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Abstract: Syftet med denna studie var att undersöka hur svensklärare på gymnasiet upplever 
att de arbetar för att öka elevernas läsmotivation. Detta har undersökts utifrån följande två 
frågeställningar:  
 

• Vilka faktorer upplever gymnasielärare är viktiga att ta hänsyn till för att öka eleverna 
läsmotivation gällande skönlitterär läsning?  

• Vilka strategier eller metoder upplever svensklärarna öka elevers läsmotivation? 
 
Undersökningen har utgått från en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som 
metod för datainsamling. En analys av datamaterialet har sedan genomförts för att finna olika 
teman hos respondenternas utsagor. Resultatet har visat på att viktiga faktorer för att öka 
läsmotivationen hos eleverna har utgått från klassrumsmiljön, urvalet av texter men även 
tillgängligheten av texterna. Vidare har även en del strategier funnits som respondenternas 
anser öka elevernas läsmotivation. Dessa strategier har varit högläsning, lässtrategier, 
diskussioner och prov. Slutsatserna som kan dras efter denna studies utförande är att de mest 
framgångsrika strategierna för att öka läsmotivationen hos eleverna har varit de där det sociala 
samspelet varit framträdande. Även elevernas stora behov av stöd av lärarna har varit 
relevant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Läsmotivation, skönlitterär läsning, sociokulturellt perspektiv, mediering, 
proximal utvecklingszon  
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1. Inledning 
 
Intresset för hur man som svensklärare på gymnasiet skapar läsmotivation hos eleverna 
väcktes då jag under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) uppmärksammade att 
intresset för den skönlitterära läsningen var väldigt lågt bland eleverna. Det var svårt att 
lyckas motivera eleverna till läsning samtidigt som jag saknade de didaktiska verktygen för att 
göra det. Jag genomförde ett läsprojekt med en klass där eleverna skulle läsa en gemensam 
skönlitterär bok och besvara bokloggar utifrån den. Redan vid presentationen av läsprojektet 
möttes jag av ett starkt motstånd från eleverna vilket sedan avspeglade sig under hela tiden 
läsprojektet fortlöpte. Mitt arbete gick därför ut på att hela tiden försöka motivera och hjälpa 
eleverna framåt i sin läsning men trots det hann vi inte avsluta projektet. Läsningen blev 
alltför utdragen då eleverna hellre gjorde annat än att just läsa. Denna upplevelse fick mig att 
reflektera över hur jag ska lyckas motivera mina framtida elever till den skönlitterära 
läsningen. Lärarens arbete för att skapa läsmotivation hos eleverna är väldigt viktig men hur 
ska arbetet genomföras?       
 
I läroplanen för gymnasieskolan belyses mål och riktlinjer en lärare bör förhålla sig till. Där 
beskrivs att läraren bör arbeta för att ”stärka varje elevs självförtroende samt vilja och 
förmåga att lära” men också utgå från varje individs erfarenheter och kunskaper (Skolverket 
2011a, s. 6). Vidare i kursplanen för svenska kan vi läsa att ”undervisningen ska stimulera 
elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja deras personliga utveckling” 
(Skolverket 2011b, s. 1). Skolverket använder sig av begreppet lust när de belyser vad 
undervisningen bör åstadkomma för eleverna. Begreppet lust definieras av Svenska 
Akademiens ordlista (2015) som ”känslan av glädje; nöje”. Men hur ska en känsla av glädje 
uppnås om eleven i själva verket inte alls ser någon glädje i att läsa? Det är då lärarens arbete 
för att skapa motivation hos eleverna blir viktigt. Både läroplan och kursplan belyser 
relevansen av läsning men också betydelsen av en luststimulerande undervisningen. Frågan är 
dock hur vi som lärare skapar denna lust eller motivation hos våra elever? 
 
Upplevelsen från min tidigare VFU låg till grund för litteraturstudien Hur skapar vi 
läsmotivation hos våra elever? – en litteraturstudie om motivationsarbetet i klassrummet 
(Gilljam 2020). Litteraturstudien undersökte vad tidigare forskning belyst om lärarnas 
motivationshöjande arbete men också vilka faktorer som påverkar motivationen för den 
skönlitterära läsningen. Flera forskare (Unrau, Ragusa & Bowers 2015; Varuzza, Sinatra, 
Eschenauer & Blake 2014; Wery & Thomson 2013) var eniga om att begreppet motivation är 
uppdelad i två ansatser, inre och yttre motivation, som också kan appliceras på begreppet 
läsmotivation. De inre motivationsfaktorerna ansågs vara av största vikt för att öka 
läsmotivationen samtidigt som de yttre motivationsfaktorerna inte bör uteslutas. Både de inre 
och yttre motivationsfaktorerna kan hjälpa eleverna på olika sätt. De inre faktorerna kan 
hjälpa eleverna att vilja läsa för egen vinnings skull medan de yttre faktorerna kan hjälpa de 
minst motiverade eleverna att lyckas genom exempelvis belöningar. Utöver dessa 
motivationsfaktorer belyste Unrau m.fl. (2015) vikten av relationer mellan lärare och elev för 
att vidare skapa en läsmotivationsprocess. När läraren har en relation med sina elever och en 
kunskap om elevernas bakgrund kan motivationsarbetet anpassas efter lärarens kunskaper om 
eleven. Det måste finnas en tilltro mellan läraren och eleven för att uppnå detta. Andra viktiga 
faktorer som forskarna också belyst är undervisningens utformning men också lärarens roll i 
klassrummet.  
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År 2012 publicerades den statliga rapporten Läsandets kultur som belyste att ”Den svenska 
skolan har från början på 1990-talet blivit sämre på att lära barn och unga att läsa, läslusten 
har minskat och unga läser mindre än tidigare.” (Sveriges Litteraturutredning 2012, s. 384). 
Det framkom också en positiv syn mot den nya läroplanen som trädde i kraft 2011. 
Förhoppningar fanns om att den nya läroplanen skulle få den nedåtgående trenden att vända. 
PISA:s (Skolverket 2019) senaste resultat visar på att det skett en förändring eftersom de 
svenska eleverna idag presterar bättre i läsförståelsetesterna än tidigare år. Det framkommer 
dock att 38–40% av eleverna som deltagit i PISA-undersökningen 2018 i Sverige, Finland och 
Norge anser att läsning är ”slöseri med tid” vilket är en ökning med 10–11 procentenheter 
sedan undersökningen 2009 (Skolverket 2019, s. 45). Läsningen av just skönlitteratur har 
minskat i Sverige, Finland och Norge med 7–9 procentenheter hos de 15-åriga elever som 
undersökts i senaste PISA-undersökningen (Skolverket 2019, s. 46).  
 
Den tidigare forskningen belyser relevansen av undervisningens utformning för ökandet av 
läsmotivation. Även styrdokumenten belyser vikten av en luststimulerande undervisning. Men 
hur ska vi lärare arbeta för att öka elevernas lust och motivation till läsning när en stor del 
elever anser att läsning är ”slöseri med tid”? Läsning av skönlitteratur är en viktig del i den 
svenska kursplanen och kan därför inte bortprioriteras. Lärarens arbete för en ökad 
läsmotivation eller lust till att läsa blir därmed viktig.  
 
2. Bakgrund 
 
I detta kapitel presenteras först en del begreppsförklaringar av återkommande begrepp i 
studien. Därefter presenteras skönlitteraturens relevans i svenskämnet. Sedan följer en 
beskrivning av läsmotivation med dess närliggande begrepp läsengagemang och läslust. 
Slutligen presenteras viktiga delar av den skönlitterära läsningen i skolan så som läsförståelse, 
lässtrategier och texturval.  
 
2.1 Begreppsförklaringar 
 
I föreliggande studie används många olika begrepp gällande den skönlitterära läsningen i 
undervisningen. Dessa begrepp förklaras i detta avsnitt för att förtydliga användningen av 
dem.  
 
Skönlitteratur och skönlitterär läsning är två begrepp som är återkommande i denna studie. 
Skönlitteratur beskriver Ohlsson (2012, s. 24) kommer från franskans två ord belles, som 
betyder skön, och lettres som innebär litteratur. Anne Heith (2012. s. 214) beskriver 
skönlitteratur utifrån fiktion, alltså påhittade historier, till skillnad mot facklitteratur som 
innebär faktakunskaper. Begreppet skönlitterär läsning syftar till läsningen av en viss typ av 
text, nämligen skönlitteratur.  
 
Läsmotivation är ett begrepp som grundar sig i begreppet motivation men med en viss typ av 
inriktning, nämligen motivationen till att läsa. Motivation kan förklaras med två olika 
ansatser, nämligen inre och yttre motivationsfaktorer (Dahlkwist 2016). De inre 
motivationsfaktorerna behandlar den egna viljan att läsa för egen vinnings skull medan yttre 
motivationsfaktorer behandlar läsning på grund av exempelvis belöningar i form av betyg. I 
relation till begreppet läsmotivation behandlar studien också begrepp som läsengagemang och 
läslust. Läsengagemang innebär att läsaren engagerar sig i sin läsning vilket leder till en mer 
kritisk läsning där lärandet i läsningen blir central (Westlund 2015). Om läsaren ska engagera 
sig i sin läsning krävs också en viss motivation till att läsa. Läslust däremot är ett begrepp som 
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belyser lusten, att vilja läsa för lustens skull. I ett sådant avseende blir inte motivation och 
engagemang lika centralt då lustläsning inte syftar till den kritiska läsningen utan läsning för 
nöjes skull. Lusten att läsa poängteras i Skolverkets (2011b) kursplan för svenska men då 
även i relation till elevernas kunskapsutveckling, vilket det inte syftar på i ett mer vardagligt 
bruk av begreppet läslust.  
 
Två andra begrepp som också används i denna studie är läskunnighet och läsförståelse. 
Läskunnighet innebär att individen besitter kunskapen att läsa, alltså koda ihop bokstäver till 
ord som vidare leder till meningar (Martinsson 2016, s. 1). Läsförståelse däremot handlar om 
en djupare läsning där förståelsen av det lästa är mer central. Bråten (2008, s. 14) beskriver 
läsförståelse på följande sätt: ”Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man 
genomsöker skriven text och samspelar med den”. Men för att skapa mening i en text bör 
också eleverna vara medvetna om användningen av olika lässtrategier för hur man bör tänka 
när man angriper en text. Westlund (2015, s. 32) beskriver det som olika modeller för hur man 
kan tänka för att förstå olika texter.    
 
2.2 Litteratur – en del av svenskämnet 
 
I gymnasieskolans läroplan beskrivs att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig 
runt om i landet. En likvärdig utbildning är inte detsamma som att all undervisning ska ske på 
samma sätt utan Skolverket menar att ”Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, 
behov och kunskapsnivå” (Skolverket 2011a, s. 2). Men det innebär också att det finns ”olika 
vägar att nå målen”. Det finns inga restriktioner om hur läraren utformar sin skönlitterära 
undervisning eller vad för skönlitteratur som bör ingå. Det som läraren i själva verket har att 
förhålla sig till är eleven och dess förutsättningar som vidare leder till att eleven utvecklas och 
klarar de mål som kursplanen redogör för.  
 
I kursplanen för svenska inleds beskrivningen av ämnet svenska på följande sätt: 
 

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap 
för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan 
uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika 
typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv. 
(Skolverket 2011b, s. 1) 

 
Citatet belyser skönlitteraturens viktiga plats i undervisningen då skönlitteraturen kan hjälpa 
eleverna att få en större förståelse för sin omvärld. Vidare i syftesbeskrivningen för ämnet 
svenska finns nio punkter som belyser vad eleverna ska ges förutsättningar för att utveckla i 
undervisningen. Tre av dessa punkter nämner specifikt den skönlitterära läsningen 
(Skolverket 2011b). Statistiskt sett berörs alltså den skönlitterära läsningen av en tredjedel av 
syftesbeskrivningen, vilket innebär att det är en väldigt stor och viktig del av undervisningen. 
Vidare i kunskapskraven för betyget E ska eleven översiktligt kunna återge innehållet i det 
man har läst, kunna finna samband med andra verk genom exempelvis tema och motiv och 
slutligen att man kan reflektera över det man läst (Skolverket 2011b). Detta leder till att 
eleven måste kunna mer än att läsa en text. Eleven måste också förstå och kunna ta till sig vad 
som står i texten men även bortom texten. Det blir därför viktig för svenskläraren att 
genomföra en explicit läsundervisning, det vill säga att visa på ett tydligt sätt vad och hur 
eleven bör tänka kring sitt läsande för att utvecklas.   
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2.3 Läsmotivation, läsengagemang och läslust 
 
Ivar Bråten (2008, s. 75) menar att läsning är en aktivitet som ofta konkurrerar med andra 
aktiviteter. Läsning är något som kräver en viss ansträngning. Att en viss ansträngning krävs 
innebär också att en viss motivation för att läsa bör finnas. Motivation handlar om varför en 
individ gör det som hen gör, varför individen exempelvis väljer läsning framför serietittande. 
Bråten menar vidare att motivation är ett komplext fenomen som består av flera komponenter. 
Framförallt när det gäller att skapa läsmotivation beskriver Bråten (2008, s. 75) tre aktuella 
komponenter. Den första komponenten innefattar att läsaren har förväntningar på att bemästra 
en specifik uppgift, som läsningen. Då blir uppmuntran och positiv återkoppling från läraren 
viktig vilket har betydelse för elevens förväntningar på att kunna bemästra uppgiften. Den 
andra komponenten berör den inre motivationen. Den inre motivationen bör präglas av 
nyfikenhet, engagemang och utmaningar (Bråten 2008, s. 76). Det blir då viktigt att läraren 
planerar och genomför sin undervisning på ett lustfyllt, engagerande och utmanande sätt. Den 
sista komponenten omnämner Bråten (2008, s. 77) som bemästrandemål, vilket innebär att 
eleverna bör sikta mot att bemästra exempelvis utmanade uppgifter, inte för någon annans 
skull utan för att själva utvecklas i sitt lärande. För att eleverna ska kunna bemästra sina mål 
krävs också en lärare som är medveten om elevernas mål och arbetar för att de ska lyckas nå 
dem. Lyckas man som lärare skapa en god läsmotivation hos sina elever innebär det också en 
energiknuff som gör att eleverna koncentrerar sig än mer på sin läsning som i sin tur leder till 
bättre förståelse av det lästa (Bråten 2008, s. 78). Dessa tre komponenter fungerar 
samverkande och beskrivs som det optimala läsmotivationsmönstret där lärarens stöttande roll 
är av stor vikt (Bråten 2008, s. 77). 
 
