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Abstract 
 
Läsning av skönlitteratur är en stor del av svenskämnet på gymnasieskolan men lärare har idag 
allt större bekymmer med att motivera sina elever till läsning. Syftet med denna studie är därför 
att undersöka gymnasielärares erfarenheter av elevers motivation i samband med läsning. 
Arbetets teoretiska ram utgår från de motivationsteorier som Jenner (2004) och Imsen (2006) 
beskriver som behandlar yttre och inre motivation, där motivation kan ses ur ett kognitivt 
perspektiv när inre faktorer påverkar samt ur ett behavioristiskt perspektiv när det är yttre 
faktorer som påverkar. För att besvara syftet och frågeställningarna har halvstrukturerade 
intervjuer genomförts med fyra svensklärare som alla är verksamma på gymnasiet. Resultatet 
visar att bokvalet är det mest avgörande i lärares arbete för att motivera sina elever till läsning. 
Resultatet visar också att det finns delade meningar om hur miljön runt omkring eleverna bör 
se ut i litteraturundervisningen. Det framgår också att det är viktigt att läraren tydliggör syftet 
med läsningen och att eleverna inte sätts under för stor press då de kan bli rädda för att 
misslyckas vilket i sin tur kan leda till en minskad motivation. Angående vad lärarna tror att 
det finns för orsaker till att skolan inte lyckas väcka läslusten hos alla elever framgår det att 
hemförhållandena är avgörande. Även den tidigare skolgången innan gymnasiet verkar vara 
avgörande då många elever påstår sig aldrig ha läst en bok under grundskolan. Det mest 
avgörande för att skolan inte lyckas väcka läslusten verkar dock vara att det finns stor 
konkurrens utanför skolan idag. Elever har idag många andra fritidsintressen än tidigare och 
många elever väljer att använda digitala och sociala medier istället för att läsa en bok.  
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1. Inledning 
 
I dagens samhälle krävs och förväntas det att varje människa kan läsa och det är skolans ansvar 
att se till att varje elev utvecklar en god läsförmåga. Under 1600-talet och framåt fanns det 
också krav på läskunnighet men kraven såg helt annorlunda ut än vad de gör idag. Det var 
kyrkans uppgift att kontrollera att folket kunde läsa och detta genomfördes med hjälp av 
husförhör som kontrollerade såväl kunnigheten i religion som läsfärdigheterna. Dessa 
husförhör var stadgade i lag och genomfördes med såväl vuxna som barn. Läsningen ser idag 
helt annorlunda ut än vad den gjorde under husförhörens tid. I Sverige kan idag de flesta 
människor läsa och skriva (Larsson 2014:667) men även om läskunnigheten i Sverige är stor 
så blir antalet regelbundna bokläsare bland tonåringar allt färre och ungdomars läsvanor håller 
på att förändras (Petersson 2009:22). Ohlsson (2012:47) skriver att han ofta stöter på 
kommentarer som ”det är tråkigt” i samband med läsning och uppfattningen bland många 
ungdomar är att skönlitteratur är meningslös eftersom den är påhittad. Han menar att detta 
speglar en förändrad syn på litteratur i allmänhet och skönlitteratur i synnerhet.  
 
Motivation spelar en avgörande roll vid läsning av skönlitteratur. Under min 
verksamhetsförlagda utbildning (vfu) har jag upplevt att många elever saknar motivation till att 
läsa i skolan och de uttrycker ofta en negativ inställning till läsning. I den nuvarande läroplanen 
för gymnasieskolan framgår det under kursplanen i ämnet svenska att undervisningen ska 
stimulera elevers lust till att läsa (Läroplan 2011:160) och under min vfu har jag upplevt det 
problematiskt att just stimulera elevers läslust. Detta problem har legat till grund för denna 
studie och jag vill med denna studie ta reda på hur andra lärare arbetar för att motivera sina 
elever till läsning och undersöka varför de tror att skolan inte lyckas väcka läslusten hos alla 
elever. I styrdokumentens övergripande mål och riktlinjer står det också att skolans ansvar är 
att varje elev kan söka sig till skönlitteratur som en källa till kunskap, självinsikt och glädje 
(Läroplan 2011:9). Vidare står det i kursplanen för ämnet svenska på gymnasieskolan att 
skönlitteratur ska hjälpa eleverna att lära känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själva. 
Skönlitteraturen ska fungera som en källa till självinsikt och förståelse av andra människors 
erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Genom skönlitteraturen ska eleverna 
få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen (Läroplan 
2011:160).  
 
I det centrala innehållet står det att undervisning i kursen Svenska 1 ska behandla 
”skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer” (Läroplan 
2011:162) och eleverna ska för att nå betyget E kunna återge innehållet i några skönlitterära 
verk, ge exempel på teman och motiv och kunna formulera egna tankar med utgångspunkt i 
berättandet. I kursen Svenska 2 nämns skönlitteratur mer än i någon av de andra svenskkurserna 
på gymnasiet och här ska undervisningen behandla: 
 

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära 
verk [...] från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på 
originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur 
skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den 
har påverkat samhällsutvecklingen (Läroplan 2011:169).  

 
I kursen Svenska 3 ska undervisningen behandla ”skönlitterära texter, författade av såväl 
kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad 
analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg” 



 7 

(Läroplan 2011:176). Med tanke på hur mycket skönlitteraturen nämns i kursplanerna tycker 
jag att det är högst relevant att hitta ett fungerande arbetssätt när man arbetar med skönlitteratur 
och förhoppningen är att denna studie ska kunna hjälpa mig och andra blivande eller 
verksamma lärare att få idéer om vad som är viktigt och vad man kan göra för att öka elevers 
läslust.  
 
I detta arbete presenteras inledningsvis arbetets syfte och frågeställningar (kap. 2). Därefter 
presenteras tidigare forskning kring läsning och motivation samt vilket teoretiskt perspektiv 
uppsatsen utgår från (kap. 3). Vidare följer en beskrivning av metod (kap. 4) och därefter 
presenteras en analys av resultatet (kap. 5). Avslutningsvis hålls en diskussion kring metod och 
resultat med koppling till tidigare forskning och det teoretiska perspektiv studien har (kap. 6). 
Under avsnitt sex presenteras även förslag på vidare forskning samt slutsatser och 
sammanfattning.  
 
 
 
2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka gymnasielärares erfarenheter av elevers motivation i 
samband med läsning. Följande frågeställningar används för att besvara och konkretisera 
syftet: 

Hur arbetar svensklärare för att kunna motivera sina elever till läsning av skönlitteratur? 
Vilka är, enligt svensklärare, orsakerna till att många elever saknar läslust? 
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3. Bakgrund 
 
Detta avsnitt presenterar en genomgång av tidigare forskning kring läsning och motivation samt 
begrepp som är av intresse för studien ur ett motivationsteoretiskt perspektiv. 
 
3.1 Tidigare forskning  
 
I mitt första examensarbete på lärarutbildningen (Engström 2018) visade resultatet att elever 
kan skapa både en inre och yttre motivation till läsning där den inre motivationen styrs av att 
eleverna ska känna en inre lust till läsning där fria bokval, social integration, läsmiljö och 
innehållet i böckerna är det som motiverar eleverna. Den yttre motivationen styrs istället av 
yttre faktorer i form av belöningar och mål, där eleverna kan nå framgång, ofta i form av ett 
betyg (Engström 2018). Det ligger som en central del i ämnesplanen att eleverna ska arbeta 
med skönlitteratur men många ställer sig frågan hur arbetet ska genomföras om motivationen 
inte finns. En viktig del i litteraturläsningen i skolan är således att läraren kan motivera eleverna 
till att läsa. Ingemansson (2016:175) pekar på vikten av lärarens förmåga att kunna 
entusiasmera och stötta eleverna i läsningen och menar att en läsande lärare för över glädjen 
och intresset för läsning till eleverna. Läslust finns inte hos alla barn när de kommer till skolan 
och därför är det viktigt att skolan fokuserar på arbetssätt som gör att alla barn kan erövra 
läsglädje. Att eftersträva elevens egen inre motivation till läsningen är betydelsefullt och i detta 
sammanhang är föräldrars insikt av stort värde, enligt Ingemansson (2016:177). Hon beskriver 
vidare att läraren bör inkludera föräldrarna i resonemanget om vad läsning är och hur de kan 
bidra på sitt sätt från hemmet. 

Att kunna skapa ett läsintresse hos eleverna förutsätter också att det finns valmöjligheter, 
läraren måste ha många bokförslag och lärarens egen läsning blir ofta en del av 
lektionsförberedelserna. Ingemansson (2016:178) trycker på att elevens egna läsval är av stor 
vikt och att dessa läsval måste få göras. Hon ställer vidare upp en lista på faktorer som är 
avgörande för elevers läsmotivation: 

-läsningen är relevant för elevernas liv i den utvecklingsprocess de befinner sig  
-eleverna har tillgång till en stor mängd olika texter – skolbiblioteket är viktigt! 
-eleverna kan ibland få välja text liksom typ av uppgift 
-eleverna har tillgång till sin lärares tid och stöd vid tolkning av text 
-eleverna får agera socialt – genom textsamtal – vid tolkning 
-eleverna får återkoppling av läraren, en återkoppling som visar vikten av djupare 
förståelse 
-eleverna lyckas med alltmer utmanande texter 
-eleverna har en läsande lärare (Ingemansson 2016:178). 

