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Abstract 
Att besitta förmågan att kunna läsa är något som blir allt viktigare i dagens samhälle då 
vi hela tiden möts av text i olika sammanhang. Dock visar internationella 
undersökningar, såsom PIRLS, en negativ trend när det handlar om svenska elevers 
läsförmåga. Vi får en allt sämre förmåga att tolka texter och läsmotivationen verkar 
även den sjunka. Forskare talar om vikten av att eleverna ska känna en genuin 
motivation inför skolarbetet för att på bästa sätt kunna tillägna sig kunskapen vilket blir 
problematiskt för de elever som upplever läsning som något svårt och tungt.  
 
Denna systematiska litteraturstudie syftar till att lyfta fram olika forskares teorier 
angående motivationens betydelse när det handlar om läsning hos framför allt elever 
med lässvårigheter. Resultatet av föreliggande litteraturstudie visar att läraren, 
materialet och arbetssättet kan påverka en elevs motivation. Studien lyfter även fram 
olika arbetsmetoder som visat sig gynnsamma för elevers läsmotivation. Den slutsats 
man kan dra är att varje elev är unik och motiveras av olika saker. Med andra ord är en 
individanpassning av undervisningen ett måste för att varje elev ska få chansen att 
känna en äkta motivation gentemot skolarbetet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 
Läsmotivation, reading motivation, theory of motivation, reading disability, 
lässvårigheter.  
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1. Inledning 
Vi människor möter dagligen olika typer av texter, korta som långa, och att ha förmågan 
att läsa dessa underlättar vår vardag. Oavsett om vi öppnar en tidning, ser på TV eller 
bara promenerar på gatan är vi omgivna av det skrivna budskapet. För att vi ska kunna 
tillägna oss det vi läser krävs att vi har en språklig förmåga och detta är något vi behöver 
träna upp. Skolan ses som en plats där man som elev förväntas utveckla sin läsförmåga 
och det är också i skolan många textmöten äger rum.   
 
I det gällande styrdokumentet Lgr 11 (Skolverket 2011a s. 222) förklaras språk som 
människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Inom svenskämnet 
ska eleverna uttryckligen få chans att utveckla sin språkliga förmåga, med andra ord få 
en fördjupad förståelse och kunskap när det handlar om läsning och skrivning. Det 
framhävs även att utbildningen ska leda till en livslång lust att lära och här är motivation 
en viktig faktor. I de allmänna råden från Skolverket (2011b s. 12) står det att läraren 
ska anpassa undervisningen efter gruppens erfarenheter och intressen. Varje elev är en 
unik individ som motiveras av olika saker och att kunna bedriva en varierad 
undervisning som ger kunskaper samt motiverar till läsning är en utmaning. Läsning är 
en avgörande del i det dagliga livet som tidigare nämnt men även i princip alla skolans 
ämnen och därav ökar vikten av att behärska konsten att läsa olika typer av texter. 
 
Enligt den internationella undersökningen PIRLS (Skolverket 2012) har svenska elevers 
läsförmåga försämrats. I studien framkommer det att den positiva inställningen 
gentemot läsning har minskat de senaste 15 åren, vilket är oroande då en stark 
läsmotivation ofta resulterar i en framgångsrik läsutveckling. Vad händer med de 
svenska elevernas läskunskaper om läsmotivationen fortsätter att sjunka? Debatten 
kring skolan handlar mycket om just de sjunkande resultaten, varför de sker samt hur 
man ska komma till rätta med den negativa trenden. Kan de sjunkande resultaten bottna 
i en bristande läsmotivation hos eleverna? Kan problemet ligga i en felaktigt utformad 
undervisning? I ett klassrum där undervisningen ska utformas så att den passar alla 
unika individer finns det en risk att Matteuseffekten träder in. Med detta menas att en 
undervisning anpassad för de elever med lässvårigheter gynnar dem men gynnar de 
starka läsarna än mer vilket leder till ett ökat glapp mellan de olika kunskapsnivåerna 
(Stanovich 1986). De elever som redan är starka utvecklas oftare i en snabbare takt 
medan de svaga läsarna hamnar på efterstjälken och läsmotivationen riskerar att sjunka.  
 
Ett barn som upplever svårigheter med läsinlärningen riskerar att tappa sin 
läsmotivation. Svenska Dyslexiföreningen (2014) tar upp det faktum att vissa elever 
hamnar i lässvårigheter på grund av att deras lärare saknar adekvat utbildning och med 
andra ord inte kan möta dem på den nivå de behöver bli mötta eller ge dem de redskap 
som behövs. Detta fick mig att fundera över hur stor inverkan en lärare faktiskt kan ha 
på en elevs motivation. Denna insikt fick mig att bestämma mig för att skriva om 
läsmotivation utifrån aspekten lässvårigheter – hur kan man motivera en elev med 
lässvårigheter att inte ge upp den så viktiga läsningen?  
 
Jag lärde mig att läsa i en tidig ålder och har alltid älskat att läsa allt som kommit i min 
väg, böcker såväl som tidningar. För mig har den inre motivationen funnits naturligt 
vilket har gjort att jag, genom min intensiva läsning, snabbt utvecklades till en stark 
läsare. Jag kan dock minnas de klasskamrater som till skillnad mot mig upplevde läsning 
som något jobbigt och svårt. De som under lässtunderna endast bläddrade i böckerna 
och tittade på bilderna för att sedan hävda att de var färdiga i hopp om att inte bli 
påkomna av läraren. Jag kan också minnas hur vi läste mycket i skolan, men att samtal 
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kring det lästa inte tog någon större plats. Det var stort fokus på antal böcker man som 
elev hade hunnit med, men ingen frågade egentligen vad böckerna hade handlat om. 
Jag förstod det inte då, för min läsförmåga var stark, men ett annat arbetssätt hade 
förmodligen kunnat öka motivationen hos framför allt mina klasskamrater som 
avskydde läsningen. Hade de fått hjälp i sin inlärning, samt blivit motiverade och på så 
sätt kunnat inse böckernas värde hade kanske deras skolgång sett annorlunda ut.  
 
Med detta arbete ämnar jag undersöka vad läsmotivationsforskare har kommit fram till 
motiverar elever med lässvårigheter att faktiskt fortsätta med läsningen även när det 
känns svårt samt synliggöra metoder som förespråkas när det handlar om läsning och 
motivation. En intressant aspekt är huruvida en elev med lässvårigheter bör motiveras 
på ett annorlunda sätt jämfört med övriga elever och hur denna motivation i så fall ska 
se ut.  
 
 
2. Bakgrund 
Följande kapitel inleds med en beskrivning över vad som står skrivet i styrdokumenten 
gällande läsning, elever med svårigheter samt om och i så fall hur motivationens 
betydelse nämns. I efterföljande avsnitt redogörs olika forskares definition av 
begreppen läsning, lässvårigheter och motivation. Här lyfts även Matteuseffekten i 
relation till skolan. Avslutningsvis ges en kortare sammanfattning över hur de svenska 
elevernas resultat i den internationella undersökningen PIRLS ser ut i dagsläget.   
 
