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Abstract: Forskning visar att läsförståelsen hos de svenska skolbarnen ökar, men ändå talas det 
om att vi som lärare måste hjälpas åt att försöka motivera elever till att läsa mer, då läsmotivationen 
saknas. Denna systematiska litteraturstudie syftar till att undersöka vad den svenskämnesdidaktiska 
forskningen säger om läsmotivationen hos högstadieungdomar i skönlitterär läsning. Genom att 
även undersöka elevers förhållningssätt till läsningen vill jag veta vilka faktorer som är betydande 
för motivation till läsning av skönlitteratur. Frågeställningarna som användes i studien var:  

• Hur ser högstadieelevers läsmotivation ut idag enligt den ämnesdidaktiska forskningen? 
• Vilka faktorer visar den ämnesdidaktiska forskningen är viktiga för att öka elevers 

läsmotivation enligt högstadieelever? 
 

Resultaten visade att attityden till läsning var både positiv och negativ, men att det fanns flera 
aspekter att ta hänsyn till för motivationshöjning hos eleverna. De aspekter som det främst talades 
om var en bra läsmiljö – både hemma och i skolan, bokval samt igenkänningsfaktor i boken. Sociala 
faktorer spelade också in och slutligen spelade även belöningar och mål in. 
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1 Inledning 
 

Under flertalet år som både lärarvikarie samt VFU-student har jag jobbat hårt för att motivera hög-
stadieelever till skönlitterär läsning, men också oroats över hur stor bristen för deras läsmotivation 
är. För mig, som läser minst två böcker i veckan, känns det absurt att flertalet av mina elever i 
många fall inte läst en bok på fritiden. När jag frågar dem varför de inte läser, så möts jag ofta av 
svaret ”det är så tråkigt”. Detta är även något som Ohlsson (2012:47) skriver om, att kommentarer 
liknande ”det är tråkigt” är de som ofta hörs i samband med läsning i skolan, och uppfattningen 
bland många skolungdomar verkar generellt vara så. Ohlsson (2012:48) skriver även att när han 
pratat med elever i sin yrkesutövning som bibliotekarie har han ”stött på uppfattningen att skön-
litteratur är meningslös eftersom den är påhittad”. Läsning utgör en central del av grunden för 
vidare kunskapsinlärning i skolan, vilket även innebär att om eleven har svårt med motivationen 
för läsning i skolan och har svårt för att förstå texter, så kan det leda till att förståelsen även i andra 
ämnen sjunker. Jerrim och Moss (2019) poängterar i sin studie ”The link between fiction and 
teenagers’ reading skills: International evidence from the OECD PISA study” att läsning av skön-
litteratur är en metod som visat sig vara effektiv när det kommer till att öka elevernas läsförståelse 
och även deras läsmotivation. 

Många positiva aspekter kommer vid läsning av skönlitteratur. Skolverket (2011a) skriver bland 
annat i sin studie ”Därför läser vi skönlitteratur” att skönlitterär läsning ger upplevelser och 
kunskap, det utvecklar och stärker den personliga identiteten, ger kunskap och i och med det 
förståelse för kulturell mångfald, motverkar odemokratiska värderingar samt skapar empatiska och 
demokratiska elever. Under fliken ”Skolans värdegrund och uppdrag” (Skolverket, 2011c) står det 
att eleverna ska lära sig om människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet 
mellan människor samt de grundläggande demokratiska värderingarna. Det kan därför ses ett sam-
band mellan de påstådda effekterna av läsning och skolans värdegrund, vilket är relevant för denna 
studie. 

Skönlitteratur utgör en central del av undervisningen i ämnet svenska och har en väldigt fram-
trädande del i hela den svenska skolans uppbyggnad, vilket innebär att läsförståelse är något de 
svenska eleverna borde få goda resultat i. Eller? PISA (Programme for International Student 
Assessment) är en internationell studie som genomförs vart tredje år med 15-åriga elever och är 
världens största elevstudie enligt Skolverket (2019). PISA utför bland annat läsförståelsetester. 
Under tidigare år har svenska elever legat högt i rankningen men år 2006 började man ana en nedåt-
gående spiral, och 2012 visade det sig att resultaten sjunkit drastiskt och snittpoängen i läsförståelse 
låg på 483 poäng. De nedåtgående resultaten ledde därför till att lärarna försökt motivera sina elever 
till att läsa mer, vilket gav ett positivt resultat, då det år 2015 visade sig att resultaten faktiskt ökat 
något för svenska elever då vi låg på ett snitt på 500 poäng. Resultaten från år 2018 visade även på 
fortsatt ökning då vi ligger på 506 poäng nu, och i läsförståelse är det nu bara fyra OECD-länder 
som har bättre resultat än de svenska eleverna enligt rapporten från Skolverket (2019). Under-
sökningar visar trots allt på en förbättring inom läsförståelsen, men vad är det som gör att eleverna 
inte vill läsa? 

I samhället idag så har läsintresset sjunkit rent generellt enligt undersökningen ”Läsning handlar 
inte bara om svenskämnet” (Skolverket 2019), medan debatten om vikten av läsning ständigt är i 
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gång. Ett exempel på det är att Sveriges regering år 2016 beslutade om att tillkalla en kommitté som 
fick uppdraget att göra satsningen ”Hela Sverige läser”, med bland annat skolan och kultur- och 
föreningsliv. Syftet med denna satsning var att den skulle bidra till att ge alla barn och ungdomar 
mer likvärdiga förutsättningar med läsningen, att de skulle få en fullgod läsförmåga och lustfyllda 
läsupplevelser. Rent konkret innebar denna satsning att få fler yrkesgrupper/föreningar att läsa för 
barn och ungdomar, samt att få barn och ungdomar att läsa mer både i skolan och på fritiden.  

Mina egna erfarenheter säger att elever oftast inte har en så stor läsmotivation, medan resultaten 
från PISA-undersökningarna säger att läsförståelsen successivt börjar öka – vilket visar på vikten 
av vidare studier inom ämnet läsmotivation och de olika faktorer som anses vara viktiga för 
motivationen. I och med detta kommer uppsatsens fokus att ligga på ett elevperspektiv, eftersom 
det trots allt är eleverna som skolan handlar om.  

 

2 Bakgrund 
 

I kommande avsnitt presenteras först en begreppsdefinition av återkommande begrepp i studien, 
sedan hur skönlitterär läsning ser ut idag, resultaten från senaste PISA-mätningen, vikten av läsning 
och sist vad styrdokumenten säger om läsning och motivation för grundskolans senare år i ämnet 
svenska. 

 

2.1 Begreppsdefinition 

Läsförmåga är i denna studie ett återkommande begrepp och för att definiera det används den 
definition som finns i rapporten PISA 2003 (2004:106). Där står det att begreppet literacy tidigare 
har använts för att beskriva förmågan att läsa och skriva. Den nya definitionen lyder: ”Förmåga att 
förstå, använda och reflektera över texter för att uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och 
sin potential och för att delta i samhället” (PISA 2003, 2004:106). I denna studie har jag valt att 
följa den nya definitionen från PISA för att använda mig av så ny definition som möjligt då det 
innebär att studien blir mer relevant. 