Kärnan i all litteraturundervisning är enligt Chambers (1987:118) att eleverna får prata om vad 
de har läst och berätta vad de tyckte och tänkte under läsningens gång. Ändå är det detta, menar 
han, som är den sämst tillgodosedda delen av allt skolarbete. Chambers skriver vidare att det 
som främst behöver utvecklas är lärarens roll i den litterära diskussionen. Han menar att ett 
vanligt arbetssätt är att läraren går in med inställningen att det bara finns ett sätt att läsa en bok. 
Läraren förväntar sig sedan att få korrekta eller felaktiga svar från eleverna där läraren vet de 
flesta svaren och eleverna ska försöka att komma på dem. Chambers tycker istället att läraren 
måste uppträda som en helt vanlig läsare som kommer med värdefulla tolkningar bland alla 
andra tolkningar hos eleverna. Läraren måste dock förbli ledare i klassen och vara den med 
större erfarenhet av litteratur men det måste bli ett samtal där alla deltar och alla tolkningar är 
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välkomna.  

Även Molloy (2003:43) diskuterar lärarens roll i litteraturundervisningen och skriver att det 
kan finnas flera olika anledningar till varför elever avvisar vissa böcker och en intressant aspekt 
hon tar upp är att lärare sällan kan peka på brister i sina egna didaktiska val. Lärare anser ofta 
att det är eleven eller boken (eller både och) som brister. Vidare skriver hon att för att elever 
ska motiveras till läsning måste läsningen kännas meningsfull för läsaren. Eleverna bör få läsa 
texter/böcker som handlar om något de är intresserade av, som ligger nära en verklighet de kan 
känna igen sig i eller har egna förkunskaper och/eller egna erfarenheter om. Eleven måste ges 
möjlighet att känna igen sig i texten (Molloy 2003:43-46). Även Stensmo (1997) betonar vikten 
av att undervisningen ska anpassas till elevernas behov och förutsättningar och att det kan öka 
elevernas motivation om eleverna får vara med och påverka innehållet i undervisningen. Han 
menar även att det är av betydelse för motivationen att läraren har en förmåga att väcka intresset 
hos eleverna och detta fungerar bäst om läraren själv visar att hon är intresserad av sitt ämne 
och värdesätter nyttan av det. 

Cai Svensson (1988:96-107) framhåller vikten av forskning om barn och ungdomars 
läsintressen då det kan skapa förutsättningar för lärare att i undervisningen med skönlitteratur 
förse eleverna med material som intresserar dem och motiverar dem till fortsatt läsning. Han 
presenterar ett antal undersökningar som gjorts om elevers läsmotivation och de slutsatser som 
dras pekar på att det är viktigt att förse eleverna med ett stort utbud av böcker, att innehållet i 
böckerna känns intressant och relevant för eleverna och även att uppmuntran hemifrån är viktigt 
för läsmotivationen.  

Vidare kan mycket negativ feedback leda till att elever får en minskad känsla av att kunna 
kontrollera sitt lärande vilket i sin tur kan leda till att motivationen minskar, menar Gärdenfors 
(2010:61-90). Han framhåller också vikten av att läraren är engagerad inom sitt område 
eftersom ju mer läraren förmedlar att ämnet är intressant och viktigt, desto mer positiv blir 
elevernas inställning till lärandet. Om läraren visar brist på engagemang är det större risk att 
elevernas inställning blir mer negativ. 

En orsak till varför skolan misslyckas med att motivera alla elever menar Gärdenfors (2010:82) 
är att samhället idag erbjuder eleverna så mycket annat som de finner mycket mer motiverande 
än skolarbetet. Det skulle krävas stora förändringar av skolans struktur för att kunna mäta sig 
med den omgivande världens lockelser och han menar att det är en rejäl utmaning för skolan 
att kunna skapa en struktur som höjer elevernas inre motivation.  

Gärdenfors (2010:266) tar avstamp i några olika teoretiska bakgrunder och tar utifrån dessa upp 
ett antal aspekter i undervisningen som kan höja elevers motivation. Det första han nämner är 
att man som lärare ska ta elevers intressen och emotioner som utgångspunkt för undervisningen. 
Han menar att man inte kan förvänta sig att elever ska vara intresserade av allting som 
undervisningen handlar om men om man lyckas knyta de nya kunskapsområdena till deras egna 
intressen och få eleverna emotionellt engagerade så kommer detta att höja deras motivation. 
Det är också viktigt menar han att eleverna själva får vara med och bestämma över målen i 
undervisningen och att de får känna att de har kontroll över sitt lärande. Utifrån de teorier 
Gärdenfors (2010:267) presenterar i sin bok menar han att just känslan av att ha kontroll över 
sin verksamhet är det som är en av de starkaste faktorerna för motivation. Om eleverna inte har 
någon kontroll över sitt lärande kan de snart bli uttråkade och då minskar förstås motivationen. 
Avslutningsvis menar Gärdenfors (2010:268) att man ska vara försiktig med yttre motivation. 
Han skriver att betyg och annan yttre motivation i många sammanhang behövs men att det inte 
ska vara den enda motivationen. Vidare menar han att det är viktigare att stödja och uppmuntra 
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elevernas inre motivation och att felaktigt använd yttre motivation kan ta död på den inre 
motivationen hos eleverna.  

 
3.2 Teoretisk ramverk 
 
Eftersom fokus i denna studie ligger på motivation i samband med läsning så utgår denna studie 
från motivationsteorier. De flesta motivationsteorier har sina rötter i hedonismen som går ut på 
att människan i allt hon gör strävar efter njutning och välbefinnande och försöker undvika 
smärta (Jenner 2004:38). Många anser dock att det finns brister i hedonismprincipen och därför 
har flera teorier om motivation utvecklats. En av dessa teorier, som Jenner (2004) nämner, är 
kognitiv teori som grundas i att de viktigaste styrfaktorerna i mänskligt beteende är de tankar 
och förväntningar som människan har rörande framtida händelser. Jenner påpekar dock att 
dagens forskare har övergett drömmen om att hitta en heltäckande teori om motivation och 
istället strävar forskare efter att skaffa fördjupad kunskap inom ämnet och formulera teorier om 
avgränsade delar av problemområdet.  

 
Ordet motivation kommer ursprungligen från det latinska ordet movere som betyder ”att röra 
sig” (Jenner 2004:38). Vidare menar Jenner att motivation inte är en egenskap hos individen 
utan istället en följd av de erfarenheter man gjort och det bemötande man får. Motivation består 
således av tre samverkande faktorer. Den första handlar om motivation som en inre faktor, där 
det är något som sätter igång beteendet eller handlandet. När man talar om inre motivation 
används ofta begreppet drivkraft men man kan inte se drivkraften som något isolerat, utan den 
måste alltid ställas i relation till något mål. Den andra aspekten av motivation handlar om 
målsträvan hos individen där handlandet är riktat mot någonting. Det rör sig ofta om yttre mål 
och belöningar så som betyg, pengar eller status eller inre mål som glädje, stolthet eller känsla 
av självförverkligande. De yttre och inre målen påverkar i sin tur beteendet på olika sätt och 
Jenner visar ett skolexempel på detta. Om fokus ligger på yttre mål, där exempelvis betyg 
eftersträvas, då blir eleven i sitt studerande inriktad på att skaffa sådana kunskaper som går att 
uttrycka i form av höga betyg. Om fokus istället ligger på inre mål kommer eleven att få aha- 
upplevelser och känna intellektuell tillfredsställelse, men dessa mål kommer oftast i 
skymundan. Den tredje aspekten handlar om växelverkan mellan personens drivkraft och målen 
(Jenner 2004:41).  

Men det är inte enbart dessa tre faktorer som påverkar motivationen. Jenner (2004:43) upplyser 
också om att motivationsprocessen påverkas av individfaktorer och sociala faktorer. Han tar 
vidare upp tre nya faktorer som präglar motivationsprocessen. Den första handlar om målet, om 
individen ser det och om det verkar möjligt att uppnå. Den andra faktorn handlar om 
uppnåendets värde, om individen anser att målet är eftersträvansvärt och ser någon nytta med 
att uppnå målet. Det tredje handlar om misslyckandets sannolikhet, det vill säga om individens 
bedömning av sina chanser att misslyckas (Jenner 2004:43-44). 

Även Gunn Imsen (2006) försöker att definiera motivationsbegreppet och hon menar att 
grunden för all motivation är känslor. Hon skriver vidare att:  

motivation handlar om hur känslor, tankar och förnuft flätas samman och ger våra 
handlingar färg och glöd. En aktivitet föregås av känslor och förväntningar, och de följer 
med när vi utför handlingen och lägger sig som en slöja runt minnet av den utförda 
handlingen. Motivation definieras gärna som det som orsakar aktivitet hos individen, det 
som håller denna aktiviteten igång och ger den mål och mening (Imsen 2006:457).  
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Om man vidare ser till behavioristiska perspektiv på motivation är belöningar och straff 
huvudorsaken till att människor engagerar sig och handlar. I skolan är betygssystemet det mest 
framträdande belöningssystemet och Imsen (2006) menar att det starkt påverkar elevernas 
motivation i skolarbetet. Vidare kan människan också engagera sig och handla för att söka en 
mental tillfredsställelse och detta kan kopplas ihop med ett kognitivt perspektiv på motivation 
där vikt fästs på hur våra tankar formar motivationen (Imsen 2006:463).  

