också att när elever får 

möjlighet att vara delaktiga och göra sina röster hörda i klassrummet- och i undervisningen 

främjas deras motivation. På sin fritid läser ungdomar bloggar, MSN, tidningar eller noveller. 

Brozo&Flynt skriver att lärare som använder elevers vardag och intressen i sin undervisning 

kan få eleverna mer motiverade. Genom att föra samman elevers liv med skolans uppgifter 

skapas ett medvetande och ökar deras motivation.
62

 Brozo och Flynt skriver att de elever som 

motiveras att läsa i unga år, ofta fortsätter att läsa under resten av sitt liv. Detta resultat 

påvisar att det är av stor betydelse att lärare lyckas med att motivera sina elever redan i unga 

år.
63

  

Ett praktiskt exempel på hur man kan lyckas med att motivera till utveckling av ett läsintresse 

beskrivs av Norberg då hon berättar om Rambodalsskolan där eleverna skriver läsprofiler som 

lärarna kan använda sig av när de skall hjälpa eleven att finna en bok att läsa. I läsprofilerna 
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gör eleverna anteckningar om böcker de läst, hur mycket de läst, favoritböcker och intressen. 

Läraren kan alltså genom dessa profiler lära känna sina elever och utveckla deras läslust.
64

  

2.3.2 Klassrumsklimat 

Theobald poängterar att läraren har till uppgift att skapa en trygg inlärningsmiljö som gör att 

eleven känner att det är tillåtet att göra misstag.
65

Annerstedt skriver att läraren skall sträva 

efter att skapa ett positivt klassrumsklimat bland elever och lärare. Med lektionsklimat menar 

Annerstedt stämningen som råder under lektionen. Denna stämning påverkar elevernas 

självförtroende och kamratskap samt deras individuella utveckling. Han anger som exempel 

på att det som bidrar till detta klimat är: läraren och dennes presentation av sig själv, 

lektionens syfte, relationerna mellan lärare-elev och elev-elev, samt elevernas motivation och 

självkänsla.
66

 Annerstedt skriver att lärarens undervisningsstil skall vara positiv och även 

uppfattas på ett positivt av eleverna. Relationerna, atmosfären och klimatet som råder under 

lektionen har en stor betydelse för hur undervisningen och klimatet kommer att utformas.  

För att kunna uppehålla ett positivt klassrumsklimat skriver Annerstedt att läraren måste lära 

känna sina elever personligen. Det gäller att utveckla och visa en ömsesidig respekt och 

acceptans för varandra.
67

  Även Olga Dysthe påpekar betydelsen av att skapa samspel och 

miljöer där individen känner sig accepterad. Författaren menar att en positiv miljö stärker 

elever och deras identiteter på ett värdefullt sätt. Eleven kommer att känna sig speciell, som 

en person som kan något och som betyder något för andra. Känslan av att bli uppskattad av 

andra i en grupp, ger ökad motivation.
68

 Det är därför viktigt att läraren har positiva 

förväntningar på eleverna eftersom att det hjälper att styra tolkningar och tankar i önskad 

riktning. Annerstedt påpekar vidare att humor och en kamratlig atmosfär mellan lärare och 

elever är två nödvändiga faktorer som påverkar lektionsklimatet.
69

 Bo och Christina Dahlin 

och Rutger Ingelman skriver att en undervisning som upplevs som betydande, bygger på att 

det ges mycket tid, finns tydliga sammanhang samt skapas nära relationer mellan lärare och 

elever. Författarna menar att lärarana skall se på sina elever och inte förbi dem. Lärarna 

vinner på detta genom att elevernas motivation ökar när de känner sig uppmärksammade.
70
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 2.3.3 Läsmiljö 

Det finns också röster som menar att den fysiska miljön kan fungera som en viktig drivkraft 

och motivationsfaktor till utveckling av läsförmågor och ett lustfyllt förhållande till läsning. 

Aidan Chambers menar att läsning måste ha en särskild plats för att kunna utföras på ett 

effektivt sätt. Var vi läser och miljön som finns på den plats läsandet skall utföras påverkar 

enligt Chambers hur vi läser. Han skriver att det viktiga i läsmiljön är att böckerna ställs upp 

och exponeras för sina läsare. Det är alltså viktigt hur och vart böckerna placeras, de skall ha 

en genomtänkt bakgrund samt att det i rummet skall finnas bra belysning och gott om 

utrymme att sitta.
71

 Rigmor Lindö skriver att klassrummet skall ha en miljö som stimulerar till 

läsning. Det skall finnas bokhyllor fyllda med alla sorters böcker och även flera upplagor av 

varje bok så att eleverna slipper vänta. Att använda bokbord, bilder och texter på salens 

väggar, kommer enligt Lindö att stimulera elever och locka dem till att läsa. Om böckerna 

även står med framsidan utåt blir det en hel bok, istället för att bara se en bokrygg. Även bord 

och stolars placering i klassrummet kan ha en påverkan på elevers inställning till läsning. 

Lindö menar att om de står mot varandra kan eleverna ha impulsiva samtal om läsningen.
72

 I 

boken Läsa högt, skriver Mem Fox, att läraren kan inrätta en speciell plats för läsandet som 

en speciell stol, en soffa eller en vrå i klassrummet. Den speciella platsen bidrar till att 

eleverna kan känna sig trygga och denna trygghetskänsla kopplas sedan samman med 

läsning.
73

 Arne Maltèn menar att då elever får en god erfarenhet av en upplevelse, kan läraren 

förvänta sig ett engagerat och lustfyllt intresse.
74

  

Läsmiljön handlar inte bara om det yttre och sådant vi kan se med våra ögon. Det handlar 

även om att ha en lugn, trygg och tillåtande miljö. Annerstedt kallar det för ett tryggt 

klassrumsklimat.
75

 Birgitta Alleklev och Lisbeth Lindvall skriver att det kan vara bra att låta 

klassrummet vara en plats där man ibland kan frångå vissa klassiska regler som att man måste 

lämna klassrummet och gå ut på rast, eftersom att det kan påverka elevernas skolintresse när 

de måste avbryta det som de håller på med. De menar att det också kan vara bra för elever att 

ibland få möjligheten att slutföra det som de håller på med medan inspirationen flödar.
76

 

Chambers nämner även att förutom platsen där vi läser, påverkas vi också av våra egna 

                                                      
71

 Chambers, A. (1995). Böcker omkring oss-om läsmiljö, Stockholm: Norstedts förlag s.30-36 
72

 Lindö R, (2002), Det gränslösa språkrummet- om barns tal- och skriftspråk i didaktiskt perspektiv, Lund: 

Studentlitteratur, s.133-134 
73

 Fox M, (2001), Läsa högt- en bok om högläsningens frötrollande verkan, Ystad: Kabusa Böcker, s. 38 
74

 Maltèn, A. (1997). Pedagogiska frågeställningar- en introduktion till pedagogiken, Studentlitteratur: Lund 

s.160-163 
75

 Annerstedt (2007). s.135 
76

 Allklev B, Lindvall L, (2003), Listiga räven smyger vidare, Stockholm: En bok för alla AB s.11-12 



16 

 

attityder till läsningen av skönlitteratur, samt av yttre förutsättningar såsom bokval, det egna 

humöret, tiden och om man blir störd. Dessa förutsättningar menar Chambers handlar om den 

fysiska omgivningen och hur den lämpar sig för den aktivitet man skall bedriva. Sitter någon 

obekvämt eller blir störd om vartannat när den läser, påverkas läsningen på ett negativt sätt.
77

  

Något som också har betydelse för lusten till att läsa skönlitteratur är läsarens egen 

inställning, alltså de inre förutsättningarna. Chambers beskriver de inre förutsättningarna som 

personens egna känslor, tankar och attityder. Det handlar om förväntningar, tidigare 

erfarenheter, händelser och möten med andra människor samt aktiviteter. Dessa har alla en 

påverkan på vår inställning till något vi skall göra. Om en person tycker om att läsa och har 

positiva erfarenheter utav det, blir läsningen också god. Om en person däremot har blivit 

tvingad till att läsa av plikt eller yttre krav såsom betyg, läxor och familj, kommer också 

läsningen att upplevas därefter. Chambers belyser den stora påverkan som de yttre 

förväntningarna, har på de inre förväntningarna. Genom att omvända de yttre 

förutsättningarna på ett positivt eller negativt sätt när det gäller en aktivitet, i detta fall 

läsning, är det viktigt att man har i åtanke att varje beståndsdel i läsmiljön har goda inslag 

som kan gynna och ha en god inverkan för de inre förutsättningarna hos de personer som 

vistas där.
78

  

2.3.4 Undervisning och lektionsinnehåll 

”Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande.”
79

 Eftersom läraren skall planera sin undervisning efter de mål som skolverket 

sätter upp krävs det många egna beslut om hur man skall arbeta med litteratur och vilka 

böcker som skall läsas. Molloy påpekar att det är viktigt att läraren kan motivera och beskriva 

varför man arbetar med ett visst område, både för sig själv och för sina elever. Som stöd bör 

läraren använda sig av de didaktiska frågorna: vad, hur, varför, när, för vem och av vem, vilka 

kan hjälpa läraren att göra didaktiska val och motivera eleverna i sin undervisning. Författaren 

menar att ”vad-frågan” besvaras tämligen enkelt genom valet av litteratur. Däremot är ”hur-

frågan” svårare att besvara eftersom den behandlar både hur man läser och hur man arbetar 

med litteraturen i undervisningen. Hon anser att eftersom alla elever är olika och har olika 

förutsättningar, ställs krav på att läraren har kunskaper i både litteraturteori samt 

receptionsforskning.
80

 Molloy skriver att lärare ofta lägger fokus på vad, hur och varför. Men 
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man bör även ställa frågan ”vem” som i ”vem är undervisningen till för?”. Med detta 

resonemang menar Molloy att undervisningen och metoderna skall planeras efter den 

elevgrupp som är i fokus.
81

 