I denna studie kommer både motivation ensamt som begrepp att förekomma, men även det samman-
satta ordet läsmotivation förekommer. I denna studie menas läsmotivation vara ett resultat av både 
inre och yttre motivation, som förklaras under begreppet motivation. En mer utförlig förklaring kan 
vara att om eleven har ett intresse för att läsa, förslagsvis även på fritiden, så innebär det att eleven 
har en inre motivation för att läsa. Om eleven istället enbart läser litteratur i skolan med syfte att få 
betyg handlar det istället om yttre motivation. Drar man begreppet till sin spets här kan det då ses 
som en förenkling. Om exempelvis en elev önskar att bli läkare för att hjälpa sjuka och enkom 
därför läser för att få höga betyg, då kan man också se det som en inre motivation, men inte en 
inre motivation till läsning i sig. I denna studie avser läsmotivation att individen/eleven har ett 
intresse och en motivation till att läsa. 

Ordet motivation är i denna studie ett återkommande begrepp, eftersom det ofta används för att 
definiera motivationsfaktorer till elevernas läsning. Enligt SAOL (Svenska Akademins ordlista) 
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betyder det ”system av motiv för handlande; inre motivering, drivkraft”. Håkan Jenner (2004:41–
43) anser att begreppet är svårdefinierat och att man utifrån just ordet motivation kan lägga till inre 
motivation samt yttre motivation till definitionen. Han menar att motivation består av tre samverkande 
faktorer: den första berör motivation som inre faktor, den andra aspekten är att det finns en tanke 
om målsträvan hos individen, det vill säga att handlandet är riktat mot något. Den tredje och sista 
aspekten sker genom att det är en växelverkan mellan personens drivkraft och mål, som utifrån de 
aspekterna i samband med individens självförtroende ser om målen uppnås eller inte – utifrån detta 
kopplas denna aspekt även ihop med den yttre motivationen. Men utifrån vad Jenner (2004:43–44) 
skriver så är det inte enbart dessa tre faktorer som påverkar motivationen, utan han menar även att 
motivationsprocessen påverkas av individfaktorer samt sociala faktorer. Här nämns tre nya faktorer 
som spelar roll i processen – den första handlar om att individen bör se målet och om det är 
uppnåbart, den andra handlar om individen anser att den ser någon nytta med att uppnå målet och 
den tredje, och sista, handlar om individens egen bedömning om risken att misslyckas. 

Skönlitteratur är enligt Ohlsson (2012:24) ett sammansatt ord från franskan, belles (= skön) och 
lettres (= litteratur) och betecknar det som är skrivet i konstnärligt syfte. Heith (2006:214) beskriver 
det som att skönlitteratur är utifrån fiktion, vilket innebär utifrån påhittade historier, till skillnad 
från facklitteratur. Heith (2006:214) menar att skönlitteratur är, till skillnad mot sakprosa, baserat 
på berättelser eller böcker med konstnärliga mål. Denna studie kommer att ha sin utgångspunkt i 
den skönlitterära läsningen. 

Starka och svaga elever är ett uttryck som kan tolkas på olika sätt. I denna studie är innebörden av 
begreppet att starka elever är elever som är bra på att läsa, medan svaga elever innebär att vara 
sämre på att läsa. Begreppet används främst i diskussionsdelen. Denna definition avser just läsning, 
i och med studiens syfte, men rent generellt brukar man mena att en stark elev är en elev som är 
stark i sin klass och med lätthet når både mål och kunskapskrav. Ser man till denna typ av definition 
så stämmer det överens med Zieglers (2010) modell över hur begåvning definieras. Ziegler menar 
att begåvning är en egenskap hos en person som är på god väg att utveckla sina resultat ytterligare, 
men poängterar också att det är svårt att fastställa de kännetecken som hör till en begåvad person 
i och med att det är ett begrepp som tolkas på flera olika sätt. 

 

2.2 Dagens läsning och PISA-resultat 

I samhället vi lever i idag både krävs och förväntas det att varje individ ska kunna läsa, och skolan 
bär på ett stort ansvar för att se till att varje elev utvecklar en god läsförmåga. Kraven på läs-
kunnighet har funnits i Sverige från 1600-talet, men då kontrollerades läskunnigheten hos alla med 
husförhör om innehållet i kyrkans bibel enligt Svenska kyrkan. I dagens samhälle sker läsningen på 
ett annat sätt, inga husförhör hålls och vi har större valmöjligheter till läsning. Det underlättar för 
många att läsning idag kan ske via tidskrifter, böcker, surfplattor samt även via ljudböcker. Trots 
alla våra olika tillgångar verkar de människor som lever i dagens samhälle läsa mindre, enligt tidigare 
nämnd undersökning från Skolverket (2019).  

Även om läskunnigheten i Sverige i dag är hög skriver Petersson (2009:22) att ungdomar som läser 
böcker blir allt färre, och deras läsvanor är under förändring. Morgan m.fl. (2008) tar upp att 
elevernas läsmotivation har ett samband till deras läsförmåga: om eleven till exempel har en positiv 
läsmotivation blir elevens läsförmåga bättre och vice versa med en negativ läsmotivation – då blir 



 
 

4 
 

läsförmågan försvagad. Taube (2014) skriver att många elever upplever läsningen av skönlitteratur 
som negativ men att det då är viktigt att skapa motivation och intresse och att barn ofta utvecklar 
en bild av sin egen förmåga när det gäller läsning. Taube (2014) poängterar vikten av denna självbild 
för att den påverkar elevens motivation att vilja lära sig och att det därför är viktigt att denna 
självbild är positiv. 

I och med den bristande läsmotivationen idag kan den också påverka elevers skolresultat. Som 
tidigare nämnts så är PISA (Programme for International Student Assessment) en internationell 
studie som genomförs vart tredje år med 15-åringar. Bland annat utförs läsförståelsetester, och 
mellan år 2000 och 2012 hade Sverige den största resultatförsämringen av alla deltagande länder 
enligt Skolverket. Undersökningen visade år 2012 att framförallt de lågpresterande elevernas 
resultat hade sjunkit och att det i störst utsträckning var pojkar som hade lägst resultat. När det 
resultatet kom lade Skolverket en ökad insats på att få lärarna att motivera sina elever till att läsa 
mer, och år 2015 syntes resultat i form av förbättring. När resultatet för år 2018 nyligen offentlig-
gjordes visade även det på förbättring enligt Skolverkets hemsida, vilket innebär att det nu bara är 
fyra OECD-länder som har högre resultat än de svenska eleverna. I figur 1 från Skolverket nedan 
så illustreras resultaten. 

Figur 1: Resultatutveckling i PISA-undersökning åren 2000–2018 

  

År 2012 hade de svenska eleverna 483 poäng, år 2015 ökade det till 500 poäng och i den senaste 
mätningen hade svenska elever 506 poäng. OECD-genomsnittet i PISA 2018 låg på 487 poäng. 
Som tydligt kan ses på bilden är vi alltså inte ännu så högt som vi en gång varit, men vi ligger på en 
stadig uppgång. 
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2.3 Vikten av skönlitterär läsning 

Inledningsvis i detta avsnitt presenteras vikten av läsning i samhället, sedan vikten av läsning för 
språkförståelse och slutligen vikten av läsning för personlig utveckling.  

Överallt i samhället så möts alla individer av läsning och skrivning, textuella möten uppstår överallt 
och på i stort sett alla jobb i dagens samhälle. Karlsson (2012) låter dessa tankar vara något som 
poängteras i sin bok En arbetsdag i skriftsamhället, och menar därför att en god läsförmåga och 
utvecklande lästekniker i och med dessa möten blir centrala för elevers lärande. Om våra elever ska 
kunna fungera ute i både samhället och som medborgare menar Karlsson (2012) att det är viktigt 
för lärare att poängtera vikten av läsningen för sina elever just eftersom läsningen troligtvis alltid 
kommer ha en betydande del i samhället. 