Imsen talar liksom Jenner om inre och yttre motivation. Imsen (2006:466) beskriver att inre 
motivation handlar om när motivationen kommer från inre krafter och det finns ett behov av att 
uträtta något. Ett exempel är att barn har ett behov av lek och utveckling och motivationen till 
detta kommer då inifrån. Hon menar vidare att aktiviteten, inlärningen eller arbetsprocessen 
hålls levande genom att det finns ett intresse och en känsla av meningsfullhet. Yttre motivation 
däremot innebär att aktiviteten eller inlärningen utförs därför att personen hoppas på att få en 
belöning av något slag eller för att uppnå ett mål. Imsen (2006:466) hävdar att skillnaden mellan 
yttre och inre motivation sammanfaller på flera sätt mellan å ena sidan det kognitiva 
perspektivet och å andra sidan behavioristisk teori. Gemensamt för båda formerna av 
motivation är dock en lustbetonad erfarenhet eller en förväntan om sådan, oavsett om källan till 
det som görs är inre glädje eller hopp om framtida belöning. Imsen (2006:466) trycker också 
på att idealet i ett skolsammanhang självklart är att eleverna ska arbeta och lära sig på grund av 
inre motivation men att betygssystem och hopp om andra önskningar många gånger blir 
dominerande.  
 
Det talas i skolsammanhang också ofta om brist på motivation och elever som är oroliga, 
okoncentrerade och sysselsatta med annat än den pågående uppgiften förknippas just med att 
vara omotiverade. Men ordet motivation används också i mer positiva sammanhang och en elev 
som är tillmötesgående, plikttrogen och intresserad ses som motiverad (Imsen 2006:478). 
Denna målmedvetenhet eller det motstånd att ta itu med saker kan kopplas till begreppet 
prestationsmotivation (Imsen 2006:478). Prestationsmotivation handlar om att ha en positiv 
inställning till att prestera eller behärska någonting och är inte knutet till en önskan om belöning. 
En person med hög prestationsmotivation försöker således göra sitt bästa oavsett belöning och 
detta handlar följaktligen om inre motivation. Imsen (2006:480) visar upp en 
prestationsmotivationsmodell skapad av John. W. Atkinson och i denna modell finns två 
grundläggande tendenser. Den ena är lusten att lyckas och den andra är rädslan att misslyckas. 
Atkinson menade att dessa två samspelar som konkurrerande handlingsimpulser och om rädslan 
är större än impulsen att lyckas så kommer personen att vägra ta itu med uppgiften. Om lusten 
att lyckas är starkast kommer personen ta sig an uppgiften men om rädslan fortfarande finns 
där kommer personen mer eller mindre vara hämmad på grund av rädslan. En annan faktor som 
påverkar prestationsmotivationen är huruvida eleven sätter något värde på uppgiften. Imsen 
(2006:483) menar att om eleven inte ser någon poäng med att utföra uppgiften, blir också 
motivationen låg.   

Vidare skriver Imsen (2006:487) att det har visat sig att yttre belöningar kan minska 
motivationen hos en elev som tidigare har uppvisat intresse för uppgiften. Det som tidigare har 
upplevts som intressant förändras när det utförs för ett yttre syfte. Imsen (2006:488) kopplar 
ihop detta med Piagets teori om intellektuell utveckling där barnet måste uppleva en viss 
obalans mellan det yttre och det inre för att kunna väcka nyfikenhet och sporras vidare till nya 
utmaningar och lärande.  
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4. Metod 
I detta avsnitt redogörs för studiens metod och material. Datainsamlingsmetoden förklaras, 
urval och genomförande beskrivs och etiska aspekter samt validitet och reliabilitet diskuteras.  
 
4.1 Metodval 
 
Både Trost (2010) och Fejes och Thornberg (2015) hävdar att syftet med en studie ska vara 
avgörande för vilken slags metod som används och inte tvärtom. Kvalitativa metoder används 
när syftet är att förstå ett fenomen eller hitta olika slags mönster och Denscombe (2000:132) 
menar att intervjuer är lämpligt att använda om man vill undersöka människors åsikter, 
uppfattningar, känslor och erfarenheter, där syftet är att förstå något på djupet snarare än att 
beskriva något med enstaka ord. Eftersom syftet med denna studie är att undersöka 
gymnasielärares erfarenheter av elevers motivation i samband med läsning, ansågs intervjuer 
vara en lämplig metod. Jag valde att använda mig av halvstrukturerade intervjuer där några i 
förväg utformade intervjufrågor (se bilaga 2) användes men lärarna var fria att ge öppna svar. 
Under intervjuerna ställdes även följdfrågor där informanterna kunde tydliggöra eller utveckla 
någonting som ansågs otydligt eller mer intressant.  
 
Resultatet i denna studie är inte mätbart på samma sätt som det skulle ha varit vid en kvantitativ 
forskningsstudie, utan här måste materialet beskrivas och tolkas. Cohen, Manion och Morrison 
(2011) beskriver de kvalitativa forskningsmetoderna som att forskaren interagerar med de 
personer som undersöks. Forskaren kommer närmre informanterna och får en närmre kontakt, 
vilket det kan finnas både för- och nackdelar med och detta diskuteras vidare i arbetets 
diskussionsavsnitt. Cohen, Manion och Morrison (2011) menar att människor konstruerar aktivt 
sina egna betydelser i situationer, och händelser uppstår i sociala situationer och tolkas på olika 
sätt. Materialet som framkom i denna studie är därför beroende av kontexten och 
sammanhanget. 
 
 
4.2 Urval 
 
Med tanke på att det fanns en begränsad tidsram för att genomföra denna studie så var urvalet 
av skolor baserat på tillgänglighet och jag valde att kontakta skolor som ligger i angränsade 
kommuner till den jag själv bor i. Om mer tid hade funnits hade också fler skolor kunnat 
tillfrågats och det hade gett upphov till fler respondenter från såväl fler skolor som fler 
kommuner. Eftersom studien gick ut på att undersöka gymnasielärares erfarenheter om 
läsmotivation styrde detta målgruppen som tillfrågades att delta i studien och därför tillfrågades 
enbart svensklärare som arbetar på gymnasiet. För att få lärarnas medgivande att delta i studien 
togs en första kontakt med rektorerna på respektive skola för att få deras samtycke att studien 
genomfördes på deras skolor. Ett informationsbrev (se bilaga 1) skickades ut till rektor och efter 
dennes samtycke skickades det även ut till de undervisande svensklärarna på respektive skola. 
Godkännandet från rektorerna resulterade i tio möjliga respondenter som undervisar i svenska 
men då tre inte svarade och tre valde att tacka nej utmynnade det till slut i fyra deltagare.  
 
 
4.3 Genomförande 
 
Intervjuerna genomfördes på tre olika gymnasieskolor med fyra olika lärare, två lärare arbetade 
således på samma skola och alla tre skolor ligger i olika kommuner. Intervjuerna tog ca 15-20 
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minuter att genomföra och varje intervju spelades in för att det skulle bli enklare att 
sammanställa ett resultat och för att det är svårt att hinna med att anteckna allting under en 
intervju. De intervjufrågor (se bilaga 2) som användes i intervjuerna formulerades baserat på 
studiens syfte och frågeställningar och informanterna fick inte ta del av frågorna i förväg vilket 
var ett medvetet val av mig för att kunna få så spontana och ärliga svar som möjligt. 
Intervjufrågorna ställdes med en låg grad av standardisering vilket innebär att frågorna ställdes 
i den ordning som passade i den aktuella intervjun och följdfrågor formulerades beroende på 
tidigare svar.  
 
4.4 Bearbetning av material 
 
För att kunna analysera materialet har samtalen transkriberats. I resultatdelen redovisas först 
varje intervju var för sig och sedan sammanfattas svaren med studiens frågeställningar i 
fokus. Vidare förs en analys och diskussion (under avsnitt 7.2) av resultatet i förhållande till 
motivationsteorierna och utifrån den tidigare forskningen.  
 
4.5 Validitet och reliabilitet 
 
Fejes och Thornberg (2015:258) förklarar att validitet är ett begrepp som tidigare mestadels 
använts i den kvantitativa forskningstraditionen men att det numer också används inom 
kvalitativ forskning. Validitet handlar om till vilken utsträckning den forskning som genomförs 
verkligen undersöker det som avses undersökas (Fejes & Thornberg 2015:258). Det handlar 
också om studiens kvalitet och huruvida det resultat som framkommer stämmer överens med 
studiens syfte och val av metod. Som nämndes tidigare ska därför studiens syfte styra 
metodvalet och baserat på syftet att undersöka lärares erfarenheter av att motivera elever till 
läsning valdes därför en kvalitativ intervjumetod till denna studie. För att säkerställa validiteten 
i studien utformades också intervjumallen med studiens syfte och frågeställningar i åtanke. Att 
materialet endast består av underlag från fyra intervjuade lärare kan ses som något litet men 
med tanke på studiens tidsaspekt och omfång ses ändå underlaget som tillräckligt.   
 
Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och Denscombe (2000:250) förklarar att kriteriet för 
tillförlitlighet i klassisk bemärkelse är att studien ska ge samma resultat oberoende av vem som 
utför undersökningen. Vad gäller kvalitativ forskning är detta nästintill omöjligt att garantera 
eftersom omständigheter vad gäller vilka personer som intervjuas, hur frågorna är utformade 
och vem som ställer frågorna kan påverka svaren och därför är det ofta svårt att säkerställa hög 
reliabilitet i en kvalitativ studie. Men för att göra en kvalitativ undersökning så tillförlitlig som 
möjligt är det viktigt att arbetsprocessen redogörs tydligt och att informationshanteringen 
präglas av noggrannhet (Larsen 2009:81).  
 