”I klassrummet är läraren motivatör för sina elever, vilket innebär att läraren skall optimera 

eleverna möjlighet till lärande.”
82

 Med detta menar Christer Stensmo att läraren skall 

stimulera elevernas lust och engagemang. Läraren skall ta tillvara på elevernas intressen och 

styra dessa mot verksamhetens mål.
83

 Annerstedt å sin sida skriver att lärare har till uppgift att 

göra elever entusiastiska, intresserade och engagerade. Han menar att när elever upplever 

dessa känslor blir undervisningen underhållande, betydelsefull och rolig. Vidare skriver 

Annerstedt att lärarens undervisningsstil och attityd skall vara positiv. När eleverna upplever 

sin lärare som positiv och närvarande och att läraren visar att eleverna och deras 

ansträngningar står i fokus, ökar deras motivation. För att nå alla elever bör uppgifter, 

arbetsmetoder och mål varieras samt ha olika nivåer.  Annerstedt skriver att läraren skall vara 

kreativ och ha variation i sin undervisning.
84

 Langer skriver vidare att det är en fördel när 

lärare har varierande arbetssätt när eleverna skall läsa skönlitteratur och menar att när elever 

läser, skapar de en föreställningsvärld om texten de läser. Individens förkunskaper, 

erfarenheter och bakgrund ligger till grund för den egna upplevelsen och de nya intrycken och 

lärdomarna utvecklas när, gamla kunskaperna möts av nya.
85

  

Stensmo poängterar också att om en uppgift upplevs som för lätt eller för svår, minskar 

elevernas motivation. Varje elev har olika förutsättningar, behov och färdigheter. Stensmo 

menar därför att läraren skall vara flexibel och observant, så att elevens förmågor kan tas 

tillvara på bästa sätt.
86

  Pintrich m.fl. hävdar att ett strukturerat arbetssätt tilltalar elever och 

gör att deras deltagande samt engagemang ökar. De menar att eftersom detta stärker eleverna i 

deras lärande, ökar även deras motivation.
87
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3. Metod 
Denna uppsats syfte är att se hur lärare på högstadiet arbetar med att öka elevernas intresse, 

engagemang och motivation till lusten att läsa skönlitteratur i skolan och på fritiden. För att 

besvara mina frågeställningar och i slutändan uppsatsens syfte, har jag som metod valt den 

halvstrukturerade semiintervjun. Steinar Kvale menar att en kvalitativ intervju ökar 

förståelsen för den intervjuades tankar, resonemang, erfarenheter samt synen på omvärlden. 

Den som intervjuar kommer under intervjun att reflektera kring det som sägs vilket kommer 

att skapa ny kunskap, fördjupad förståelse och nya insikter.
88

 Kvale skriver att kvalitativa 

studier används för sådana undersökningar där resultatet inte kan mätas direkt.
89

 Runa Patel 

och Bo Davidson menar att forskning med kvantitativ inriktning innebär att materialet som 

används involverar statiska metoder och siffror.
90

  

I min studie använder jag en kvalitativ metod för att undersöka hur lärare arbetar för att 

motivera och öka elevers läsintresse för skönlitteratur. Jag anser att upplevelser inte kan mätas 

i siffror. Den kan endast förstås av de som upplevt dem och ett kvalitativt metodval förefaller 

vara det bästa sättet att besvara uppsatsens syfte och problemformulering. Grundtanken 

bakom insamlingen av det empiriska materialet har varit att genom kvalitativa intervjuer låta 

de intervjuade pedagogerna beskriva sina egna metoder genom att skapa en öppen dialog där 

de själva får möjlighet att besvara mina frågor med sina egna ord. Min egen roll under 

intervjuerna utgick från att inte förutsäga eller generalisera något på förhand.  

3.1. Urval 
Jag har valt att intervjua tre svensklärare som arbetar på högstadiet. De är alla i olika åldrar 

och har arbetat mellan 3-5 år. Mina urvalskriterier var att lärarna arbetade på högstadiet, samt 

att de hade svenska som ett av de ämnen de huvudsakligen undervisade i. Valet av lärare 

baserades även på tidigare etablerade kontakter under perioder sedan min studietid, samt 

kollegor på min nuvarande arbetsort. Att respondenterna blev endast tre till antal beror på att 

de hade mycket att göra i sitt arbete eftersom terminen närmar sig sitt slut. Detta kan 

medverka till att undersökningen fick en smalutgångspunkt men genom intervjuerna kan 

undersökningen breddas eftersom jag kan bli mer ingående i tolkningarna av deras svar. 

Nathalie och Peter Hassmèn påpekar att kvalitativa intervjuer tar mycket tid i anspråk, vilket 

innebär att urvalet av informanter att intervjua bör vara väl genomtänkt samt utvalda efter 
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kriterier för att få ut så mycket relevant information som möjligt till det man skall 

undersöka.
91

 

I min uppsats är namnen på respondenterna fingerade. De benämns Eva, Matilda och Sara.  

Eva är 28 år och har arbetat som lärare i 3 år. Hennes lärarutbildning är för grundskolans 

senare år och gymnasiet. Eva examinerades för 3 år sedan och har sedan dess arbetat på 

samma högstadieskola. Hon undervisar i ämnena svenska och engelska.   

Matilda är 30 år och har lärarutbildning för grundskolans senare år samt gymnasiet i ämnen 

som svenska och idrott. Hon examinerades 2008 och har undervisat i 4år. Under dessa år har 

hon varit på två olika skolor varav en är en gymnasieskola. Den nuvarande arbetsplatsen är en 

högstadieskola.  

Sara är 36 år och har lärarutbildning för grundskolans senare år och gymnasiet. Hennes ämnen 

är svenska, svenska som andra språk och engelska. Hon examinerades 2007 och har sedan 

dess undervisat på tre olika skolor. Hon har undervisat på både gymnasiet och högstadiet. 

Hennes nuvarande arbetsplats är en högstadieskola där har hon undervisat i 1år.  

3.2 Intervjuguide 
Min intervjuguide består av två frågeområden. Dessa är i huvudsak frågor om motivation i 

undervisningen samt frågor om lärares metoder/arbetssätt för att öka elevers motivation till 

läsande av skönlitteratur.
92

  

I det första området vill jag ta reda på lärarens allmänna syn på motivation och den potentiella 

kopplingen mellan motivation och elevers lärande. Jag vill även undersöka lärarens syn på sin 

egen roll och betydelse för elever och undervisningen.  Jag vill också få svar om det skiljer sig 

i sättet att motivera olika elever och olika klasser.  

I det andra området ämnar jag ta reda på lärarnas uppfattning om elevers motivation till att 

läsa skönlitteratur. Jag vill även undersöka lärares mål med läsningen, arbetssätt/metoder för 

att öka elevernas motivation, samt om det finns några svårigheter med att motivera eleverna 

till att läsa skönlitteratur. I detta område undersöks även lärarens syn på sin egen betydelse för 

elevers inställning och motivation till att läsa skönlitteratur.  
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3.3 Genomförande 

Första gången jag tog kontakt med respondenterna var cirka två veckor innan intervju 

tillfället. Jag kontaktade dem via telefon och berättade att jag skrev en uppsats om motivation 

när det gäller elevers läsning, samt vilket syfte min studie har. Jag berättade att jag skulle 

använda mig av intervjuer och frågade om lärarna var intresserade av att delta. Jag belyste för 

respondenterna att deltagandet var frivilligt. De kunde när som helst välja att avbryta 

deltagandet och intervjun. Deras personliga uppgifter och intervjumaterial kommer att vara 

konfidentiella och när intervjuerna var klara, kommer inspelningarna att raderas. Materialet 

kommer enbart att användas för denna studies syfte. Alla respondenter tackade ja och ansåg 

att det skulle bli roligt att få delta i undersökningen.  

När alla respondenter tackat ja, mejlade jag över ett informationsbrev där jag återigen 

förklarade syftet med min uppsats, metoden samt intervjuernas innehåll och längd.
93

 

Intervjufrågorna bifogade jag dem några dagar innan intervjutillfället för att de skulle få 

möjlighet att vara förberedda inför kommande intervju, samt ge svar med en högre grad av 

reflektion. Innan jag genomförde intervjuerna hade jag genom att studera litteratur skaffat mig 

en teoretisk bakgrund till det ämne jag skulle intervjua om. Patel och Davidsson menar att det 

är en förutsättning att man har förkunskaper om sitt ämne innan intervjuerna utförs. De 

påpekar även att det är bra att någon utifrån som är insatt i ämnet ser över intervjufrågor så att 

de är lagom många till antal, samt relevanta till ämnet som skall undersökas.
 94

 Mina 

intervjufrågor kontrollerades först av min handledare. Jag gjorde även en pilotintervju på en 

arbetskollega för att träna på intervjutekniken.  

Varje intervju planerades med varje respondent. Som intervjuinstrument använde jag mig av 

ett inspelningsprogram på mobiltelefonen samt tog anteckningar i ett anteckningsblock. På 

detta sätt skulle jag inte missa något som sades samt även göra egna anteckningar om 

upplevelser och tankar under intervjun. En viktig aspekt av den kvalitativa intervjun är att 

människor även signalerar med kroppsspråket och inte bara genom sina verbala utsagor. 

Intervjuerna pågick under två dagar och varje intervju tog cirka 45 minuter. Två av lärarna 

arbetar på samma skola, vilket innebar att dessa två intervjuer skedde efter varandra och på 

samma dygn. Intervjuerna ägde rum efter skoltid, i skolornas konferensrum, där vi kunde sitta 

ostört. Detta gav oss tid att sitta ned i stillhet och undvika störningsmoment såsom besök av 

elever eller andra lärare.  
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Jag var på plats i god tid innan intervjuerna skulle börja, vilket gjorde att jag hade gott om tid 

att förbereda mig med att kontrollera att inspelningsprogrammet i mobilen fungerade. Efter 

varje intervju gick det bättre och lättare eftersom jag själv blev alltmer trygg i min egen roll. 

Varje intervju inleddes med ett kort samtal för att avdramatisera situationen och försöka att 

skapa en god stämning. Jag började med att berätta om intervjuns syfte, inspelningsmaterialet 

samt hur lång tid det beräknades att ta. Jag informerade också om att alla deras uppgifter var 

konfidentiella samt att deltagandet var frivilligt och att de kunde när de ville, avbryta 

intervjun. Kvale menar att detta ger respondenterna en känsla av trygghet.
95

 Efter detta 

fortsatte jag med bakgrundsfrågorna för att ytterligare öka respondenternas lugn och därmed 

även styrka svarens värde. Intervjuerna avslutades med att jag frågade varje respondent om 

deras upplevelse av intervjun samt återberättade det som personen svarat för att visa att jag 

lyssnat på det som blivit sagt under intervjun. Om det behövdes ställde jag följdfrågor och bad 

dem förtydliga sig.     