Den ämnesdidaktiska forskningen visar på flera fördelar med läsning av skönlitteratur, och en av 
de allra viktigaste anledningarna menar många forskare (bland annat Ohlson (2012) och Öhman 
(2015)) är för att det är språkutvecklande. Ohlsson (2012:67) skriver att ”all läsning utvecklar vår 
känsla för språket på ett effektivt sätt, både vad gäller ordförråd, syntax och förståelse av explicita 
och implicita budskap.” Öhman (2015:20) är inne på liknande spår (språkkänsla och ordkunskap 
bland annat), men skriver också att läsning av skönlitteratur kanske inte gör dig till en bättre 
människa, men har många positiva effekter. Det han poängterar är det allra viktigaste med läsningen 
är själva berättelsen: det är genom berättandet som vi som läsare får tillträde till en annan verklighet 
som skapar och förbinder människor, händelser och platser. Öhman (2012:22) menar att det kan 
ha ett egenvärde att låta sig uppslukas av all slags litteratur. Han poängterar också att utifrån detta 
kan koncentrationsförmågan förbättras.  

Men varför ska vi läsa skönlitteratur för personlig utveckling? Ohlsson (2012:51–52) skriver att 
skönlitteratur inte ligger på det materiella planet, exempelvis är det inte något som genererar pengar 
till utövaren, men att med ett öppet sinne och utan skyddsnät kunna kasta sig in i böckernas värld 
ger istället något instrumentellt värde. Han anser att skönlitterär läsning kan komplettera och hjälpa 
oss att leva på ett rikare sätt i och med ett öppnare liv med mer förståelse. Det Ohlsson (2012:53) 
menar är att läsning av skönlitteratur bland annat utvecklar och stärker din personliga och kulturella 
identitet, ger förtrogenhet med kulturarvet, motverkar odemokratiska värderingar och ger kunskap 
om och därmed även förståelse och sympati för kulturell mångfald.  

 

2.4 Vad säger styrdokumenten om skönlitterär läsning i ämnet svenska? 

Som tidigare nämnts finns det flera gemensamma nämnare mellan skolans uppdrag och de positiva 
aspekterna av läsning. Utifrån grundskolans värdegrund finns därför goda argument till varför 
skönlitterär läsning bör ske, men i ämnet svenska finns det specifika kunskapskrav samt delar från 
det centrala innehållet där enbart skönlitterär läsning finns i fokus. I det centrala innehållet 
(Skolverket, 2011c) för årskurs 7–9 i ämnet svenska står bland annat att eleverna ska läsa olika 
skönlitterära genrer och utifrån det förstå hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig från varandra, 
eleverna ska läsa skönlitteratur om ungdomar och vuxna från olika tider och från olika länder samt 
så ska skönlitteraturen som eleverna läser även belysa människors villkor samt identitets- och 
livsfrågor. 
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Detta är en del av de punkter som tas upp under det centrala innehållet, men dessa punkter är de 
som främst belyses i ämnet svenska. Det centrala innehållet i läroplanen visar tydligt att skönlitterär 
läsning har en stor del i ämnet och syftet med ämnet, och på vikten av att lära sig något samtidigt 
som man läser. I läroplanen för lågstadiet ända upp till gymnasiet, framkommer det att både läsning 
och läsförståelse har ett stort fokus i det centrala innehållet.   

Ser vi till grundskolans kunskapskrav (Skolverket, 2011c) kan vi även där plocka ut delar som har 
med skönlitterär läsning att göra. Det som framkommer är: 

• Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i 
huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.  

• Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till 
tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.  

• Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka 
och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande 
budskap i olika verk.  

• Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess 
upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har 
påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. 

 
 
 

3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vad den ämnesdidaktiska forskningen visar om läs-
motivationen hos högstadieungdomar i relation till skönlitterär läsning. Genom att även undersöka 
elevers förhållningssätt till läsningen vill jag veta vilka faktorer som är betydande för att höja 
motivation vid läsning.  

Följande frågeställningar kommer att besvaras: 

• Hur ser högstadieelevers läsmotivation ut idag enligt den ämnesdidaktiska forskningen? 
• Vilka faktorer visar den ämnesdidaktiska forskningen är viktiga för att öka elevers läs-

motivation enligt högstadieelever? 
 

 

4 Metod 
 

I detta avsnitt presenteras först val av studie, sedan datainsamlingsmetoder med beskrivning av 
avgränsningar, därefter val av litteratur och slutligen de etiska aspekter som studien har tagit hänsyn 
till.  

Denna undersökning görs i form av en systematisk litteraturstudie. Enligt Eriksson Barajas, Fors-
berg och Wengström (2013) innebär en systematisk litteraturstudie att författaren till studien 
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systematiskt ska söka, kritiskt granska samt därefter sammanställa litteraturen inom ett visst 
område. De menar att syftet med just en systematisk litteraturstudie är att bidra med kunskap inom 
ett visst ämnesområde, som är baserad på tidigare genomförd samt publicerad forskning. Det inne-
bär rent konkret att svar på frågeställningarna kommer att sökas i publicerade forskningsresultat, 
och därefter kommer forskningen att kritiskt granskas och sammanställas. 

 

4.1 Sökning i databas 

När sökning i databaser har genomförts så har jag sökt i databaserna Summon och ERIC EBSCO. 
Sökningen har skett mellan 2019-12-05 och 2019-12-28. Summon är en söktjänst som finns via 
Högskolan Dalarna, där man kan söka i både bibliotekets tryckta och elektroniska material. ERIC 
EBSCO är en databas med inriktning mot pedagogik, utbildning och lärande som sponsras av det 
utbildningsvetenskapliga institutet från det amerikanska utbildningsdepartementet. Just den 
versionen av databasen anses vara ett viktigt verktyg för utbildningsforskare av alla slag, och ger 
många sökmöjligheter samt länkningar till bibliotek. Via Högskolan Dalarnas bibliotek finns 
åtkomst till många sökbaser, och för att kunna sålla ut just dessa två databaser fick jag hjälp av en 
bibliotekarie. Vi gick tillsammans igenom syfte samt frågeställningar för min studie och kom då 
överens efter flertalet sökningar i olika databaser att just dessa två passade bäst för att nå forskning 
som är relevant för min undersökning. 

Sökningar i dessa databaser gjordes utifrån specificerade sökord som valts ut i förväg. Sökorden 
togs fram med hjälp av frågeställningarna för studien och med hjälp av bibliotekarie. Sökorden som 
togs fram och användes var: läsmotivation, reading, motivation och teenagers. För att kunna 
kombinera sökorden användes den booleska operatorn AND som gör så att sökorden kan 
kombineras, vilket innebär att alla sökord måste finnas med i källorna som tas fram. Sökorden 
diskuteras senare under rubriken Metoddiskussion. Enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013:79) blir 
sökningen med hjälp av detta mer begränsad. I tabellen i avsnitt 4.3 så presenteras alla sökresultat 
samt ordkombinationer. I och med att jag vill veta om litteraturen är kritiskt granskad innan den 
lagts upp i databaserna valde jag därför att endast visa resultat som var markerade ”peer reviewed”, 
vilket innebär att artikeln blivit expertgranskad innan den publicerades. 