Westlund (2015, s. 66) menar att läraren bör ha höga förväntningar på sina elever och att 
fokus ska ligga på att väcka elevernas engagemang. Författaren använder sig av begreppet 
läsengagemang när hon belyser elevernas läsning. Hon menar att begreppet engagemang 
innebär en kombination av följande fyra komponenter: 
 

• eleven använder sig av kognitiva strategier 
• eleven läser av inre motivation 
• eleven använder sig av relevant bakgrundskunskap 
• eleven har ett socialt utbyte av läsningen, som innebär att han/hon kan diskutera 

textens teman eller sin uppfattning om texten. (Westlund 2015, s. 66) 
 
Vidare belyser också Westlund (2015, s. 67) att det finns en viss skillnad på begreppen 
läsengagemang och läslust. Hon menar att läsningen inte alltid är lustfylld och att lustläsning 
inte heller är någon garanti för att man förstår på djupet vad det är man läser. Däremot menar 
hon att läsengagemang medför att tid läggs på eftertänksam läsning, alltså att läsaren utför 
läsningen som en aktiv handling för att lära sig av det lästa. Utifrån detta anser Westlund 
(2015, s. 67) att motivationen har en stor betydelse för läsengagemanget. 
 
2.4 Läsning av skönlitteratur  
 
Lärarens arbete med läsmotivation är starkt sammankopplat med själva läsningen, elevernas 
läsförståelse och de lässtrategier som behövs för att förstå en texts innehåll. Westlund (2015, 
s. 38) menar att läsförståelsens utveckling hos eleverna är beroende av elevernas motivation 
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till att läsa, lärarens undervisning, vilka lärandemål som ska uppfyllas men också vilka texter 
som ska läsas.  
 
I lärportalens modul Perspektiv på litteraturundervisning I skriver Bengt-Göran Martinsson 
(2016, s. 1) att den skönlitterära läsningen på gymnasiet är en mångfacetterad verksamhet. 
Han skriver följande: 
  

Läraren ska skapa och vidmakthålla läslust och intresse för skönlitteraturen samtidigt som 
analytiska perspektiv ska anläggas på den genom introduktion av litteraturvetenskapliga begrepp 
och litteraturhistoria. Undervisning i skönlitteratur ska å ena sidan anpassas till elevernas 
erfarenhet i allmänhet och av litteratur och fiktion i synnerhet. (Martinsson 2016, s. 1)  
 

Vidare beskriver Martinsson (2016, s. 2) att läskunnighet ses som en viktig del i läsningen 
men att man bör eftersträva något djupare läsning. Han menar att eleverna bör läsa för 
förståelse, vilket innebär att eleverna bör lära sig att uttolka en djupare förståelse i texten än 
det som specifikt står i texten, alltså att läsa mellan raderna. Läsningen av fiktion, eller 
skönlitteratur, ska vara personlighetsutvecklande men också ge eleverna möjlighet att förstå 
världen runtomkring och skapa sammanhang (Martinsson 2016, s. 7).  
 
2.4.1 Läsförståelse och lässtrategier 
 
Westlund (2015, s. 32) skriver att ”Hjärtat i en aktiv läsförståelseundervisning är att lärare ger 
sina elever modeller för hur man kan tänka för att förstå olika texter”. Det innebär alltså att 
läraren explicit bör redogöra för vilka olika strategier som finns och hur de kan appliceras på 
texter. Westlund använder sig av begreppet aktiv läskraft vilket innebär att läraren hjälper 
eleverna att bli medvetna om kraften i sitt eget tänkande. Lärarens uppgift är därmed att visa 
eleverna hur man ska göra för att förstå och ta till sig olika slags texter (Westlund 2015, s. 
33). Det egna tänkande kan leda vidare till något som Westlund (2015, s. 64–65) beskriver 
som framgångsrik strategisk läsning, vilket innebär att läsaren, i detta fall eleven, inte bara 
förstår det lästa utan även hur man använder det lästa för en mer fördjupad förståelse. För att 
undervisa eleverna om olika strategier utgår Westlund från tre faser:  
 

• Läraren visar modeller av sitt eget tänkande – och hur olika strategier ger stöd för 
förståelsen.  

• Under lärarens vägledning överförs successivt ansvaret för lärandet/läsförståelsen på 
eleverna själva. 

• Eleverna övar alltmer självständigt på att använda flera strategier samtidigt. 
(Westlund 2015, s. 65) 

 
Dessa faser visar på hur läraren till en början explicit redogör för vilka strategier som finns för 
att skapa förutsättningar för att öka elevernas förståelse av texten men även hur de bör 
användas. Sedan övergår användningen av de olika strategierna successivt till eleverna men 
fortfarande med mycket stöd av läraren. Stödet från läraren minskas allteftersom eleven själv 
klarar av att använda sig av flera strategier samtidigt.   
 
2.4.2 Texturval  
 
I modulen Perspektiv på litteraturundervisningen II belyser Caroline Graeske och Stefan 
Lundström (2016) betydelsen av lärarnas texturval för elevernas lust och engagemang när de 
läser. De skriver att ”för att skapa motivation hos eleverna ska lärandeobjekt, i detta fall den 
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skönlitterära texten, locka till utforskande och ny kunskap” (Graeske & Lundström 2016, s. 
2). Graeske och Lundström (2016, s. 1) diskuteras vad olika forskare säger om texturvalens 
betydelse. Framförallt litteraturforskaren Rita Felskis bok Uses of Literature (2008) 
diskuteras, där det framkommer fyra aspekter som är viktiga att begrunda i lärarens val av text 
i undervisningen. Dessa fyra aspekter är igenkänning, hänförelse, kunskap och chock. 
Igenkänning innebär att läsaren gärna läser sådant som hen känner igen men ger också 
möjlighet att lära sig att utveckla tankarna om det redan kända. Hänförelse, att ge sig hän åt en 
text, har ofta setts som ett okritiskt läsande men man bör vara medveten om att hänförelse ofta 
bygger på lust. Lusten att läsa är viktig för lärandet och lärprocessen. Ju mer lustfyllt ett 
arbete är desto större är chansen att eleven lär sig av det lästa. Den tredje aspekten belyser 
kunskap som förvärvas genom läsandet. Läsningen kan bidra med kunskaper om människor 
men även andra platser från andra tider och kulturer vilket kan leda till en större förståelse för 
omvärlden. Den sista aspekten, chock, kan innebära att texten exempelvis belyser främmande 
värderingar som man själv inte är van vid. Det kan leda till en omvärdering av läsarens 
uppfattning om omvärlden men behöver nödvändigtvis inte göra det. Texten kan även verka 
provocerande för att chocka eleven och på så vis skapa engagemang. Graeske och Lundström 
(2016, s. 2) menar därmed att läraren noga bör ha tänkt igenom målet med läsningen och 
anpassa texturvalen efter det. Texterna läraren väljer ut bör utmana eleverna och vidga deras 
perspektiv om omvärlden.  
 
3. Syfte och frågeställningar 
 
Studien syftar till att undersöka hur svensklärare upplever att de arbetar för att öka elevernas 
motivation till skönlitterär läsning. Detta undersöks med hjälp av följande frågeställningar: 
 

• Vilka faktorer upplever gymnasielärare är viktiga att ta hänsyn till för att öka eleverna 
läsmotivation gällande skönlitterär läsning?  

• Vilka strategier eller metoder upplever svensklärarna öka elevers läsmotivation? 
 
4. Tidigare forskning 
 
I detta kapitel görs ett nedslag i vad den tidigare forskningen beskriver som viktiga faktorer 
för att öka läsmotivationen hos eleverna. Det inleds med lärarnas tankar om läsmotivation och 
övergår sedan till en sammanställning av tidigare forskning inom ämnet läsmotivation.  
 
4.1 Viktiga faktorer för läsmotivation enligt lärarna 
 
Nora Unrau, Gisela Ragusa och Erica Bowers publicerade 2015 studien ”Teachers focus on 
motivation for reading: ”It´s all about knowing the relationship” som syftade till att undersöka 
lärarnas allmänna tankar om elevernas läsmotivation och hur lärarna arbetar med 
läsmotivationen i klassrummet. Även lärarnas övergripande tankar och synpunkter om 
begreppet motivation undersöktes, alltså hur lärarna definierade läsmotivation samt 
motivationsbegreppet i relation till deras elever. Urvalsgruppen i studien bestod av 23 lärare, 
som undervisade allt från förskoleelever till gymnasieelever, fördelade i fem fokusgrupper där 
de tillsammans fått diskutera utifrån bestämda frågor om elevernas läsmotivation och hur den 
idealt skapas i klassrummet. Lärarna i studien var eniga om att relationsskapandet var av 
största vikt för att vidare ha en möjlighet att kunna undervisa eleverna (Unrau m.fl. 2015, s. 
126). Byggandet av relationer med elever kan främja läsmotivation och elevernas 
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engagemang i läsningen. Andra viktiga faktorer som lärarna i studien också ansåg främjade 
läsmotivationen var intressanta texturval, elevernas målsättningar och lärarnas engagemang. 
Gällande texturvalen menade lärarna att eleverna själva bör få vara med och bestämma vilken 
text som ska läsas för att öka deras motivation till att faktiskt läsa texten. Även textens 
innehåll är viktigt att ha i åtanke. Om eleven kan relatera till det lästa är chansen större att 
eleven också tar boken till sig vilket kan leda till en djupare förståelse (Unrau m.fl. 2015, s. 
120–121). Både lärandemål och kunskapsmål betraktades som viktiga faktorer att tillgodose 
för elevernas ökade motivation. Med engagerade lärare får eleverna möjlighet att sätta upp 
mål men också att arbeta tillsammans med läraren för att målen ska uppfyllas.   
 
Varuzza, Sinatra, Eschenauer och Blake publicerade 2014 artikeln “The relationship between 
English language arts teachers’ use of instructional strategies and young adolescents’ reading 
motivation, engagement, and preference” som syftade till att undersöka elevers 
motivationsutveckling och läsvanor men också lärarens inflytande på motivationsskapandet 
hos eleverna. Detta undersöktes med hjälp av enkäter. Det som framkom ur lärarnas enkäter i 
undersökningen var att i de klasser där motivationen bland eleverna stärktes arbetade lärarna 
med att motivera eleverna genom klassrumsinteraktion, utmanande uppgifter och diskussioner 
om det lästa. I samband med de utmanande uppgifterna framkom det även att betyg var en 
viktig motivationsfaktor för eleverna (Varuzza m.fl. 2014, s. 114–115).    
 
4.2 Viktiga faktorer för ökad läsmotivation enligt forskning 
 
Linda B. Gambrell publicerade 2011 artikeln ”Seven rules of engagement: What´s most 
important to know about motivation to read” där hon sammanställde tidigare forskning om 
läsmotivation och läsengagemang till sju regler baserade på tidigare forskning för att öka 
elevernas läsengagemang. De sju reglerna beskrivs nedan med kort förklaring om dess 
innebörd.  
 

1. Eleverna blir mer motiverade till att läsa när läsuppgifterna och läsaktiviteterna kan 
kopplas till deras vardagliga liv.  
 

Detta handlar om att kunna koppla läsningen och aktiviteterna kring läsningen till elevernas 
vardagliga liv, vilket innebär att lärarens texturval är av största vikt för skapandet av 
läsmotivation. Läraren bör försöka finna böcker eller texter som eleverna kan relatera till på 
något sätt och arbeta utifrån det.  
 