Denscombe (2000:162) menar att fördelen med intervjuer kan vara att man uppnår hög validitet 
eftersom man får en direktkontakt med respondenterna som gör det enkelt att kontrollera all 
datas riktighet och relevans under tiden som de samlas in. Vad gäller reliabilitet kan det istället 
finnas nackdelar med intervjuer då intervjuarens närvaro och inverkan kan göra det svårt att 
uppnå objektivitet. All den data som samlas in blir unika på grund av den specifika 
intervjusituationen, dess kontext och de specifika individer som deltar. Jag är medveten om att 
min närvaro kan ha påverkat lärarnas svar men anser ändå att fysiska intervjuer var den 
lämpligaste metoden för denna studie.  
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4.6 Etiska aspekter 
 
Trost (2010:123) understryker vikten av att alltid mycket noggrant överväga de etiska 
aspekterna i all typ av forskning. Den första kontakten ut till de aktuella skolorna togs genom 
ett mejl till rektorerna där jag informerade om mitt arbete och bifogade ett informationsbrev (se 
bilaga 1). I detta informationsbrev framgick det att studien följer Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer där informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 
ingår (Forskningsetiska 2002).  
 
Informationskravet handlar om att forskaren ska informera deltagarna om den aktuella studiens 
syfte samt om frivilligheten att delta och rätten att avbryta sin medverkan och detta gjordes 
genom det informationsbrev som skickades ut. Samtyckeskravet innebär att deltagare i en 
undersökning har rätt att själv bestämma över sin medverkan och respondenterna i min studie 
gav samtycke i och med att de tackade ja till att bli intervjuade. Konfidentialitetskravet betyder 
att alla deltagaruppgifter ska ges största möjliga konfidentialitet och alla personuppgifter ska 
förvaras på ett sådant sätt att andra personer inte kan ta del av dem. Alla namn som används på 
lärarna i denna studie är därför fingerade. Nyttjandekravet innebär att allt insamlat material om 
enskilda personer endast får användas för forskningsändamål och därför kommer allt inspelat 
material att raderas efter arbetets genomförande och godkännande (Forskningsetiska 2002).  
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5. Resultat 
 
I detta kapitel görs först en redovisning av varje lärares intervju och därefter sammanfattas 
resultatet utifrån studiens två frågeställningar.  
 
5.1 Anna 
 
Anna är 42 år gammal och har arbetat som svensklärare i 15 år. Hon ser läsning som en naturlig 
del av undervisningen men påpekar också att det är ett moment som är väldigt tidskrävande. 
Hon tycker att skönlitteratur är välbehövligt då mycket annat i skolan är väldigt faktarelaterat 
och hon menar att eleverna får en annan infallsvinkel när de läser skönlitteratur. Med hjälp av 
skönlitteratur kan eleverna lära sig att förstå omgivningen på ett annat sätt och de får mer 
förståelse för andra människors tankar och känslor. Anna ser på motivation som något som 
kommer inifrån och i samband med läsning något som är lustfyllt, att det ska finnas en njutning 
av att läsa. Detta finns hos några av hennes elever men långt ifrån alla. Många elever i hennes 
undervisningsgrupper har ett motstånd till läsning och om den inre motivationen är svår att 
uppnå får man rikta in sig mer på den yttre motivationen och fokus läggs då på att uppgiften 
måste bli gjord. Anna framhåller den inre motivationen som eftersträvansvärd och vill att alla 
elever ska känna det givande att läsa men då den inte alltid går att finna hos alla elever menar 
hon att man får försöka hitta den yttre motivationen och att det inte alltid behöver innebära 
något negativt.  
 
Arbetet med skönlitteratur i Annas undervisning ser olika ut beroende på vilken kurs det gäller 
men det är alltifrån att eleverna får välja ut böcker själva till att de får läsa böcker som i förväg 
valts ut tillsammans av svensklärarna på skolan. I kursen Svenska 1 startar de ofta upp terminen 
med att läsa en gemensam bok där de under läsningens gång får olika arbetsuppgifter där de 
kopplar ihop läsandet med skrivandet. De ska under hela läsningen föra läslogg där de beskriver 
karaktärer och miljöer och efter vissa kapitel kommer också större uppgifter som exempelvis 
att skriva ett brev till en karaktär i boken och att omarbeta slutet av boken till ett eget påhittat 
slut. Dessa uppgifter brukar vara uppskattade av eleverna som ofta säger att det är roligt att göra 
något annat än en ”vanlig” bokrecension där syftet brukar vara att berätta vad de tyckte om 
boken. Anna berättar också att de även brukar lägga in en skönlitterär bok under vårterminen i 
ettan där läsningen istället kopplas ihop med det muntliga och arbetsuppgifterna lägger fokus 
på muntliga förmågor som de får chans att visa i olika typer av boksamtal.  
 
Under kursen Svenska 2 ska det hinnas väldigt mycket på kort tid enligt Anna och därför läser 
de sällan hela romaner. Det blir mest kortare utdrag och denna kurs upplevs som den svåraste 
att motivera eleverna till läsning i. I Svenska 3 avslutas alltid terminen med att eleverna gör ett 
stort arbete baserat på en bok och film. Eleverna läser en egenvald bok, tittar på filmen och 
skriver sedan en stor uppsats där de gör jämförelser mellan bok och film. Anna berättar att detta 
arbete brukar uppskattas mycket av eleverna då de är fria att välja något som intresserar dem 
själva .  
 
Svensklärarna på Annas skola har gemensamma ämnesträffar där de diskuterar och tillsammans 
väljer ut de böcker som ska läsas av eleverna (när eleverna läser en gemensam bok). Dessa 
böcker försöker lärarna koppla till elevernas egna liv eller något som är aktuellt i samhället. 
Under några år har de kopplat böckerna till sommarpratet och låtit eleverna lyssna på 
sommarprat, läst en bok om samma ämne eller av den författaren och sedan diskuterat viktiga 
ämnen som tagits upp. Detta har också varit väldigt uppskattat av eleverna.  
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När eleverna läser samma bok brukar det sättas upp beting så att eleverna vet vad som förväntas 
av dem varje vecka och detta bidrar enligt Anna, till att eleverna får mer motivation. Om 
eleverna blir klara med veckans beting brukar de ofta få sluta tidigare och detta fungerar som 
en morot för dem och hjälper till att öka deras motivation. Anna påpekar själv att detta handlar 
om den yttre motivationen men ser det inte som något negativt då eleverna ofta under 
utvärderingar säger att läsningen varit givande.  
 
Under intervjun med Anna framgår det tydligt hur viktigt bokvalet är för elevernas 
läsmotivation. Hon menar att det är viktigt att eleverna hittar en bok som de verkligen fastnar 
för och som griper tag i dem. Om det inte går att påverka elevens lust till att läsa brukar Anna 
istället trycka mer på den yttre motivationen. Då resonerar hon om vilka fördelar det finns med 
läsning, exempelvis att eleverna utvecklar sitt ordförråd vilket de har nytta av i andra ämnen, 
men också att läsningen måste genomföras för att eleverna ska kunna få ett betyg i kursen. Anna 
menar att det många gånger är svårt att påverka elevers inre motivation när de alltid har sett 
läsningen som ett tråkigt moment.  
 
Anna anser att det skönlitterära läsandet fungerar relativt bra och hon berättar att hon är ganska 
hård på att eleverna ska sitta i klassrummet och läsa under hennes lektionstid, eventuellt i något 
angränsande grupprum. De klassrum som finns på Annas skola tycker hon dock inte är 
anpassade för läsning. Hon tycker att läsningen blir stel men ändå är hon sträng på att eleverna 
inte får gå ut till sofforna utanför klassrummet under läsningen då hon vet att de inte får den 
koncentration där som de behöver. För att läsningen ska fungera krävs det att det är tyst och 
stilla i klassrummet.  
 
De elever i Annas klasser som är omotiverade till läsning uttrycker ofta sitt motstånd direkt 
under uppstartsfasen av läsningen. När böcker presenteras eller uppgifter introduceras 
protesterar dessa elever ofta högljutt i klassrummet. Det finns också elever som berättar att de 
inte tycker om att läsa men de gör det utan motstånd eftersom de vet att uppgifterna måste bli 
gjorda. Motivationen däremot kan visas av att eleverna direkt har önskemål om vilken bok de 
vill läsa eller att de ber andra elever vara tysta för att kunna fortsätta sin läsning i lugn och ro.  
 
Anna tror att den tidigare skolgången påverkar elevers läsmotivation och berättar att många 
elever som kommer till gymnasiet påstår att de aldrig läst en hel bok tidigare. Hon skyller dock 
inte allt på skolan när det kommer till varför skolan inte lyckas väcka elevers läslust utan hon 
nämner också att det finns så mycket annat som upptar elevers tid idag, mycket som ungdomar 
prioriterar på sin fritid så de väljer helt enkelt bort att läsa.  
 