 

4.2 Manuell sökning 

När databassökningarna var klara så sammanställdes dem och jag insåg att det inte fanns tillräckligt 
med material för att kunna genomföra denna studie, då antalet källor var för få och inte gav full-
ständigt svar på de frågor som finns. Ytterligare underlag krävdes helt enkelt, och enligt Eriksson 
Barajas m.fl. (2013:74) kan en manuell sökning göras genom att författaren på egen hand söker 
efter mer litteratur. Detta menar de att man kan göra genom att bland annat studera referenslistor 
i andra artiklar och avhandlingar. I och med detta gjordes därför en manuell sökning, där jag valde 
att studera referenslistor i andra examensarbeten med liknande syften. Efter att ha studerat flertalet 
referenslistor fann jag totalt tre återkommande källor, varav två avhandlingar och en artikel. Dock 
var det svårt att hitta relativt nya avhandlingar, och därför tog jag med en avhandling från 2006. 
Anledningen till att jag inte ville ha med äldre avhandlingar än från 2011 är på grund av att läro-
planen då ändrades, vilket diskuteras mer under avsnitt 6.1 Metoddiskussion. De avhandlingar jag 
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från början valde var Malin Bardenstams avhandling Att bygga läsning – om byggelevers förhållningssätt 
till läsning i svenskämnet på gymnasiet (2012) samt Birgitta Bommarcos avhandling Texter i dialog – en 
studie om gymnasieelevers litteraturläsning (2006). Men efter mycket läsande valde jag till sist att inte 
använda mig av den förstnämnda, då elevernas ålder i studien påverkade resultatet för mycket, 
vilket även det diskuteras i avsnitt 6.1 Metoddiskussion. Artikeln som valdes via manuell sökning 
var Linda B. Gambrells ”Seven rules of engagement: what’s most important to know about 
motivation to read” (2011). 

 

4.3 Sökresultat 

Databas Sökord Antal träffar Lästa 
abstract 

Lästa i 
fulltext 

Användbar 
litteratur 

Summon Läsmotivation 0 0 0 0 
 
Summon 

Reading AND 
motivation 
AND 
teenagers 

18 184 15 8 “The social 
side of 
engaged 
reading for 
young 
adolescents” 
 
”Peer group 
and friend 
influences on 
the social 
acceptability of 
adolescent 
book reading” 

ERIC 
EBSCO 

Reading AND 
motivation 
AND 
teenagers 

58 21 11 “Developing 
and sustaining 
reading habit 
among 
teenagers” 

Tabell 1. Databassökningar 

Den svenskordade sökningen gjorde jag med kriteriet ”peer reviewed”. Detta resulterade inte i 
någon träff. Tog jag däremot bort det kriteriet fanns det 26 träffar på Summon. 

 

4.4 Val samt värdering av litteratur 

Urvalet av dessa sökningar gjordes i flera steg. Steg ett var för mig att välja ut artiklar utifrån deras 
titlar. Efter det så lästes abstracten till de artiklar som utifrån rubriken ansetts vara relevanta. För 
att sedan urskilja de mest relevanta artiklarna hade jag vissa inkluderingskriterier:  

• Publiceringsår 2011–2019 
• Skrivet på engelska eller svenska 
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• Urvalsgruppen är tonåringar (gärna främst högstadiet, men gymnasiet följer därpå i 
prioriteringsordning) 

• Artiklarna ska vara kritiskt granskad enligt peer reviewed 
• Artiklarna ska stå i fulltext 

 
Utifrån dessa kriterier valdes 5 artiklar och avhandlingar ut. Nedan sker en kort presentation av 
valda avhandlingar och artiklar.  

• Linda B. Gambrell: “Seven rules of engagement: what’s most important to know about 
motivation to read” (2011). Den vetenskapliga artikeln hittades via manuell sökning. För-
fattaren presenterar sju olika forskningsbaserade punkter som hon anser viktiga vid ung-
domars motivation till läsning. Hon belyser hur en lärare bör arbeta för att öka elevernas 
motivation. Till denna studie anses alla sju regler vara av relevans vilket framkommer i hela 
resultatdelen. 
 

• Birgitta Bommarco: Texter i dialog – en studie om gymnasieelevers litteraturläsning (2006). Avhand-
lingen hittades via manuell sökning. Syftet var att få kunskaper om vad som händer när 
gymnasieelever läser skönlitterära texter i skolan. I denna avhandling består materialet av 
elevers skriftliga texter men även inspelade boksamtal och intervjuer för en bredd för 
studiens syfte. Det som är relevant till denna studie framkommer främst i kapitlen 5.1, 5.2 
samt 5.3. 

 

• Azlin Norhaini Mansor, Mohd Sattar Rasul, Rose Amnah Abd Rauf och Bee Lian Koh: 
“Developing and sustaining reading habit among teenagers” (2013). Den vetenskapliga 
artikeln hittades i databasen ERIC EBSCO. Syftet var att identifiera de faktorer som leder 
till elevers intresse för läsning, men även vad som sedan krävs för att bibehålla det intresset. 
I resultatdelen benämns författarna som ”Mansor m.fl.”. Det som främst var relevant för 
resultatet i denna studie framkommer i samtliga kapitel förutom kapitel 5.3. 

 

• Gay Ivey: “The social side of engaged reading for young adolescents” (2014). Den veten-
skapliga artikeln hittades i databasen Summon. Syftet var att undersöka 70 högstadieelevers 
attityder till sina läsupplevelser kring skönlitterär läsning, utifrån att deras lärare tagit ett, 
enligt vissa, radikalt beslut om läsning i klassrummet. Beslutet som läraren tagit handlade 
kort om att låta eleverna själva bestämma vad som skulle, och inte skulle, läsas och sedan 
utifrån det bestämma hur de ville arbeta med läsningen. Det som främst är relevant inför 
resultatet i denna studie framkommer i kapitel 5.3, igenkänningsfaktorn hos eleverna, samt 
i kapitel 5.4, där kamratstödet poängteras. 

 

• Margaret K. Merga: ”Peer group and friend influences on the social acceptability of 
adolescent book reading” (2014). Den vetenskapliga artikeln hittades i databasen Summon. 
Syftet med artikeln var att utforska gymnasielevers inställning till nöjesläsning av skön-
litteratur samt dess sociala status. Denna artikel fokuserar på resultaten på de kvantitativa 
data som togs fram, utifrån en enkät med 41 frågor. Det som framkommer som intresse 
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för denna studie är 5.1, attityderna till skönlitterär läsning hos eleverna, samt 5.4 där 
betoningen ligger på att eleverna anser sig bli mer motiverade om de får boken rekommen-
derad av en kamrat. 

 
Viktigt att poängtera till studiens resultatdel är att alla undersökningar som gjorts till den litteratur 
jag valt ut är relativt små, vilket innebär att reliabiliteten inte är hög. Det i sin tur leder till att 
generaliseringar därför inte bör göras. Eftersom alla undersökningar dock visar på liknande resultat 
kan de tillsammans stärka resultatet, vilket är viktigt att ha i åtanke. 
 

4.4 Etiska aspekter 

Som tidigare nämnts så ställs frågorna till litteraturen i en systematisk litteraturstudie inte direkt till 
några personer som exempelvis en grupp elever. Därför menar Eriksson Barajas m.fl. (2013:69) att 
de etiska överväganden som finns i detta fall bör handla om urval och presentation av de resultat 
som hittas i tidigare forskning. I en sådan här studie är det viktigt att presentera alla resultat, även 
om de både stöder och inte stöder hypotesen som ställs, och Eriksson Barajas m.fl. (2013:70) 
poängterar det oetiska i att endast presentera de källor som stöder forskarens åsikt. För att mot-
verka detta har jag som författare valt att inkludera all litteratur, var sig den stöder eller inte bevisar 
min hypotes. 