 3.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet handlar om upprepbarhet. Om en intervju eller undersökning är av god reliabilitet, 

uppvisar den ett liknande resultat och svar trots att intervjun görs vid fler tillfällen samt av 

andra personer. Validitet handlar om att man undersöker det man tänkt undersöka samt 

resultatets giltighet. Kvale skriver att validitet vid kvalitativa intervjuer handlar om 

tillförlitligheten hos undersökningspersonerna samt kvaliteten på intervjuerna. Han menar att 

urval och yrkeskategori har stor betydelse för validiteten.  Vidare belyser han att intervjuaren 

skall vara tränad i sin intervjuteknik samt observationsteknik för att resultatet skall vara av 

god reliabilitet och validitet.
96

 Därför valde jag att intervjua lärare som undervisar i ämnet 

svenska och att även göra en pilotintervju på en arbetskollega innan.  

Hassmén talar även om betydelsen av att använda sig av strukturerade intervjuer för att få en 

hög reliabilitet i resultatet. Jag använde mig utav en halvstrukturerad semi-intervju. Det 

innebär att mina frågeområden var bestämda men svarsalternativen öppna. Mina 

intervjufrågor var öppna och svaren baserades på respondenternas egna erfarenheter, åsikter 

och tankar. Jag bedömer att de varit ärliga i sina uttalanden. Svaren är pålitliga vilket gör att 

reliabilitet och validitet är god. Intervjuer och intervjufrågor utfördes samt ställdes under 

liknande förhållanden för att reliabiliteten och tillförlitligheten skall vara så hög som 
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möjligt.
97

 Innan intervjuerna läste jag även litteratur som berör dess ämne samt lät min 

handledare läsa intervjufrågorna. Patel & Davidson menar att detta stärker reliabiliteten och 

validiteten ytterligare.
98

  

3.6 Etiskt förhållningssätt 
I alla studier som involverar människor finns etiska frågor att ta hänsyn till. Dessa riktlinjer 

bör man veta om och följa. Enligt vetenskapsrådet genererar forskning kunskap som kan leda 

till utveckling och kunskap för människor. Det existerar fyra huvudkrav på forskningen och 

alla dessa skyddar de personer som deltar. Informationskravet skall informera deltagarna om 

forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagandet sker på de medverkandes 

villkor och att de har själva rätten att bestämma över sin medverkan. Den som intervjuar får 

inte påverka till något deltagande. Konfidentialitetskravet betyder att de personliga uppgifter 

som samlas in inte får avslöja identiteten på deltagarna. Intervjuaren skall även informera om 

detta samt skydda dessa uppgifter så att ingen annan kan ta del av dem. Det fjärde kravet är 

nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som framkommer enbart användas till den 

forskning som utförs.
99

 

Dessa regler praktiserades i denna undersökning genom att jag berättade för respondenterna 

när jag kontaktade dem, om syftet med intervjun och min uppsats. Jag påpekade både före och 

under intervjuerna att respondenternas deltagande var frivilligt och de när som helst kunde 

avbryta intervjun. Material, intervjuer samt respondenterna själva skulle behandlas 

konfidentiellt. Inspelningarna skulle raderas efter transkriberingen. Jag påpekade även att jag 

inte kommer att använda deras riktiga namn eller namnet på skolan de arbetar på. Materialet 

kommer enbart att användas till uppsats syfte.  

3.7 Metodkritik 
Syftet med min undersökning var att undersöka hur svensklärare arbetar för att motivera 

elever att läsa skönlitteratur. Jag anser att mitt val av metod föll väl ut då jag vill framhäva 

pedagogernas egna ord och, tankar och deras egna reflektioner kring deras egna arbetssätt. 

Kvale menar att en kvalitativ intervju ökar förståelsen för den intervjuades tankar och 

erfarenheter. Den som intervjuar kommer under intervjun att reflektera kring det som sägs 

                                                      
97

 Hassén, P., Hassmén, N. (2008). Idrottsvetenskapliga Forskningsmetoder, Stockholm: SISU idrottsböcker 

s.252-255 
98

 Patel, Davidson (2003).s.102-103 
99

 Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer. [Elektronisk källa] s.5-16 

 



23 

 

vilket kommer att skapa ny kunskap, fördjupad förståelse och nya insikter.
100

 Utifrån dessa 

utgångspunkter vill jag mena att uppsatsens syfte har uppfyllts.  

Antalet respondenter var tre vilket kan ha varit något få till antalet för att skapa en tillräckligt 

fyllig bild och kanske hade dubbelt så många respondenter kunnat ge en större bredd på 

resultatet. Trots detta anser jag att jag fått ut mycket relevant information till min slutanalys. 

Tiden var en påverkansfaktor i sammanhanget när det gäller både transkribering och 

bearbetning av ett stort material. Jag valde att fråga lärare som jag lärt känna under min 

studietid, samt kontakter via mitt nuvarande arbete. Detta gav fördelen att det var 

förhållandevis lätt att få tag i respondenter som ville ställa upp på en intervju. Under den tid 

lärarstuderande skriver uppsatser befinner sig många lärare i tider av betygsättningar och 

skolavslutningar, vilket innebär att de sällan har tid att delta. Att vi redan hade en relation till 

varandra påverkade även intervjuklimatet då lärarna upplevde sig som väldigt trygga och 

avslappnade. Detta kan även ha påverkat resultatet i min undersökning då respondenterna har 

lättare för att prata och våga framföra mer personliga tankar och åsikter. 

Det var tre intervjutillfällen och vid varje tillfälle ägnades åt en lärare i taget. Lärarna 

påverkades alltså inte av varandra, vilket gör att deras svar blir mer tillförlitliga. Både före 

och efter intervjuerna påminde jag respondenterna om de etiska spelregler som gäller vid 

forskning och intervjuer. Detta kan annars påverka resultaten då respondenterna upplever ett 

tvång, stress eller oro. Resultaten och svaren blir mer ärliga när respondenterna vet att deras 

identitet är skyddad och att deltagandet är frivilligt.  

Jag anser att tillförlitligheten är hög trots att intervjuantalet är tre stycken. Intervjuerna gav ett 

innehållsrikt material. Intervjuer och intervjufrågor utfördes samt ställdes under likartade 

förhållanden för att reliabilitet och validitet skall vara hög.
101

  Det inträffade att de följdfrågor 

som ställdes, varierade beroende på respondenternas svar. Trots det tillhörde de ändå de 

områden som min forskning syftar till att behandla. Några av intervjufrågorna, kunde jag gjort 

om och förklarat närmare då respondenterna uppfattade vissa av frågorna på ett annat sätt än 

det jag menade. Istället framförde jag ytterligare följdfrågor för att belysa min intention. 

Frågorna om inre- och yttre motivation, samt lärarens påverkan på dessa upplevde 

respondenterna som svår att förstå. Frågan om deras definition av motivation var också en 

fråga som de upplevde som svår. Detta ledde till att stora delar av dessa svar tog stor plats 
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under intervjuerna. Jag använde både inspelningsprogram på mobilen samt anteckningsblock 

för att både få med det verbala samt det icke- verbala språket. Man kan säga en sak med ord, 

men visa med kroppen att man kanske menar något helt annat.  

I min litteraturbearbetning skriver jag om vad skilda författare säger om lärares egenskaper 

för att lyckas med att motivera elever. Det är avgörande för motivationsarbetet hur dessa 

används. I efterhand har jag insett att jag även borde ställt respondenterna frågor om vilka 

egenskaper de själva anser att en lärare skall ha för att motivera elever till läsning, samt hur de 

upplever att deras arbete med läsning av skönlitteratur uppfattas av eleverna. Dessa är 

betydelsefulla frågor för lärare då det ger dem möjlighet att själva reflektera kring sina egna 

kunskaper och undervisning. 
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4. Resultat 
Jag har kategoriserat intervjusvaren för att göra resultatet mer tydligt och har delat in dem i 

kategorierna motivation, lärarens betydelse för elevers motivation, mål med läsning av 

skönlitteratur, metoder för att motivera elever till ökat läsintresse i undervisning och på 

fritiden. Dessa fyra kategorier kommer att presenteras i underkapitel där rubrikerna motsvarar 

kategorierna. 

Inom kategorin Motivation tar jag upp hur lärarna definierar motivation och deras reflektioner 

kring motivationens betydelse för eleverna när det gäller skolarbete och studieresultat. Jag 

lyfter även fram den betydelsen som den inre- och yttre motivationen har för eleverna och om 

lärarna själva tror att de kan påverka dessa motivationstyper.  

I den andra kategorin, lärarens betydelse för elevers motivation, tar jag upp hur lärarna 

reflekterar kring sin egen roll och betydelse när det gäller elevers motivation, samt deras 

motivation till att läsa skönlitteratur. Jag nämner även de svårigheter som lärarna ibland stöter 

på i sitt motivationsarbete. 

I den tredje kategorin, mål med läsning av skönlitteratur, tar jag upp de mål lärarna har med 

läsningen av skönlitteratur. 

I den fjärde kategorin, metoder för att motivera elever till ökat läsintresse i undervisning och 

på fritiden, tar jag upp vilka arbetsmetoder lärarna använder sig av för att motivera eleverna 

till att läsa skönlitteratur. Metoderna gäller både för ökat intresse under skoltid och på fritiden.   

Respondenternas svar citeras med kursiv stil och deras namn är fingerade. De kallas för Eva, 

Matilda och Sara.  

4.1 Motivation 

Alla respondenter definierar motivation som det som gör att vi vill göra och lära oss olika 

saker. De associerar ordet med lust och känslor: ”En drivkraft som får människan att vilja 

leva, utvecklas och lära sig saker” (Matilda). 