5.2 Eva  
 
Eva är 45 år gammal och har undervisat i svenska i 11 år. Läsning för Eva är en upplevelse och 
motivation är någon form av drivkraft som leder framåt till något nytt. Eva börjar alltid 
läsningen i svenska 1 med att eleverna får välja en valfri bok där tanken med läsningen är att 
den ska vara rolig. I svenska 2 säger Eva precis som Anna att läsningen blir mer styrd utifrån 
olika tidsepoker och då läser de sällan hela böcker utan Eva brukar istället ta fram olika 
textutdrag. Hon använder sig även mycket av det vidgade textbegreppet och visar en del film 
och även en del kortare klipp istället för att se en hel film.  
 
Eva berättar exakt som Anna gjorde att elever kommer till gymnasiet och säger att de aldrig 
tidigare har läst en hel bok och för Eva är detta helt befängt hur man har klarat sig genom hela 
högstadiet utan att ha läst en hel bok. Eftersom detta dock verkar vara verkligheten så anser Eva 
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därför att det viktiga i svenska 1 är inte vad de läser utan istället att de läser. Därför präglas 
bokvalen mycket utifrån elevernas egna intressen för att försöka skapa en läslust. I svenska 3 
arbetar Evas elever med ett liknande arbete som Anna nämnde om en jämförelse mellan bok 
och film och här berättar Eva att det brukar ställas relativt höga krav på vilken bok eleverna 
väljer. Eftersom det står i betygskriterierna att eleverna ska kunna sovra i en stor mängd text så 
ska det vara en bok med massiv text och en viss tyngd.  
 
Eva anser att lärarna på skolan rent praktiskt är ganska delade i hur man tycker att läsningen 
ska gå till i klassrummet för att skapa en läslust hos eleverna. Precis som Anna är Eva sträng 
på att eleverna ska sitta kvar i klassrummet och läsa medan det finns andra lärare på skolan som 
låter eleverna gå ut i de så kallade studielandskapen som finns mellan klassrummen, som också 
fungerar som uppehållsrum för eleverna mellan lektionerna. Av erfarenhet menar Eva att hon 
vet att eleverna inte läser bra ute i studielandskapen och det lilla de faktiskt läser där sätts inte 
in i något sammanhang då det hela tiden blir avbrott i läsningen. Hon säger: 
 

Jag tror ju på att jag kan skaffa en skönare läsupplevelse i mitt klassrum där det 
är tyst och lugnt och man vet att alla läser. Än att man får hänga i en soffa som är 
så skön att sitta i men det går förbi 25 stycken i minuten och som hojtar och 
skriker, då tror inte jag att jag skapar en bra läsupplevelse för mina elever. 

 
Eva är alltid tydlig och säger till sina elever att det inte är någon idé att de frågar om de får gå 
ut från klassrummet och läsa men däremot brukar hon gå med på en överenskommelse. Hon 
brukar säga till eleverna att om de läser effektivt i 45 minuter på lektionen så får de sedan sluta 
(lektionstiden är 60 min). Detta fungerar väldigt effektivt och eleverna sitter oftast tyst och läser 
i 45 minuter. I utvärderingar brukar det också framkomma att eleverna faktiskt har tyckt att det 
varit bra att sitta kvar i klassrummet och läsa och de erkänner ofta att i studielandskapen får de 
ingenting gjort, men att det kan locka för stunden att gå ut när de ser kompisar sitta där ute.  
 
Eva är också noggrann med att eleverna ska läsa under skoltid och kräver inte att någon läsning 
ska ske hemma. Hon tror att eleverna behöver sin fritid och säger att hon själv inte alltid orkar 
sätta sig med en bok när hon kommer hem från jobbet och det blir då fel att kräva det av 
eleverna. Hon tycker också att det är där skolan gör fel många gånger och förstör elevers 
motivation när man påtvingar dem att läsa hemma.  
 
Precis som Anna nämnde säger även Eva att de omotiverade eleverna visar sig direkt med 
högljudda protester när läsningen introduceras och det man som lärare kan göra för att påverka 
dessa elevers motivation allra mest är att hitta den goda texten som passar just den enskilde 
eleven. Hon säger också att det är omöjligt att alla elever tycker om samma bok och att man 
inte kan förvänta sig att alla läser med samma glädje vid gemensam läsning. Hon jämför det 
såhär: 
 

Jag tror det handlar om att hitta den goda texten. Jag tror att det är svårt att säga 
att en elev ska läsa just en bok, därför att det är ungefär som att någon ska säga 
till mig att den här tavlan ska du tycka är fin och den ska du hänga i ditt 
vardagsrum. 
 

Alla elever är olika och har olika intressen och just bokvalet verkar enligt Eva vara det viktigaste 
när det kommer till att påverka och öka elevers läsmotivation. Eva menar att motivera eleverna 
är att försöka hitta något som är bra för just dem när man har möjlighet. Hon berättar också om 
glädjen när en omotiverad elev ändrar sitt tankesätt: 
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Sedan tycker jag det är roligt när man lyckas få dessa elever som inte vill läsa att 
hitta en bok som är bra. När eleverna får välja böcker börjar de alltid med att titta 
på omslaget och utgår från tjockleken på boken och gör sitt val utifrån det. Jag 
brukar då försöka vända dem till att fokusera på innehållet i boken istället och få 
dem att bli intresserade av vad boken handlar om. Jag hade en elev nu som skulle 
ha den absolut tunnaste boken som fanns och då sa jag till honom att den där 
boken är så tråkig så jag tycker synd om dig om du ska läsa den och så gav jag 
förslag på en annan bok istället och eleven skrek rakt ut ”fy fan vilken tjock bok 
det är ju 500 sidor”. Men han läser den boken nu därför att jag visste att det var 
en bok som han skulle tycka om. Och det är sådant som är roligt att uppleva när 
man arbetar med skönlitteratur, man känner att man gjort något bra för eleverna. 
 

Eva tror också att en tydlig struktur och ett tydligt ledarskap är viktigt för läsmotivationen och 
även att eleverna vet och förstår syftet med det de gör. Hon är också övertygad om att elevers 
hemförhållanden påverkar läsmotivationen och att det inte alltid är så lätt för skolan att väcka 
läslusten hos eleverna om de aldrig har läst en bok i hemmet. Det är många hem där det inte 
finns en enda bok och då är det inte förvånande att läsningen upplevs som något främmande i 
skolan. Men Eva är tydlig med att hon inte vill lägga någon skuld på hemmen utan hon tror 
också att lärarna i skolan idag är lite för styrda av vad som står i kurs- och läroplaner. Hon 
menar att styrdokumenten idag är väldigt tolkningsbara och om det står att eleverna ska ta del 
av skönlitterära epoker och dess verk så behöver inte det betyda att eleverna ska läsa en hel bok 
för att kunna ta del av verket. Många gånger räcker det med att titta på utdrag och detta tror hon 
också är viktigt för att inte ta död på elevers läslust.  
 
 
5.3 Lena  
 
Lena är 52 år gammal och har arbetat som lärare i 13 år. Hon anser att läsning är kärnan i allt i 
skolan och att läsning är viktigt då språket är vårt verktyg i alla ämnen. Hon menar också att 
det är en demokratisk rättighet att kunna läsa och att kunna förstå vad man läser och därför är 
det väldigt viktigt att eleverna faktiskt får den möjligheten. Motivation är förenat med lust och 
något som driver människan inifrån och ibland kan även motivationen ha en yttre påverkan. 
Lena menar att man kan skilja på yttre och inre motivation där den inre motivationen är det 
lustfyllda och den yttre motivationen är när man får något för det man gör.  
 
Arbetet med skönlitteratur är ganska varierat där eleverna dels får välja böcker på egen hand 
men också får läsa gemensamma böcker. Lena arbetar också mycket med ett vidgat textbegrepp 
och visar många filmer som bygger på böcker. Detta gör hon då hon anser att det ofta tar för 
lång tid att läsa böcker och hon vill inte tvinga elever att läsa hemma då det kan förstöra 
läsmotivationen. Textuppgifterna i samband med läsning blir ofta någon form av 
bokredovisning där syftet är att lära sig litterära begrepp och sedan kunna använda de litterära 
begreppen under redovisningen av boken. De arbetar också ofta utifrån olika teman så som 
vänskap, utanförskap, o.s.v. och tittar på hur berättelsen gestaltar temat och hur karaktärerna 
utvecklas utifrån olika delar. I samband med läsningen arbetar de också alltid med frågor som 
gör att eleverna får granska sina egna liv och Lena menar att det är motiverande för eleverna 
att förhålla sig till deras värld.  
 
Lena framhåller även hon att bokvalet är den viktigaste faktorn för att påverka elevers 
läsmotivation. Eleverna är ofta skeptiska och ganska ointresserade av läsning men hon menar 
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att med hjälp av rätt bok kan man få igång läsningen för dem och hjälpa dem att upptäcka att 
det faktiskt kan vara spännande att läsa. Lena tycker precis som Anna att det är svårast att 
motivera elever till läsningen i svenska 2 då kursen är väldigt styrd men hon menar att det går 
att plocka ut klassiker som berör eller som är skrämmande och skakar om dem.  
 
Även Lena påpekar hur viktigt det är att ge eleverna läsutrymme på lektionstid och hon berättar 
att hon aldrig lämnar eleverna ensamma vid läsningen då de oftast inte får något gjort. Hon 
trycker dock på att det är viktigt att eleverna ska kunna sitta bekvämt och säger:  
 

Kanske inte just att vi sitter rakt upp och ner i ett klassrum utan vi brukar ha 
sällskapsrum med soffor och då brukar jag ta med mig eleverna dit och då läser 
jag alltid själv också för att visa att jag gör samma som dem. Man måste försöka 
göra läsningen lustfylld eller härlig så att det blir ett sätt att komma in i en viss 
stämning. För att bara sitta på en rak trästol upp och ner och bara läsa, nej då 
tycker jag nog faktiskt att det finns bättre sätt att komma åt det. Man får lura 
eleverna lite, att det är en skön stund. 