  

5 Resultat 
 
I kommande avsnitt presenteras först ett delkapitel om attityder till läsning samt vilken läs-
motivation eleverna har till skönlitterär läsning, därefter presenteras de faktorer som elever anser 
vara motivationshöjande utan rangordning. De rubrikerna är därför namnsatta utifrån de faktorer 
som är av betydelse i undersökningarna, och dessa är: läsmiljön runt omkring eleven – hemma och 
i klassrummet, bokval och igenkänningsfaktorer, sociala faktorer och slutligen belöningar och mål.  

 
5.1 Attityder till läsning samt elevernas läsmotivation 
 
I samtliga artiklar och avhandlingar framkommer att elevernas attityder till att läsa skönlitteratur 
ofta ses som negativa. Merga (2014:1) skriver att både i hennes undersökning och i andra studier 
visar sig läsning ofta vara något som anses vara ”icke coolt” och ”för nördar”. Speciellt, menar hon, 
är det bland pojkarna det anses som mest ”tråkigt” och ”icke coolt”. I hennes undersökning 
kommer hon fram till (2014:8) att anledningen till att ungdomarna läser så lite är just för att det 
anses vara ”icke coolt”. Men sedan välkända bokserier blivit film, bland annat Harry Potter, Twilight 
och Hunger-spelen, har attityderna och inställningen till läsning förändrats lite hos ungdomarna – till 
det bättre, menar hon. Detta är något som både uppfattas som nördigt hos vissa elever, men ändå 
blivit otroligt populärt hos en stor andel ungdomar.  
 
Bommarco (2006:58) är av liknande åsikt och poängterar vikten av att eleverna ibland upplevs ha 
svårt att våga lyfta fram sina reflektioner. Deras attityder kan då förändras om läraren skapar ett 
klassrum där dialoger sker, istället för monologer. Det är först då som eleverna vågar lyfta vad de 
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läst och oftast då reflekterar kring hur intressant de tycker läsning är. Mansor m.fl. (2013:357) ser 
ett samband mellan att vara en god läsare som elev och att vara en duktig språkelev: att om man 
läser bra så är man också duktig på att skriva och uttrycka sig. Mansor m.fl. (2013) fortsätter med 
att formulera att även om 87 % av de elever de pratat med säger sig läsa mycket så läser de endast 
i snitt två böcker per år, vilket Mansor m.fl. (2013) påpekar är väldigt lite. I Gambrells studie 
(2011:172) framgår att 37 % av eleverna har svarat att de inte alls upplever läsning som något 
njutningsfullt utan endast gör det för att de måste, och de elever som svarat att de tyckte om att 
läsa ansågs ha bättre studieresultat. Hon menar att om eleverna inte är tillräckligt motiverade till att 
läsa så når de aldrig sin fulla läskunnighetspotential, vilket kan vara hämmande för exempelvis deras 
betyg i slutändan. Gambrell (2011) skriver också att undersökningar tidigare visat på att det finns 
samband mellan elevernas föräldrars utbildning och betyg: ju högre utbildning föräldrarna haft 
desto högre betyg har eleven nått. Men i Gambrells studie (2011:172) poängteras också vikten av 
att elever med högt läsengagemang som har föräldrar med lägre utbildning ändå kunde ha högre 
läsengagemang och betyg än elever med högre utbildade föräldrar. Med detta menar Gambrell att 
forskningen i studien visar att elevens motivation inom läsning är viktigare än elevens bakgrund, 
vilket hon lägger till grund för sin egen forskning om att höja elevers läsmotivation.  
 
 
5.2 Läsmiljön runt omkring – hemma och i klassrum 
 
I samtliga avhandlingar och artiklar framgår det att läsmotivationen för att läsa skönlitteratur för-
stärks om klassrumsmiljön, och/eller hemmiljön är ”bra”, enligt eleverna. Men vad innebär en bra 
läsmiljö? 
 
Mansor m.fl. (2013:363) skriver om betydelsen av läsning hemma, och poängterar bland annat 
vikten av att läsa god natt-sagor, att man redan från början som förälder väcker läsintresse hos 
barnet för att få bibehålla läsintresset genom hela uppväxten. I denna studie så tas enbart vikten av 
mammans roll att läsa upp, medan pappans roll för bibehållet läsintresse inte alls nämns i den på 
samma sätt. Även Bommarco (2006:199) är inne på samma spår, att man inte bör underskatta 
elevernas mammor som förmedlare av litteratur, då hon sett att det oftast är mammorna som ger 
rekommendationer om läsvärda böcker till sina barn. Och att därför mammorna troligtvis har den 
bästa inblicken i ungdomars läsning rent generellt. En tredjedel av eleverna i hennes undersökning 
uppger att de fått boktips av sin mamma, vilket är en ganska hög siffra enligt Bommarco. Men 
Bommarco (2006:205) vill poängtera att hemmiljön inte bara spelar roll, utan även klassrumsmiljön. 
Hon menar att om eleverna upplever att läraren är genuint intresserad av läsning, så kan detta ofta 
föras över till eleverna själva vilket kan öka deras läsmotivation. En elev sade just detta i under-
sökningen av Bommarco (2006:205), att det märktes att när läraren tyckte att det var kul att läsa så 
märktes det även i att eleverna upplevde det roligare. Det kan ses som positiva aspekter av att före-
gå med gott exempel – när eleverna har föräldrar och lärare som engagerar sig i läsningen ökar 
deras chanser till god läsmotivation. Mansor m.fl. (2013:364) tar också upp detta och beskriver 
vikten av att eleverna har föräldrar som hela tiden uppmuntrar och ger stöd till att läsa hemma, 
samt att eleverna har stöd av en engagerad lärare i skolmiljön. 
 
Gambrell (2011:174) skriver om vikten av böckernas tillgänglighet i klassrummet och att 
motivationen bevisligen ökar om tillgången av ett brett sortiment finns där. Hon poängterar vikten 
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av att eleverna får tillgång till olika genrer, så att alla ska känna att utbudet är brett och hittar något 
som passar dem, samt att det bidrar till att visa för eleverna att deras läsning är värdefull och viktig 
i och med att tillgängligheten för den alltid finns där. Gambrell ger även klassrumstips i form av att 
läraren borde läsa högt ur cirka tio till tolv olika böcker i veckan, med en ”bokförsäljar”-ton, för 
att på så vis skapa en bredd av vad eleverna känner till för böcker samt väcka ett intresse för en 
eller flera böcker. För att nå eleverna, enligt dem, så måste lärare försöka använda sig av de faktorer 
som finns i samhället, faktorer som de kanske dagligen ser. Exempelvis då som i detta fall, att den 
som är lärare agerar bokförsäljare. 
 
 
5.3 Bokval och igenkänningsfaktor 
 
Något som spelar en stor roll i att väcka elevernas läsintresse, enligt de själva, är bokvalet. 
Bommarco (2006:220–221) skriver att många av eleverna i hennes undersökning ansåg att deras 
läsning kändes som mest motiverande när de fick välja bok helt själva, medan vissa tyckte att det 
var svårt och därför inte i slutändan blev helt nöjd över valet. En elev drar till exempel slutsatsen 
att hen gärna vill diskutera det hen läst, vilket blev svårt när ingen av hens klasskamrater hade läst 
samma bok. Eleven tyckte då att det var tråkigt att inte ha någon att diskutera med, vilket gjorde 
att läsmotivationen sjönk. Bommarco drar därför slutsatsen att det finns en önskan hos många 
elever att diskutera ämnen kring det de läst, och ett tips kan vara att någon/några elever i klassen 
får hjälpa läraren när det är dags för bokval. Då får eleverna känna att de får vara med och påverka 
i viss mån, vilket de menar är en aspekt som höjer motivationen. Hon menar också, utifrån hennes 
resultat ur ett elevperspektiv, att klassrummet måste bli en mötesplats för olika röster och åsikter 
kring litteraturläsning, och att det är viktigt att lärarens roll inte alltid ska vara en kunskapsvärdering, 
utan att läraren ska vara som en samtalspartner som går in och stöttar där det behövs.  
 