2. Eleverna blir mer motiverade till att läsa när de har tillgång till ett brett utbud av 
läsmaterial.  

 
Tillgänglighet av skönlitteratur blir därmed en viktig faktor för att öka elevernas 
läsmotivation. Elevernas motivation till att läsa ökar om klassrumsmiljön är rik på olika slags 
läsmaterial. En variation bland läsmaterialet ökar chansen till att någon av texterna tilltalar 
eleverna. Även läraren kan bidra med sina kunskaper om det läsmaterial som finns i 
klassrummet för att öka elevernas nyfikenhet via exempelvis högläsning. 
 

3. Eleverna blir mer motiverade till att läsa när de ges rikliga tillfällen att läsa.  
 
Vikten av att ge eleverna tid för att läsa är relevant för att öka elevernas läsmotivation. Många 
av de väldigt omotiverade eleverna läser inte något alls under sommarmånaderna då de är 
lediga från skolan. Det blir då lärarens ansvar att se till att eleverna ges mycket tid i skolan för 
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att öva upp sina läskunskaper. Ju mer tid som eleverna får till läsning desto bättre läsare 
utvecklas de till.  
 

4. Eleverna blir mer motiverade till att läsa när de får möjlighet att själva välja vad de 
ska läsa.  
 

Eleverna blir oftast mer motiverade att läsa om de själva får välja vilken bok som ska läsas. 
Beroende på vad läraren själv anser är bäst för eleverna kan de få välja helt fritt eller att 
läraren begränsar urvalet till ett fåtal böcker. Det kan även hjälpa de elever som inte är 
jättegoda läsare att inte välja för svåra eller för enkla böcker. Även om eleverna på egen hand 
får välja bok är det viktigt att läraren hela tiden finns där som stöd i både valet av bok och 
under hela läsprocessen. 
 

5. Eleverna blir mer motiverade till att läsa när de får möjlighet att interagera med 
andra om det lästa.  

 
Den sociala interaktionen med andra ses som en viktig faktor för att öka elevernas 
läsmotivation. Läraren bör skapa situationer i klassrummet där eleverna får möjlighet att 
tillsammans diskutera det lästa. Det behöver inte handla om en hel lektion utan att bara få 
vända sig till sin bordsgranne för att berätta vad man läst. 
 

6. Eleverna blir mer motiverade till att läsa när de får möjlighet att lyckas med 
utmanande texter.  
 

Läraren bör skapa uppgifter eller låta eleverna få läsa texter som utmanar dem. Uppgifterna 
bör inte vara för svåra så att eleverna blir överväldigade men däremot utmanande så eleverna 
får en chans att utvecklas och lyckas med sin uppgift.  

 
7. Eleverna blir mer motiverade till att läsa när klassrumsmiljön återspeglar vikten av 

läsningen.  
 
Detta innebär att eleverna blir mer motiverade till att läsa när de också får möjlighet att 
reflektera över värdet och betydelsen med läsningen. Det är därför av största vikt att läraren 
framhåller de viktiga aspekterna av läsning för eleverna.   
 
Alla de sju regler som Gambrell (2011) lyfter fram i sin artikel syftar till att stärka den inre 
motivationen då den anses vara av största vikt i skapandet av läsmotivation eller 
läsengagemang hos eleverna.   
 
5. Teoretiskt ramverk 
 
I den föregående litteraturstudien visade det sig att relationsskapandet mellan lärare och elev 
samt lärarens roll i klassrummet var av stor vikt för att öka elevernas läsmotivation. Därför 
har Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv valts som teoretiskt ramverk för denna studie då 
den undersöker lärarens upplevelser av arbetet med att öka elevernas läsmotivation i 
undervisningen. Detta lärandeperspektiv betonas starkt inom den svenska skolan och kan 
därmed ses som relevant för denna studie. Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i 
Vygotskijs tidigare arbeten om utveckling, lärande och språk (Säljö 2014a, s. 297). 
Perspektivet utvecklades under 1920-talet men konkurrerades ut av den då dominerande 
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behaviorismen. Under 1980-talet återuppväcktes intresset för det sociokulturella perspektivet 
och teorins användning i skolan med Roger Säljö i spetsen (Säljö 2014a, s. 306).  
 
Det mest grundläggande begreppet i den sociokulturella traditionen är mediering som innebär 
att människan använder sig av olika redskap eller verktyg när denne förstår sin omvärld. 
Redskapen kan vara såväl språkliga som materiella. Språkliga redskap kan exempelvis vara 
bokstäver medan materiella redskap exempelvis kan vara ett tangentbord eller en bok (Säljö 
2014a, s. 298–300). För Vygotskij har språket en unik position som medierande redskap. Det 
är genom kommunikation och samspel med andra som vi kan uttrycka oss, ”det är genom det 
talade och skrivna språket som vi kan kommunicera om världen och etablera en gemensam 
förståelse med våra medmänniskor” (Säljö 2014a, s. 301). Många av företrädarna för den 
sociokulturella traditionen menar att man inte bör skilja på språkliga och materiella redskap 
utan att de förekommer tillsammans, vilket leder till den mer allmänna termen kulturella 
redskap. Ett kulturellt redskap som exempelvis en bok bygger på att det finns språkliga 
redskap som bokstäver som kan läsas i ett visst kulturellt sammanhang, exempelvis det 
latinska alfabetet, men också fysiskt material där man kan fästa bokstäverna (Säljö 2014a, s. 
300–301).   
 
Sammanfattningsvis redogör Säljö för tre samverkande företeelser där lärande uppstår, vilka 
är följande:  
 

1. Utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) 
redskap.  

2. Utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg). 
3. Kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklar former för 

samarbete i olika kollektiva verksamheter. (2014b, s. 22–23) 
 
Ett annat begrepp som används i den sociokulturellera traditionen är appropiering vilket 
används för att beskriva och förstå lärande (Säljö 2014a, s. 303). Appropiering innebär en 
process där människan i ett socialt samspel tar till sig kunskaper från andra medmänniskor 
(Säljö 2014b, s. 119). Denna process är också något som sker under hela livet. I tidig ålder lär 
sig barnen i samspel med föräldrarna sitt första språk och lär sig förstå det sociala samspelet 
med att exempelvis tolka signaler och förstå känslouttryck. Denna process kallas för primär 
socialisation. Vidare i högre ålder och framförallt i en skolkontext kompletteras den primära 
socialisationen med en sekundär socialisation vilket innebär de kunskaper som krävs för att 
verka på arbetsmarknaden som vidare också försörjer individen. Den sekundära 
socialisationen är viktig för att klara sig i ett komplext samhälle. Här har skolan och läraren en 
viktig roll för att låta eleven appropiera de kunskaper denne behöver för att förstå sin omvärld 
(Säljö 2014a, s. 303–304).   
 
Vidare myntade Vygotskij även begreppet närmaste proximala utvecklingszonen, vilket också 
hör ihop med hans tankar om lärande och utveckling som ständigt pågående processer (Säljö 
2014a, s. 305). Utvecklingszonen, menar Vygotskij, innebär det avstånd som finns mellan det 
en individ kan klara på egen hand och det individen kan klara med stöd av en mer kompetent 
person. I skolsammanhang kan det innebära en lärare men också en klasskamrat (Säljö 2014b, 
s. 120). Detta stöd beskrivs i engelska termer som scaffolding (på svenska stöttning) och 
innebär att den kunnige, exempelvis läraren, ger eleven inledningsvis mycket stöd. Stödet 
trappas efterhand ner då eleven behärskar färdigheten. Genom stöttning inom 
utvecklingszonen kan kunskaper appropieras från den mer kunniga till den lärande (Säljö 
2014a, s. 306).  
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6. Metod 
 
I följande kapitel presenteras studiens metod och tillvägagångssätt. Kapitlet inleds med en 
metodologi där studiens kvalitativa ansats presenteras. Därefter följer en beskrivning av 
studiens metod som varit semistrukturerade intervjuer. Vidare beskrivs urvalsprocessen och 
en sammanställning av deltagarna. Studiens genomförande, bearbetning och analys beskrivs 
sedan. Därefter belyses studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Avslutningsvis 
beskrivs etiska aspekter som det tagits hänsyn till i denna studie.  
 
6.1 Metodologi 
 
Studiens syfte är det som ligger till grund för valet av undersökningsmetod. Metodvalet bör 
baseras på det fenomen som ska undersökas och inte tvärtom menar Andreas Fejes och Robert 
Thornberg (2015, s. 21). Vidare beskriver Patel och Davidson (2011, s. 14) att kvalitativt 
inriktad forskning är att föredra när syftet med studien är att förstå och tolka människors 
upplevelser. Denna studie syftar till att undersöka hur svensklärarna på gymnasiet upplever att 
de arbetar för att öka elevernas läsmotivation, vilket innebär att den kvalitativt inriktade 
forskningen är att föredra i denna studie. Datainsamlingsmetoder inom den kvalitativa 
forskningen består ofta av ”mjuk” data i form av exempelvis intervjuer och tolkande analyser 
(Patel & Davidson 2011, s. 14). I och med att det är svensklärarnas upplevelser av deras 
arbete som undersöks lämpar sig därför intervjuer väl för denna studie, i synnerhet 
semistrukturerade intervjuer.  
 
6.2 Semistrukturerade intervjuer 
 
En kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer har använts för datainsamlingen i 
denna studie. Denscombe (2016, s. 266) beskriver att intervjuer kan ha olika karaktär. 
Författaren skiljer mellan strukturerad, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer och 
användningen av dem varierar beroende på syftet med intervjun. Jag har valt att använda mig 
av semistrukturerade intervjuer då fördelen med en sådan intervju är att jag som intervjuare 
har möjlighet att följa upp med följdfrågor på respondentens svar för att få så fördjupade svar 
som möjligt inom ämnet som undersöks. Jag har även utgått från en intervjuguide (se bilaga 
1) med förberedda frågor som utgår från studiens syfte och frågeställningar, vilket blir ett 
hjälpmedel för mig som intervjuare att behålla fokuset på det valda undersökningsämnet. Den 
ostrukturerade intervjun, där ett tema ofta introduceras som sedan respondenten får utveckla 
egna tankar och idéer om med så lite påverkan som möjligt av intervjuaren, ger inte samma 
möjlighet att behålla fokus vid det valda undersökningsområdet. Med tanke på studiens syfte 
och frågeställningar vill jag inte att intervjun får en chans att sväva iväg för mycket från 
studiens ämne, vilket bidrar till att den ostrukturerade intervjun inte lämpar sig för denna 
studie. Vid en strukturerad intervju däremot finns det inte lika stora möjligheter för 
respondenten att utveckla sina svar då intervjun liknas med ett frågeformulär med en 
begränsad uppsättning svarsalternativ. Med tanke på att jag vill undersöka svensklärarnas 
egna upplevelser av hur de uppfattar att de arbetar för att öka elevernas läsmotivation är inte 
heller den strukturerade intervjun ett alternativ för denna studie.  
 
Intervjuerna har utformats på ett sätt som följer vad Denscombe (2016, s. 267) omnämner 
som personliga intervjuer vilket innebär att det endast varit jag och den enskilda respondenten 
som deltagit. Fördelen med denna typ av intervjuer är att de är relativt enkla att arrangera då 
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det endast är två personer, jag och respondenten, som behöver finna lämpliga mötestider. En 
annan fördel är att det som framkommer under intervjun är informantens egna tankar som 
därmed inte blir påverkade av andra informanter, vilket exempelvis kan ske i en 
gruppintervju. Här får respondenten möjlighet att i lugn och ro utveckla sina svar. Även 
transkriberingen blir enklare att genomföra när det endast är respondentens och min röst som 
hörs i ljudinspelningarna (Denscombe 2016, s. 267).  
 
Det är även av vikt att vara medveten om påverkansfaktorer som mitt deltagande i 
intervjuerna faktiskt ger. Den personliga identiteten så som min ålder, kön och etniska 
ursprung är något som jag inte kan ändra på utan det är den jag är. Det jag har gjort för att 
minimera min inverkan på respondenternas utsagor är att jag intagit en passiv och neutral 
ställning. Min framställning av mig själv har skett så neutralt som möjligt (Denscombe 2016, 
s. 271–272).        
 
6.3 Urval 
 
Syftet med studien var att undersöka hur svensklärare på gymnasiet upplever att de arbetar för 
att öka elevernas läsmotivation. Av den anledningen har endast gymnasielärare i svenska 
tillfrågats. Till en början har jag använt mig av vad Denscombe (2016, s. 77) benämner 
bekvämlighetsurval vilket innebär att gymnasieskolor i min närhet varit relevanta för 
deltagandeförfrågningar. Bekvämlighetsurvalet kan ses som tidssparande då man utgår från de 
mest lättillgängliga deltagarna. Med tanke på studiens begränsade tidsram ansågs 
tillgängligheten vara relevant då målet var att intervjua respondenterna ansikte mot ansikte. 
Jag började därför med att skicka ut mejl till tre rektorer på olika gymnasieskolor. En av 
skolorna var min första VFU-skola. I mejlet beskrevs syftet med studien där 
informationsbrevet bifogades (se bilaga 2) men också intresset av att intervjua svensklärare.  
Gymnasieskolorna som låg närmast min egen bostadsort var de som tillfrågades. 
Svarsfrekvensen var väldigt låg vilket innebär att inga tillfrågade svarade på mina mejl. Jag 
mejlade därför min handledare från min tidigare VFU som numera arbetar på en skola utanför 
min egen kommun men fick tyvärr ingen återkoppling. Därför valde jag att vända mig till en 
av mina tidigare lärare, i ett annat ämne än svenska, för att komma i kontakt med svensklärare 
på hens skola. Det resulterade i tre respondenter som jag också valde att nyttja. Mejl med 
information om studien och förfrågan om deltagande skickades därmed ut till dessa tre lärare. 
En påminnelse skickades även ut till dessa en vecka efter att det första mejlet med förfrågan 
skickats ut. Slutligen fick jag svar från samtliga tillfrågade. Två av de tillfrågade tackade nej 
till medverkan medan den tredje tackade ja. Ett möte bokades in med denne där intervjun 
genomfördes. 
 