De anser att motivation är något som ger oss kraft, lust och ork att utföra olika handlingar. I 

samtalen med pedagogerna framkommer också att i de sammanhang som det talas om 

motivation menar man att den ökar då något upplevs som positivt eller roligt. Känslorna som 

uppstår påverkar resultatet av upplevelsen: ”Upplever jag något som positivt eller roligt, vill 

jag ju fortsätta med det och göra det fler gånger” (Sara).  
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Två av respondenterna upplevde även att det var svårt att definiera motivation då de tycker att 

motivation är något som också kan vara individuellt. De menar att eftersom människor är 

olika och motiveras av olika saker, kan det kan vara svårt att ge en rättvis definition av ordet.  

Alla respondenter är dock eniga om att motivationen har stor betydelse för elevers 

lärande även om de inte kan definiera vad denna motivation består av. De menar att 

elevers motivation ligger till grund för att de lär sig något och att kunskapen behålls 

resten av livet.  

När man gör något man själv är intresserad av, blir man mer känslomässigt engagerad och på det 

sättet når man en djupare förståelse. Det blir något man bär med sig resten av livet. Motivationen 

behövs för det livslånga lärandet. Det är den som driver eleven och dennes utveckling framåt  (Eva).  

Matilda belyser även en antydan till koppling mellan de elever som saknar motivation 

och de elever som har frånvaro: ”Jag tror att de som har låg motivation eller tappat 

den, är också de elever som skolkar, struntar i allt skolarbete eller inte försöker något 

överhuvudtaget” (Matilda). 

 

Matilda tillägger att de elever som inte känner sig motiverade dessutom har svårare för 

att ta till sig kunskap och antyder därmed att de ofta enbart lär sig något för stunden. 

Vidare påpekar Matilda att faktorer som tidigare erfarenheter, hemförhållanden och 

elevens sociala miljö påverkar elevens motivation. Samma faktorer inverkar också på 

relationer i klassen mellan eleverna och med läraren:  

Om inte föräldrar finns med och stöttar sina barn, minskar motivationen också. Om eleverna inte 

kommer överens med varandra eller läraren, blir det en negativ stämning vilket försämrar resultatet 

och intresset för att komma till skolan eller lektionerna. Är det tråkigt eller jobbigt i skolan utav 

någon orsak, blir också lärandet detsamma. Har jag varit med om något som påverkat mig negativt, 

bär jag med mig detta även nästa gång då jag skall göra en uppgift t eller aktivitet av något slag 

(Matilda). 

Sara som också undervisar i svenska som andra språk ger exempel på motivationens 

betydelse för eleverna och säger:  

De elever jag undervisar just nu har motivation att arbeta hårt i skolan då det faktum att de måste 

lära sig svenska är avgörande för deras framtid i Sverige. Jag ser skillnader i arbetsvilja mellan de 

elever som fått uppehålltillstånd och de som fortfarande väntar på besked då de som vet att de får 

stanna i Sverige har högre motivation till att lära sig språket då de vet att de kommer få nytta av det 

(Sara). 

Respondenterna är alla eniga om att de som lärare kan påverka elevernas motivation men att 

det är enbart eleverna själva som kan bestämma mål. Läraren har som uppgift att se till att 
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eleverna når fram till sitt mål: ”Läraren kan genom olika metoder hjälpa eleverna att hitta 

vägen fram till målet och ge dem verktyg att klara sig på vägen dit” (Matilda).  

 

Respondenterna uttrycker sig som att alla elever har en inre motivation: ”Den inre 

motivationen är och har alltid funnits där. Den är en naturlig ingrediens i människan” (Sara). 

Alla anser också att den inre motivationen har stor betydelse då det är den som avgör om 

intresset fortsätter hos eleverna. Alla anser att de kan påverka elevernas inre motivation på 

olika sätt. Matilda yttrar: ”Möter man någon som man tycker är bra, vill man själv vara 

likadan.” Sara uttrycker att elever som drivs av sin inre motivation har nog lättare för att ta sig 

an uppgifterna och lättare att se det positiva i arbetsområden. ”De läser med glädje, det är ju 

såklart alltid bra eftersom det förmodligen gör att man har lättare att lära och läsa. Jag tror 

också att man kan ha lättare att komma ihåg saker man lär sig om man gör det av rent 

intresse” (Sara). Eva fortsätter med att förklara att lärarens undervisning kan påverka 

elevernas inre motivation: ”Om jag har en undervisning som är varierande kan man nå 

elevernas olika styrkor eftersom alla lär sig på olika sätt. När man upplever att man lyckas 

med något eller kan något, ökar motivationen” (Sara).  

 

Den yttre motivationen är också betydande för eleverna. ”För de elever som saknar en inre 

motivation kan den yttre bli betydande” (Sara). Sara fortsätter med att säga: ”Genom den yttre 

motivationen såsom miljön i klassrummet eller material som DVD eller ljudböcker kan jag 

locka eleverna innan vi ens börjat med ett projekt.”  

 

Respondenterna menar att den yttre motivationen är betydande om en elev inte gör det för sin 

egen skull, kan den istället göra det för den belöning som den kan få av exempelvis föräldrar: 

”De föräldrar som ger pengar för bra betyg kan vara en yttre motivationsfaktor. Ibland kan 

det dock räcka med lovord och beröm” (Matilda). Matilda menar att den yttre motivationen 

också behövs när man vill visa vänner och bekanta att man kan något. Hon poängterar att 

denna vilja inte får ta över då hon menar att om man gör saker för andras skull och aldrig för 

sin egen, försvinner motivationen. Eva uttalar sig om att läraren även kan påverka den yttre 

motivationen genom att ge eleverna bonus: ”Vissa elever motiveras av att de kan få sluta tio 

minuter tidigare eller gå in på Facebook i cirka fem minuter i slutet av lektionen.” 
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Eva belyser miljöns betydelse för den yttre motivationen.  

Skolans ekonomi är betydande för den yttre motivationen. Hur det ser ut i klassrummet och vad vi 

har för tillgångar påverkar elevernas yttre motivation. Kan jag skapa en mysig läshörna med 

kuddar, kanske en soffa och någon lampa så vill gärna eleverna sitta där och läsa just för 

stämningens skull (Eva).   

Respondenterna nämner betyget som en yttre motivation. De anser att betyget blir en 

motivationsfaktor eftersom många elever inte är i skolan frivilligt: ”De som inte finner 

den inre motivationen, kan ändå läsa bara för att få ett betyg. Även om eleven tycker att 

skolan är meningslös och tråkig kan betyget fungera som en motivationshöjare.” 

(Matilda). Däremot poängterar de att betyget som motivationsfaktor fungerar bäst för de 

elever som har ett bra betyg. För de elever som är svaga i skolan, kan detta ge motsatt 

effekt och de istället inte slutför det som de påbörjat.     

4.2 Lärarnas egna reflektioner om sin egen betydelse för elevers 

motivation 
Här menar alla respondenter att läraren är en klart avgörande faktor för elevernas motivation. 

De menar att lärarens intresse, engagemang, undervisningssätt och kunskap om sitt ämne är 

viktiga faktorer som sporrar eleverna.  

Jag vet att läraren har betydelse. Jag har nyligen fått svar på detta i en undersökning bland mina 

elever. En lärare som inte själv visar engagemang och passion för det den undervisar i, kommer 

också att få det svårt att skapa intresse för ämnet hos eleverna. Det är ju trots allt jag som är deras 

stöd och inspiratör på vägen mot målet  (Eva). 

Alla respondenter lyfter fram att lärarens undervisningsätt skall vara varierat och 

positivt. De menar att alla elever är olika och att det är lärarens uppgift att finna 

motivationsfaktorer hos varje elev.   

Matilda framhåller att lärarens egen motivation för ämnet är viktig. Det är också viktigt 

för eleverna att se lärarens egen motivation: ”Som lärare skall man tycka om sig själv 

och det man gör samt stå för sina åsikter och handlingar. Det syns utåt och uppfattas av 

eleverna. De gör som vi gör. Inte vad vi säger.” Vidare menar hon att om inte läraren 

har något intresse eller brinner för sin sak, blir det betydligt svårare för eleverna att 

finna sin egen motivation. Respondenten anser att som lärare bör man alltid kunna 

förklara, motivera och inspirera eleverna till det som de förväntas att göra. Hon menar 

att om inte läraren kan ge en förklaring till varför eleverna ska arbeta med en viss sak – 
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kan lärare inte heller begära av eleverna att de själva skall finna motivationen eller att 

de skall utföra uppgiften.  

Om man som lärare motiverar eleverna med ”det här måste vi bara göra” så funkar det förstås på 

visa elever såsom de högpresterande, välmotiverade eleverna. De går med på vad som helst. Men de 

andra, de som inte har det där naturliga drivet för att lyckas bra i skolan, kan nog falla bort av en 

sådan lärare (Matilda). 

Sara uttrycker att läraren har en stor makt i klassrummet över eleverna. Är läraren 

engagerad, positiv och glad, samt har ett inspirerande undervisningssätt kan man få med 

eleverna på det mesta.  

Eleverna är inte i skolan för att det är roligt. De är här under tvång. Kan man göra något som är 

tråkigt, till roligt, ökas motivationen automatiskt. Det är bara att gå till sig själv. När jag var yngre 

skulle vi lära oss en dans som hette Charleston. Jag ville verkligen inte göra detta, för det var så 

tråkigt. Tack vare läraren som verkligen brann för det som vi gjord, för dansandet och på ett 

entusiastiskt sätt lärde oss denna dans, kommer jag ihåg den än idag (Sara.) 

Respondenterna nämner även att andra faktorer, såsom att bemötandet av eleven samt 

lärarens agerande mot sina elever, påverkar elevernas motivation. De menar att läraren 

skall visa intresse för sina elever och vara lyhörd. Matilda påpekar även att det är viktigt 

att läraren är sig själv när eleverna ser dem och att detta påverkar eleverna genom att de 

tar med sig de känslor som läraren förmedlar. 

Om jag är osäker, otrevlig eller negativ får jag också den stämpeln av och bland mina elever. Det 

jag smittar av mig till mina elever, får jag också tillbaka i form av deras engagemang och attityder. 

Barn läser oss bättre än vi tror (Matilda). 