Även Gambrell (2011:175) menar att eleverna blir mer motiverade när de själva får vara delaktiga i 
vad de ska läsa. Hon menar att den inre motivationen ökar och att eleverna anstränger sig mer för 
att förstå vad de läser. Det framgår i hennes artikel att motivationen hos eleverna ökar när de får 
välja själva, för att de då får möjlighet att själva välja vad de lär sig och att eleverna då upplever sig 
ha viss självständighet och kontroll över sitt eget lärande. 
 
Ivey (2014:168–169) skriver om igenkänningsfaktorn hos eleverna, och skriver att när eleverna fick 
diskutera sinsemellan om böckerna och böckernas karaktärer och om igenkänningsfaktorn fanns, 
så blev diskussionerna mer livliga enligt både eleverna själva men även enligt läraren. Författaren 
menar att grunden till engagerad läsning är just att diskutera med varandra och få någon typ av 
igenkänning i böckerna. Kan eleverna därefter koppla det de läst till sina egna känslor och tankar 
kan de öka möjligheterna till att få en djupare förståelse. Gambrell (2011:173) skriver att eleverna 
blir mer motiverade till att läsa när det finns en igenkänningsfaktor samt en relevans för deras liv. 
Hon menar att eleverna då ser ett större värde i läsningen och att det därför känns mer meningsfullt 
för dem. Gambrell ger ett tips: att låta eleverna skriva i en läsjournal efter varje gång de läst, då det 
är något hon upplevt fått eleverna motiverade. I läsjournalen uppmanas eleverna att skriva och 
reflektera kring vad de läst under den gången samt några minuters skrivning om hur det de läst kan 
jämföras med sina egna liv.  
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Bommarco (2006:177) skriver om begreppet ”subjektiv relevans” vilket har en innebörd om att 
elevernas anspråk på att innehållet i undervisningen ska inkludera dem och kännas relevant. I en 
intervju med en av ungdomarna i studien så diskuterar de just vikten av att kunna identifiera sig 
själva en del i läsningen, att den ska kännas relevant, för att det då upplevs roligare att läsa. 
Bommarco skriver att eleverna måste hitta länkar som förbinder sin egen erfarenhetsvärld och 
skolans värld, om skolan ska kännas meningsfull – likaså med läsningen. 
 
 
5.4 Sociala faktorer 
 
En faktor som återkom i flera av studierna som eleverna ansåg påverkade deras läsmotivation till 
det bättre var den sociala faktorn, som att exempelvis kunna dela sina läsupplevelser med sina 
kamrater. Merga (2014:3) uttrycker att eleverna uppger att de oftast blir mer motiverade om en vän 
rekommenderar boken och om de ser reklam om boken. Men hon menar också att ungdomar ofta 
umgås med likasinnade personer, så om du själv är en läsare umgås du mest med läsare, vilket gör 
att du då också vågar ge rekommendationer till dina vänner. Umgås man därför inte med någon 
som läser så skriver hon också att eleverna därför inte fick boktips av en vän och därför inte heller 
läste speciellt mycket. Undersökningarna som Merga (2014:3) skriver om menade att ofta tipsade 
flickor varandra mer om böcker än vad pojkarna gjorde. Mansor m.fl. (2013:363) tar också upp 
ovanstående med kamratskap och läsning. Att kunna diskutera läsningen med sina kamrater menar 
författarna är en viktig faktor som spelar in för ett fortsatt läsande i livet. De menar att en anledning 
till att detta är så viktigt är för att ungdomarna letar stöd och erkännanden hos kamraterna.  
 
Även Ivey (2014:168) tar upp kamratstödet som en viktig faktor för eleverna, och beskriver en 
situation där två elever tolkat en situation i boken olika och förklarar för varandra vad de anser att 
den andra eleven missat. Båda eleverna ansåg detta otroligt lärorikt och läste därefter kapitlet med 
andra ögon. Ivey (2014:169) fortsätter med att skriva att för att eleverna ska vilja prata så måste det 
finnas en förväntning hos läraren på att eleverna ska vilja prata. Det innebär att läraren måste stödja 
sina elever till att vilja prata. Både Ivey och eleverna i hennes undersökning menar att det är just 
pratandet och det sociala samspelet som eleverna utvecklas av, istället för att enbart göra tester i 
exempelvis läsförståelse, eftersom Ivey menar att det är just de sociala faktorerna, såsom pratandet 
tillsammans och det sociala samspelet eleverna sinsemellan, som skapar en läsmotivation. 
 
 
5.5 Belöningar och mål 
 

Belöningar och mål är en motivationsfaktor enligt Mansor m.fl., och en viktig aspekt enligt eleverna 
i den undersökningen. Mansor m.fl. (2014:362) skriver att några av ungdomarna såg det som en 
ökad motivation till att läsa om de faktiskt ägde en bok rent fysiskt, till skillnad från om de gick på 
biblioteket och lånade en bok. De kunde känna att de blev belönade för sin läsning om de läst ut 
boken de hade och därefter köpte en ny bok att läsa ut. Något som eleverna i samma undersökning 
tog upp som en viktig motivationsaspekt var att studera vidare på exempelvis högskola: de visste 
då att ju högre betyg de hade desto lättare skulle det gå att komma in på den skola de ville gå på.  
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6 Diskussion 
 
I följande del presenteras först en metoddiskussion och därefter en diskussion kring det fram-
komna resultatet utifrån studiens frågeställningar. 
 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Metoden som använts till denna studie är en systematisk litteraturstudie. En sådan metod har som 
avsikt att hitta all evidens som kan tänkas vara relevant för det valda ämnet, samt att på ett 
heltäckande sätt identifiera, bedöma och syntetisera studier som kan vara relevanta för det ämne 
som valts, menar Eriksson Barajas m.fl. (2013:28). 
 
Enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013:50) är det i denna del viktigt att bland annat diskutera studiens 
eventuella svagheter eller begränsningar. En eventuell svaghet i denna undersökning skulle kunna 
vara antalet artiklar som jag som författare bedömt varit tillräckliga. Eriksson Barajas m.fl. (2013:31) 
skriver att det i en systematisk litteraturstudie inte finns några regler för hur många studier som ska 
ingå, men resultatet i detta fall hade kunnat bli mer trovärdigt om antalet studier hade varit större. 
För att kunna öka antalet studier hade jag exempelvis kunnat söka i fler databaser för att öka 
chanserna att hitta mer relevant litteratur, samt även ändrat och varierat sökorden. Sökorden samt 
databaserna valdes i samråd med bibliotekarie. Men i efterhand skulle jag kunna göra om exempel-
vis det nuvarande sökordet ”teenager” till ”student high school” eller liknande just för att poängtera 
att jag vill att texterna som kom fram skulle innehålla information om elever i skolan. Detta är 
något som kan anses vara problematiskt i och med att sökorden kanske inte fångar in den in-
formation som jag var ute efter. Sökorden är bland annat formulerade så att studier om elever på 
högstadiet och motsvarade utbildningsnivåer skulle hittas. Nu fanns inte det så mycket forskning 
enbart kring elever på högstadiet vilket gjorde att vissa resultat kring gymnasieelever och mot-
svarande utbildningsnivåer även valdes ut.  
 