Jag insåg att sökområdet behövde breddas för att lyckas få tag i fler deltagare. 
Bekvämlighetsurvalet behövde omvärderas för att nå ut till fler deltagare vilket jag därmed 
gjorde med hjälp av ett subjektivt urval. Det subjektiva urvalet innebär att respondenterna 
”handplockas” utifrån relevans för studiens ämne (Denscombe 2016, s. 74). Jag sökte därför i 
gymnasieskolornas personalregister, där det fanns några utlagda på skolornas hemsidor, efter 
svensklärare som kunde tänkas delta. En av de gymnasieskolor jag tidigare mejlat rektorn på 
hade ett personalregister på sin hemsida vilket resulterade i fem lärare. Mejl, likt de tidigare 
mejlen, skickades ut med förfrågan om deltagande. Ett av mejlen kom inte fram, e-
postadressen var inte tillgänglig. Två av lärarna tackade ja till medverkan. Möte bokades in 
med en av lärarna väldigt omgående då tiden började bli knapp. Den andra läraren fick 
påminnas om tidsbokningen av intervjumötet då mejlkonversationen upphörde. Påminnelsen 
resulterade i ett möte några dagar senare. Ytterligare en lärare svarade från denna skola men i 
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slutet av mitt arbete. Läraren meddelade att hen inte hade möjlighet att delta men skickade 
vidare mitt mejl till andra lärare. Eftersom detta skedde i slutet av mitt arbete tackade jag för 
svar men avböjde till fler deltagare då jag inte skulle ha tid att intervjua fler lärare vid det 
tillfället.  
 
Jag fortsatte vidare att bredda mitt sökområde då de tre lärarna som nu deltog i studien var ett 
för litet antal för studiens syfte. Jag sökte därför efter personalregister i gymnasieskolor 
utanför min kommun. Mejl där syftet med studien, informationsbrev och intresset av att 
intervjua svensklärare beskrevs och skickades ut till sju lärare på en ny gymnasieskola. Även 
ett mejl till ytterligare en rektor vid en gymnasieskola i en annan kommun skickades ut. 
Svarsfrekvensen på dessa åtta mejl var dock väldigt låg: inte ett enda svar kom från någon av 
de tillfrågade. Därför gjordes ytterligare en breddning av sökområdet där lärare i andra delar 
av landet tillfrågades genom digitala kanaler. Detta resulterade senare i tre ytterligare 
respondenter där intervjuerna istället genomfördes via Skype då avståndet var allt för stort 
mellan oss för att en intervju skulle kunna ske där båda var fysiskt närvarande. Intervjuerna 
via Skype har skett med en visuell kontakt i realtid vilket innebär att webbkamera har använts 
som får mötet att likna en intervju ansikte mot ansikte. Det som kan anses vara en nackdel 
med Skypeintervjuer är att kroppsspråket kan vara svårare att tyda men respondenternas 
utsagor har varit det viktigaste för studiens undersökning, vilket jag också fått via dessa 
intervjuer. Två av lärarna erbjöd sig att tillfråga andra lärare att delta men då urvalsprocessen 
dragit ut så mycket på tiden var jag tvungen att avböja. Respondenterna var nu sex till antalet 
vilket ansågs vara tillräckligt för att besvara syftet och dess frågeställningar.  
 
6.3.1 Sammanställning av respondenter 
 
Respondenterna kommer fortsättningsvis benämnas med bokstaven L (lärare) och siffran som 
de tilldelats i tabellen nedan. Exempelvis deltagare 1 benämns L1. L1 och L2 arbetar på 
samma skola. Övriga deltagare (L3, L4, L5 och L6) arbetar på olika skolor runt om i landet 
vilket också kan ses som positivt då en spridning av lärarna kan ge olika erfarenheter.  
 

Tabell 1. Sammanställning av respondenter 

Deltagare Ålder  Antal år som 
gymnasielärare 

År på 
nuvarande 
skola 

Undervisar i 
ämnen 

Deltagare 1, 
Kvinna (L1) 

34 år 10 år 4,5 år Svenska, svenska 
som andraspråk, 
matlagning och 
hem- och 
konsumentkunskap 

Deltagare 2, 
Man (L2) 

37 år 8 år 2,5 år Svenska, engelska 
och programmering  

Deltagare 3, 
Kvinna (L3) 

38 år Cirka 7 månader  Cirka 7 
månader 

Svenska och 
engelska  

Deltagare 4, 
Kvinna (L4) 

46 år 17 år 13 år Svenska 

Deltagare 5, 
Kvinna (L5)  

57 år 15 år 1,5 år Svenska och 
psykologi 

Deltagare 6, 
Kvinna (L6) 

28 år Cirka 7 månader  3,5 månad Svenska och 
religion 
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6.4 Genomförande 
 
Vid kontakt med respondenterna har tid för intervju bokats in där jag anpassat mig efter 
respondenterna scheman. Tre av intervjuerna har skett på två olika gymnasieskolor medan 
övriga tre intervjuer skett via Skype då sökområdet breddades till skolor runt om i landet som 
beskrivs i urvalet ovan (se 6.3 Urval). Intervjuerna har utformats på ett så likartat sätt som 
möjligt, både gällande intervjumiljö och struktur på intervjun. Intervjun inleddes med en 
genomgång av informationsbrevet samt samtycke till deltagande (se bilaga 2). Vid direkt 
möte har skriftligt samtycke givits och vid det digitala mötet har ett muntligt samtycke givits. 
Samtliga respondenter har godkänt inspelning av intervjuerna. Ljudinspelningarna skedde via 
min privata mobiltelefon vid de fysiska mötena medan de digitala mötena spelades in via 
Skype. De intervjufrågor som använts i intervjuerna har baserats på studiens syfte och 
frågeställningar (se bilaga 1). Intervjun inleddes med bakgrundsfrågor som undersökte hur 
länge lärarna varit yrkesverksamma, hur länge de arbetat på den specifika skolan, vilka ämnen 
läraren undervisar i men också lärarna egna läsvanor och slutligen deras inställning till 
skönlitterärt läsande i skolan. Vidare ställdes frågor om läsning och arbetet för ökad 
läsmotivation i undervisningen. Varje intervju har tagit 15–25 minuter beroende på hur 
utförliga svar respondenten har varit villig att delge.  
 
Respondenterna fick inte ta del av frågorna innan intervjun vilket var ett medvetet val av mig 
då jag ville få så ärliga och spontana svar som möjligt. Hade respondenterna fått ta del av 
frågorna innan intervjun hade en möjlighet funnits för dem att noga reflektera över deras 
undervisning men eftersom jag ville ta del av den reflektionen valdes det alternativet därför 
bort. Frågorna har ställts med en låg grad av standardisering, vilket innebär att frågorna 
ställdes i den ordning som passade den aktuella intervjun (Patel & Davidsson 2011, s. 76). På 
detta sätt får man chans att följa respondentens svar och bygga vidare på dem, istället för att 
punktvis följa intervjuguiden som då kan leda till att vissa reflektioner inte når sin fulla 
utveckling. Vissa svar har överlappat flera frågor vilket lett till att alla frågor inte alltid ställts. 
Detta har lett till att följdfrågor och förtydligande har efterfrågats beroende på respondentens 
utsagor. Frågorna i intervjuguiden har markerats när de har besvarats för att inte riskera att 
missa att någon av frågorna besvaras. 
 
6.5 Bearbetning och analys 
 
Efter att intervjuerna har genomförts har transkriberingar gjorts av hela intervjumötet. 
Transkriberingarna har ägt rum i nära anslutning till intervjuernas utförande för att säkerställa 
att informationen återgavs så korrekt som möjligt. Transkriberingarna har skrivits i enskilda 
dokument som kodats med respondentens benämning, L1, L2 och så vidare. 
Transkriptionerna har vidare underlättat analysarbetet av materialet.  
 
Analys av kvalitativa data består oftast av samtal och text (Denscombe 2016, s. 389) vilket 
även denna analys gör. Data har till en början varit i ljudformat som sedan transkriberats och 
blivit text. Fejes och Thornberg (2015, s. 35) menar att den största utmaningen ligger i att 
skapa mening ur ett relativt stort datamaterial som transkriberingar ofta tenderar att bli. 
Analysen har utgått från vad Denscombe (2016, s. 392) benämner innehållsanalys. Detta 
innebär att transkriberingarna har lästs igenom flertalet gånger för att jag ska ha möjlighet att 
bekanta mig med respondenternas utsagor ännu mer. Därefter har jag arbetat med färgpennor 
för att lyfta fram viktiga delar av intervjun som direkt syftat till att besvara frågeställningarna. 
Dessa viktiga delar har vidare systematiskt kategoriserats in under olika teman som jag funnit 



 

14 
 

vara relevanta för var och en av frågeställningarna. Dessa teman har sedan vägts ihop för att 
finna ett relevant antal teman som lyfter relevanta aspekter som tenderar att svara på studiens 
syfte. Det har slutligen resulterat i att första frågeställningen besvaras ifrån teman som 
klassrumsmiljö samt texturval och tillgänglighet. Frågeställning två besvaras utifrån 
högläsning, lässtrategier, diskussioner och slutligen prov.  
 
6.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
Begreppet validitet används för att beskriva forskningens kvalitet. Validitet handlar om i 
vilken utsträckning forskningens genomförande verkligen undersöker det som avses 
undersökas (Fejes & Thornberg 2017, s. 258). För att säkerställa validiteten i denna studie har 
metodvalet baserats på studiens syfte och frågeställningar. Den semistrukturerade kvalitativa 
intervjun valdes utifrån syftet att undersöka svensklärarnas egna upplevelser av hur de arbetar 
för att öka läsmotivationen hos eleverna. En intervjuguide utformades därefter med syfte och 
frågeställningar i åtanke som sedan användes vid intervjutillfällena. Denscombe (2016, s. 
288) menar att fördelen med personliga intervjuer kan vara att man uppnår en högre validitet 
då man får en direktkontakt med respondenten och kan således kontrollera datas relevans och 
riktighet. Nackdelen med intervjuer är att data baseras på respondenternas utsagor snarare än 
vad de faktiskt gör, vilket kan innebära en skillnad (Denscombe 2016, s. 289).   
 
Reliabilitet, eller tillförlitlighet, i kvalitativa studier handlar om att tydligt och strukturerat 
beskriva studiens metod och tillvägagångssätt eftersom kvalitativa studier, till skillnad från 
kvantitativa, inte går att upprepa på exakt samma sätt som undersökningstillfället (Denscombe 
2016, s. 411). Insamlade data påverkas i viss mån av vilka specifika individer och den 
specifika kontexten som de deltar i så svar som ges vid ett tillfälle kan ändras vid ett annat 
tillfälle (Denscombe 2016, s. 289). Jag är medveten om att min närvaro kan ha påverkat 
respondenternas utsagor men jag anser ändå att personliga intervjuer som metod varit bäst 
lämpad för att uppnå syftet. Den tolkande dimensionen av det kvalitativa arbetet kan inte 
sägas undgå påverkan från den tolkande individen, det vill säga mig (Denscombe 2016, s.  
413). Jag har i den mån det gått förhållit mig så objektiv som möjligt i den tolkande delen. 
 
Generaliserbarhet, eller överförbarhet, i kvalitativa studier kan vara problematiskt då antalet 
respondenter är relativt litet. Sex respondenter, fyra från samma län, har intervjuats för denna 
studie. Generalisering handlar om i vilken mån studiens resultat kan appliceras på andra 
personer som inte ingått i studien (Fejes & Thornberg 2015, s. 270). Med tanke på att studien 
undersöker en relativt liten grupp lärare och deras egna upplevelser kan inga direkta 
generaliseringar göras i denna studie. En fördel är dock att endast två av respondenterna 
arbetar på samma skola. Resten arbetar på olika skolor, vilket medför att det resultat som 
framkommer i studien ändå kan peka mot att se vissa tendenser.  
 