 
2.1 Vad står i styrdokumenten? 
Det gällande styrdokumentet Lgr 11 (Skolverket 2011a) innehåller riktlinjer om skolans 
värdegrund och uppdrag, om skolans övergripande mål samt om kursplaner och 
kunskapskrav i de olika ämnena. I kursplanen för svenska (Skolverket 2011a s. 222) står 
att läsa som första mening att ”språk är människans främsta redskap för att tänka, 
kommunicera och lära”. Här framhävs även att undervisningen ska ”bidra till att stärka 
elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa 
förmågan” (Skolverket 2011a s. 222). De ska också möta samt få kunskap om 
skönlitteratur. Som avslut i syftesdelen finns fem sammanfattande förmågor som 
eleverna ska utveckla genom den undervisning de får i ämnet svenska. Bland annat 
framhävs förmågan att ”läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika 
syften”. I Lgr 11 (Skolverket 2011a s. 223) finns även ett centralt innehåll vilket 
undervisningen ska bygga på och gällande just läsning framhävs vikten av att eleverna 
tillägnar sig olika lässtrategier för att kunna förstå och tolka olika typer av texter. 
Kopplat till förmågorna finns också kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av 
årskurs 3. Några av de krav som står i direkt relation med förmågan att kunna läsa är 
följande:  
 

• Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda 
lässtrategier.  

• Eleven ska också kunna visa en grundläggande läsförståelse, kunna förklara en 
texts budskap samt kunna relatera till egna erfarenheter.  

• Eleven ska ha en förståelse för hur en berättelse är uppbyggd med en inledning, 
en handling och en avslutning (Skolverket 2011a s. 227).  
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I Lgr 11 (Skolverket 2011a s. 7) såväl som i Skollagen (Skolverket 2010b kap 1, § 4) 
framhålls det faktum att ”utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och 
lärande samt en livslång lust att lära”. Det står också skrivet att ”skolan ska stimulera 
varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter” (Skolverket 2010b kap 1 § 4 s. 10).  
 
Vad gäller elever med lässvårigheter kan man i styrdokumenten läsa att ”undervisningen 
ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket 2011a s. 8). Vidare står att 
”skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att 
nå målen för utbildningen” (Skolverket 2011a s. 8). I Skollagen (Skolverket 2010b 3 
kap, § 3) betonas att ”alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans de behöver 
i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar 
ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål”.  
 
Som avslutning kan nämnas att skolan kan sägas ha ett allmänt kompensatoriskt 
uppdrag vilket innebär att den ska kompensera olika elevers förutsättningar så att alla 
elever får samma möjligheter (Skolverket 2010a s. 11). Detta är något som även står 
skrivet i Skollagen § 4 där man kan läsa att ”en strävan ska vara att uppväga skillnader 
i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (Skolverket 
2010b). Sett till läsning, som är det centrala i denna rapport, kan man säga att det 
kompensatoriska uppdraget mynnar ut i att de barn som inte får möta böcker och 
läsning i hemmet i stället ska få göra det i tillräcklig grad i skolan.  
 
 
2.2 Vad är läsning? 
Nationalencyklopedins definition av läsning lyder:  
 

Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande övning 
för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: avkodning och 
förståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna 
ord. Förståelse är resultatet av språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär 
att både avkodning och förståelse fungerar väl  
(Nationalencyklopedin 2016). 
 

Kullberg (2007 s. 16) redogör i sin avhandling för olika forskares definition av läsning 
och hänvisar till den internationellt erkände forskaren inom läs- och skrivutveckling 
Ingvar Lundberg (1934-2012) som menar att ”läsning är en avkodning av grafiska 
tecken som leder fram till förståelse för texten”. Tarja Alatalo (2011 s. 17), även hon 
specialiserad inom läs- och skrivundervisning, beskriver i sin avhandling läsning som 
en kombination av avkodning och förståelse och kan ses som ett sätt att erövra 
skriftspråket. Karin Taube (2007 s. 14) som skrivit flertalet böcker om just läs- och 
skrivutveckling förklarar läsning som en process bestående av avkodning i kombination 
med förståelse av språk samt motivation. Tillsammans leder dessa faktorer till 
läsförståelse vilket kan ses som det övergripande målet med läsundervisningen.  
2.3 Vad är lässvårigheter? 
Skolverket (2016) menar att lässvårigheter innebär att man har problem att ta till sig 
information genom text, bland annat i böcker, läromedel och tidningar. Svenska 
Dyslexiföreningen (2014) förklarar samma svårighet som ett samlingsnamn med många 
olika bakgrundsfaktorer. En typ av läs- och skrivsvårighet som ofta nämns är det som 
kallas dyslexi. Dyslexi är en språkbiologisk funktionsnedsättning som handlar om hur 
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hjärnan uppfattar och behandlar språket. Dock ska man vara medveten om att alla 
svårigheter med språket inte grundar sig i dyslexi. Andra orsaker kan vara 
språkstörningar, sociala problem, bristfällig undervisning, språklig understimulering, 
syn- eller hörselproblem, koncentrationssvårigheter eller låg teoretisk begåvning.   
 
Skolverket (2016) såväl som Svenska Dyslexiföreningen (2014) är eniga om att ungefär 
vart femte barn hamnar i någon typ av svårighet när läsinlärningen påbörjas. Svenska 
Dyslexiföreningen (2014) framhåller att i vissa fall kan anledningen till lässvårigheter 
faktiskt hamna på en pedagogisk eller organisatorisk nivå. Med detta menas att för vissa 
elever kan det vara läsundervisningen som inte passar vilket leder till svårigheter att 
tillägna sig avgörande kunskaper. En annan aspekt av lässvårigheter som är viktig att 
vara medveten om är det faktum att barn idag ägnar allt mindre tid åt att läsa. 
Motivationen att läsa saknas och i stället läggs tiden på andra aktiviteter. Lennström 
(2013) presenterade 2013 en undersökning gjord av Läsrörelsen och Junibacken som 
visade att bara 35 % av alla föräldrar läser för sina barn varje dag, en siffra att jämföra 
med 70 % tio år tidigare. Den språkliga duschen som daglig läsning kan innebära är 
viktig för alla men kanske framför allt för de elever som befinner sig i riskzonen för 
lässvårigheter.  
 
 
2.4 Vad karaktäriserar en elev med lässvårigheter respektive en god / aktiv 
läsare? 
Guthrie och Davis (2003 s. 60) gör ett försök att beskriva eleven med lässvårigheter 
och menar att den traditionella synen mycket har handlat om de kognitiva bristerna. De 
nämner svårigheter med läsförståelsen, ett smalt ordförråd och problem med 
avkodning och läsflyt. Guthrie och Davis (2003 s. 60) vill dock även lägga fokus på hur 
motivationen kan påverka och betonar det faktum att många elever med lässvårigheter 
upplever ett dåligt självförtroende när det handlar om läsning. De tror inte att de kan 
läsa och de tror inte heller att de kan lära sig det. Många av dessa elever försöker läsa 
enbart för att blidka lärare och få ett bra betyg, snarare än att läsa för sitt eget lärandes 
skull. Det finns en risk att dessa elever undviker uppgifter i skolan som involverar 
läsning då de vet med sig att de förmodligen inte kommer klara uppgifterna och därmed 
inte vill riskera att misslyckas. Guthrie och Davis (2003 s. 61) nämner också att elever 
med lässvårigheter ibland tenderar att undvika nära relationer med till exempel 
kompisar. De menar att detta kan bero på att en elev med lässvårigheter kan känna sig 
utanför och annorlunda och att detta kan påverka deras sociala liv.  
 
Holm (2008 s. 29) menar att det finns en skillnad i läsmotivation om man jämför elever 
med dyslexi med övriga elever. Hon hänvisar till en grekisk undersökning gjord 2006 
av forskarna Polychroni, Koukora och Anagnostou där resultatet pekar på att de 
dyslektiska eleverna i mindre utsträckning än övriga upplevde att läsning hade betydelse 
för deras personliga utveckling. De hade även ett mer ytligt förhållningssätt till lärande, 
de försökte genomföra uppgifterna med minsta möjliga ansträngning. De 
högpresterande eleverna hade i denna undersökning ett djupare förhållningsätt vilket 
innebar en strävan att på djupet förstå undervisningsstoffet.  
 