De avgränsningar som gjordes i det första urvalet gjordes för att öka studiens validitet och tro-
värdighet. I och med den stora mängd studier som dök upp vid en första sökning behövdes av-
gränsningar göras. Den första begränsningen som gjordes var att jag bara valde studier publicerade 
2011–2019, eftersom den nya läroplanen trädde i kraft då. Om någon studie skulle vara svensk ville 
jag att den skulle hänvisa till den nya läroplanen. Ytterligare en aspekt är att så ny forskning som 
möjligt var önskvärt. Till en början var min tanke att enbart ha svenska resultat, men insåg snabbt 
att det inte fanns tillräckligt mycket aktuell forskning för det. Därför utökade jag även till att 
materialet kunde vara skrivet på engelska. Urvalsgruppen som jag valde var tonåringar, allra främst 
högstadiet men gymnasiet föll därnäst i prioriteringsordning. Här kan man se att jag valde bort 
Malin Bardenstams avhandling Att bygga läsning – om byggelevers förhållningssätt till läsning i svenskämnet 
på gymnasiet (2012). Som tidigare nämnts påverkade elevernas ålder för mycket, då de såg mycket 
motivation till läsningen som en väg till höga betyg och komma in på en bra högskola. Då kände 
jag att det inte var relevant för studien i och med att fokus ligger på högstadieelever där fokus på 
högskola inte är som störst. De två sista avgränsningarna jag valde var att materialet skulle vara 
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kritiskt granskat enligt peer review, för att garantera att få fram information som godkänts av sak-
kunniga personer, samt stå i fulltext. 
 
Om de utvalda studierna och artiklarna uppfyllde ovan nämnda kriterier lästes de igenom i sin 
helhet för att sedan utvärderas om de skulle vara med i studien eller inte. För att få bästa möjliga 
resultat borde minst två personer, oberoende av varandra, läst alla artiklar och sedan valt ut. Därför 
kan man se att i och med att jag är den enda som valt ut artiklarna kan detta vara en svaghet för 
studien.  
 

 
6.2 Resultatdiskussion 
 
I denna del presenteras frågeställningarna med tillhörande diskussioner var för sig. 
 
 
6.2.1 Hur ser högstadieelevers läsmotivation ut idag enligt den ämnesdidaktiska 
forskningen? 

Resultatet i denna studie visar att det finns en hel del aspekter utifrån ett elevperspektiv som spelar 
stor roll för att höja läsmotivationen, som lärare bör ha i åtanke. Elevernas attityder och inställning 
rent generellt till skönlitterär läsning är både positiv och negativ. De positiva aspekterna med 
läsning var att en del elever ansåg det vara roligt, lärorikt och spännande, medan de negativa 
aspekterna som kom fram var att en del elever ansåg läsning vara ”icke coolt” och ”tråkigt”. De 
positiva aspekterna kan ses ha betydelse för ökad motivation. 
 
När jag inledde arbetet med denna studie trodde jag nog, baserat på egna erfarenheter inom skol-
världen, att den generella inställningen till läsning var sämre än vad resultatet i samtliga studier 
faktiskt visar. Detta är något som kan ses som en styrka för studien: eftersom resultaten är så pass 
lika varandra kan de anses vara representativa för en väldigt stor grupp elever. Anledningen till att 
jag personligen trodde på sämre inställning till läsning är för att när jag varit inom skolvärlden har 
majoriteten av eleverna varit svaga i läsning, vilket inneburit att de tyckt att det var ”tråkigt”. Jag 
kan relatera de olika attityderna till läsningen till begreppen starka och svaga elever, där de svaga 
eleverna ofta har en negativ inställning. De starka eleverna däremot kan ses vara de som inte haft 
några problem med läsning, vilket heller inte inneburit att de ännu fått någon negativ attityd. Det 
blir tydligt att motivationen kan variera och därför har en viktig påverkan för elevens attityd. För 
att få eleverna att bli starka inom just läsning visade resultatet på vikten av att vara engagerad som 
lärare. En viktig del i denna diskussion blir att se hur lärare aktivt jobbar för att stärka svaga elever 
inom läsning. 
 
 
6.2.2 Vilka faktorer är viktiga för att öka elevers läsmotivation enligt eleverna själva? 

Den första aspekten som alla studier poängterar är just vikten av en god läsmiljö både hemma och 
i skolan. Både Mansor m.fl. (2014) och Bommarco (2006) tog upp rollen som mamman hemma 
har, som den läsande modern: att redan från början läsa böcker och inspirera genom att själva läsa 
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skönlitteratur för att fånga sitt barns intresse och göra det till ett intresse som håller i sig resten av 
livet. Något jag anser vara intressant i detta är att pappans roll knappt nämns i studierna, varför har 
inte han en lika viktig roll? Samma författare diskuterar sedan om läsmiljön i klassrummet, att 
eleverna tyckte att de blev mer motiverade om de såg att läraren hade en genuint positiv inställning 
till läsandet. Att just dessa aspekter kom upp i alla studier så pass mycket som de gjorde är nog 
ingen överraskning för många. Ofta är nyckeln till bra ledarskap i klassrummet att vara positiv och 
engagerad enligt de flesta lärare. 
 
En annan del som framkom i resultatet var att elever upplevde bokval och igenkänningsaspekten 
som viktiga för en ökad läsmotivation. Bommarco (2006) tog upp den faktorn att många av 
eleverna gärna ville välja bok själv, medan vissa tyckte att det var för svårt vilket slutade i att de tog 
en bok på måfå och inte blev nöjda med resultatet. En elev sade i undersökningen att denne ville 
diskutera det eleven läst, vilket blev svårt då eleven var själv om att ha läst boken. Här blir ett svårt 
övervägande som lärare – det gemensamma samtalet framställs som viktigt, men hur blir det 
gemensamt om eleverna inte läst samma böcker? Detta hör ihop en del med klassrumsmiljön och 
den intresserade läraren – i studien som Gambrell skrivit poängteras bland annat att läraren kan 
motivera eleverna genom att använda sig av en bokförsäljarton när man berättar om boken, men 
ska man då antingen använda sig av flera böcker som eleverna får välja bland, välja ut en bok som 
alla får läsa eller borde eleverna sonika välja bok helt själv? Som blivande ämneslärare i svenska tror 
jag att detta är något den som är lärare får prova sig fram till med sina elever, och variera sättet hen 
arbetar på - eftersom det viktigaste är att komma ihåg att elever är unika och lär in bäst på olika 
sätt, vilket innebär att ett sätt kanske funkar på en elev och ett annat arbetssätt på tre andra elever. 
Även igenkänningsfaktorn var, som tidigare nämnt, en viktig aspekt till motivationsarbetet enligt 
eleverna. Ivey (2014) skrev exempelvis att när eleverna fick föra samtal sinsemellan om boken och 
dess karaktärer blev de genast mer motiverade. Hon menade att grunden till engagerad läsning i 
klassrummet just är att ges möjligheten att diskutera en bok med sin klasskamrat/klasskamrater. 
Precis som togs upp i kapitlet Bakgrund så skriver Ohlsson (2012) att läsning ofta tenderar att stärka 
och utveckla din personliga identitet, och får du i samband med det chans att diskutera med dina 
klasskamrater så kan den delen utvecklas ännu mer. I och med det kan du även få en djupare för-
ståelse för andra människor och hur de tänker. Gambrell (2011) var inne på samma spår och poäng-
terade även att eleverna uppgett att de blev mer motiverade om det fanns en igenkänningsfaktor 
till deras egna liv i boken, exempelvis via handling eller karaktär.  
 