 
Lena berättar också precis som Anna och Eva att det är många elever som kommer till 
gymnasiet och påstår att de aldrig har läst en hel bok tidigare under sin skolgång.  
 
Under Lenas utvärderingssamtal med eleverna framkommer det att de elever som tidigare haft 
ett motstånd till läsning faktiskt har tyckt att det har varit roligt att läsa när de hittat rätt bok och 
när de har suttit tillsammans med läraren ute i soffor. Då förstår man som lärare att man har 
lyckats med att visa att läsning kan vara något härligt och givande. Lena tror också att vad man 
gör med boken efteråt är avgörande för elevers läsmotivation. Elever efterfrågar alltid nyttan 
med allting som de gör i skolan och därför är det viktigt att man som lärare vet vad syftet med 
läsningen är och att man inte bara hänvisar till att det står i läroplanen för de svaren tycker 
elever är tråkiga och det bidrar till att minska läslusten.  
 
Lena hävdar också att det finns så mycket annat än läsning att välja på i samhället idag och hon 
tycker att människor överlag idag inte finner någon ro till att sätta sig ner och ta in en bok. 
Elever vill att allting ska gå väldigt snabbt och detta märker hon även när de tittar på film. 
Filmer som är lite djupare och som går lite långsammare gör att eleverna blir rastlösa och tycker 
att filmen är seg och hon menar att det är de snabba sociala medierna som påverkar. Men Lena 
tycker inte bara att det är skolan som har misslyckats med att väcka läslusten hos elever utan 
hon anser också att det är viktigt att barn och ungdomar får läsa hemma så att de ser läsningen 
som en naturlig del av både vardagen och när de kommer till skolan. Men man kan inte skylla 
ansvaret på någon menar hon utan det är hela konceptet med andra medier överlag som påverkar 
och det är många parametrar som ska stämma in. Hon har funderat mycket på om det kanske 
skulle vara mer som i yngre åldrar även på gymnasiet, att man arbetar mer med högläsning för 
att få läsningen som en mer naturlig del som kanske kan väcka elevers läslust.  
 
Lena tycker också att det är viktigt att inte sätta eleverna under press och säga att de har ett visst 
antal veckor på sig att läsa ur en bok eftersom det kan leda till att eleverna blir rädda för att 
misslyckas vilket i sin tur hämmar dem i deras läsning och påverkar läsmotivationen negativt. 
Hon menar att det är viktigt att ge dem lång tid för att de ska kunna ta sig igenom hela boken 
och känna att de faktiskt har lyckats att läsa en hel bok.  
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5.4 Sara  
 
Sara är 29 år och har arbetat som gymnasielärare i två år. Hon ser läsning som en avkoppling 
och något som bidrar till att ge människan förståelse för andra människor. Motivation ser hon 
som en vilja, drivkraft eller en lust som kommer inifrån. I läsundervisningen på Saras skola 
läser eleverna oftast samma bok och det är ytterst sällan de får välja en bok själva. De brukar 
också sätta upp gemensamma mål tillsammans med eleverna om till exempel hur många sidor 
de ska läsa på en lektion eller på en vecka och när målet är uppnått blir det ofta muntliga 
diskussioner genom boksamtal. Böckerna väljs ut under gemensamma svensklärarträffar och 
lärarna brukar försöka hitta böcker som är kopplade till samhället och elevernas egna liv. Det 
är böcker som berör frågor om droger, vänskap, relationer o.s.v. Det finns både för- och 
nackdelar med att alla elever läser samma böcker och en av fördelarna är att det blir mycket 
enklare i arbetsuppgifterna kring boken. Sara berättar att eleverna älskar att diskutera med 
varandra och därför brukar diskussionerna bli väldigt givande när eleverna har läst samma bok. 
Den stora nackdelen är såklart att det inte går att hitta en bok som alla elever uppskattar lika 
mycket. Men deras mål är att alltid hitta en bok som känns aktuell och som passar till elevernas 
egna liv. Hon anser att bokvalet är en avgörande faktor för elevers läsmotivation.  
 
Förutsättningen för att läsning ska bli lustfylld är också enligt Sara att eleverna har tyst omkring 
sig och att de har möjlighet att sitta bekvämt. Läsningen fungerar enligt henne både bra och 
dåligt och under läsningen brukar Sara ge eleverna stor frihet till att sitta var de vill och läsa. 
Hon säger:  
 

Jag tycker inte att eleverna ska behöva sitta rakt upp och ner på en stol och läsa 
för så sitter ju ingen människa hemma och läser när man läser för njutningens 
skull. 
 

Variation i läsningen framhåller också Sara som viktigt. Ibland läser de kortare stunder och 
ibland längre. Hon säger att om lektionen är 80 minuter lång är det bättre att göra klart för 
eleverna vid lektionens start att man bara läser en del av lektionen. 80 minuter brukar bli för 
lång tid för eleverna och då är det bättre att fokusera en kortare stund och få eleverna att känna 
att de klarade den stunden. Om läsningen pågår för länge kan eleverna känna sig misslyckade 
att de inte orkade och misslyckande är enligt Sara en stor orsak till att eleverna får en bristande 
motivation. Man kan också variera läsningen genom att eleverna ibland läser tyst för sig själva 
och ibland högt för varandra i mindre grupper. Detta är också en av fördelarna med att läsa en 
gemensam bok, menar Sara. 
 
Något annat som är viktigt för att eleverna ska motiveras till läsningen är sättet man presenterar 
boken på. Om boken blivit filmatiserad kan man även berätta om detta då det ofta lockar 
eleverna mer med rörliga medier. Sara framhåller dock att man ska akta sig för att eleverna går 
och ser filmen istället men hon säger också att det oftast märks i uppgifter och diskussioner om 
så är fallet. När eleverna läser brukar också Sara sätta sig själv och läsa för att fungera som en 
läsande förebild för eleverna.  
 
Ett annat sätt att öka elevers läsmotivation är att låta eleverna vara med och sätta upp mål och 
bestämma över planeringen. Det kan handla om att de får vara med och bestämma hur mycket 
som ska läsas under en viss tidsperiod och detta kan göra dem mer motiverade då de ofta brukar 
vara väldigt måna om att uppnå sina egna mål. Det är viktigt för motivationen att eleverna får 
känna att de har lyckats.  
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Det märks också tydligt i diskussioner vilka elever som är motiverade till läsning genom att de 
blir engagerade och drar paralleller till sina egna liv. Motivation kan också visa sig genom att 
eleven vill ta hem boken och fortsätta läsningen hemma. Något som är typiskt för de 
omotiverade eleverna är att de aldrig tar med sig boken från start till lektionen. Sara berättar att 
de inte hämtar böckerna förrän läraren ber dem och detta gör att det försvinner värdefull tid 
från lektionen, tid som dessa elever är glada att den rinner iväg och de slipper läsa.  
 
Sara tror också att bakgrunden hemifrån påverkar elevers läsmotivation i skolan och hon menar 
att det märks tydligt vilka elever som är vana att läsa. Läslusten är svår att väcka hos många 
elever då det idag är en stor konkurrens utanför skolan. Eleverna föredrar att använda de snabba 
digitala och sociala medierna och det är väldigt enkelt idag att titta på vad man vill på TV eller 
att streama filmer och serier istället för att sätta sig och läsa en bok. Sara hävdar också att 
eleverna inte får samma anpassningar på gymnasiet som de kanske var vana att få på högstadiet 
och detta kan också leda till att eleverna uttrycker ett visst motstånd till läsningen. Detta kan 
grunda sig i att eleverna är rädda för att misslyckas och de vill därför inte försöka. Sara menar 
att det är viktigt att eleverna får känna att de lyckas och att misslyckanden ofta förstör läslusten.  
 
Att arbeta ämnesöverskridande är också ett sätt att öka elevers läsmotivation och Sara menar 
att man kan arbeta med samma ämnen på två olika sätt, genom skönlitterär läsning i svenska 
och en annan arbetsmetod i det andra ämnet. Genom att läsa en bok som är kopplat till något 
annat ämne som eleverna håller på med i skolan, ökas elevers läslust och det kan bidra till att 
eleverna lägger ner sig mer i båda ämnena och undervisningen kan på så sätt kännas mer 
givande för dem.  
 
5.5 Hur arbetar svensklärare för att kunna motivera sina elever till 
läsning av skönlitteratur? 
 
Lärarna i min undersökning försöker anpassa innehållet i de böcker och texter som läses efter 
elevernas egna liv och intressen. Detta görs genom gemensamma lärarträffar där lärarna väljer 
ut en bok som ska läsas av alla elever eller att eleverna får välja en bok själva. En lärare nämner 
att eleverna sällan får välja en egen bok och hos de andra tre lärarna är det mer varierat mellan 
egenvalda böcker hos eleverna och gemensamma böcker som är valda av lärarna. I arbetet med 
de lästa böckerna arbetar lärarna med läslogg, jämförelser med film, brev, boksamtal och andra 
muntliga diskussioner. Det verkar vara mest fokus på skriftliga uppgifter i samband med 
läsningen förutom i Saras undervisning där det nästan alltid bara är muntliga uppgifter kopplade 
till läsningen. Något annat som är viktigt för att eleverna ska motiveras till läsningen är sättet 
läraren presenterar boken på. 
 