Svenska dyslexiföreningen (2008) tar upp det faktum att många förväntar sig att elever 
med lässvårigheter ska ”komma ikapp” övriga elever, något som kallas 
eftersläpningshypotesen. Dock menar de att detta endast gäller för ett fåtal elever och 
att flertalet studier har visat att de flesta eleverna kan lyckas stabilisera sin läsnivå, men 
inte nå upp till den förväntade, ”normaliserade” nivån.  
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En god läsare karaktäriseras av att denne har tillägnat sig alla steg i 
läsinlärningsprocessen (Fridolfsson 2008 s. 111). Eleven förstår den alfabetiska 
principen, har automatiserat sin avkodning och fått ett flyt i läsningen som innebär att 
fokus kan hamna på innehåll snarare än form. Reichenberg (2008 s. 60) förklarar att en 
god läsare inte nödvändigtvis behöver förstå allt den läser men att den inser hur den 
behöver göra för att förstå. Eleven besitter en medvetenhet om lässtrategier och kan 
tillämpa olika strategier beroende på vilken typ av text de ämnar läsa. De förstår också 
att all information i en text inte står explicit uttryckt utan att de själva måste inferera, 
alltså läsa mellan raderna, för att fylla i eventuella luckor. En van läsare har ofta en 
kunskap om hur texter är uppbyggda vilket gör att denne kan förutsäga vad som komma 
skall.  
 
 
2.5 Vad menas med motivation / läsmotivation?  
Flertalet forskare, bland annat Giota (2002 s. 281) och Westlund (2009 s. 28) hävdar att 
motivation är ett svårt begrepp att definiera då det handlar om människors unika 
känslor och individuella inställning. Jenner (2004 s. 37) förklarar att ordet motivation 
härstammar från det latinska ordet ”movere” som betyder ”att röra på sig”. 
Motivationens grundtanke skulle med andra ord kunna formuleras som: ”vad får 
människor att röra på sig?”.  
 
Giota (2002 s. 291) redogör för två olika typer av motivation, dels den inre och dels 
den yttre motivationen. Hon menar att elever som strävar efter ett lärandemål kan anses 
ha en inre motivation medan de elever som strävar efter prestationsmål kan sägas ha 
en yttre motivation. En inre motivation drivs av det egna lärandet, att få tillägna sig nya 
kunskaper och erhålla förståelse för sin egen utvecklings skull. Den egna viljan och de 
egna krafterna styr motivationen. En elev som kämpar för att nå ett prestationsmål och 
alltså drivs av en yttre motivation lär i huvudsak för att uppfylla lärarens eller 
föräldrarnas krav och förväntningar. Fokus hamnar på vad omgivningen anser att 
eleven ska kunna snarare än vad eleven själv önskar lära sig. Ahl (2004 s. 47) instämmer 
med Giotas förklaring gällande inre och yttre motivation och menar att det ständigt 
pågår en debatt gällande hur man på bästa och mest effektiva sätt kan motivera elever. 
Här framhålls det faktum att varje individ är unik och motiveras av olika saker. 
Westlund (2009 s. 29) menar dock att man som lärare alltid bör sträva efter att skapa 
en inre motivation hos eleverna så att de vill lära och i det här fallet läsa för sin egen 
skull. Att lära för att man själv väljer det är ofta en bra förutsättning för ett livslångt 
lärande.  
 
I sammanhanget ska även nämnas en tredje kategori av motivation som kallas för 
amotivation (Ryan & Deci 2000 s. 61). Denna innebär att eleven saknar motivation att 
ens delta i uppgifterna. Detta kan vara på grund av att uppgiften upplevs som icke-
värdefull, att eleven inte känner sig kompetent nog att genomföra den eller att uppgiften 
inte väntas leda till ett önskat resultat oavsett.   
 
Holm (2008 s. 27) förklarar att läsning kan ses som ett resultat av inre eller yttre 
motivation. Man brukar nämna fyra underkategorier när man talar om inre 
motivationsorsaker till just läsning. Dessa fyra är nyfikenhet, att vilja anta utmaningar, 
engagemang och upplevd egenkontroll. En elev som är nyfiken och vill veta mer om 
till exempel ett ämne läser för sin egen skull, den inre motivationen är drivande. De 
elever som tycker om att anta nya utmaningar har ofta ett gott självförtroende när det 
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handlar om läsning. En elev som läser med engagemang läser ofta och mycket och kan 
reflektera över vad den läser. Den sista kategorin handlar om egenkontroll, om att 
eleven själv känner att denne har kontroll över sin inlärning. Att uppleva en känsla utav 
kontroll kan öka motivationen. Den yttre motivationen drivs som tidigare nämnt av 
belöningar och denna motivation riskerar att avta efter att eleven fått sin belöning, 
menar Holm (2008 s. 28). Här talas det om tävling eller bekräftelse som två 
underkategorier.  
 
John Hattie (2012 s. 19), som är professor i pedagogik, skriver om vikten av att 
stimulera elever till livslångt lärande och menar att motivationen att fortsätta lära ofta 
är viktigare än de faktiska resultat som eleverna uppvisar under skolgången. Han 
berättar om hur samhället och skolan i alla tider har fokuserat på just resultat snarare 
än den inre motivationen vilket inte är gynnsamt i längden. Vikten av att kritiskt kunna 
granska, att delta i samhället och att kunna utveckla sin egen personlighet är aspekter 
som ofta drivs av en inre motivation. Här räcker inte yttre belöningar utan en inre 
drivkraft och en egen vilja bör premieras.  
 
Taube (2007 s. 90) lyfter hur viktigt det är att barn förknippar läsningen med något 
positivt för att undvika en ond cirkel där motivationen att läsa minskar då läsningen 
upplevs som något alldeles för svårt och ouppnåeligt.  
 
Jenner (2004 s. 45) talar om att motivera utifrån realistiska mål och menar att det som 
innebär att lyckas för någon kanske inte alls innebär detsamma för den andre. Han 
framhåller att hur man ser på sina chanser i en given situation påverkas av hur man 
normalt ser på sina chanser att lyckas. En del har en inbyggd tro på sig själva, medan 
andra är mer osäkra av naturen. En lässvårighet kan sänka självförtroendet och skapa 
en känsla av misslyckande.  
 
 
2.6 Matteuseffekten 
”Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall 
tas också det han har” (Nya Testamentet 2000 25:29). 
 
Citatet ovan är sprunget ur Matteusevangeliet som står att läsa i Bibeln. I 
lässammanhang kan detta innebära att de som redan besitter kunskapen och som 
bemästrar läskonsten kommer att bli duktigare medan de som hamnat på efterkälken 
kommer att hamna ännu längre efter i utvecklingen. Stanovich (1986) beskriver 
Matteuseffekten i relation till läsning och menar att barn med svag läsförmåga ofta 
undviker läsning medan barn som är starka läsare gärna läser mycket. Detta leder till att 
de redan starka läsarna blir ännu starkare medan svaga läsare dessvärre stagnerar i sin 
utveckling eller till och med backar på grund av liten eller obefintligt träning. Glappet 
mellan de båda grupperna av läsare ökar vilket gör det svårt att bedriva en 
läsundervisning som gynnar alla.  
 