6.7 Etiska aspekter 
 
När studier likt denna genomförs är det viktigt att ta vissa etiska aspekter i beaktning. Detta 
innebär att Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer efterföljts i denna studie. 
Samtliga respondenter har fått ta del av ett informationsbrev (se bilaga 2) där det framgår vad 
syftet med studien är men också vad respondenternas deltagande innebar, nämligen att delta i 
intervjuer. Vid mötet med samtliga respondenter har samtycke givits. Respondenterna har 
även informerats om den konfidentialitet som efterföljs i denna studie, vilket innebär att 
deltagandet är helt frivilligt och när som helst kan avslutas utan vidare motivering. Utöver 
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detta har även information om hur respondenternas utsagor kommer att behandlats givits till 
samtliga. Inspelningar samt transkriptioner kommer att raderas så fort studien är godkänd.  
 
7. Resultat 
 
I detta kapitel ges först en kort beskrivning av respondenterna gällande deras egna läsvanor 
samt inställning till skönlitterärt läsande i skolan. Därefter presenteras intervjuresultaten i 
förhållande till studiens frågeställningar och de teman som framkommit under analysen av 
transkriptionerna.  
 
7.1 Beskrivning av respondenterna 
 
L1 är en kvinnlig respondent som arbetat som lärare i 10 år varav 4,5 år utövats på nuvarande 
skola. L1 undervisar i ämnena svenska, svenska som andraspråk, matlagning samt hem- och 
konsumentkunskap mot årskurs 9 då det finns ett introduktionsprogram på skolan för de 
elever som inte klarat grundskolan. L1 beskriver att hon läser väldigt mycket. Varje dag läser 
L1 igenom nyheterna för att veta vad hon kan komma att möta i klassrummet. Hon läser även 
mycket kurslitteratur av olika slag då hon samtidigt som hon arbetar även studerar. Vidare 
läser L1 också mycket ungdomslitteratur för att bestämma vad som ska läsas tillsammans med 
eleverna. På fritiden däremot läser L1 mycket skönlitteratur som hon menar är anpassad för 
vuxna. L1:s inställning till skönlitterärt läsande i skolan är att det har en viktig plats i skolan. 
Många nya ämnen kan introduceras med hjälp av skönlitteraturen men kan också användas 
ämnesövergripande.  
 
L2 är en manlig respondent som har arbetat som lärare i 8 år varav 2,5 år på nuvarande skola. 
L2 undervisar i ämnena svenska, engelska och programmering. Hans egna läsvanor består just 
nu av mycket kurslitteratur då han studerar systemvetenskap. Därför läser vederbörande inte 
så mycket skönlitteratur i dagsläget vilket han gjorde väldigt mycket innan han började 
studera. Han uppger att han panikläser en skönlitterär bok varannan månad då han ingår i en 
bokklubb med gamla kollegor. L2 uppger att det skönlitterära läsandet i skolan är väldigt 
viktigt men upplever att det kan vara svårt att motivera elever på gymnasiet till att läsa om det 
inte finns något läsintresse sedan innan.  
 
L3 är en kvinnlig respondent som omskolade sig från journalist till lärare alldeles nyligen och 
har därför bara arbetat som lärare sedan augusti, cirka 7 månader. Hon undervisar i ämnena 
svenska och engelska. L3:s egna läsvanor uppger hon som ”icke befintliga” just nu men att 
hon läser tidningar och artiklar på nätet. L3 skriver just nu en magisteruppsats vilket innebär 
att den mesta litteratur som läses i dagsläget är forskningsarbeten. Hon uppger dock att hon 
alltid läst väldigt mycket i sitt liv. L3:s inställning till skönlitterärt läsande i skolan är att det 
är jätteviktig.  
 
L4 är också en kvinnlig respondent som arbetar som lärare i snart 17 år varav 13 år på 
nuvarande skola. Hon undervisar i ämnet svenska. L4 uppger att hon läser väldigt mycket 
men mestadels under sommarhalvåret. L4:s inställning till skönlitterärt läsande i skolan är att 
det är jätteviktig för att eleverna övar upp sitt språk genom läsning.  
 
L5 är även hon en kvinnlig respondent som arbetat som lärare i 15 år varav 1,5 år på 
nuvarande skola. Hon undervisar i ämnena svenska och psykologi men är även behörig 
floristlärare. L5 uppger att hon inte läser så mycket skönlitteratur utan hellre lyssnar på böcker 
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vilket kan bli ett par om året. Utöver detta läser hon läroböcker i skolan när hon behöver sätta 
sig in i nya ämnen exempelvis men också en del facklitteratur. L5 menar att hon är lite 
”kontroversiell” när det gäller skönlitterärt läsande i skolan. Hon menar att man inte behöver 
läsa jättemycket, en del såklart för att utvecklas, men absolut inte så mycket.  
 
L6 är också en kvinnlig respondent. Hon har arbetat som svensklärare i cirka 7 månader, men 
jobbade ett halvår tidigare som religions- och svenska som andraspråkslärare. Hon har arbetat 
på nuvarande skola i cirka 3,5 månad och hennes behörighet är svenska och religion. L6 
uppger att hon läser ganska mycket, mest skönlitteratur. Hon uppger att hon läser mycket 
manga då det är ett stort intresse hos henne som även delas med en del elever. L6 menar att 
skönlitterärt läsande i skolan kan ge väldigt mycket men hon menar också att det kan finnas 
svårigheter i att hitta rätt ämne att läsa om.  
 
7.2 Viktiga faktorer för ökad läsmotivation  
 
De faktorer som framkommit som viktiga för att öka läsmotivationen hos eleverna i analysen 
av transkriberingarna är klassrumsmiljön samt texturval och tillgänglighet. Dessa faktorer 
beskrivs nedan med utvalda citat som styrker betydelsen av dem för ökande av läsmotivation.  
 
7.2.1 Klassrumsmiljö 
 
Samtliga respondenter har varit eniga om att klassrumsmiljön varit en viktig faktor för 
elevernas läsning och läsmotivation. Vilka faktorer som lärarna ansett påverkat 
klassrumsmiljön har dock varit något olika. Både L3, L5 och L6 har påpekat det stora antalet 
elever i varje klass som en svårighet. L3 menar att ”studiero är ju jätteviktigt” men att det 
samtidigt kan vara svårt att ”ha fullständig koll på 33 elever”. Respondent L5 menar att det 
varit svårt att skapa motivation i de klasser där det finns väldigt många elever. L5 menar att 
”det tar tid att etablera kontakt” vilket krävs för att motivera eleverna. Också L6 beskriver 
detta:  
 

En av de största utmaningarna är ju liksom att, tycker jag, hitta glädjen hos dem själva. 
Deras egen motivation det har nästan varit det svåraste. (L6)  
 

Hon menar därmed att svårigheten ligger i att man ofta tappar en del av eleverna under 
lektionens gång när det är så pass många elever i ett klassrum. Dessutom beskriver L5 
följande: 

 
Vi är 33 elever i varje klass vilket är helt galet tycker jag … det kommer alltid vara ett 
störande moment. Dessutom sitter vi i ett vitt, kalt klassrum med skrapande stolar och 
bord. Det påverkar jättemycket. Men jag har väldigt svårt för att göra någonting åt det. 
(L5) 
 

L5:s argument är något som det ofta relateras till när det gäller klassrumsklimatet, något som 
även L1 poängterar när hon beskriver klassrumsmiljön med ”vi har en väldigt tråkig 
klassrumsmiljö” men även med ”varje gång de [eleverna] kommer in i ett klassrum … alltså 
man ser hur eleverna på riktigt bara sjunker ihop”. På skolan där L1 arbetar är man på gång 
med ett projekt där ett klassrum ska göras om med olika stationer för läsning, eget arbete och 
så vidare. L1 beskriver följande:  
 

När jag själv ska läsa inte sitter jag framför ett bord på en hård stol som inte är 
ergonomiskt korrekt och läser min bok utan jag lägger mig ju bekvämt … så jag tänker 
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att de vore det ultimata att kunna skapa sådana lugna, tysta situationer i klassrummet 
där de [eleverna] sitter ganska bekvämt och kan luta sig tillbaka lite. (L1)  

 
Detta argument visar på att en förändring faktiskt är på väg att ske i ett 
klassrumssammanhang. L1 motiverar sina tankar utifrån just läslusten och hänvisar till både 
sin egen erfarenhet men också idéer kring hur man kan uppmana till läslust i skolmiljön. L1 
menar att om möjligheten till en lustfylld läsning genomförs i ett klassrum kan möjligheten att 
fler elever väljer att läsa uppnås. Hon menar att en bekväm, lugn och tyst läsposition skulle 
vara det ultimata för eleverna. Däremot menar L4 att elevernas möjlighet till läsningen för 
lustens skull inte alltid måste vara kopplad till skolans undervisning utan snarare till elevens 
fritid. L1, L4 och L5 ser på klassrumläsning på något skilda sätt vilket leder till en intressant 
distinktion när en traditionsenlig klassrumsläsning sätts i relation till en lustfylld läsning. L5 
menar att läsningen just nu sker i ett relativt tråkigt klassrumsklimat medan L1 arbetar för att 
ändra det klimatet i deras skola för att öka lusten för läsning.   
 
Utöver den just specifika klassrumsmiljön med materiella ting har också L6 poängterat 
elevernas påverkan på klassrumsmiljön som en viktig faktor för ökandet av läsmotivation. L6 
beskriver följande:  
 

Jag tror att det är jätteviktigt att ha lite mer blandade elever för att skapa läsmotivation. 
För om alla är på samma nivå eller har samma ambition så är det jättesvårt att rubba 
själva klassrumsmiljön som dem skapar. Men om man har några som tycker att det är 
kul eller några som kanske har en högre ambition så är det mycket lättare att de rubbar 
klassrumsmiljön och får med sig de andra. (L6)  

 
L6:s argumentation för en icke homogen grupp elever tyder på att eleverna med högre 
ambition även hjälper de elever som har en lägre ambition att lyckas. Hon menar att detta 
varit mycket väsentligt i hennes klassrum.  
 
7.2.2 Texturval och tillgänglighet 
 
Respondenterna har utgått från olika faktorer gällande texturval och tillgänglighet som alla 
har samlats i detta avsnitt. Faktorerna har bestått av texternas utformning samt innehåll, 
valfriheten i bokvalet, tillgången till böcker och slutligen hjälp vid urval i form av bibliotek 
och bibliotekarie.  
 
L1, L2, L3 och L4 har uttryckt att valet av text gällande den skönlitterära läsningen har varit 
av stor vikt för elevernas motivation. Läsningen av en hel roman menade framförallt L2 
kunde kännas övermäktig för eleverna. Därför ansågs det enklare att använda sig av noveller i 
undervisningen, något som respondent L2 framhåller:   
 

Jag gillar att jobba med noveller för att man kan läsa dem på lektionstid, man kan läsa 
dem högt i sin helhet … det är mycket enklare att hitta citat och exempel för att de är så 
kompakta ofta. Det är liksom mycket information och allt är så betydelsebärande i en 
novell. (L2) 
 

Detta argument bygger också på att L2 menar att det finns ett ”tryck inom kollegiet” att gärna 
ta sig igenom minst två romaner men gärna fler. L2 menar att eleverna han undervisar på 
yrkesprogrammet ofta har svårigheter med läsningen vilket medför att läsandet av en novell 
kan göras tillsammans på lektionstid. På det sättet får eleverna till sig en text som de sedan 
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kan arbeta utifrån. Även L6 påpekar att det är ganska svårt med skönlitteraturen hos hennes 
yrkeselever så hon använder sig därför mycket av noveller i kursen svenska 1.  
 
Respondenterna L3, L4 och L6 påpekade också att litteraturens innehåll var av stor vikt. I 
svenska 1 använder samtliga lärarna ungdomslitteratur där igenkänning och spännande 
intriger står i fokus. Verklighetsförankringen är något som de flesta respondenter uttryckt som 
väldigt värdefullt för att öka elevernas motivation till läsning. L1 beskriver att hon ”väljer 
litteratur där de [eleverna] ska kunna, om de vill, identifiera sig med karaktärerna”. Även L6 
uttrycker att litteraturen berör olika ”teman eller motiv som eleverna kan känna igen från sin 
egen vardag” vilket anses vara mycket relevant. Respondent L3 argumenterar utifrån sin egen 
lässituation när hon menar att: 
 

Hitta någonting som de [eleverna] tycker är roligt. Alltså man vet ju själv om någon 
sätter en bok i handen på en om, ah jag vet inte, lapptäcken så skulle inte jag tycka att 
det var kul att läsa den boken. (L3) 
 

Argumentet bygger på att det finns en viss kunskap om eleverna och deras intressen. L1 
menar att en förförståelse om eleverna är viktig ”så att man kan ge dem litteratur som är bra 
anpassad till dem”. L1 läser även mycket ungdomslitteratur, som nämnts i avsnitt 7.1, för att 
finna litteratur som passar dennes elever. Något som också L4 påpekar: ”Jag har ju valt 
böckerna verkligen med omsorg”. L3 beskriver också innehållet i litteraturen som väldigt 
viktig men har istället använt sig av litteratur som kan ”provocera” eleverna ibland med 
litteratur som belyser sexuella normer. Detta har gjorts för att dels visa eleverna att det finns 
annorlunda litteratur, dels få igång någon slags motivation. L3 menar att provokation kan öka 
elevernas läsmotivation.  
 