Lärarnas uppfattning om en läsmotiverande miljö skiljer sig mycket åt. Två av lärarna säger att 
de aldrig låter sina elever gå ut från klassrummen och läsa (med undantag för något angränsande 
grupprum), även om de vet att klassrumsmiljön inte är optimal med sköna sittplatser så är de 
ändå av uppfattningen att det är den bästa läsmiljön för eleverna i skolan. De andra två lärarna 
tycker att det är viktigt att eleverna kan sitta bekvämt när de läser och låter dem därför gå ut i 
andra lokaler där det finns exempelvis soffor, en av dessa lärarna följer dock alltid med sina 
elever ut för att kunna kontrollera att de är lugna och tysta och för att själv fungera som en 
läsande förebild.  
 
Två av lärarna nämner att det är viktigt att syftet med läsningen klargörs för eleverna annars 
kan det bli svårt för dem att motiveras till läsningen. Gemensamma mål fungerar också för att 
motivera eleverna och det kan vara exempelvis att eleverna ska läsa ett visst antal sidor eller 
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läsa effektivt i 45 minuter för att sedan få sluta. Yttre faktorer verkar fungera som en morot för 
att locka eleverna till läsning. Att läsningen ska ske i skolan och inte hemma kommer också 
upp till tals. En av lärarna talar för att skolan tar död på elevers läslust om man påtvingar dem 
att läsa hemma.  
 
5.6 Vilka är, enligt svensklärare, orsakerna till att många elever 
saknar läslust? 
 
Tre av lärarna tar upp att hemförhållanden påverkar elevers läsmotivation och om ungdomar 
aldrig har läst en bok hemma kan det vara svårt för skolan att väcka läslusten hos dem. Den 
tidigare skolgången innan eleverna kommer till gymnasiet ses också som en bidragande orsak 
till att läslusten är svår att väcka hos vissa elever då tre av lärarna har samma erfarenheter av 
att elever kommer till gymnasiet och påstår att de aldrig tidigare behövt läsa en hel bok. En av 
lärarna nämner också att styrdokumenten har en avgörande roll för hur skolan ska lyckas väcka 
läslusten hos eleverna. Hon menar att många lärare är för styrda av kursplanerna och att 
kursplanerna många gånger är för tolkningsbara vilket gör att elever påtvingas att läsa mer än 
vad de behöver. Samtliga lärare påtalar också att det finns så mycket annat att välja på i 
samhället idag än läsning och läsning har en stor konkurrens utanför skolan där elever istället 
väljer att använda de snabba digitala och sociala medierna framför läsning av en skönlitterär 
bok.  
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6. Diskussion 
 
I följande avsnitt diskuteras studiens genomförande samt resultatet i förhållande till studiens 
frågeställningar och med koppling till motivationsteorierna och den tidigare forskningen. 
Studiens frågeställningar upprepas här: 
 
Hur arbetar svensklärare för att kunna motivera sina elever till läsning av skönlitteratur? 
Vilka är, enligt svensklärare, orsakerna till att många elever saknar läslust? 
 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Då syftet med studien är att undersöka gymnasielärares erfarenheter av elevers motivation i 
samband med läsning, valdes halvstrukturerade intervjuer som metod för att samla in empiriska 
data. Nackdelar med intervjuer är att intervjuarens närvaro kan påverka informanternas svar 
men trots detta ansågs ändå intervjuer som den lämpligaste metoden för denna studie. Andra 
nackdelar med metoden är att det är väldigt tidskrävande att transkribera och eftersom 
materialet blir så stort medför det också en viss svårighet att jämföra intervjuerna. Fördelar med 
metoden är att den intervjuade får chans att ge utvecklade svar till skillnad mot om man gör en 
helstrukturerad intervju och inte lämnar plats åt några följdfrågor. Att anpassa intervjun och 
ställa följdfrågor utifrån informanternas svar gör att den som blir intervjuad kan känna sig trygg 
och intervjun blir mer som ett öppet samtal. De förutbestämda huvudfrågorna fungerar dock 
som en röd tråd och gör att samtliga intervjuer behandlar samma ämnen (vilket också stärker 
studiens validitet) även om intervjuerna formas utifrån varje informants svar. 
 
Informanterna fick inte ta del av frågorna i förväg vilket var ett medvetet val av mig för att 
kunna få så spontana och ärliga svar som möjligt. Om informanterna hade fått tagit del av 
frågorna i förväg hade de kunnat diskutera frågorna tillsammans med kollegor. De hade också 
kunnat förbereda svar som de trott att jag förväntat mig och det hade blivit missvisande och 
gjort resultatet mindre tillförlitligt. 
 
Vad gäller urvalet i studien kan det ses som en styrka att de intervjuade lärarna kommer från 
tre olika skolor. Eftersom lärarna tar upp en del aspekter som liknar varandras svar kan man se 
tecken på att lärare på olika skolor arbetar på liknande sätt och har samma erfarenheter om hur 
man ökar elevers läsmotivation. Urvalet är dock ändå relativt begränsat så jag är försiktig med 
att generalisera utifrån resultatet. Jag hade kanske kunnat påverka antalet medverkande lärare 
genom att använda mig av exempelvis webbenkäter eller skickat ut informationsbreven tidigare 
eller fler gånger. Att tre lärare valde att inte svara på förfrågan om att bli intervjuade och att tre 
tackade nej var givetvis tråkigt och ingenting jag hade räknat med men jag anser ändå att fyra 
respondenter gav mig tillräckligt material för att besvara studiens frågeställningar.  
 
Att intervjuerna spelades in är en styrka för studien då det säkerställer att informationen som 
lärarna gav återges på ett så korrekt sätt som möjligt. Detta ökar studiens reliabilitet även om 
det är svårt att i kvalitativ forskning garantera hög reliabilitet. Resultatet hade kunnat bli 
annorlunda om andra informanter med andra förutsättningar och bakgrunder hade deltagit i 
studien.  
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Trost (2010) menar att det inte är helt ändamålsenligt att tala om reliabilitet vid kvalitativa 
intervjuer. När man talar om reliabilitet talar man ofta om att samma undersökning ska gå att 
genomföra av andra människor vid andra tillfällen men fortfarande ge samma resultat. Vid 
kvalitativa intervjuer är detta näst intill omöjligt då intervjuerna naturligtvis påverkas av de 
människor som deltar och av den situation som uppstår i just det specifika intervjutillfället. 
Trovärdigheten utgör därför ett av de största problemen med kvalitativa studier, enligt Trost 
(2010). Han avser därför att det är viktigt att kunna visa hur datainsamlingen gått till och att 
den är relevant för den aktuella problemställningen och det anser jag att den är i min studie. 
Något som hade kunnat öka studiens tillförlitlighet var att låta lärarna läsa igenom 
transkriptionerna innan resultatet sammanställdes men jag ansåg att det skulle ta för lång tid för 
mig och jag ville inte uppehålla lärarnas tid mer då de redan under intervjuerna berättade att de 
hade mycket att göra då det närmade sig terminslut.  
 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Resultatet i studien stämmer väl överens med vad tidigare forskning kommit fram till om vad 
som stärker elevers läsmotivation och det går också att koppla till de olika teorierna om 
motivation. Det går att konstatera att lärarna som ingick i denna undersökning är eniga om att 
valet av bok måste göras och anpassas utifrån elevernas egna intressen men jag ställer mig 
frågande till hur detta i praktiken är möjligt när lärarna ändå väljer att läsa gemensamma böcker 
i klasserna. Alla elever har inte samma intressen och därför blir det omöjligt att kunna väcka 
alla elevers läslust om läsningen innebär att alla elever läser samma bok. Att eleverna ska få 
välja bok själva utifrån deras egna intressen handlar om att eleverna ska kunna känna sig 
emotionellt engagerade till innehållet och på så sätt skapa en lust till läsning som kommer 
inifrån och detta resultat stämmer väl överens med vad som togs upp av bland annat 
Ingemansson (2016), Molloy (2003) samt Stensmo (1997) i avsnittet om tidigare forskning.  
 
Både den inre och den yttre motivationen kommer upp till tals flera gånger under intervjuerna 
och lärarna verkar alla sträva efter att det är den inre motivationen som är den mest önskvärda. 
Anna nämner dock att hon vet att betyg och andra yttre faktorer också fungerar som 
motivationshöjande och hon menar att det inte alltid behöver vara något negativt. Betyg kan 
dock också stressa elever vilket istället tenderar sänka motivationen. Även Eva talar om den 
yttre motivationen när eleverna får sluta tidigare om de uppnår ett utsatt mål under lektionen. 
Här blir precis som Imsen (2006) diskuterar, den yttre motivationen med hopp om framtida 
belöningar den dominerande i undervisningen vilket Gärdenfors (2010) menar att man ska akta 
sig för. Imsen (2006) påvisade att det största belöningssystemet inom skolan är betygssystemet 
och det bekräftade även mitt resultat i mitt första examensarbete (Engström 2018). När det 
kommer till yttre belöningar i denna studie talade lärarna allra mest om belöningar i form av att 
få sluta tidigare. Att eleverna blir motiverade till läsningen i dessa fall kan med koppling till 
Imsens teori förklaras av att aktiviteten eller inlärningen utförs därför att eleverna hoppas på att 
få en belöning.  
 