 
2.7 Resultat i PIRLS  
PIRLS är en förkortning för Progress in International Reading Literacy Study och är en 
internationell komparativ studie som behandlar läsförmågan hos elever i fjärde klass 
(Skolverket 2012). I PIRLS testas elevernas läsförmåga genom tre aspekter: 
förståelseprocesser, syftet med läsning samt läsvanor och inställning till läsning 
(Skolverket 2012 s. 14). Resultatet i den senaste undersökningen som genomfördes 
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2011 visar att svenska elever visserligen uppvisar en god läsförståelse jämfört med 
övriga länder men samtidigt att resultatet har försämrats jämfört med tidigare år 
(Skolverket 2012 s. 8). Medan många länder förbättrar sina resultat går Sverige alltså åt 
motsatt håll och detta gör att debatten hårdnat kring hur man ska vända den negativa 
trenden.  
 
En aspekt som lyfts i undersökningen handlar om inställningen till läsning. De som 
själva uppger att de tycker om att läsa i någon mån har ofta bättre resultat än 
genomsnittet. Här finns anledning till oro då den positiva inställningen till läsning har 
försämrats de senaste femton åren (Skolverket 2012 s. 7). PIRLS belyser olika faktorer 
som påverkar en elevs läsmotivation och även läsförmågan. Dessa faktorer handlar om 
föräldrarnas utbildningsnivå, yrkesstatus, antal böcker i hemmet, huruvida eleven har 
tillgång till eget rum eller inte samt möjlighet till internetuppkoppling. Om man jämför 
detta index internationellt sett har eleverna i Sverige goda hemresurser och borde 
således ha goda förutsättningar för att uppnå en stark läsmotivation. Elever med högt 
resultat i detta index får också i högre grad ett högt resultat på läsförståelseproven. 
Hemmiljön har en stor betydelse för elevers resultat men framför allt för elevers 
intresse och motivation när det handlar om läsning (Skolverket 2012 s. 8). Den generella 
inställningen gentemot läsning i hemmet leder i många fall till en liknande inställning 
hos barnen i familjen.  
 
Skolverket (2012 s. 8) lyfter det faktum att färre svenska elever får arbeta med olika 
typer av lässtrategier jämfört med övriga deltagande länder i undersökningen. Trenden 
är dock att även svenska lärare i allt högre grad har börjat arbeta med olika lässtrategier. 
Tidigare studier har visat att elever behöver använda sig av lässtrategier för att på ett 
sådant effektivt sätt som möjligt kunna tillägna sig kunskaper inom läsning och 
läsförståelse.  
 
 
3. Teoretisk bakgrund 
Detta kapitel lyfter fram teorier som belyser olika sätt att se på motivation.  
 
3.1 Olika motivationsteorier 
Enligt behaviorismen är det den hedonistiska principen som ligger bakom förklaringen 
av motivation som begrepp. Denna princip ”går ut på att människan i allt hon gör 
strävar efter njutning och välbefinnande och försöker undvika smärta” (Jenner 2004 s. 
38). Människan söker efter belöningar och vill undvika straff. Denna tanke var väldigt 
framträdande bland 1700- och 1800-talets filosofer och användes som förklaring till 
mänskligt beteende. När beteendevetare senare började intressera sig för motivationens 
betydelse för människans agerande fann de brister i hedonismprincipen vilket ledde till 
att nya teorier om motivation utvecklades. Dock lever grundtanken i den hedonistiska 
principen kvar och det faktum att människan strävar efter njutning är högst aktuellt 
även i dagens samhälle.  
 
I den kognitiva teorin ligger fokus på tankar och förväntningar som individen i fråga 
har inför framtiden (Jenner 2004 s. 40). Hur man agerar beror alltså på vilka resultat 
man förväntar sig, man agerar målorienterat och grundat på medvetna avsikter. I 
beslutet om hur man ska agera vägs också uppnåendets sannolikhet in – finns det en 
chans att detta faktiskt kommer ske? Motivationen kommer inifrån individen.  
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Inom den humanistiska motivationsteorin finner vi bland andra den amerikanska 
psykologen Abraham Harold Maslow (1908-1970) och dennes tankar (Imsen 2006 s. 
467). Han definierade motivation som olika processer som startar, upprätthåller och 
riktar individers beteende. Sambandet mellan motiv och behov motiverar till handling. 
Här ligger tyngdpunkten på vår inre drivkraft, vårt behov av att tillfredsställa våra olika 
typer av behov. Maslow synliggjorde sina tankar gällande motivation med något som 
kom att kallas Maslows behovstrappa (Imsen 2006 s. 468). I botten finner vi 
människans basbehov, de primära behoven såsom mat och sömn. Efterföljande behov 
handlar om trygghet och säkerhet vilket följs av behovet av kärlek och social 
tillhörighet. Näst längst upp finner vi behov av erkännande och positiv självuppfattning 
och allra längst upp i trappan hamnar självförverkligande. Alla behov är beroende av 
varandra och vi måste alltså uppfylla de nedre stegen först innan vi kan nå högre upp.  
 
Jenner (2004 s. 15) förklarar motivation som en följd av de erfarenheter man gjort och 
det bemötande man får. Han menar att man som lärare måste ha kunskap om vad dålig 
självkänsla och konstanta misslyckanden faktiskt gör med en elevs motivation. Hur 
eleven ser på sig själv och sina förutsättningar att lyckas kan vara avgörande för 
motivationen som i sin tur spelar stor roll i huruvida man faktiskt lyckas eller inte. Om 
man inte tror att man kan så blir det ännu svårare att nå sina mål. Fokus hamnar också 
på relationen mellan lärare och elev samt även på förväntningar, tilltro och tillit. En 
lärares höga förväntningar på en elev kan vara avgörande när det handlar om dennes 
motivation och prestation, menar Jenner (2004 s. 20). Att höga förväntningar leder till 
goda resultat och tvärtom brukar kallas Pygmalioneffekten, uppkallat efter en gammal 
grekisk myt. Det faktum att någon tror på elevens förmåga bidrar till en ökad självkänsla 
och den ökade tron på sig själv och sin förmåga bidrar ofta till att resultaten förbättras. 
Jenner (2004 s. 18) framhäver även hur viktigt det är att vara medveten om hur man 
bemöter varandra i olika relationer.  
 
 
4. Problemformulering 
I den senaste PIRLS-undersökningen från 2011 kan man se att svenska elevers 
läsförmåga har försämrats jämfört med tidigare resultat. Detta är en oroväckande trend 
som behöver åtgärdas för att svenska elever ska få så goda förutsättningar som möjligt 
på såväl arbetsmarknaden som i det vardagliga livet. Elever i skolan möter dagligen 
olika typer av texter och här har läraren en avgörande roll då det handlar om att anpassa 
undervisningen efter elevens förutsättningar. Skolverket (2012 s. 7) rapporterar om en 
minskad läsmotivation vilket är oroande för alla men kanske framför allt för de elever 
som har lässvårigheter. Vad säger läsmotivationsforskningen om elever med 
lässvårigheter och hur bör man arbeta i klassrummet för att dessa elever ska gynnas på 
ett så bra sätt som möjligt? Ska dessa elever motiveras på ett annat sätt än övriga 
klasskamrater?  
 
 
 
5. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna litteraturstudie är att lyfta fram vad läsmotivationsforskare menar 
motiverar barn med lässvårigheter. Vilka faktorer framhålls och vad säger forskningen 
om olika arbetssätt i klassrummet? Arbetets ambition är också att lyfta fram eventuella 
skillnader i hur man bör motivera elever med lässvårigheter i jämförelse med övriga 
elever.  
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De frågeställningar som detta arbete ämnar besvara är följande:   
• Vad har läsmotivationsforskare funnit motiverar barn med lässvårigheter att 

läsa?  
• Vilka metoder för läsning framhålls för elever med lässvårigheter? 
• På vilket sätt bör elever med lässvårigheter motiveras jämfört med övriga 

elever?  
 