L3, L5 och L6 har låtit eleverna fått välja böcker själva. L6 beskriver att eleverna som läser 
svenska 3 fått välja bok helt individuellt med motiveringen:  
 

Svenska 3 för yrkesutbildningen är ju valfri så jag har bara 13 elever där. Då kände jag 
att jag klarade av att säga ”ni kan välja själva vad ni vill läsa” och sedan läsa in mig på 
det som de hade valt. (L6) 

 
Detta argument bygger även på elevantalet. Ofta är läsningen kopplad till uppgifter vilket 
innebär att läraren också behöver läsa böckerna för att utforma dessa uppgifter. Detta kan bli 
väldigt tidskrävande för läraren i en grupp med väldigt många elever. Det betyder däremot att 
eleverna i en mindre klass får möjlighet till eget val av skönlitterär bok medan eleverna i en 
större klass inte får det. L5 beskriver att eleverna i svenska 1 får välja en valfri bok att läsa 
”som inte är kopplad till någonting annat än att berätta för andra vad man tyckte om boken”. 
Detta sätt ger eleverna även i en stor klass möjlighet att läsa en valfri bok i skolan. L4 menar 
att hon fått kritik tidigare för att hennes elever inte får välja böcker själv utifrån läslust. Hon 
anser att det får göras ”på deras fritid”. Men hennes val av böcker utgår ändå från elevernas 
intressen. Lärarnas tankar om elevernas eget val av böcker i undervisningen skiljer sig därmed 
åt en del.  
 
L2 menar att många av eleverna inte upplever det som ”njutningsfullt” att läsa och menar 
därför att tillgänglighet är viktigt med motiveringen att ”tycker man inte att det är kul så 
måste det åtminstone vara enkelt”. Både L1, L2 och L5 poängterar bibliotekens betydelse för 
att hjälpa eleverna både med läsningen och att finna rätt urval av böcker. L5 framhåller:   
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På vår skola har vi ju bra bibliotek men på min förra skola hade vi ju problem även med 
det att man skär ner på biblioteken och bibliotekarierna så att man inte får hjälp där. Det 
är ju ett stort problem. (L5) 
 

L5:s argument visar på bibliotekens och bibliotekariens betydelse både för lärare och elever. 
L5 menar att om det finns elever som inte vill läsa eller inte brukar läsa så brukar läraren, 
eleven och bibliotekarien sitta ner tillsammans för att diskutera elevens intressen. På så sätt 
kan bibliotekarien hjälpa eleven att finna böcker som kan tänkas intressera eleven. L2 
beskriver att ”för mina elever blir även småtrösklar väldigt stora” när han beskriver 
tillgänglighetens relevans. L2 menar att det inte får vara problematiskt att få tag i de böcker 
som ska användas i undervisningen, vilket leder till att bibliotekariens tillgänglighet och 
kunskap är av största vikt. Han menar att deras bibliotekarie endast behöver veta vilken klass 
eleven går i när denne kommer till bibliotekarien så vet denne vilken bok eleven behöver. Det 
finns alltså redan uppskrivet vilken klass som läser vilken bok som bibliotekarien har tillgång 
till. Detta förenklar situationen för eleven som då endast behöver uppge vilken klass denne 
tillhör för att få tag i den bok som eleven behöver. Kan man inte som lärare motivera eleverna 
till läsning så kan man åtminstone förenkla varje situation som leder eleven till läsningen. 
Även L1 beskriver att hon har ett nära samarbete med skolans bibliotekarie där denne 
”berättar så fort någonting nytt har kommit in”. L1 läser då det nya som inkommit för att 
undersöka om detta skulle passa eleverna.   
 
Både L2 och L3 är inne på samma spår med att arbetet med att öka elevernas läsmotivation 
bör komma i tidigare åldrar. L3 beskriver att ”läsmotivation är viktigt men ännu viktigare i 
ung ålder”. Hon menar att man redan från förskoletiden bör arbeta för en ökad läsmotivation, 
att försöka finna en glädje i att läsa vid yngre åldrar för att bibehålla den senare. L2 beskriver 
det som: 
 

För dem flesta är det försent. Har man inte läsintresset så är det väldigt svårt att som 
lärare inom skolans väggar att väcka det hos någon som inte har läst sen dem gick i 
mellanstadiet. (L2) 

 
Även om L2 och L3 tycker att det kan vara försent att arbeta för att öka elevernas läsmotivation på 
gymnasiet så belyser de ändå att arbetet för att få eleverna att läsa ändå infinner sig. 
 
7.3 Strategier som används för att öka läsmotivationen     
 
De strategier som framkommit i analysen av transkriptionerna är högläsning, lässtrategier, 
diskussioner och slutligen prov. Dessa kategorier beskrivs nedan med utvalda citat som 
styrker relevansen av dem för att öka elevernas motivation till att läsa.  
 
7.3.1 Högläsning 
 
Samtliga respondenter uppger att de använder sig av högläsning eller att gemensamt lyssna på 
en ljudbok i undervisningen. En av anledningarna till högläsning har varit att eleverna ofta 
varit väldigt svaga i sin läsning. L2 framhåller: 
  

Jag har nästan varje år kört mer och mer högläsning för det är ett sätt att garantera att 
alla åtminstone får lite litteratur till sig även om de vägrar att läsa. (L2) 

 
Detta framhåller även L5 då hon reflekterade över sin läsundervisning från då hon började 
arbeta som lärare för 15 år sedan till nu. L5 menar att hon tidigare aldrig skulle lägga ner 6–7 
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lektioner på att gemensamt lyssna på en bok med en hel klass men att hon idag vinner väldigt 
mycket på att göra det. Vinsten blir att eleverna får känna känslan av att faktiskt tagit sig 
igenom en bok vilket kan vara väldigt viktigt för de elever som inte läser annars. Även L6 
poängterar att ”I svenska 1 har jag enbart högläsning för de [eleverna] klarar inte av att läsa 
själva”. L6 menar vidare att de endast läser en sida i taget och sedan samlar upp det lästa på 
tavlan för att elevernas läsförståelse är så pass låg att de inte hänger med i händelseförloppet 
annars. Både L4 och L5 menar att eleverna vid högläsning eller gemensam lyssning på 
ljudbok inte helt lämnas åt att endast lyssna. Eleverna ska också följa med i böcker under 
tiden som de lyssnar för att utveckla sitt språk och sin grammatik.  
 
L1 och L4 uttrycker att hur de läser för eleverna också påverkar dem. L1 beskriver att hon 
läser med mycket inlevelse när hon högläser för eleverna. Hon använder hela sitt kroppsspråk 
och intonation vilket hon menar att många elever uppskattar. L4 beskriver sin högläsning på 
följande sätt:  
 

Jag har spelat teater typ hela mitt liv så jag vet att jag läser bra. Jag ser ju att de sitter 
såhär [respondenten gapar] och är helt inne i läsningen. Det bidrar ju, att jag har olika 
röster och överdriver. Det blir som sagoläsning liksom. (L4) 

 
Citatet tyder på att eleverna uppskattar när lärarna intar en roll som läsare. L1 påpekar att det 
kan ”tyckas lite barnsligt när det gäller gymnasieungdomar men det är något vilsamt över 
det”. När läraren intar en roll som kan förknippas med sagoläsning, som ofta kopplas till lägre 
åldrars läsning, blir läsningen på en nivå som de flesta av eleverna också är bekanta med. 
Elever som har gått i svensk skola sedan början av sin skolgång bör någon gång fått en saga 
läst högt för sig och bör därmed vara bekant med det. Det kan därmed anses ”vilsamt” när 
läraren utövar sin högläsning på detta vis. 
 
Utöver lärarnas högläsning så beskriver även L4 att eleverna högläser för varandra med hjälp 
av stafettläsning. L4 har ett krav på eleverna vilket är att läsa minst en mening, inte mer än så. 
Vill eleverna sedan läsa mer så får de också göra det. L4 beskriver:  
 

Så säger jag bara ”idag ska alla läsa, alla ska läsa minst en mening och vi börjar 
härifrån så häng med nu. Och då läser ju alla en mening. (L4) 

 
Detta tyder på att L4 inte ställer för höga krav på sina elever utan alla ska ha möjlighet att 
lyckas med uppgiften. Sedan läser vissa bara några få meningar medan andra läser ett helt 
stycke. Någon enstaka gång har det hänt att någon elev vägrat att läsa vilket L4 löst med att 
eleven fått stanna kvar efter lektionen för att läsa en mening högt för L4. Det har då visat sig 
att eleven läst utan problem. L4 har därför stöttat eleven med att berätta att denne läser väldigt 
bra vilket har lett till att eleven slutligen har läst en mening under lektionstid.  
 
L4 poängterar att de nästan alltid läser tillsammans i klassen så att eleverna inte lämnas själva 
med sin läsning. L4 argumenterar för sitt ansvar med läsningen i skolan på följande sätt:  
 

Jag tycker att läsningen ska vara en undervisning alltså inte bara läsa. Det är jättestor 
skillnad. Många [lärare] har ”läs 50 sidor hemma” … Det är ju ingen annan lärare som 
gör så. Det är ju ingen idrottslärare som säger ”nu spelar du fotboll hemma 30 minuter 
per dag”. (L4) 

 
L4 menar alltså att läsningen är något som ska ske under skoltid och inte som en extern 
uppgift utöver andra skoluppgifter. Många av eleverna har så pass låg läsmotivation att de inte 
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skulle läsa något hemma, vilket betyder att L4 skulle tappa flertalet elever på det sättet. L1 
poängterar också att eleverna inte bör lämnas själva med sin läsning. Men man bör ändå ge 
eleverna mycket utrymme att stundtals få ta till sig boken på egen hand men då samtidigt med 
mycket stöttning av läraren.  
 
7.3.2 Lässtrategier 
 
Respondenterna L1 och L4 är de två som beskriver att de jobbar utifrån olika lässtrategier när 
de arbetar med skönlitteratur. L4 beskriver följande:  
  

Jag börjar ganska mycket med förförståelse. Jag jobbar jättemycket med titeln, 
omslaget och författaren. Ah, jag jobbar efter lässtrategier helt och hållet kan man säga. 
(L4) 

 
L4 fortsätter även beskriva att hon ofta kan börja med att läsa första sidan i boken, speciellt 
om den börjar intressant. Efter det brukar L4 tillsammans med eleverna måla upp på tavlan 
vilka karaktärer de läst om, hur de kan tänkas se ut och varför de gör som de gör i boken. Alla 
dessa steg görs hela tiden i helklass tillsammans med eleverna som får vara med och se saker 
”mellan raderna”, alltså sådant som inte står bokstavligen i boken. L1 beskriver att hon jobbar 
mycket med något som heter ”berättarvalen” (se bilaga 3) som är en bild av en val där man 
går igenom olika steg om vad som händer i en text, hur texten inleds, hur berättelsen 
fördjupas och var vändpunkten i berättelsen är. Detta målar L1 ofta upp på tavlan för att 
förtydliga för eleverna. L1 menar att eleverna behöver se sådant visuellt. L1 menar också att 
hon arbetar återkommande med lässtrategier och framhåller följande:  
 

Jag hjälper dem att måla upp strategier för hur de hittar de olika delarna. Det blir inte 
bara att jag berättar och håller en presentation om det utan hela tiden upprepar på 
lektionerna, att man ger dem begrepp så att de kan sätta ord på sin läsförståelse. (L1)  

 
L1 fortsätter också beskriva att även om det bara skulle vara en enskild elev som inte förstår 
eller vill ha extrahjälp så målar de tillsammans på tavlan. När eleverna får utöva något mera 
praktiskt och med stöd från läraren så hjälper det eleverna framåt, menar L1.  
 
L4 beskriver också vidare att de utför väldigt många läsförståelsetester. När de exempelvis 
läst ett kapitel så är det fem läsförståelsefrågor till. Men dessa frågor har L4 redan diskuterat 
tillsammans med eleverna innan de får möjlighet att svara på dem. Så eleverna får på detta 
sätt väldigt mycket stöd till en början där allting genomförs tillsammans med läraren för att på 
så sätt också kunna lyckas med sina uppgifter. När eleverna sedan blir mer bekväma i sin 
läsförståelse får de fler egna uppgifter att utföra.   
 
7.3.3 Diskussioner 
 
Samtliga respondenter har uttryckt att diskussioner eller samtal kring det lästa varit relevant 
för att öka elevernas läsmotivation. L6 menar att elevgruppsdiskussioner inte har fungerat 
utan har istället använt sig av lärarledda klassrumsdiskussioner. Detta tyder på att eleverna 
behöver stöd i diskussionerna vilket då läraren bör ge. L2 däremot menar att det är ganska få 
elever som medverkar i klassrumsdiskussionerna, vilket medför att diskussionerna dör ut 
väldigt fort. Men L2 beskriver även senare i intervjun följande:  
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Men ofta så lyckas jag få igång diskussioner som även letar sig ut i korridorerna kring 
saker som händer i böckerna. Vi läste om tonårsgraviditet … och sedan själva blivit 
gravida och undrat hur de ska göra men då hittat tröst i böckerna på olika sätt. (L2) 

 
Detta argument tyder på att dessa diskussioner ofta har berört ämnen som eleverna själva kan 
tänkas relatera till vilket återigen visar på relevansen av igenkänningsbara teman i litteraturen. 
L1 har exempelvis använt sig av teman som samtyckeslagen som L1 ansåg vara viktig då 
hennes grupper består av många ”grabbelever”, men också ämnen som psykisk ohälsa för att 
tydliggöra för eleverna hur man kan tänkas agera om exempelvis en kamrat skulle må dåligt.  
 