Eva och Sara är inne på samma spår som Matilda. De uttalar sig även om att läraren inte 

skall förändra sin personlighet, men att det också är också viktigt vad denne utstrålar 

och visar genom sin attityd och förväntningar på sina elever. Eva påpekar att: ”Attityden 

ska vara att alla elever ska nå sin fulla potential! Behandlar vi dem efter vad vi tror att 

de kan åstadkomma, kommer de också att prestera, delta eller utvecklas därefter.” Sara 

tillägger: 

Visa eleverna att jag är vuxen och vågar ta ansvar för det jag gör och säger är väldigt viktigt. 

Läraren skall möta dem på deras nivå, skratta och skoja med dem. Man måste även ha i åtanke att 

visst är jag deras kamrat men jag är också vuxen och en förebild. Jag skall kunna markera när 

något är fel och sedan är allt som vanligt igen när vi ses nästa gång. En bra förebild, ökar deras 

motivation.  
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4.2.1 Lärarnas betydelse för elevers motivation till att läsa skönlitteratur 

Respondenterna upplevde en varierande inställning bland eleverna när det kommer till att läsa 

skönlitteratur. Några av dem var väldigt motiverade att läsa skönlitteratur medan andra inte 

hade något intresse alls. De uppger att detta kan påverka deras undervisningssätt och därför 

kan det skilja mellan elever och klasser.  

Vissa klasser består av elever som saknar det där inre drivet och därmed måste jag anstränga mig 

mer för att föra dem framåt och närmare målen. Sedan måste man tänka på att människor motiveras 

av olika saker och eftersom klasserna består av unika individer är det viktigt att hitta det som är 

speciellt för dem (Eva). 

Respondenterna anser att läraren återigen har en stor betydelse. I synnerhet när de upplever 

och märker att en stor majoritet av deras elever inte läser eller lånar skönlitteratur självmant: 

”Jag tror att idag konkurrerar böcker med så mycket annat; tv, internet, spel, tidningar etc. 

En del elever har aldrig självmant lånat en skönlitterär bok på ett bibliotek” (Matilda).   

Sara uttalar sig om svårigheten att få en elev att läsa en hel bok om de inte ser någon mening 

med att göra det.  

Det är många som uttrycker att de hatar att läsa. De säger att det är jobbigt och tar alldeles för 

lång tid. Det tycker jag är oroväckande, eftersom läsningen ligger till grund för så många ämnen. 

Om du inte är hyffsat snabb på att läsa och duktig på att ta in informationen du läser halkar du 

snabbt efter i skolans värld. Så läsningen är ju inte bara viktig i sig själv, det är viktigt eftersom det 

påverkar alla ämnen i skolan mer eller mindre. Min roll blir att ge dessa elever en tydlig anledning 

att läsa boken och där resultatet av att inte göra det inte längre blir något alternativ  (Sara).  

Eva och Sara klargör även att läraren skall ”leva som den lär” och att det utåt sett har en stor 

betydelse för eleverna. De menar att det är viktigt att läraren är intresserad av att läsa 

skönlitteratur och har läst så mycket att den är insatt i olika genrer, framförallt har kännedom 

om de böcker som eleverna läser.  

Om jag visar eleverna att jag läser mycket böcker, har det som intresse, berättar om böckerna samt 

allt jag lär mig så tror jag att de kan inspireras av det. Jag kan ju inte säga en sak och sedan göra 

en annan. Vad visar det eleverna liksom? (Sara).  

 

Matildas uppfattning är att hon har en större betydelse för de elever som inte tycker om att 

läsa och därmed inte gärna läser böcker frivilligt: ”Vissa elever plöjer ju böcker på 400 sidor 

utan problem och bara för att de vill, men de som inte gör det behöver mig” (Matilda). 

Hon fortsätter vidare med att berätta att hennes roll i läsningen av skönlitteratur är att nå 

elevernas inre motivation och hitta något som passar varje elev. Hon menar att läsningen då 

kommer att bli ett intresse för livet. Eva informerar även om att läraren inte är ensam i sitt 
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arbete om att motivera elever till att läsa skönlitteratur. Både lärare, föräldrar och bibliotek 

har en stor betydelse för eleverna. 

4.2.2 Svårigheter med att motivera eleverna till läsning  

Respondenterna upplever att det är svårare att motivera de elever som har en negativ 

inställning eller låg motivation när det kommer till att läsa skönlitteratur: ”Det finns alltid 

elever som aldrig finner en bok eller har någon vilja till att läsa överhuvudtaget” (Eva). Sara 

nämner ytterligare en svårighet med bokvalet som det gäller att övervinna. Hon menar att det 

är att många elever som har ett lågt läsintresse och har för vana att välja en bok som 

innehåller flera hundra sidor eller alldeles för svår.  

Den första boken kanske heller inte ska vara på 1000 sidor, då det faktum att eleven slutför en hel 

bok kan motivera dem till att fortsätta. Elevernas alla resurser går ut på att avkoda vilket tillslut gör 

att läshastighet blir sämre, de glömmer bort vad de läst och uppfattningen om handlingen avtar. 

Eleverna ser inte något slut på boken och den blir istället allt för överväldigande” (Sara). 

Svårigheter kan också vara i att förklara och ge en anledning för eleverna till varför vi gör 

något menar Matilda. Hon påpekar också att för de elever som har koncentrationssvårigheter 

kan vara svårare att motiveras då de inte kan sitta stilla längre stunder. Vid vissa tillfällen 

behöver hon vara på två ställen samtidigt och ger exempel på när hon behöver finnas i 

klassrummet samtidigt som hon behöver hjälpa elever att låna böcker. Hon framhäver en 

önskan om att man då kunde vara fler lärare på plats. 

Eva uttalar sig även om att det kan uppstå problem med att motivera elever om det inte är en 

bra stämning i klassen: ”Om någon är elak, otrevlig eller negativ, blir stämningen likadan. 

Detta påverkar alla elevers motivation till vad de än gör” (Eva).   

Sara belyser även problemet med tid. Neddragningar på lärare och timmar försvårar arbetet. 

Det finns en önskan om mer tid, fler lektionstillfällen och fler lärare på plats. Hon menar att 

det skulle underlätta undervisningen. 

Förutom att planera lektioner och skapa relationer skall jag som lärare dokumentera, göra IUP:er, 

planera lektioner osv. Svårigheten är också att hinna med allt. Jag vill mer än gärna lära känna och 

finnas till hands för alla mina elever. Ibland är det svårt att nå vissa elever. De kräver mer tid och 

arbete än vissa andra (Sara). 

Att finna varierande metoder som skall fungera för att locka eleverna till läsning är också en 

svårighet när det gäller att ha alternativ till exempelvis elever som är lässvaga: ”Att vara 

fantasirik och flexibel är en svårighet och en utmaning. Det är inte alltid man kommer på 
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massa bra alternativ. Idéer och beslut skall gärna komma snabbt också” (Matilda). 

Respondenterna menar att i dessa lägen är samarbete mellan kollegor av betydelse då man kan 

diskutera och ge varandra idéer om hur man kan arbeta med skönlitteratur.  

Respondenterna påpekar att skolans ekonomi ibland leder till andra svårigheter:  

Man vet ju själv hur skönt det är att sitta i en lugn miljö som är fräsch och oförstörd. 

Mysighetsfaktorn kan vara svår att uppnå då det finns mycket man skulle vilja inhandla såsom 

exempelvis tavlor, kuddar, bord, soffor och stolar. Miljön och skolans ekonomi blir då en svårighet 

eller ett hinder (Matilda).  

4.3 Målet med läsning av skönlitteratur 

Det respondenterna vill att deras elever skall uppnå genom sin läsning är de ganska ense om. 

De vill alla uppnå kursmålen: ”Mitt mål dels att nå kursmålen men också att utveckla 

elevernas förmåga att ta till sig och reflektera över innehållet i en text”(Sara). De anser även 

att målet med läsning är att uppnå läsningens andra fördelar, som att eleverna får möjlighet att 

använda fantasi, känslor, utveckla sitt språk, stavning och ordförståelse.   

Allmänbildning, ordkunskap, en härlig upplevelse, en annan bild av världen, hur man kan använda 

språket på olika sätt så att man kan uppnå olika syften och upplevelser hos läsaren- målen är 

många. Framförallt vill jag att de skall se hur texter berikar våra liv och ger oss insyn i hur språket 

formar och bildar en värld som kompletterar vår egen (Eva). 

 

Sara framhäver även läsningens sociala funktion: ”Då eleverna läser något, kan de tala 

med andra om likanande tankar, åsikter och upplevelser. På det sättet blir de också en 

del av en gemenskap” (Sara). Alla respondenter nämner även en önskan om att eleverna 

skall vilja läsa även utanför skolans väggar: ”Målet är att jag inte skall behöva tjata på 

dem utan att istället så ett frö hos dem. Detta frö blommar förhoppningsvis ut till ett 

livslångt läsintresse” (Matilda). 

 

Lärarnas mål är också att mycket lektionstid skall avsättas till läsningen. 

Respondenterna menar att eleverna genom läsning, växer och blir mer säkra på sig 

själva genom ökad ordkunskap och textförståelse. Sara understryker betydelsen av att 

läsa mycket och ofta: ”Ju mer man läser, desto mer flyt får eleverna i läshastighet och 

läsningen. De utvecklar en förståelse för texters innebörd och budskap. Ju mer man 

förstår och ju bättre man blir på något, ju roligare blir det för eleverna.”  
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Eva har också som mål att eleverna skall hinna med ett visst antal böcker varje läsår:  

Målet är att alla ska läsa 10 böcker under ett läsår. Dessa redovisas för mig och förs upp i 

”bokhyllan” en plansch på väggen. Då räknas alla böcker de läser, även hemma eftersom det kan 

vara svårt att hinna 10 stycken enbart under lektionstid. Vi räknar därför också allt de läser under 

alla lov, även sommaren (Eva). 

Respondenterna påpekar även att det ibland är svårt att få tiden att räcka till. 