 
6. Metod 
I detta kapitel redogör jag för hur jag har gått tillväga då jag genomfört den systematiska 
litteraturstudien med syfte att kunna besvara detta examensarbetes frågeställningar. Jag 
inleder med en definiering av en systematisk litteraturstudie för att sedan beskriva de 
etiska överväganden som skett i samband med detta arbete. Därefter följer en 
redogörelse för de urval jag gjort och detta kapitel avslutas sedan med en diskussion 
kring metodens utformning. 
 
 
6.1 Systematisk litteraturstudie 
För att kunna besvara tidigare presenterade frågeställningar har jag genomfört en 
systematisk litteraturstudie. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013 s. 27) 
menar att en systematisk litteraturstudie kännetecknas av tydligt beskrivna kriterier och 
metoder för sökning, en uttalad sökstrategi samt att man använder sig av en metaanalys 
för att väga samman resultatet från de olika artiklar och avhandlingar som använts. 
Detta är kriterier jag har utgått ifrån under arbetets gång. Det finns ingen angiven 
mängd artiklar, avhandlingar eller forskningslitteratur som ska ingå i en litteraturstudie 
utan ramarna sätts beroende på befintlig mängd forskning, tid för arbetet samt 
forskningens relevans för arbetets syfte och frågeställningar (Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström 2013 s. 31).  
 
 
6.2 Forskningsetiska överväganden 
Innan man påbörjar en systematisk litteraturstudie bör man göra etiska överväganden 
enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013 s. 69). De aspekter som framhålls är följande:  
 

• De studier som används ska ha fått tillstånd från en etisk kommitté eller där 
noggranna etiska överväganden har gjorts.  

• Alla artiklar som ingår i litteraturstudien ska redovisas samt arkiveras på ett 
säkert sätt i tio år.  

• Allt resultat ska presenteras, oavsett om det stödjer eller inte stödjer studiens 
hypotes.  

 
Jag har medvetet arbetat efter dessa etiska aspekter när jag sökt, granskat och redovisat 
information i denna litteraturstudie. De artiklar och avhandlingar som ingår i denna 
studie är granskade, och den litteratur jag har använt mig av är skriven av erkända 
forskare inom det aktuella ämnet. Jag har presenterat sök- och urvalsprocessen så 
noggrant som möjligt, dels genom förklarande text och dels genom en tabell. Detta för 
att undvika missförstånd och otydligheter. Jag har även arkiverat det använda materialet 
på ett USB-minne som kommer att sparas på ett säkert ställe i tio år. Det resultat jag 
har uppnått är baserat på den forskning jag har funnit, och min personliga värdering är 
inget som är synligt i studien. Allt funnet resultat har med andra ord presenterats för 
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att bidra till en sådan objektiv bild som möjligt. De källor som använts har en korrekt 
källhänvisning för att studien ska kunna uppnå en hög reliabilitet. Eliasson (2013 s. 14) 
förklarar en hög reliabilitet som att undersökningen ska vara upprepbar. Med detta 
menas att en annan person vid ett annat tillfälle ska kunna få samma resultat genom att 
följa mina beskrivna sökvägar. Begreppet reliabilitet står i nära relation till validitet som 
beskriver hur giltig en rapport är (Eriksson Barajas m.fl. 2013 s. 105). Informationen 
ska alltså vara relevant för arbetets syfte, det som redovisas ska hjälpa till att besvara 
frågeställningarna. För att uppnå en hög validitet har jag kontinuerligt kopplat det jag 
gjort till det syfte och de frågeställningar studien ämnar besvara. På så sätt blir det tydligt 
för läsaren att studiens syfte och frågeställningar hela tiden hålls aktuella.  
 
 
6.2 Urval  
Inför denna rapport har ett urval genomförts med syfte att finna artiklar, avhandlingar 
och litteratur som har relevans för ämnet. Informationen har framkommit genom 
sökningar med sökord i olika databaser samt genom manuella sökningar på 
författare/forskare vars namn framkommit genom litteraturlistor. Jag har medvetet valt 
att använda mig av litteratur skriven av erkända forskare inom ämnet. Nedan redogör 
jag för hur sökningarna har gått till, vilka databaser som varit aktuella, vilka sökord jag 
använt mig av och vilket resultat dessa har gett i form av relevant information för 
arbetet. Jag berättar även vilka forskare som uppkommit i samband med lästa 
avhandlingar och artiklar och som jag valt att inkludera i min manuella sökning.  
 
Denna litteraturstudie har medvetet ett stort fokus på litteratur skriven av forskare 
snarare än avhandlingar, med anledning av att det finns litteratur av hög kvalitet inom 
ämnet som jag ville inkludera. Med hög kvalitet menas litteratur skriven av erkända 
forskare inom det aktuella ämnet.  
 
 
6.2.1 Bibliotekarieledd sökning 
För att kunna säkerställa att jag inte missat någon vetenskaplig artikel eller avhandling 
tog jag hjälp av en bibliotekarie vid Högskolan Dalarna. Denne visade mig hur jag skulle 
optimera min sökning på allra bästa sätt och på så sätt kunde vi utesluta att relevant 
information missades. Denna informationsträff gav mig ingen konkret sökträff, men 
jag fick den kunskap jag behövde för att ta mig vidare i sökprocessen.  
 
 
6.2.2 Sökning i databaser 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013 s. 64) talar om hur de nyckelord som 
används ska spegla rapportens innehåll. De sökord jag valde ut är följande: 
läsmotivation, reading motivation, lässvårigheter, reading disability och theory of 
motivation. Med hjälp av dessa sökord enskilt och i kombination med varandra har jag 
kunnat få fram information som lämpar sig för syftet. Anledningen till varför jag valt 
att både använda mig av svenska och engelska sökord är att jag sedan tidigare visste att 
det fanns en hel del intressant engelsk litteratur som behandlade ämnet. 
Databassökningen genomfördes i sökmotorerna LIBRIS, Google Scholar och 
Summon.  
 
Under min sökprocess har jag använt mig av en struktur för att på så sätt kunna hitta 
den mest relevanta informationen. I de olika databaserna har jag alltid inlett med att 
läsa titlar på de träffar som framkommit genom de olika sökorden. Därefter läste jag 
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abstracts, inledningar och sammanfattningar och de icke relevanta artiklarna, böckerna 
och avhandlingarna sorterades bort. Vidare blev nästa steg att bedöma huruvida de 
utvalda titlarna skulle kunna tillföra något till min egen studie och på så sätt skedde 
ännu ett urval som resulterade i det materialet som sedan användes i denna 
litteraturstudie.  
 
Inför mina sökningar valde jag att begränsa mig till att endast titta på avhandlingar och 
artiklar som jag ansåg innehålla lämplig information för årskurs F-3. Jag har medvetet 
valt att inte göra någon geografisk avgränsning utan har använt mig av den forskning 
som jag funnit relevant oavsett var forskningen ägt rum.  
 
Jag inledde med databasen Summon och kunde snabbt konstatera att sökningarna gav 
flest resultat när jag använde mig av engelska sökord såsom reading motivaton och 
reading disability. Totalt läste jag 10 abstracts och en hel avhandling. De abstracts jag 
läste var intressanta, men passade inte ihop med mitt syfte då flertalet fokuserade på 
lässvårigheter för äldre barn. Jag fann även en studie gjord i USA som jag valde att inte 
använda mig av då den var snäv i sitt utförande och endast handlade om eleverna på 
den aktuella skolan. Jag läste en avhandling i fulltext då dess abstract till en början 
verkade passa in på mitt syfte. Denna avhandling redogjorde för John Hatties tankar 
vilket ledde till att jag inkluderade hans namn i min manuella sökning. Detta för att 
kunna utgå från hans publicerade forskning snarare än en avhandling.  
 