L3 beskrev hur de arbetat kring en längre novell på cirka 16 sidor. Eleverna fick två sidor var 
som de skulle läsa igenom. Sedan skulle eleverna gå runt i klassrummet för att hitta sidorna 
som skulle passa in före deras två sidor men också efter. Detta leder till att eleverna behöver 
samtala med varandra för att lösa uppgiften, något som kräver att alla elever engagerar sig. De 
behöver berätta vad de själva har läst men också lyssna på sina klasskamrater om vad de har 
läst. Detta bygger också på att eleverna har utvecklat en läsförståelse som gör att de förstår 
vad som står i texten. När eleverna får gå omkring i klassrummet för att lösa en uppgift blir 
undervisningen mer praktisk vilket kan passa en del elever. L6 beskriver också att ”när de 
[eleverna] verkligen får prata med varandra, bearbeta med lärare och sedan också hålla en 
redovisning” så har eleverna faktiskt läst. Detta tyder på att det sociala samspelet, stöd från en 
lärare men också ett slutligt mål med uppgifterna motiverar eleverna att utföra dem.  
 
7.3.4 Prov 
 
Respondenterna L1, L2 och L3 har använt sig av olika prov eller läxförhör för att motivera 
eleverna till att läsa. Framgången med användningen av prov eller läxförhör har varit 
varierande. L1 beskriver följande:  
 

Det som faktiskt biter på dem [eleverna], som inte är min metod över huvud taget som 
jag inte gillar, är att ha prov med dem. Alltså prov på vad som händer i boken. (L1) 

 
L1 menar att hennes elever levererar när det är ”skarpt läge”. L1 tycker dock inte att det är det 
bästa sättet att arbete på men när dessa prov kommer så läser eleverna det som de behöver för 
att klara provet. L1 menar att ”om det är en drivkraft så utnyttjar jag den definitivt”. Även L3 
använder sig av prov som denne utformar i Google Classroom, som är en digital plattform där 
lärare och elever kan interagera med varandra, där eleverna måste ha läst sin bok eller text för 
att kunna svara på frågorna.  
 
L2 märkte däremot att hans elever inte alls läste och införde därmed små läxförhör för att 
kontrollera vilka som faktiskt läste samt vilka som inte gjorde det. Trots detta införande var 
det enligt L2 två tredjedelar av eleverna som fortsatt inte läste inför läxförhören. Detta tyder 
på att en provsituation eller ett läxförhör inte prioriteras av alla elever. Elevernas 
studiemotivation men också elevernas intresse för sitt eget lärande är viktiga utgångspunkter 
för att lyckas.  
 
8. Diskussion   
 
I detta kapitel diskuteras först studiens genomförande med fokus på metod och urval. Vidare 
förs en diskussion om resultatet i förhållande till studiens bakgrund, tidigare forskning samt 
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det teoretiska ramverket. Sedan framförs de slutsatser som kan dras av denna studie och 
slutligen förslag på vidare forskning.   
 
8.1 Metoddiskussion 
 
I föreliggande avsnitt redogörs för valet av metod. Då studiens syfte var att undersöka hur 
svensklärarna på gymnasiet upplever att de arbetar för att öka elevernas motivation för den 
skönlitterära läsningen valdes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. 
Denna metod har såväl för- som nackdelar. Fördelen är att man som intervjuare har möjlighet 
att nå mer fördjupade svar då intervjumetoden inte följer en så strukturerad intervjuform. En 
annan fördel kan även ses med intervjuguiden som använts i denna studie då den säkerställer 
att liknande frågor tas upp vid varje intervjutillfälle. Intervjuguiden är baserad på studiens 
frågeställningar vilket leder till att intervjuerna syftar till att undersöka vad studien efterfrågar. 
Intervjuguiden har även varit en fördel för mig som oerfaren intervjuare då den kan ses som 
ett hjälpmedel i mötet med respondenterna.  
 
Det finns även nackdelar med semistrukturerade intervjuer då respondenternas utsagor 
tenderar att bli relativt långa som sedan leder till en tidskrävande transkribering. 
Transkriberingen mynnade ut i ett relativt stort datamaterial som kan anses svårt att 
överblicka. Även valet att inte delge respondenterna intervjufrågorna i förväg kan ses som en 
nackdel. Hade respondenterna fått möjlighet att reflektera över deras arbetssätt i lugn och ro 
kunde resultaten möjligtvis sett annorlunda ut. Men med tanke på att jag ville medverka i 
deras reflektioner kring läsundervisningen så valde jag att inte delge respondenterna 
intervjufrågorna i förtid.  
 
Den tidskrävande urvalsprocessen kan i denna stund ses som positiv. Trots den låga 
svarsfrekvens som först följde i början av studiens urvalsprocess resulterade den slutligen i 
lärare från olika delar av landet. Lärarnas spridda yrkesplatser tyder ändå på en större 
erfarenhet än vad lärare vid en och samma skola skulle tendera att göra. Det som i efterhand 
har reflekterats över är att telefonsamtal till skolornas rektorer möjligtvis hade varit att föredra 
för att nå ut till fler svensklärare på rektorernas skolor.  
 
Studiens trovärdighet hade kunnat ökats med hjälp av observationer. Observation kring 
lärarnas läsundervisning hade kunnat säkerställa lärarnas utsagor om hur de själva upplever 
att de agerar i klassrummet. Men med tanke på studiens begränsade tidsram och den 
tidskrävande urvalsprocessen hade detta inte varit möjligt. Det geografiska avståndet hade 
också försvårat en sådan studie.  
 
Andra styrkor som kan ses med denna studie är att alla intervjuer spelats in för att på så sätt 
säkerställa och återge den information som respondenterna ger på ett så korrekt sätt som 
möjligt. Även det informationsbrev som skickats till alla respondenter innan intervjutillfället 
kan ses som en styrka då det innehöll de etiska principerna som följts under denna studie som 
även respondenterna tagit del av.  
 
8.2 Resultatdiskussion  
 
Syftet med studien var att undersöka hur svensklärare på gymnasiet upplever att de arbetar för 
att öka elevernas motivation för den skönlitterära läsningen. För att uppnå syftet har följande 
frågeställningar ställts:  



 

24 
 

 
• Vilka faktorer upplever gymnasielärare är viktiga att ta hänsyn till för att öka eleverna 

läsmotivation gällande skönlitterär läsning?  
• Vilka strategier eller metoder upplever svensklärarna öka elevers läsmotivation? 

 
Resultatdiskussionen syftar till att diskutera resultatet i förhållande till studiens bakgrund, 
tidigare forskning samt det teoretiska ramverket, vilket kommer att göras utifrån studiens 
frågeställningar.  
 
 
8.2.1 Viktiga faktorer för ökad läsmotivation 
 
Det som framkommit som viktiga faktorer för att öka elevernas läsmotivation i intervjuerna 
med lärarna har varit klassrumsmiljön men också texternas innehåll och tillgänglighet. Detta 
är faktorer som även nämns i den tidigare forskningen som relevanta delar (Unrau m.fl. 2014; 
Gambrell 2011). Lärarna i Unrau, Ragusa och Bowers studie (2014, s. 126) beskrev 
relationsskapandet som en väldigt stor del av motivationsprocessen i undervisningen. 
Samtidigt påpekade flera av respondenterna det stora antalet elever som en svårighet dels för 
studiero och dels för tiden det tar att skapa relationer till alla elever. Relationer till alla elever 
är även viktigt ur Skolverkets (2011a) synpunkt då läraren bör ta hänsyn till elevernas tidigare 
kunskaper, behov och förutsättningar. Det kan bli något problematiskt att lyckas uppnå 
relationer med alla elever när det befinner sig 33 elever i samma klassrum samtidigt, vilket 
två av respondenterna beskrev. Det hade varit önskvärt om klasserna hade bestått av ett lägre 
antal elever, vilket inte alltid är möjligt. Även ur ett sociokulturellt perspektiv ses relationer 
som en viktig aspekt då det är i samspel med andra som vi lär oss (Säljö 2014). En av 
respondenterna påpekar att en icke-homogen grupp elever, där eleverna har olika ambitioner 
med sitt lärande, bidrar till en klassrumsmiljö där de svagare eleverna motiveras av de 
starkare, vilket kan sättas i relation till det sociokulturella perspektivets begrepp appropiering. 
Appropieringen sker i socialt samspel där mycket stöttning även ges som i ett klassrum. 
Eleverna lär av varandra som i detta fall när elever med en högre ambition kan ses som en 
mer kompetent individ som de svagare eleverna kan lära ifrån.   
 
Gambrell (2011) påpekar också klassrumsmiljön som en viktig faktor för elevernas 
motivation till läsning. Gambrell menar att elevernas motivation ökar om klassrumsmiljön 
återspeglar vikten av läsningen vilket innebär att lärarens förhållningssätt till läsning blir 
väldigt viktigt. En av respondenterna i studien beskrev dennes skolas arbete för att öka 
elevernas motivation till skönlitterär läsning med att starta ett projekt där ett klassrum skulle 
göras om till ett mer läsvänligt klassrum. Eleverna ska få möjlighet att sätta sig mer bekvämt 
liksom läraren gör när denne själv läser. Läraren menar att om möjligheten till en lustfylld 
läsning genomförs i ett klassrum kan möjligheten att fler elever väljer att läsa uppnås. Denna 
respondent är även läsare på sin fritid vilket tyder på att dennes förhållningssätt till läsande är 
relativt gott som därmed kan tänkas avspegla sig på eleverna. Läraren har redan kunskap om 
vilka kulturella redskap som denne själv behöver för att lyckas med sin läsning, och kan 
därför antas vilja överföra dessa på eleverna (Säljö 2014). Det blir även intressant när 
respondenterna påpekar den traditionsenliga klassrumsläsningen som tråkig och sätter den i 
relation till en lustfylld läsning. Den traditionsenliga läsningen i skolan sker i ett vitt, kalt 
klassrum med icke-ergonomiska stolar som skrapar mot golven medan lustläsningen istället 
bör ske i en bekväm ställning, gärna liggandes i en avslappnad miljö. Skolverket (2011b) 
använder sig gärna av begreppet ”lustfyllt” och menar att undervisningen ska stimulera 
elevernas lust att läsa. En av lärarna i studien och dennes skola har därmed arbetat för de yttre 
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faktorer som påverkar lusten att läsa med hjälp av exempelvis bekväma möbler. Alla skolor 
har dock inte möjligheten att göra på detta sätt så hur ska dessa skolor arbeta för en 
luststimulerande undervisning när klassrumsmiljön anses väldigt viktig men kan ses som 
väldigt tråkig?  
 
Gällande texturvalen en lärare ställs inför har resultaten visat på en viss variation. En del av 
respondenterna påstod att deras elever själva får välja vilka böcker de ska läsa medan andra 
inte ansåg det vara relevant. Enligt lärarna i Unrau, Ragusa och Bowers (2014) studie var 
elevens medbestämmande en viktig faktor för att öka läsmotivationen. Detta har hanterats av 
vissa lärare genom att ha en kunskap om eleverna och deras intressen i valet av text. Texterna 
som läses i framförallt kursen svenska 1 har mestadels bestått av ungdomslitteratur i olika 
former. Urvalet av ungdomslitteratur har lärarna i studien gjort på olika sätt. En del av lärarna 
har själva läst mycket ungdomsromaner för att undersöka vad som passar dennes elever. En 
del av lärarna har tagit hjälp av bibliotekarier för att finna relevant litteratur, medan andra har 
låtit eleverna välja själva. Vad som har fungerat bäst hos dessa lärare är i själva verket inte 
vem som fått bestämma bok utan istället vad böckerna har innehållit. Detta påpekar också 
Gambrell (2011) som en viktig faktor. Ungdomslitteraturen kan ofta kopplas till elevernas 
vardagliga liv och eleverna kan identifiera sig med karaktärerna, vilket kan skapa en högre 
motivation till att fortsätta läsa. I modulen Perspektiv på litteraturundervisningen II diskuterar 
Graeske och Lundström (2016) betydelsen av lärarens texturval där det också framkommer 
olika forskares syn på det hela. De framhåller Rita Felskis (2008) bok där fyra aspekter 
belyses som viktiga att begrunda i valet av texter. Alla dessa fyra aspekter går att finna i 
respondenternas utsagor men med framförallt igenkänning i toppen. Hänförelse, där 
lustläsning ses som viktig, har framförallt en lärare som nämndes ovan försökt få till i sitt 
klassrum. Men lustläsningen är dessvärre inte vanligt förekommande bland eleverna. 
Texturvalen bland respondenterna har också behandlat vad Felski omnämner som kunskap där 
målet med läsningen är att bidra med kunskaper om omvärlden med dess människor. Många 
av respondenterna beskrev att texterna gärna skulle behandla teman som belyste olika 
samhällsfrågor. Sist av allt beskrev en lärare hur chock kunde bidra till att elevernas intresse 
för läsningen ökade.   
 