En annan av de faktorer som påverkar motivationen är enligt Jenner (2004) om eleverna ser 
någon nytta med att uppnå målet och anser det eftersträvansvärt. Att förtydliga syftet med 
läsningen för eleverna kan således handla om både inre och yttre motivation. Om eleverna inser 
värdet av läsningen och upplever att läsningen ger dem glädje är det deras inre motivation som 
påverkas men om eleverna enbart ser läsningen som en uppgift som ger dem ett betyg är det 
den yttre motivationen som har påverkats. Ytterligare en faktor som Jenner (2004) anser 
påverka motivationen är elevernas bedömning av sina chanser att misslyckas. Detta togs även 
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upp av samtliga lärare som menar att eleverna inte får sättas under för stor press vid läsningen 
eller ges uppgifter som de inte anser sig klara av. Detta kan också kopplas till Imsens (2006) 
presentation av prestationsmotivationsmodellen som från början var skapad av John. W. 
Atkinson. Även här handlar motivationsfaktorerna om lusten att lyckas och rädslan att 
misslyckas. De tre motivationsfaktorer som Jenner (2004) diskuterar angående målet, 
uppnåendets värde och misslyckandets sannolikhet verkar enligt de fyra intervjuade lärarna ha 
en stor påverkan i litteraturundervisningen. Det framgår tydligast i Saras intervju att just rädslan 
för att misslyckas är något som påverkar elevers läsmotivation negativt. Hon nämner exempel 
som att elever kan känna sig misslyckade om de inte orkar eller klarar av att läsa hela läspasset 
och att det är farligt att sätta eleverna under press genom att kräva att de ska ha läst klart boken 
inom en viss tidsram. Sara anför precis som Jenner (2004) att rädslan för att misslyckas kan bli 
så framträdande att den hämmar eleverna i läsningen och detta yttrar sig i att eleverna uppvisar 
ett läsmotstånd.  
 
Någonting som framgår av resultatet men som egentligen inte besvarar studiens frågeställningar 
är att samtliga lärare nämner att hemförhållandet är en faktor som påverkar elevers 
läsmotivation. Eftersom lärarna i denna studie och även Ingemansson (2016) och Svensson 
(1988) tar upp detta anser jag att det kan vara relevant och betydelsefullt att nämna då det ändå 
berör huvudtemat i studien, och på ett sätt kan det anses besvara frågeställning två om varför 
skolan inte lyckas väcka läslusten hos vissa elever. Lärarna tror att föräldrarna har en viktig roll 
i att stötta sina elever till läsning och en av lärarna säger att det inte är förvånande om elever är 
omotiverade att läsa i skolan om de aldrig har läst en bok hemma under sin uppväxt. Det gör 
det svårt för lärarna att väcka elevers läslust i skolan om eleverna aldrig har läst hemma.  
 
Resultatet från denna studie kan inte sägas gälla generellt för alla svensklärares undervisning 
utan detta är enbart några lärares upplevelser och erfarenheter av ämnet. För att kunna 
generalisera resultatet skulle ett större material ha behövts men resultatet från denna studie 
skulle kunna användas som en början på en större studie. För att lyckas få ett större material 
hade det behövts fler informanter men detta hade givetvis också krävt mer tid än vad som fanns 
inom ramen för detta arbete.  
 
 
6.3 Sammanfattning och slutsatser 
 
Syftet med denna studie är att undersöka gymnasielärares erfarenheter av elevers motivation i 
samband med läsning, dels hur lärarna arbetar för att kunna motivera eleverna men också vilka 
orsaker de tror finns till att elever saknar läslust.  Resultatet visar att lärarna anser att bokvalet 
är det mest avgörande i deras arbete för att motivera sina elever till läsning. Studien visar också 
att det finns delade meningar om hur miljön runt omkring eleverna bör se ut i 
litteraturundervisningen. Två av lärarna anser att tystnad i ordinarie klassrum är det viktigaste 
medan de andra två tycker att eleverna ska få möjlighet att sitta bekvämt och göra läsningen till 
en avkopplande stund. Det framgår också att det är viktigt att läraren tydliggör syftet med 
läsningen och att eleverna inte sätts under för stor press då de kan bli rädda för att misslyckas 
vilket leder till en minskad motivation. Elever verkar också bli motiverade av yttre faktorer som 
belöningar i form av betyg eller att de får avsluta lektioner tidigare.  
 
Lärarnas tankar och erfarenheter kan på många sätt kopplas till de olika teorier som finns om 
motivation. När lärarna försöker motivera eleverna med böcker som passar elevernas aktuella 
liv handlar det om motivation som en inre faktor, där det är något som sätter igång beteendet 
eller handlandet. Precis som Jenner (2004) beskriver används ofta begreppet drivkraft i 
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samband med inre motivation och det begreppet nämns hos flera av lärarna när de försöker 
definiera vad motivation innebär. Lärarna beskriver också hur de ibland försöker öka elevers 
motivation med hjälp av yttre faktorer och detta nämner både Jenner (2004) och Imsen (2006) 
i sina teorier. Vidare kan man konstatera att det är önskvärt att man som lärare kan öka elevers 
inre motivation till läsning men att detta ibland är svårt då många yttre faktorer spelar in och 
blir avgörande i undervisningen.  
 
Beträffande vad lärarna tror är anledningen till att skolan inte lyckas väcka läslusten hos alla 
elever framgår det att hemförhållandena är avgörande också för skolans arbete. De elever som 
inte har en läsande miljö hemma är också svårare att väcka läslusten hos i skolan. Även den 
tidigare skolgången innan gymnasiet verkar vara avgörande då många elever påstår sig aldrig 
ha läst en bok under grundskolan. Det mest avgörande för att skolan inte lyckas väcka läslusten 
verkar dock vara att det finns så stor konkurrens utanför skolan idag. Elever har idag många 
andra fritidsintressen än tidigare och många elever väljer att använda digitala och sociala medier 
istället för att läsa en bok.  
 
Denna studie ger ingen radikalt ny eller annorlunda kunskap om hur man som lärare kan 
motivera elever till läsning men den förstärker och förtydligar tidigare forskning. Resultatet 
visar på tendenser och mönster som stämmer väl överens med tidigare forskning och det ger 
också exempel på att det så lärare arbetar i dagens skolor rent praktiskt.  
 
 
6.4 Vidare forskning  
 
Antalet informanter i denna studie var begränsat och i framtida studier skulle det vara intressant 
att genomföra samma undersökning men med ett större antal informanter och med fler skolor 
involverade. Det hade också varit intressant att genomföra studien ur ett elevperspektiv och 
genomföra intervjuer med elever. Då hade lärarna och elevernas svar gått att jämföra och man 
skulle kunna diskutera om lärares erfarenheter om vad som höjer elevers läsmotivation stämmer 
överens med elevernas egna tankar. Ytterligare förslag på vidare forskning skulle kunna vara 
att utföra samma undersökning med lärare som undervisar i andra årskurser än gymnasiet. Det 
hade t.ex. varit intressant att intervjua högstadielärare och se om deras arbetssätt skiljer sig mot 
gymnasielärarnas.  
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Bilaga 1 
 
Information till rektor och lärare om examensarbete gällande 
elevers läsmotivation 
 
Jag heter Emma Engström och är student vid Högskolan Dalarna. Det är nu dags för mig att 
skriva mitt avslutande examensarbete i ämnet svenska och det ska handla om hur lärare 
arbetar för att motivera sina elever till läsning. Jag skulle gärna vilja genomföra min 
undersökning på er skola och för att samla in material till mitt arbete skulle jag vilja intervjua 
svensklärare på gymnasiet. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Intervjuerna kommer att spelas in (om samtycke ges) för att enklare kunna sammanställa 
resultatet. Det är enbart jag och eventuellt min handledare på högskolan som kommer ta del 
av det inspelade materialet och när arbetet är färdigt kommer ljudfilerna att raderas. Ditt 
deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering. 
 
Undersökningens resultat kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna 
och publiceras i forskningsdatabasen DiVA. Under bearbetning av materialet och i 
rapportering av undersökningens resultat kommer jag inte använda riktiga namn, ålder, skola 
eller andra identifierbara uppgifter om deltagaren. Alla uppgifter om deltagarna kommer att 
behandlas konfidentiellt och det insamlade materialet kommer enbart att användas i 
forskningsändamål inom ramen för examensarbetet.  
 
 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
 
Emma Engström                                       Iris Ridder  (handledare)                                       
073-0976107                                             023-77 82 02  
h14engst@du.se                                        iri@du.se                              
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Bilaga 2 
 
 

Namn och ålder: 

Antal år i yrket och ämneskombination: 

Vad innebär läsning för dig? 

Vad är motivation för dig? 

Hur arbetar du med läsning av skönlitteratur i klassrummet? Metoder? Arbetssätt? 

Hur anser du att läsning av skönlitteratur fungerar i klassrummet? 

Hur väljer du ut texter/böcker att arbeta med? 

Hur visar dina elever att de är motiverade eller omotiverade till läsning? 

Hur anser du att man kan påverka elevers motivation till läsning? 

Hur gör du för att motivera elever till läsning? 

Hur bemöter du elevers eventuella läsmotstånd? 

Hur ser ett motiverande klassrum för läsning ut? 

Tror du att tidigare skolgång påverkar elevers läsmotivation? 

Varför lyckas inte skolan väcka läslusten hos vissa elever? 

Andra tankar om läsmotivation? 
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