Nästa sökmotor var LIBRIS som är ett nationellt bibliotekssystem. Även här testade 
jag mina olika sökord enskilt och i kombination med varandra. Sökordet läsmotivation 
gav en träff och när jag läste dess abstract tyckte jag att den verkade väldigt relevant för 
mitt syfte. Under arbetets gång har dock denna källa tagits bort, då avhandlingen är 
daterad till 1988 och kändes inaktuell i sammanhanget. Jag kunde också finna samma 
information i nyare forskning vilket ledde till att jag istället valde att använda mig av 
den senare. Sökordet reading motivation ledde fram till 5 intressanta abstract, men även 
här gjorde jag avvägningen att inte läsa någon avhandling i fulltext då de inte hade det 
fokus på elever med lässvårigheter som jag eftersökte. Ett namn som väckte mitt 
intresse då det förekom frekvent i min sökning var John T. Guthrie vilket ledde till att 
jag inkluderade det namnet i min manuella sökning. Ett annat namn som förekom 
relativt ofta var Ingvar Lundberg vilket ledde till att även hans litteratur lades till i den 
manuella sökningen. Sökordet lässvårigheter ledde till 11 lästa abstracts där jag valde 
att läsa två i fulltext. En av dessa var Catharina Tjernbergs avhandling som jag sedan 
använde mig av i min litteraturstudie. Den andra avhandlingen som lästes i fulltext 
behandlade det aktuella ämnet, men valdes bort då den fokuserade mycket på äldre 
elever med dyslexi vilket inte riktigt överensstämde med mina frågeställningar och syfte.  
 
Google Scholar blev nästa sökmotor som dessvärre inte erbjuder någon form av 
avgränsning för granskade resultat. Detta resulterade i att jag själv fick göra en 
avvägning vilket ledde till att jag läste många abstracts. Sökordet läsmotivation fick 188 
träffar varav jag läste 10 abstracts och sedan tre avhandlingar i fulltext. Bland annat 
fann jag Joanna Holms avhandling som var relevant och som jag kunde använda mig 
av i min egen studie. De övriga två som lästes har inte använts i denna studie men gav 
förslag på forskare som kunde vara intressanta. Här fann jag Gunn Imsen och Håkan 
Jenner som båda två förekom i de avhandlingarna som valdes bort. Dessa två valde jag 
att sedan söka manuellt efter. Sökordet Reading motivation resulterade i över 2 miljoner 
träffar vilket jag av tidsbrist inte kunde gå igenom. Jag läste 10 abstracts och fann 
återigen John T Guthrie som jag kunde använda mig av i min studie. Jag valde sedan 
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att avgränsa min sökning genom att lägga till orden reading disability till reading 
motivation. Här läste jag två abstract och speciellt texten av Keith E Stanovich som 
handlade om Matteuseffekten var intressant. Sökordet lässvårigheter gav resultat i form 
av Maria Levlins avhandling. Jag kombinerade även detta sökord med läsmotivation för 
att på så sätt avgränsa min sökning. Jag kunde då finna Tarja Alatalos avhandling som 
gav mig relevant information till min studie.  
 
Nedan följer en tabell över min sökprocess. Sökningarna har genomförts under 
tidsperioden 2016-04-01 – 2016-06-01.  
 
 
Databas Sökord Antal 

träffar 
(peer 
reviewed) 

Lästa 
abstracts 

Lästa i 
fulltext 

Använda 
artiklar 
/avhandlingar 

Summon Läsmotivation 
 
Reading 
motivation  
 
Reading 
motivation + 
reading 
disability 
 
Lässvårigheter 
 
Läsmotivation+ 
lässvårigheter 
 

0 
 
218 470 
 
 
20 636 
 
 
 
 
4 
 
0 

0 
 
5 
 
 
3 
 
 
 
 
2 
 
0 

0 
 
1 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
0 

0 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
0 

LIBRIS Läsmotivation 
 
Reading 
motivation 
 
Reading 
motivation + 
reading 
disability 
 
Lässvårigheter 
Avgr. 
Avhandlingar 
 
 
Läsmotivation + 
lässvårigheter 

1 
 
165 
 
 
6 
 
 
 
 
692 
60 
 
 
0 

1 
 
5 
 
 
1 
 
 
 
 
 
11 
 
 
0 

0 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
2 
 
 
0 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
Tjernberg, C. 
(2013). 
 
- 

Google 
Scholar 

Läsmotivation 
 
Reading 
motivation 
 

188 
 
2 680 000 
 
 

10 
 
10 
 
 

3 
 
2 
 
 

Holm, J. (2008).  
 
Guthrie, JT. 
(2004).  
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Reading 
motivation + 
reading 
disability 
 
 
Lässvårigheter 
 
 
Lässvårigheter + 
läsmotivation 
 
 
Theory of 
motivation 

18 400 
 
 
 
 
2270 
 
 
74 
 
 
 
2 820 000 

2 
 
 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
0 

Stanovich, Keith 
E. (1988). 
 
 
 
Levlin, M. 
(2014).  
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6.2.3 Manuell sökning 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013 s. 74) menar att en manuell sökning 
är det man gör när man manuellt söker efter relevant litteratur genom att man bland 
annat studerar referenslistor i artiklar och avhandlingar. Jag fann att vissa forskare 
nämndes frekvent i referenslistorna vilket gjorde att jag manuellt sökte efter dessa 
genom sökmotorn Google samt genom att leta litteratur på Kumla bibliotek och 
Örebro universitetsbibliotek. Jag hade även en kännedom sedan tidigare om vissa namn 
som även de inkluderades i min manuella sökning. De namn som jag manuellt sökte 
efter och också kunde använda mig av i min studie var: Aidan Chambers, John Hattie, 
Gunn Imsen, Håkan Jenner, Caroline Liberg, Karin Taube, Inger Fridolfsson, Birgitta 
Kullberg och Barbro Westlund.   
 
 
6.2.4 Metoddiskussion 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013 s. 31) menar att det optimala är att 
ta del av all den forskning som finns inom det ämne man behandlar, men att detta på 
grund av olika orsaker såsom tidsbrist inte alltid är möjligt. Förutsättningarna inför 
denna studie var att arbetet skulle pågå i tio veckor samt att det skulle vara en 
litteraturstudie. Sett till de premisserna har jag varit tvungen att göra vissa avgränsningar 
i studien. Jag har som tidigare nämnt avgränsat innehåller till att endast behandla elever 
i årskurserna F-3 samt att jag även har lagt fokus på läsmotivation för elever med 
lässvårigheter. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013 s. 38) framhåller 
vikten av att ha en neutral ståndpunkt i förhållande till informationen som framkommer 
vilket jag anser att jag har haft. Jag har haft fokus på att finna avhandlingar, 
vetenskapliga artiklar samt annan litteratur skrivna av erkända forskare inom 
läsmotivation och lässvårigheter, med syfte att bibehålla en hög kvalitet även på det 
resultat som framkommer. I de databaser där möjligheten funnits att avgränsa till 
granskade avhandlingar har jag valt att göra detta. De sökningar jag har genomfört har 
gjorts grundligt men på grund av ett stort antal träffar vid vissa sökord har jag blivit 
tvingad att begränsa min läsning och mitt urval. Det har helt enkelt inte varit rimligt att 
läsa alla sökträffar utan jag har fått avgränsa mig till att läsa de som vid första anblicken 
verkat mest relevanta för mitt syfte.  
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En svaghet i föreliggande studie är att tidsramen har lett till att jag tvingats att välja bort 
viss litteratur och forskning då det inte funnit tid att läsa allt. Detta har resulterat i att 
det kan finnas forskningsresultat som inte tas upp i studien men som skulle kunnat ha 
relevans för resultatet. Studien kan därmed inte ge en heltäckande bild av området, 
något jag är fullt medveten om och inte heller gör anspråk på.  
 