 

Alla respondenter yttrade sig även om målet med intresset av att bevara det egna 

kulturarvet samt att blicka ut mot övriga världen. De menar att detta också leder till att 

eleverna utvecklas som personer, får förståelse och lär känna sig själva samt andra 

människor bättre:  

”Jag vill att eleverna ska läsa skönlitteratur dels för att bevara litteraturarvet både i Sverige och i 

resten av världen. Det är en chans för dem att sätta sig in i andra tider och kulturer, få en 

upplevelse och en vidare bild av samhället/världen (Matilda). 

 

Sara och Eva berättar även att målet med läsning är att få eleverna att se själva aktiviteten som 

något betydelsefullt och lustfyllt. Genom läsning kan de uppleva lugnet och avslappningen 

som läsandet ger möjlighet till. De menar att denna upplevelse kan vara elevernas enda 

möjlighet till att slappna av under dagen: ”Mötet med läsningen och skönlitteratur, ger 

eleverna möjligheten att möta massvis av läsupplevelser. Med en aha-upplevelse, kan en helt 

ny värld öppnas” (Eva). 

4.4 Hur motiverar man elever till ökat läsintresse på lektioner och 

fritid? 
Alla respondenter är överens om att relationsskapandet är viktigt. De menar att genom att vara 

lyhörd, lära känna eleverna och deras intressen, kan de lättare anpassa valet av skönlitteratur 

till undervisningen. Relationsskapandet innebär att se sina elever, lyssna på dem och hjälpa 

dem att utvecklas. Lärarna försöker även att involvera föräldrar i undervisningen och få ett 

samarbete med dem:  

Jag brukar bjuda in elevernas föräldrar till undervisningen och göra dem delaktiga. Om de dyker 

upp, kan de ibland få möjlighet att läsa högt för eleverna ur en bok som vi läser eller arbetar med. 

Det är ju ändå dem som träffar våra elever varje dag. Kan vi få med dem i vårt arbete så får vi ju en 

extra hjälp med att motivera eleverna till att läsa (Matilda).  

Respondenterna belyser också sin egen roll som en hjälpande hand vid bokval. De menar att 

om elever väljer fel böcker minskar läslusten. Eva säger att många elever ibland kan säga att 
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en bok är tråkig att läsa. Känner läraren sina elever, så vet denne vad eleverna egentligen 

menar. Hon påpekar att man skall komma ihåg att ordet tråkig egentligen kan vara en 

översättning för att boken är svår.   

 

Matilda säger att elevers delaktighet i undervisningen ökar deras läslust. Att låta eleverna 

själva vara med och påverka valet av litteratur samt arbetssätt ökar deras motivation: ” 

Jag tror de är viktigt att eleverna själva får bestämma vilka böcker de ska läsa och det alltid finns 

alternativ om boken de skulle vilja läsa är slut. Det skall också finnas fler valbara alternativ på 

genrer eller format såsom ljudböcker och filmer. Ibland kan de även få välja hur vi skall arbeta med 

litteraturen (Matilda). 

Det är viktigt att vara förberedd på det man skall göra. Lärarna menar att man skall ha 

läst den litteratur som man har tänkt arbeta med, inte bara sammanfattningen där 

innehållet berättas i korta drag. De belyser även att läraren bör ha ett eget intresse för 

läsning av skönlitteratur och visa detta för eleverna. De menar att man skall tänka på att 

man är en förebild för sina elever.   

 

Sara pekar på att det också är viktigt att man är förberedd och har kunskap om det arbetssätt 

man tänkt använda sig av. Det finns många olika metoder och alternativ till att arbeta med 

skönlitteratur för att öka elevernas motivation till att läsa mer skönlitteratur. Respondenterna 

upplever att metoder för att öka elevers läsintresse kan variera beroende på vilka målen är för 

läsningen vid varje tillfälle.  

Metoder kan vara att läsa ett passande utdrag ur en bok, visa en bit av filmen som grundats på 

boken, lära sig om författarna, diskutera olika genrer och böcker inom dessa. Att låta alla elever 

läsa samma bok och sedan ha diskussioner om denna kan också vara en metod. Det viktigaste är 

dock samtalet. På det sättet får vi förståelse för andra människor och deras tankar samt åsikter 

(Eva). 

 

Högläsning är ett moment som många elever uppskattar och ofta ber om. Denna metod 

uppskattas även av lärarna själva. Det är en metod de alla använder då de anser att de kan 

locka fler elever till läsning: ”Jag försöker att läsa högt så ofta jag kan.” (Eva) Matilda 

berättar om en man som arbetar på hennes skola:  

Han går runt i alla klasser och pratar om ungdomsböcker på ett alldeles fantastiskt sätt. Han läser 

högt för eleverna med en sådan inlevelse. Alla elever sitter som små ljus och lyssnar. De vill bara 

höra mer och mer. De älskar verkligen högläsning (Matilda). 
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Sara framhåller att högläsningen ger eleverna en möjlighet att inte behöva använda sina egna 

resurser och låta hjärnan vila en stund: ”Att läsa högt ger eleverna en möjlighet att bara sitta 

och lyssna. De kan sjunka in i sin egen värld en stund. Det finns inga krav på att de måste 

prestera eller anstränga sig på något sätt. Detta är också perfekt för de som är lässvaga.” 

Lärarna påpekar även att vid högläsningen kan läraren välja en bok eller en genre som inte 

någon elev skulle ha valt själv. De menar att på det sättet kan de locka dem till att prova något 

nytt och inte fastna i samma gamla mönster.  Dock är de eniga om att högläsning tar tid att 

förbereda sig inför: ”Jag brukar träna på hur jag skall läsa för mina elever. Jag gör att det 

nästan blir som en teater där jag använder min röst, kroppsspråk och blick till att skapa 

stämningen” (Matilda). 

 

Alla tre respondenter använder sig även av den individuella läsningen:  

På måndagmornar brukar jag ha tyst läsning då eleverna själva får sitta och läsa sina böcker. Men 

det är även tillfällen då jag använder den tysta läsningen för att jag inte har några andra uppgifter 

åt dem att göra. Den blir även som en utfyllnad (Matilda). 

Lärarna belyser även att den tysta, individuella läsningen är viktig och att de varierar mellan 

både hög- och tystläsning. 

  

Två av respondenterna berättar att de även använder sig av boksamtal för att öka elevernas 

motivation till att läsa skönlitteratur.  

Vi kan antingen diskutera i helklass eller smågrupper. Sedan berättar gruppen för de andra i 

klassen vad de kommit fram till. Detta gör jag också ibland med böcker. Jag delar in eleverna i små 

grupper och ber varje grupp att läsa en bok som de sedan skall berätta om för en annan grupp. 

Denna grupp har i sin tur läst en annan bok som de kommer att berätta om (Matilda). 

En respondent talar om att hon även använder drama som en metod att öka elevers läsning.  

En av lärarna nämner även att man ibland får hitta andra ingångar till läsningen av 

skönlitteratur, än böcker. ”Man kan också använda sig av filmer, ljudböcker, bloggar, 

tidningar, chattkonversationer. Saker som för dem känns aktuella och moderna kan bli en 

inkörsport till läsningen” (Matilda).   

Respondenterna anser att man kan öka elevers motivation genom att samarbeta med olika 

lärare och ämnen. Sara nämner att de nu håller på med ett läsprojekt tillsammans med en 

specialpedagog där de genom att behandla olika sorters texter med olika svårighetsgrader, för 

att öka elevers läsförståelse. Eva talar om samarbete med biblioteket och bibliotekarierna som 

en metod att öka läslusten hos eleverna.  
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Respondenterna uttrycker att en metod är att skapa medvetande bland eleverna. De anser att 

det är viktigt för eleverna att förstå varför de gör något. De menar att genom att eleverna blir 

medvetna om varför de skall läsa, hittar de lättare motivation till att göra något:  

Jag brukar berätta om fördelarna med läsning och säga att de skall läsa så mycket och ofta de kan. 

Ju mer man läser, desto lättare blir det. Det är ju inte bara i svenskämnet som det blir lättare. Du 

måste ju läsa i övriga skolämnen, jobb i framtiden… När man läser så stöter man på nya ord som 

man dessutom lär sig. När de inser det, ökar också lusten och motivationen (Sara). 

Vidare påpekar de att den litteratur eleverna läser skall även läraren veta något om. De belyser 

även att det gäller att ha varierande litteratur och undervisningssätt för att motivera alla elever 

och nå ut till alla. Det är även viktigt att böcker och texter är på en medelnivå.  

Matilda brukar även tala med eleverna kring litteratur och dess betydelse för dem. ”Läsläxa” 

är en metod som sällan fungerar menar hon, då de elever som inte gillar läsning upplever det 

som något negativt eftersom det då blir ett tvång.  

Man kan också öka motivationen genom att tala om varför man inte tycker om att läsa. Det kanske 

finns någon bakomliggande orsak eller är det bara ett ointresse? Man skall dock även påpeka att 

det är okej att ha ett ointresse. Alla tycker faktiskt inte om att läsa. Istället kan man fråga eleverna 

vad de tycker att jag kan göra för att de skall vilja läsa. Möt upp dem på deras villkor också 

(Matilda). 

Lärarna påpekar även att de försöker att skapa en sådan bra läsmiljö som de kan:  

Jag har skapat en liten läshörna i mitt klassrum. Längst ned står en soffa. Den är sliten men går i 

alla fall att sitta i. Jag har tagit dit en lampa hemifrån som jag egentligen tänkt slänga. Med någon 

filt och dessutom en hylla som redan satt på väggen i klassrummet blir det ändå mysigt. I hyllan 

finns böcker och tidningar (Sara). 

Alla respondenter är överens om att vilken typ utav läsning lärare än använder sig av, krävs 

det mycket tid och engageman: ”Avsätt lektionstid till att arbeta med läsningen. Visa eleverna 

att det är viktigt att läsa och att det de läser har betydelse. Läsningen skall inte ha till uppgift 

att vara utfyllnad av lektionstiden då de är klara med någon uppgift.” (Eva) Vidare påpekar 

de att det är viktigt att läraren inte ger upp utan fortsätter att arbeta med läsning av 

skönlitteratur i undervisningen. 
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5. Diskussion och slutsatser 
I min studie har jag undersökt hur lärare stimulerar elever till ett ökat läsintresse för 

skönlitteratur, både under skoltid och på sin fritid. Jag har granskat vilka metoder lärarna 

använder för att lyckas med detta och vilka mål de har med att arbeta med skönlitteratur i 

klassen samt undervisningen. Det jag kommit fram till i mina intervjuer har många 

beröringspunkter med den tidigare forskning som presenterats i mitt teoretiska ramverk när 

det gäller hur lärare arbetar för att motivera elevernas läsintresse.  