Med tanke på den låga läsmotivationen som flertalet av respondenternas elever innehar så har 
även tillgängligheten blivit en viktig faktor för att få eleverna att läsa även när inte 
motivationen finns där. Skolornas bibliotek samt bibliotekarier har därmed blivit viktiga 
verktyg för både lärare som elev. Bibliotekarierna har funnits där som stöd men även setts 
som en mer kompetent individ som kan hjälpa både lärarna och eleverna i valet av bok. 
Utöver valet av bok har bibliotekariernas roll även varit att underlätta och hantera de 
”småtrösklar” som eleverna upplever som krävande. Det blir därmed väldigt viktigt med 
fungerande bibliotek i nära samarbete med skolorna för att hjälpa lärare att arbeta för en ökad 
motivation till läsning hos eleverna.  
 
8.2.2 Strategier som används för att öka läsmotivationen 
 
De strategier som framkommit som mest användbara bland respondenterna för att öka 
elevernas läsmotivation har varit högläsning, lässtrategier, diskussioner samt prov. Det som 
varit gemensamt för de tre förstnämnda strategierna har varit det sociala samspelet som också 
är grunden i det sociokulturella perspektivet. Högläsningen har genomförts gemensamt i 
klasserna. Ofta har högläsningen berott på att eleverna har så pass låg läsförståelse men också 
väldigt låg läslust. Ur ett sociokulturellt perspektiv där språket fungerar som ett medierande 
redskap blir högläsning i allra högsta grad relevant. En del av lärarna använde sig av mycket 
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kroppsspråk och olika tonlägen när de läste för eleverna vilket även uppskattades av många. 
Lärarna intog en roll i sitt läsande för att öka engagemang, vilket Bråten (2008) också 
poängterar som en viktig aspekt för att öka läsengagemanget.  
 
Gambrell (2011) beskriver en av de sju vetenskapsbaserade regler där känslan av att lyckas 
med en uppgift eller text stärker elevernas inre motivation. Detta är även något som Bråten 
(2008) poängterar när han beskriver det ”optimala läsmotivationsmönstret” (Bråten 2008, s. 
77). En av anledningarna till att lärarna läste högt för eleverna var för att eleverna ska få 
känna känslan av att ha lyckats ta sig igenom en bok. På så sätt lyckas eleverna med den 
uppgiften som sedan kan leda till en stärkt inre motivation. Respondenterna beskrev att 
eleverna får följa med i böckerna under tiden läraren läser, vilket kan innebära att boken kan 
ses som ett medierande redskap i läsningen.   
 
Gällande arbetet kring läsförståelsestrategier var det endast två respondenter som uttryckte att 
de arbetade utifrån det. Båda respondenterna arbetade på liknade sätt som Westlund (2015) 
förespråkar, med det som ur ett sociokulturellt perspektiv omnämns proximal utvecklingszon. 
Lärarna menade att de arbetade väldigt mycket i helklass med tavlan som medierande 
redskap, där lärarna explicit redogör för vilka lässtatregier som finns men också hur man kan 
använda dem. Detta görs upprepande gånger, till en början med väldigt mycket stöttning av 
lärarna som trappas ned allteftersom elevernas utvecklas. På detta sätt appropieras lärarens 
kunskaper till eleverna. Det som kan ifrågasättas gällande läsförståelsestrategier är att 
Skolverket (2011a, 2011b) inte nämner någonting om dem i gymnasieskolans läroplaner utan 
endast i grundskolans. Denna studie gör det dock väldigt synligt att det fortfarande i 
gymnasieskolans undervisning behöver arbetas upprepade gånger med lässtrategier för att 
eleverna ska utvecklas i sin läsning. Många av eleverna i denna studie har omnämnts som 
väldigt svaga i sin läsning då varken läslust eller läsmotivation varit en självklarhet, snarare 
tvärtom. Många av eleverna, enligt lärarna, uppger att de aldrig läst en enda bok i skolan, 
vilket självklart kan ifrågasättas. Hur kan det vara möjligt att en elev på gymnasiet inte ska ha 
läst en enda bok i skolan? Hur har då eleven klarat sig igenom låg-, mellan- och högstadiet? 
Men om så pass många elever börjar sin gymnasieutbildning utan de kunskaper som i själva 
verket behövs kan en högre kunskap om lässtrategier och utbildningen av lässtrategier vara 
lönsam hos lärarna.  
 
Som tidigare nämnts anses språket vara det mest betydelsefulla medierande redskap inom det 
sociokulturella perspektivet. Språkets betydelse poängteras också i Skolverkets (2011b) 
ämnesplan där det står att ”språket är människans främsta redskap för reflektion, 
kommunikation och kunskapsutveckling” (2011b, s. 1). Många av respondenterna uttryckte 
att diskussioner kring det lästa var en viktig faktor för elevernas förståelse av texten, vilket 
även den tidigare forskningen belyser som relevant (Varuzza m.fl. 2014; Unrau m.fl. 2015). 
Likt det sociokulturella perspektivet ansåg också Westlund (2015) att eleverna behöver ett 
socialt utbyte av det lästa, vilket innebär att eleven behöver kunna få diskutera texternas 
teman eller olika uppfattningar om texterna. Detta belyser även Gambrell (2011) i en av sina 
vetenskapsbaserade regler. Det som dock varit av stor vikt är att texternas innehåll berört 
ämnen som eleverna kan koppla till sin vardag.  
 
Det som varit mest förvånande av alla resultat är att många av respondenterna ansett att prov 
har fått eleverna motiverade till att läsa. Prov är ofta en situation som jag själv erfarit att 
flertalet elever inte uppskattar, vilket till min förvåning sågs som en motivationsfaktor i denna 
studie. Lärarna har trots allt inte alltid ansett att det varit den bästa metoden att använda sig 
av. De har dock valt att nyttja den drivkraft som eleverna får när det kommer till ”skarpt läge” 
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som en av respondenterna uttrycker sig. Drivkraften kan kopplas till den motivation en del 
elever får när det gäller deras betyg (Varuzza m.fl. 2014). Prov brukar resultera i någon form 
av betyg vilket kan vara viktigt för eleverna.  
 
8.3 Slutsatser  
 
Syftet med studien har varit att undersöka hur svensklärare på gymnasiet upplever att de 
arbetar för att öka elevernas motivation till den skönlitterära läsningen. Baserat på det 
material som sedan analyserats kan vissa slutsatser dras:  
 

• Elevernas motivation till läsning av skönlitteratur är relativt låg, enligt lärarna i denna 
studie. 

• De strategier som varit mest framgångsrika har varit de strategier där det sociala 
samspelet varit framträdande.  

• Många av eleverna i dagens gymnasieskolor behöver mycket stöd i sin läsning och 
läsförståelse vilket innebär att lärarens stöttande roll är av stor vikt.  

• Texturvalet och texternas innehåll har varit viktiga faktorer för att öka intresset hos 
eleverna som vidare kan leda till intressanta diskussioner. 
 

8.4 Vidare forskning 
 
I föreliggande studie har semistrukturerade intervjuer gjorts med svensklärare där de har fått 
berätta hur de själva ser på sitt arbete med läsning och läsmotivation. Något som hade kunnat 
ge en ännu bredare bild av lärarnas utsagor hade varit om observationer hade gjorts för att 
undersöka hur de faktiskt arbetar i klassrummen. Observationerna hade i så fall ägt rum innan 
intervjuerna för att på så sätt minska risken för att lärarna anpassar undervisningen efter vad 
de berättar. Under tiden som detta arbete skrevs väcktes också en nyfikenhet på hur 
skolbiblioteken arbetar för att öka elevernas läsmotivation. Jag tror att skolbiblioteken och 
bibliotekarierna som arbetar där kan vara väldigt betydelsefulla för elevernas läsmotivation. 
Därför hade intervjuer med bibliotekarierna kunnat bredda undersökningen med möjligtvis 
väldigt intressanta utsagor.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
 
Lärarens bakgrund 
Ålder? Kön? 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
Hur länge har du arbetat på denna skola? 
Vilken inriktning har du och vilka ämnen undervisar du i?  
Hur ser dina läsvanor ut?  
Vad är din inställning till skönlitterärt läsande i skolan? Till läsandet i stort? 
 
Läsmotivation i klassrummet 
Vad tänker du om begreppet läsmotivation? (Läslust, läsengagemang) 
I vilken utsträckning och i vilket syfte använder du skönlitteratur i din undervisning?  

- Vilka erfarenheter finns av att använda skönlitteratur i undervisningen? Vad för typ av 
skönlitteratur använder du helst i din undervisning? (Eget val eller visst urval på 
skolan?) 

- Hur arbetar du med skönlitteraturen i din undervisning? 
- Hur kan du beskriva intresset för skönlitterär läsning hos dina elever? Hur arbetar du 

för att öka intresset? 

Vad tänker du kring klassrumsmiljön när det gäller att skapa läsmotivation? 
Vilka faktorer i ett klassrum är viktiga att hänsyn till när det gäller att skapa läsmotivation hos 
eleverna? 
 
Lärarens roll i skapandet av läsmotivation 
Hur gör du för att skapa läsmotivation hos dina elever? Vad utgår du ifrån för att skapa 
läsmotivation hos eleverna? (Bakgrund, intressen osv.) 

- Vilka strategier eller metoder upplever du hjälpa eleverna i motivationsskapandet? / 
Vilka strategier/metoder gör inte det? 

Hur motiverar du de allra minst motiverande eleverna till att läsa skönlitteratur?  
Vilka problem kan uppstå i skapandet av läsmotivation och hur löser du dem? Vilka 
utmaningar ser du i arbetet med läsmotivation i skolan idag? 
Har ditt arbete för att öka elevernas läsmotivation ändrats något under årens lopp, varför i så 
fall?  
Till sist, vi har tid för några ytterligare kommentarer är det något mer du känner att du vill 
tillägga eller förtydliga innan vi avslutar intervjun? 
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Bilaga 2 – Information- och samtyckesbrev  
 
Informationsbrev gällande studien ”Gymnasielärarnas arbete för ökad läsmotivation 
hos eleverna”.  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
 
Studien genomförs som ett examensarbete där syftet är att undersöka hur gymnasielärare i 
praktiken arbetar för att öka elevernas läsmotivation. Undersökningens genomförande syftar 
till att skapa en djupare förståelse för vilka metoder som anses användbara i 
läsundervisningen för att öka elevernas motivation till skönlitterär läsning.   
 
För att besvara syftet i studien kommer vi att träffas vid ett tillfälle då en intervju kommer att 
genomföras. Intervjun kommer att innehålla frågor om din läsundervisning och hur du arbetar 
för att öka elevernas läsmotivation. När insamlingen av datamaterial är klar kommer intervjun 
att transkriberas därefter även analyseras för att finna samband mellan alla deltagarnas utsagor 
som vidare leder till resultatet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att skickas till dig där du 
kan ta del av resultatet.  
 
Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska huvudprinciper efterföljs i denna studie. Detta innebär 
att informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet tas i 
beaktande under hela undersökningens gång. Information får du via detta informationsbrev 
och även muntligt vid vårt möte. Samtyckeskravet uppfylls med en underskrift att dig som 
deltagare där du godkänner din medverkan. Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt. Du 
kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Konfidentialitetskravet 
innebär att ditt deltagande kommer vara helt anonymt. Dina svar kommer inte på något sätt 
kunna identifieras i studien. Skolan du arbetar på kommer inte heller att kunna identifieras. 
De enda som kommer ha tillgång till dina svar är jag och min handledare Stefan Björnlund. 
Gällande nyttjandekravet kommer ditt deltagande endast användas vid skrivandet av denna 
specifika studie. Vid uppsatsen slut kommer all insamlad information att makuleras.  
 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Ort/datum 
Västerhaninge 30/1 – 2020 
 
Uppsatsförfattare Handledare     
Beatrice Gilljam Stefan Björnlund 
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Skriftligt informerat samtycke till deltagande i studien ” Gymnasielärarnas arbete för 
ökad läsmotivation hos eleverna”. 
 
Jag har informerats om studiens syfte, informationsinsamling, bearbetning samt hur hantering 
av informationen sker. Jag har även informerats om att mitt deltagande är helt frivilligt och 
jag kan när som helst avbryta mitt deltagande utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till 
att medverka i denna studie som handlar om att undersöka hur gymnasielärare arbetar för att 
öka elevernas läsmotivation.  
 
Ort/Datum/År:______________________________________________________ 
 
Namnunderskrift:____________________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande:__________________________________________________ 
 
 
Uppsatsförfattarens underskrift 
 
Namnförtydligande  
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Bilaga 3 – Berättarvalen  
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