 
7. Resultat 
I detta kapitel ämnar jag redogöra för det resultat jag funnit av min systematiska 
litteraturstudie.  
 
7.1 Vad gynnar en ökad läsmotivation? 
I följande avsnitt presenteras olika forskares tankar gällande läsmotivation. Här tas 
lärarens såväl som materialets betydelse upp med syfte att synliggöra vilka faktorer som 
gynnar elevers läsmotivation.  
 
 
7.1.1 Lärarens betydelse gällande läsmotivationen 
John Hattie (2012 s. 42) framhåller lärarens roll när det handlar om elevens lärande. 
Han menar att en lärares engagemang och övertygelse är de största påverkansfaktorerna 
som faktiskt går att kontrollera. Hattie (2012 s. 33) menar att lärarens medvetna åtgärder 
för en elev i kombination med ett lämpligt synsätt kan resultera i en positiv 
inlärningseffekt. Läraren måste ingripa när denne upptäcker att det förmodade lärandet 
inte sker i den takt som önskas. Hattie (2012 s. 35) belyser det faktum att lärandet är 
personligt för individen och att det är svårt att sätta sig in i varje elevs perspektiv och 
förutsättningar. Läraren behöver ha kunskap om en rad olika inlärningsmetoder och i 
det här fallet lässtrategier för att lyckas nå varje elev där denne befinner sig.  
 
Westlund (2009 s. 55) såväl som Tjernberg (2013 s. 48) menar att en systematisk och 
strukturerad undervisning är två delar av en framgångsrik undervisning för alla elever 
men kanske i synnerhet för elever med lässvårigheter. Liberg (2006 s. 139) belyser det 
faktum att en läsundervisning utan syfte kan leda till lässvårigheter och här har läraren 
återigen en viktig roll. En genomtänkt planering för läsinlärning och läsutveckling kan 
vara avgörande för huruvida en elev uppfattar läsning som något roligt och 
motiverande eller inte. En elev behöver se ett mål och förstå varför det är viktigt att 
behärska läsning för att till fullo lyckas. Om en elev utsätts för en isolerad lästräning 
riskerar bilden av elevens kunskaper att bli felaktig. Fridolfsson (2008 s. 259) framhåller 
vikten av att läraren känner till elevens närmaste utvecklingszon för att på så sätt kunna 
anpassa undervisningen så att den varken blir för enkel eller för svår.  
  
Barn med lässvårigheter kan missgynnas av den traditionella läsundervisningen som 
fokuserar på det grammatiska lärandet (Liberg 2006 s. 144). Om läraren bedriver en 
traditionell läsundervisning blir ofta de elever som är starka ännu starkare medan de 
svagare riskerar att få det svårt att nå upp till de starkas nivå. De barn som i tidig ålder 
i hemmet har fått möta läs- och skrivkulturen till exempel genom sagoberättelser har 
en fördel och ett försprång gentemot övriga elever. Läraren behöver vara flexibel och 
se till att erbjuda andra typer av tekniker för att eleven i fråga ska få rätt förutsättningar. 
Liberg talar om det individualpsykologiska synsättet som Jean Piaget (1896-1980) 
grundade, där felet hamnar hos den enskilde individen vilket inte hjälper barnet. 
Läraren behöver i stället förstå sin egen roll, i enlighet med vad Hattie (2012 s. 33) 
skriver, och i stället se till vilka förkunskaper som krävs, vilka kunskaper eleven besitter, 
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hur dennes motivationsnivå ser ut och huruvida eleven faktiskt är medveten om varför 
denne ska lära sig att läsa. Man behöver kunna individanpassa läsningen för att väcka 
ett engagemang och intresse som är nödvändigt för att eleven ska finna motivationen 
att fortsätta utvecklas efter det första mötet med det skrivna ordet.   
 
Westlund (2009 s. 9) såväl som Jenner (2004 s. 34) framhåller vikten av att en elev har 
högt ställda förväntningar på sig för att kunna utvecklas åt rätt riktning. Ofta 
underskattar man elevernas förmågor vilket kan leda till att de stagnerar i utvecklingen 
snarare än utvecklas framåt. Westlund (2009 s. 9) hävdar att en lärare måste väcka 
läsengagemang och motivation hos eleverna så att de läser både för att lära sig och 
samtidigt för att få uppleva saker genom läsningen. Om man från början inte får rätt 
typ av undervisning finns en överhängande risk att läsning blir något svårt och 
oöverkomligt och något som man inte känner motivation nog att lära sig. Att behärska 
konsten att kunna läsa är viktigt i såväl skolans alla ämnen som i vardagslivet. I dagens 
samhälle framhålls till exempel ofta vikten av att kunna värdera, sortera och kritiskt 
granska texter, något som förutsätter en bred kunskap när det gäller läsning (Westlund 
2009 s. 11).  
 
Taube (2007 s. 92) menar att en elev som upplever svårigheter med att läsa har större 
chans att lyckas om denne kan behålla en positiv attityd gentemot skolan och läsningen. 
Eleven måste känna en genuin tro på sin egen förmåga för att kunna förbättra sina 
kunskaper. I detta arbete har läraren en viktig roll i att få eleverna att känna att de kan, 
få dem att ha en tro på sig själva. En elev med lässvårigheter kan också gynnas av insikt, 
av att inse att denne har problem med att läsa men att det är något som går att utveckla. 
Om eleven själv kan förklara sin situation på ett positivt sätt är mycket vunnet i form 
av självbild och motivation. Här handlar det om att se på sig själv som en människa 
under utveckling, att acceptera att man inte kan allt.  
 
Taube (2007 s. 94) berättar om Feuersteins (1991) tankar gällande effektiv 
läsundervisning för elever med lässvårigheter. Här nämns bland annat vikten av att 
eleven får upptäcka läsandets glädje med omgivningens hjälp om så behövs. 
Motivationen kommer när eleven inser nyttan med att kunna läsa. Eleven behöver 
också få en återkoppling som är framåtsyftande, som hjälper denne att utvecklas. 
Feuerstein betonar också vikten av att ha ett mål som eleven själv kan utforma och 
styra över för att på så sätt få känna att denne har kontroll över sitt eget lärande. 
Utformade delmål kan även öka motivationen såtillvida att eleven kan få känna att den 
åstadkommer något och att denne faktiskt utvecklas och klarar av mål efter mål. Taube 
(2007 s. 94) belyser en annan viktig aspekt man som lärare måste ha i åtanke hela tiden, 
nämligen att se varje elev som en unik individ. Eleven behöver få känna att den duger 
precis som den är och att svårigheterna som denne befinner sig i inte är något skamligt. 
En genuin optimism kan vara nyckeln till framgång och som tidigare nämnt är det extra 
viktigt att de elever som har lässvårigheter faktiskt kan känna en motivation inför det 
som de upplever som svårt och jobbigt.  
 