5.1.1 Motivation  
Två av respondenterna upplevde att det var svårt att definiera ordet motivation då de menade 

att begreppet även kan ha en individuell betydelse för varje person. Imsen definierar 

motivation som att det är det som ger oss styrka och lust att utföra olika handlingar.
102

 Det är 

motivationen som håller intresset för en aktivitet vid liv. Trots att termen kunde vara svår att 

definiera, var lärarna ändå eniga om att motivation är en kraft eller vilja att göra något. Denna 

kraft eller vilja bor inom oss. Det stämmer överens med Imsens förklaring av motivation. Ett 

perspektiv som här framförs är att alla människor har olika grader av motivation inom sig och 

att det är något som vi föds med. Det är eleverna själva som har motivationen men jag som 

lärare skall med olika redskap och metoder hjälpa eleverna att locka fram den.  

De intervjuade pedagogerna anser att motivationen har en stor betydelse för eleverna eftersom 

att den är grunden till hur mycket de lär sig och vilken typ av kunskap som tas in- kunskap för 

stunden eller kunskap för ett livslångt lärande. Pintrich och Schunk bekräftar detta då de 

menar att motivationen påverkar hur, vad och när eleverna lär sig.
103

 Min undersökning visar 

även en medvetenhet hos lärarna om att elevers motivation ökar när undervisningen upplevs 

som rolig och intressant. Genom att göra läsningen av skönlitteratur så stimulerande och 

varierande som möjligt och låta eleverna vara delaktiga i arbetet, samt lära känna dem och 

deras intressen så kan motivationen öka.  Detta påpekar även Granbom genom 

självbestämmandeteorin, vilken innebär att människans motivation grundas på personens 

intresse för den aktivitet som utförs. Då en elev gör något som den själv finner intressant, ökar 

motivationen och när en person gör något för sitt eget intresse och sin egen skull skapas det 

livslånga lärandet och personen fortsätter med aktiviteten även utanför skolans väggar.
104
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Av min undersökning framkom även ett resultat som visar att både den inre och den yttre 

motivationen har betydelse för eleverna. Lärarna menade att den inre motivationen har en stor 

betydelse för det livslånga lärandet då den aktiveras genom att elevernas känslor och intressen 

berörs. Eleven gör något för sin egen skull. Detta påpekar även Granbom och hon menar att 

när man motiveras inifrån uppstår en inlärning på djupet och kunskapen samt intresset 

fortsätter livet ut.
105

  Denna typ av motivation kunde respondenterna påverka genom att 

exempelvis använda sig av olika arbetssätt när det gäller läsning av skönlitteratur. På så sätt 

når de fler elever eftersom alla människor är olika. De har även framhävt användandet av 

elevernas intressen som en avgörande faktor för elevernas inre motivation. Detta påpekar även 

Westlund
106

 och Granbom
107

 att det har en stor betydelse.  

Mitt resultat visar att elevernas yttre motivation påverkas av skolans ekonomi, miljö, betyg, 

kamrater, lärare och föräldrar. Detta påpekar även Imsen.
108

 Jenner menar att elevers 

motivation minskar när det inte finns ekonomiska resurser och att vissa av eleverna får 

svårare att nå kursmålen under dessa omständigheter.
 109

 Lindö
110

 och Chambers
111

 skriver att 

läsmiljön är en av de avgörande faktorerna till elevernas motivation när man skall stimulera 

elevernas läsintresse. De ekonomiska resursernas betydelse är lärarna väl medvetna om och de 

diskuterar detta i samband med att de lyfter fram att läsmiljön skall stimulera till läsning, 

vilket inte alltid är det lättaste att tillgodose.  

En central faktor som diskuterades av respondenterna var betygets inverkan på elevernas 

motivation. Det framgår här att betyget kan ha en tveeggad effekt och kan vara positivt för de 

elever som redan har en god motivation, medan det kan ge negativa effekter för de elever som 

inte har någon motivation eller de elever som är svaga i läsning. Jag vet inte hur många 

gånger jag har hört lärare, inklusive mig själv, ibland säga: ”du vet ju att jag har ett betyg att 

sätta…”. Jag anser att då fungerar betygsättningen som ett hot eller ett stressobjekt och det är 

tveksamt om man utifrån dessa omständigheter längre kan diskutera i termer av motivation. 

Det är viktigt att vara medveten om att elevernas deltagande inte alltid sker av en fri vilja när 

man diskuterar motivation och därför kan läraren och lärarens inställning påverka elevernas 
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attityder till inte bara betyget, utan också deras inställning överlag gällande skolan och dess 

verksamhet.   

5.1.2 Lärarens reflektioner kring sin egen betydelse för elevers motivation 

Stensmo beskriver läraren som en motivatör och menar att denne har till uppgift att leda och 

inspirera eleverna.
112

 Giota visar i sin studie att lärarens krav och förväntningar på eleverna 

påverkar deras inställning till ämnet och den aktivitet de skall utföra.
113

 Eleverna har krav på 

sig både från läraren, föräldrar, vänner och samhället i stort. Om eleven upplever att den inte 

kan uppfylla de krav som läraren ställer, finns risk för att den går in i ett destruktivt beteende. 

Jenner menar att om läraren ställer rimliga krav kan denna bättre lyckas med att få eleverna 

att behålla sin motivation.
114

 Detta innebär att man som lärare skall ställa rimliga krav som 

eleverna kan uppnå. Detsamma gäller litteraturen som eleverna skall läsa, att hitta en lagom 

nivå och svårighetsgrad. De svar jag fått från respondenterna visar tydligt att de är medvetna 

om sin egen betydelse för elevernas resultat, engagemang och motivation. De menar att 

lärarens intresse, entusiasm, undervisningssätt och kunskap om sitt ämne och de didaktiska 

förmågorna, är viktiga faktorer som sporrar eleverna. Detta påvisar även Hattie i sin studie.
115

 

Eftersom att lärarnas förväntningar har en sådan stor påverkan, är det väldigt viktigt att vi som 

lärare är medvetna om detta, så att vi kan börja förändra tankegångar och beteenden hos de 

elever vi möter.  

 

Som lärare har vi många roller att agera. Vi skall bland annat vara förebilder, bedömare, 

lärare och kollegor. Mitt resultat visar att respondenterna ser sig själva som förebilder för sina 

elever. Olga Dysthe betonar att samspelet mellan individerna i lärandemiljön, såsom lärare 

och elever, är avgörande för vad och hur man lär.
116

 Resultatet av min studie visar att det är 

betydelsefullt att lärare är medvetna om sina förväntningar och reflekterar över sin egen roll. 

Det som en pedagog utstrålar till sina elever, återspeglas i deras prestationer och engagemang. 

Läraren behöver därför vara trygg i sig själv när det gäller egna ståndpunkter, värderingar och 

handlingssätt. 

 

Studiens resultat visar även att lärarna upplever olika former av svårigheter med att motivera 

sina elever. Det kan handla om yttre faktorer som att ibland räcker varken tid, kunskap eller 
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resurser till. Det framkommer i intervjumaterialet en önskan om att det fanns tillgång till fler 

lärare och fler timmar, eftersom detta skulle bringa mer tid till varje enskild elev. En av de 

faktorer som har relevans för elevernas motivation är också att relationer mellan lärare och 

elev byggs upp och ett förtroende skapas och till detta krävs givetvis tid. Stensmo påpekar att 

denna kontakt kan förändra elevernas inställning och attityder till skolämnet och 

undervisningen.
 117

 Annerstedt påpekar vidare betydelsen av att läraren är kreativ och flexibel 

i sin undervisning.
118

  

 

I min undersökning framträder även att samarbete mellan kollegor och ett utbyte av 

erfarenheter är oerhört viktigt eftersom att respondenterna påpekar att deras idéer ibland tar 

slut. Det ställs i dessa sammanhang krav på att en lärare har djupa kunskaper och strategier 

om hur man skall handla i olika situationer samt redskap för att kunna bemöta alla de olika 

situationer som kan uppstå i förbindelser med lärande. Om lärarna samarbetar och delar 

erfarenheter och kunskaper med varandra, underlättas inte bara motivationsarbetet utan 

elevernas läsintresse kan öka ytterligare. På detta sätt uppstår ny kunskap vilket är viktigt i 

synnerhet när skolan förändras i samma takt som samhället. En av respondenten berättade att 

hon fått en utvärdering av sina elever som visade hur viktig läraren var för deras motivation. 

Att låta elever utvärdera läraren och undervisningen förefaller här vara en bra idé. Jag anser 

att lärare kan med hjälp av utvärdering och självreflektion bygga upp nya utmaningar och 

skapa nya perspektiv. Detta är ytterligare ett steg på vägen att hjälpa oss förstå hur elever lär 

sig och hur vi kan skapa lärmiljöer som optimerar deras lärande.  

5.1.3 Mål med läsning av skönlitteratur 

Enligt Svedner ger läsning av skönlitteratur eleverna fördelar som rekreation, ökad 

fantasiförmåga, känslomässiga upplevelser, inblick och förståelse för människor, omgivningar 

samt idéer. Läsningen ger också effekter som ökad förmåga i skrift samt ökad kunskap om 

och i språkutvecklingen.
119

 I min undersökning framträder liknande idéer bland 

respondenterna. De anser att läsning av skönlitteratur är ett medel till att uppnå andra syften 

som hjälper eleverna att utvecklas. Läsningen är inte bara till för att utveckla kunskaper om 

att tolka texter och deras budskap. Det ger eleverna ökad stavningsförmåga och ordförråd, 

social gemenskap och kunskap om andra människors tankar och åsikter. Läsning kräver 

mycket tid av lärarna vilket även kräver att lektionstid avsätts för detta. Målet med att få 
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eleverna att läsa skönlitteratur på fritiden är ett mål som inte alltid är helt enkelt att hantera. 