De två sista aspekterna som kom fram i studierna var den sociala faktorn och belöningsfaktorn. 
Merga (2014) samt Mansor m.fl. (2014) skrev en del om att eleverna oftast upplever mer läs-
motivation om en kompis rekommenderat boken. Författarna menar att det är viktigt för eleverna 
att känna stöd och erkännanden hos varandra. Ivey (2014) tog upp ett exempel där det tydligt visar 
vad erkännandet och vikten av att kunna diskutera boken sinsemellan betyder. I studien var det två 
elever som diskuterade ett stycke i boken som de båda tolkat på olika sätt, och när de diskuterat 
saken upplevde båda att de lärt sig något och utvecklat sina tankar. Just detta med belöningsfaktor 
och mål var inte något som togs upp i så många studier, men Mansor m.fl. (2014) tog upp det, och 
menade att om eleverna hade ett mål att höja betyget så kunde belöningen i slutändan bli att komma 
in på den skola de ville senare. Detta är en viktig aspekt att lyfta fram, anser jag, för om du som 
elev enbart har ett mål med att höja ditt betyg – har du då en inre motivation för läsning som 
kommer att bibehållas till ett livslångt intresse för läsning eller kommer du att sluta när du studerat 
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klart? Kommer du att vilja läsa en bok på fritiden, eller kommer man då som elev att bara läsa 
böcker i skolan för att man måste? Detta är en viktig aspekt att ta hänsyn till, och kanske lyfta upp 
till diskussion med sina lärarkollegor men också sina elever? Finns det andra mål och belöningar 
att sätta upp? Ett livslångt lärande är något som tas upp i grundskolans värdegrund (Skolverket, 
2011c), vilket gör att det blir ännu viktigare att fokusera på lusten att läsa, som något som ska kunna 
finnas med hela livet och inte bara fungera eller klaras av i skolan. 
 
Slutligen kan parallellen till bakgrunden med PISA-katastrofen och dagens läsmotivation dis-
kuteras. År 2012 sjönk elevernas läsförståelse, som tidigare nämnts, och många skolor var i chock. 
Nu har elever och lärare tillsammans fått den negativa spiralen att vända, men vi kan se att elevernas 
bristande läsmotivation kvarstår. Resultaten visar ju på att eleverna idag förstår bättre av vad de 
läser, vilket är positivt, men att de ändå inte är speciellt intresserade av skönlitterär läsning. Det 
tyder på att det fortfarande är ett problem, hur löser man ett sådant problem? 
 
 

7 Slutsats 
 
Studien har ämnat att besvara frågeställningarna: 
 

• Hur ser högstadieelevers läsmotivation ut idag enligt den ämnesdidaktiska forskningen? 
• Vilka faktorer visar den ämnesdidaktiska forskningen är viktiga för att öka elevers läs-

motivation enligt högstadieelever? 
 

Av denna litteraturstudie kan slutsatsen dras att många skolungdomar har svårt att finna någon läs-
motivation vad gäller läsning av skönlitteratur. Resultatet visade att den attityd många skol-
ungdomar har är att läsning oftast uppfattas som något tråkigt och icke coolt, men givetvis finns 
en del elever som älskar läsning. En del elever uppgav att de inte såg läsning som något njutnings-
fullt utan att de endast gjorde det för att de var tvungna. I samma studie nämndes att de elever som 
svarat att de tyckte om att läsa också hade högre studieresultat. Slutsatsen drogs då att om eleverna 
inte var tillräckligt motiverade för läsning skulle de heller inte nå sin fulla läskunnighetspotential, 
vilket kunde vara hämmande för deras betyg i slutändan. 
 
De faktorer som forskningen visar ökar elevernas läsmotivation är att läsmiljön både hemma och i 
skolan måste vara bra. Eleverna vill till exempel få uppmuntran av både föräldrar och lärare och 
gärna ha någon i hemmet som även de läser. Ytterligare aspekter som eleverna anser viktiga är 
bokvalet och bokens igenkänningsfaktor. Det visar sig finnas både fördelar och nackdelar med att 
låta eleverna själva välja bok, men studierna visar på att de gärna vill känna sig delaktiga i väljandet. 
För att de även ska bli mer motiverade till läsningen så talas det mycket om igenkänningsfaktorn 
hos eleverna, de vill gärna känna igen sig i exempelvis karaktärer från boken samt få en möjlighet 
att tala med klasskamrater om bland annat igenkänningsfaktorn. Ytterligare en aspekt som påverkar 
är den sociala faktorn. Studierna visar att om elevernas kompisar läser känner de sig mer trygga i 
att vara öppna med sin läsning. De vill gärna också kunna diskutera händelser i boken med sina 
klasskamrater, en mycket viktig aspekt enligt eleverna. Slutligen poängterade en studie vikten av att 
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ha ett mål med läsningen. Ett exempel på långsiktigt mål var att veta att chans till bra betyg fanns 
om man läste vilket innebar höga betyg att söka vidare till eventuell högskola/college senare. 
 

Viktigt att poängtera i denna slutsats är att alla elever är olika och därför motiveras på olika sätt i 
klassrummet. Förhoppningen med denna studie är därför att kunna se den som ett hjälpmedel i 
klassrummet för att kunna motivera sina elever på just olika sätt. 

 
 

8 Förslag till fortsatt forskning 
 
När jag samlat in material till denna studie så har jag märkt hur lite forskning det finns kring detta 
som är skriven på svenska, framförallt då i högre åldrar (högstadiet, gymnasiet). I och med det 
skulle det även vara intressant att veta hur lärare undervisar i skönlitterär läsning idag, hur motiveras 
starka och svaga elever i läsning? 
 
I framtiden tror jag att det kommer att behövas mer forskning kring vad som krävs för att öka samt 
bibehålla läsmotivationen hos barn och unga generellt. Att läsa böcker kan ses som svårare än att 
exempelvis se en filmatisering av en bok via olika streaming-tjänster. Därför tänker jag att det är 
viktigt att fokusera på läsning som något positivt i klassrummet för att det inte ska tappa sitt syfte 
och mål. Kort sagt, jag tror att intresset för läsning kommer att sjunka mer och mer i samband med 
det teknologiska samhälle som vi lever i idag. Hur gör vi i skolan för att fokusera på läsningen och 
få den att följa med in i den moderna utvecklingen? Personligen har jag stor erfarenhet av att ”Läsa 
en film” med elever (både som lärarvikarie samt under VFU-perioder). Det innebär att eleverna 
läser en bok och sedan får belöningen att se filmatiseringen av det som de just läst. Detta är 
exempelvis ett sätt man kan använda sig för att kombinera skönlitterär läsning med den moderna 
utvecklingen. 
 
Jag skulle vilja se mer forskning om tidigare nämnde faktorer, då jag upplevde det som lite liten del 
i resultatet på denna studie. I mitt kommande examensarbete 2 som baseras på detta arbete ska jag 
fördjupa mig i elevperspektivet ytterligare genom att intervjua elever om vilken attityd de har till 
skönlitterär läsning samt vilka faktorer de anser vara motivationshöjande. 
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