Här behöver lärarna skaffa sig mer kunskap om hur vi skall göra för att lyckas och det ställs 

vidare krav på att dessa kunskaper kontinuerligt uppdateras då eleverna är olika och har olika 

förutsättningar. Enligt mig är målet uppnåbart men det krävs tid och engagemang. 

5.1.4 Hur motiverar man elever till ökat läsintresse i undervisning och på 

fritiden? 

Molloy skriver att skolan har som en av sina uppgifter att ge elever goda läsvanor. Hon menar 

att ”goda läsvanor” inte bara handlar om läsförmåga, utan också om sättet lärare arbetar med 

skönlitteratur i undervisningen.
120

 Mitt resultat visar på att de metoder respondenterna 

använder sig av stämmer överens med det som kommit fram i min teoretiska bakgrund.  

Min tolkning av studiens resultat är att alla respondenter anser att det är viktigt att läraren 

själv har läst, är intresserad samt läser mycket skönlitteratur. Läraren skall leva som den 

förespråkar och därmed bli en förebild för eleverna. Detta påpekar även Nilsson som menar 

att lärarens kunskapsgrund bland boktitlar, författare och genrer, har avgörande betydelse för 

elevers läsintresse. Ju mer kunskap läraren har desto lättare blir det att motivera eleverna till 

ett starkt läsintresse.
121

 

 

Att elever upplever sig sedda, hörda och uppmärksammade har stor betydelse, i synnerhet för 

elever som är omotiverade. Respondenterna visar genom sina svar att de lägger ner tid på att 

lära känna sina elever och skapa relationer till dem. Annerstedt menar att detta är avgörande 

för elevernas självförtroende, personliga utveckling och motivation.
122

 Det är viktigt att 

klassrumsklimatet har en god stämning så att eleverna känner sig välkomna. Eleverna skall 

känna sig trygga och accepterade av både lärare och kamrater. Grupptryck är något som är 

oerhört starkt i denna ålder. Resultatet av min undersökning visar att det finns ett samband 

mellan motivation och självkänsla. Detta påvisar även Dahlin och Ingelman.
 123

 Lärarna ansåg 

även att de skall kunna relatera till sina elever. Det gäller att få dem att känna sig speciella och 

att de har kompetenser för att stärka deras självkänsla och självförtroende. 

Man skall ha en kamratlig attityd mot och med sina elever, men ändå kunna sätta gränser. 

Respondenterna nämner även att relationerna till föräldrar påverkar undervisningen. 

Motivationen påverkas av de erfarenheter vi har med oss i de ”väskor som vi bär på”. Våra 
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värderingar grundas på det som vi lär oss i hemmiljön. Därför är det även viktigt att föräldrar 

blir deltagande i eleverans undervisning. Vi som lärare behöver involvera föräldrarna så att de 

blir insatt i sina barns skolarbete och förstår fördelarna med läsning av skönlitteratur så att de 

i sin tur kan påverka eleverna hemma. PIRLS-undersökningar 
124

 och Bråten
125

 stärker mitt 

resultat då de påpekar betydelsen av att elevernas stöttas och får en positiv återkoppling till 

läsningen från föräldrarna då det påverkar elevernas läsintresse.  

I min undersökning framkommer det även att det är lärarens uppgift att se till att alla elever 

lyckas med det de gör. Genom att ha en varierad undervisning med olika sätt att läsa 

skönlitteratur, kan man uppnå målet med att öka elevernas läsintresse, både under skoltid och 

fritid. Annerstedt menar att det bästa sättet att öka motivationen hos elever och öka ett 

intresse, är känslan av att uppleva framgång och lycka.
126

 Respondenterna har angett metoder 

som högläsning, boksamtal, dramatisering, visa filmer, läsa kortare utdrag ur en bok istället 

för hela boken eller börja med en tunnare bok och sedan gå över till en tjockare storlek. 

Metoderna är många och det handlar ofta om fantasiförmåga och kreativitet hos läraren. 

Något som framträder i min undersökning är att lärarna anser att det är viktigt att utgå från 

elevens intressen och livssituation. Undervisningen skall utgå från eleverna och deras behov 

samt förutsättningar vilket även Lgr 11 och skollagen säger.
127

 

Resultatet visar även att respondenterna anser att det är viktigt att förklara för eleverna och sig 

själva vad, hur och varför man skall läsa skönlitteratur. Om eleverna vet varför de gör något 

kan även de själva förstå fördelarna med att läsa skönlitteratur. Detta leder till att de finner en 

mening med aktiviteten. När lärarna själva är medvetna om varför de gör något kan de även få 

med eleverna på tåget. Molloy menar att detta arbetssätt ökar elevers motivation.
128

  

 

Motivationen behöver något eller någon som hjälper till att locka fram den i varje person. 

Motivation är ett viktigt begrepp som man i skolans värld alltid bör ha i åtanke. Den har stor 

betydelse för elevers lärande. Motivationen framträder när eleverna upplever läsningen, 

undervisningen och läraren som positiv. Läraren kan med sin kreativitet, utstrålning, kunskap 

om sitt ämne och didaktiska förmågor öka elevernas intresse till att läsa skönlitteratur. Min 

tanke om att skolan och läraren har en stor betydelse för elevers motivation samt 

studieresultat stämmer och bekräftas genom intervjustudien. Giota menar att läraren har en 
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stor makt när det gäller i vilken riktning som eleverna skall påverkas.
129

 Många lärare har 

kunskap om hur de skall motivera elever till att läsa skönlitteratur. Men det gäller att hela 

tiden vara villig att röra sig framåt. Vi måste få våra elever att vilja lära sig, vilja läsa och se 

alla fördelar som tillkommer. För att uppnå det resultatet krävs ett stort engagemang av lärare 

och samarbete mellan skolans personal, föräldrar och myndigheter.  

5.1.5. Vidare forskning 

När lärare konfronteras med den dagliga verksamheten inser de mer än någonsin att det är en 

sak att tala om motivation medan det är en helt annan sak att utföra det praktiskt. Det krävs 

därför vidare forskning som ämnar ta reda på vad elever själva anser motiverar dem till 

läsning. Vad anser de att lärare bör göra för att få dem att tycka att läsning är roligt och 

intressant? Under perioden som jag har arbetat med denna undersökning har jag tolkat 

litteratur och forskning som att yngre elever ofta, har en stor motivation till att läsa, men att 

denna motivation verkar avtar när eleverna når upp till högstadiet. Ett intressant 

forskningsområde vore att mer ingående studera anledningar till detta. Man kan även bedriva 

en komparativ forskning där man jämför pedagogers och elevers syn på motivation och de 

metoder som lärarna praktiserar. Uppfattar man dessa frågor på samma sätt om man är lärare 

och elev?  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 

1. Bakgrund: 

a. Utbildning? 

b. Vilka nivåer undervisar du på? 

c. Hur länge har du arbetat som lärare? 

Motivation i undervisningen inom svenskämnet 

2. Hur definierar du motivation?  

3. Anser du att motivationen har betydelse för dina elever? Isåfall hur? Utveckla 

gärna ditt svar.  

4. Hur tror du lärarens attityd, personlighet och undervisningsätt inverkar på 

elevernas motivation? Utveckla gärna ditt svar! 

5. Kan du som lärare, påverka elevers inre motivation? 

6. Vad anser du att den inre motivationen har för roll för eleven?  

7. Vad anser du att den yttre motivationen spelar för roll för eleven?  

8. Skiljer sig ditt sätt att motivera beroende på elever/klasser?  

Frågor om motivation i undervisningen för att öka läsandet av skönlitteratur 

9. Vilken roll anser du att du har för dina elevers motivation då det gäller läsning 

av skönlitteratur inom svenskämnet? 

10. Vilka mål/vad vill du uppnå med läsningen av skönlitteratur? 

11. I vilken utsträckning är dina elever motiverade att läsa skönlitteratur?   

12. Vilka metoder/ arbetssätt använder du för att motivera dina elever till att läsa 

skönlitteratur?  

13. Upplever du några svårigheter med att motivera dina elever till att läsa 

skönlitteratur, i så fall vilka? 

14.  Hur motiverar du dina elever till att vilja läsa skönlitteratur även på fritiden?  

*Med yttre motivation menar jag när man gör något för att försöka motsvara krav som andra skapat 

och ställer på individen. Deltagandet grundas på de fördelar som kan följa av utförandet.  Aktiviteten 

eller lärandet upprätthålls då individen (eleven) hoppas på sociala eller materiella belöningar, eller nå 

ett mål som inte har med saken att göra. Betyg är ett exempel på denna belöning.  

**Med inre motivation menar jag att det är en mer naturlig motivering som ligger till grund för 

handlingen/handlandet eller aktiviteten/aktiviteterna. Det är inte något man skapar. Inre motivation 

handlar om att utföra något för själva nöjet i sig och för den tillfredsställelse som det ger för personen 

själv.  



 

 

Bilaga 2  
Hej! Mitt namn är Malin Nilsson och studerar till lärare på Karlstad universitet. Jag håller på 

att skriva min D-uppsats i ämnet svenska. Uppsatsen syftar till att beskriv hur högstadielärare 

arbetar med att motivera elever till ökat läsintresse för skönlitteratur.  

I intervjun kommer Ni att få berätta om hur Ni arbetar/vilka metoder Ni använder er av för att 

öka elevers motivation inom detta område. Intervjun kommer att vara anonym och du kan när 

som helst välja att avbryta. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Inget kommer att 

kunna kopplas till dig. Intervjun kommer att ta plats v. 20 och beräknas att ta cirka 50minuter. 

Intervjun kommer att spelas in via ett inspelningsprogram i mobiltelefon. Efter att intervjun 

har transkriberats och behandlats kommer den att raderas.  

Jag kommer att kontakta Er några dagar innan v.20 för att bestämma tid och mötesplats för 

intervjun. Jag kommer även att mejla Er intervjufrågorna så att ni har möjlighet att se över 

dem innan intervjutillfället.  

Har Ni några andra frågor går det bra att kontakta mig!  

Mejl: malin….  Telefonnummer: 072…  

 

Med vänlig hälsning,  

Malin Nilsson 

 

 

 

 

 

 