7.1.2 Materialets betydelse gällande läsmotivationen 
En starkt bidragande orsak till en sjunkande läsmotivation är bristen på intressanta 
texter. Texterna i skolan är ofta valda utifrån att passa så många som möjligt, de ska 
vara neutrala. Grundtanken i detta kan vara god men samtidigt lockar inte dessa texter 
till vidare läsning på samma sätt som texter vilka intresserar eleverna. Taube (2007 s. 
94) framhåller vikten av att finna en bok som motiverar dem att läsa vidare, en bok som 
väcker deras nyfikenhet och som gör att de för en stund glömmer det svåra med att 
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läsa. För neutrala texter skapar inget intresse vilket gör att eleven som läser den kan få 
svårt att svara på frågor gällande texten, det finns inget engagemang som ju är så viktigt 
hos framför allt en nybörjarläsare. En lyckad text bör anspela på elevens liv och 
intressen för att ge motiv att fortsätta läsa och fortsätta utvecklas. Holm (2008 s. 30) 
berättar om hur forskning har visat att många lärare inte anser att tidningar kan ge 
likvärdiga läsupplevelser som böcker, något som forskarna motsätter sig. De menar i 
stället att vikten ska ligga på att läsa, oavsett om det är texter ur böcker eller tidningar.  
 
Chambers (2011 s. 18) beskriver hur en läsprocess är komplex och hur den måste få ta 
tid. Böcker för barn är ofta korta och med många bilder just för att barn inte kan hålla 
koncentrationen uppe för länge. När sedan barnen blir allt äldre klarar de av längre, 
mer krävande böcker, men man måste fortfarande komma ihåg att inte alla har 
motivationen som vissa böcker kräver. Chambers (2011 s. 36) föreslår att läsningen i 
skolan introduceras gradvis, kortare stunder till att börja med för att sedan utöka tiden, 
med syfte att träna elevernas förmåga att koncentrera sig och på så sätt underlätta 
framtida lässtunder.  
 
Chambers (2011 s. 35) lyfter även det faktum att barn behöver få tid att läsa varje dag, 
för att på så sätt få in vanan av att vara en läsande varelse. Han menar att i dagens 
samhälle där barn ofta sysselsätts av andra saker än böcker så är det viktigt att skolan 
ser till att erbjuda stunder där eleven får läsa. Fokus ska ligga på själva läsningen och 
dess process och återigen framhålls vikten av texter som väcker nyfikenhet och 
engagemang.  
 
Öhman belyser det faktum att eleverna idag ofta får möta fragment av texter vilket leder 
till att kontexten går förlorad (2015 s. 67). Detta är något att ha i åtanke när man som 
lärare väljer ut texter till undervisningen och framför allt när man arbetar med elever 
med läsvårigheter som i många fall, ännu mer än övriga elever, är beroende av en 
kontext för att finna motivation. Utan kontext får eleverna inte övas i att se hela 
sammanhanget och textens uppbyggnad vilket skapar en fragmentarisk läsning.  
 
  
7.2 Olika lässtrategier  
I följande avsnitt presenteras olika metoder att arbeta med läsning i klassrummet. Syftet 
är att lyfta fram gynnsamma sätt att arbeta med elever med lässvårigheter såväl som 
med högpresterande elever för att synliggöra huruvida det finns någon skillnad i hur 
dessa bäst motiveras.  
 
Tjernberg (2013 s. 42) konstaterar att elever med lässvårigheter gynnas av att ha 
kunskap om olika lässtrategier. Hon hänvisar i sin avhandling till Torgesen (2007) som 
menar att de lässvårigheter som en elev uppvisar kan ses som ett resultat av elevens 
grundproblem och de insatser som satts in.  
 
7.2.1 Högläsning 
Med högläsning i denna studie avses den situation då en vuxen eller elev läser högt för 
en grupp som lyssnar.  
 
Chambers (2011 s. 51) hävdar att högläsning gör barn till läsare och att man måste 
komma ihåg att det är viktigt att läsa högt även för äldre barn som redan har en god 
läsförmåga. Högläsning borde stå med på det dagliga schemat under alla skolår enligt 
Chambers. Körling (2003 s. 111) instämmer i detta och menar att utan kontinuerlig 
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lästräning så skulle ”det vara som att ha givit förståelse för hur klätterredskap används, 
och sedan utan vidare utbildning skicka iväg dem för att klättra i K2”. Chambers (2011 
s. 51) framhåller de många fördelar som finns med att eleverna får lyssna till högläsning 
av olika slag i skolan. Bland annat nämns det faktum att eleverna får en tydlig känsla 
för hur olika typer av texter är uppbyggda, vad karaktäriserar en dikt eller en berättelse? 
Genom att eleverna får lyssna till dessa texter är de bättre förberedda när det sedan en 
dag är deras egen tur att producera texter. Chambers (2011 s. 53) hävdar också att 
högläsning generellt kan bidra till vår fantasi, till vår förmåga att själva skapa oss inre 
bilder och använda vår fantasi för att skapa egna världar. Vi får också tillgång till ett 
annat ordförråd, ett större ordförråd uppbyggt av ord som vi kanske inte själva kan 
använda men som i relation med andra mer bekanta ord, ges en mening. På så sätt växer 
vårt eget ordförråd på ett sätt som inte skulle ha varit möjligt om vi inte hade mött 
dessa ord. Orden möter vi även när vi läser tyst för oss själva, men sannolikheten att vi 
får en förklaring till dessa ord är högre när någon annan läser för oss. Vi möter texter 
som vid första anblick kanske ter sig för svåra för oss, men som i samspel med lärarens 
sätt att läsa och förklara blir elevnära.  
 
Att lyckas med en högläsningsstund kan te sig enkelt men Chambers (2011 s. 58) hävdar 
att man som lärare behöver vara ordentligt förberedd. Han nämner bland annat att man 
själv bör ha läst boken innan man läser den för eleverna, detta för att på så sätt veta i 
förväg vad som komma skall. Utan den informationen kan det vara svårt att läsa med 
rätt inlevelse och då fångas inte eleverna i historien på samma sätt. Man behöver också 
planera sin läsning så att eleverna kan delta och se texten om så önskas. Hur ska man 
visa bilderna på bästa sätt och vilka ord behöver förklaras vidare är frågor som man bör 
ha tänkt igenom innan boken läses för eleverna.  
 
Chambers (2011 s. 51) menar att högläsning kan ses som ett sätt att motivera eleverna 
inför läsning. Genom högläsning blir historien tillgänglig även för de elever som har 
lässvårigheter, och läsningen upplevs för en stund inte som något svårt och otillgängligt. 
Under en högläsningsstund får alla vara med, alla kan lyssna och ta del av berättelsen 
och sedan bidra med sina tankar och åsikter utan att själva behöva skriva eller läsa och 
på det sättet utsättas för något som de upplever som svårt. Chambers (2011 s. 56) lyfter 
även fram den sociala delen av högläsning, här får eleverna sitta tillsammans och ta del 
av samma text samtidigt, till skillnad mot när de läser på egen hand. En känsla av 
gemenskap kan infinna sig när eleverna upplever samma berättelse vid samma tidpunkt. 
Eleverna kan också uppleva en känsla av lugn och ro vilket gynnar dem på många sätt. 
Högläsning kan skapa en relation mellan den som läser och den som lyssnar. Även 
författaren kan skapa en relation till de som lyssnar, om än med en mellanhand i form 
av en bok.  
 
 
 
 
7.2.2 Att leka sig till läsning 
Tidigare har jag nämnt att Liberg (ur Kullberg 2007 s. 27) talar om vikten av att 
läsningen görs meningsfull och användbar. Eleven måste själv finna läsningen 
meningsfull för att kunna motivera sig själv att faktiskt läsa vidare när det känns tufft. 
En positiv läsupplevelse kan stärka den inre motivationen vilket är viktigt för framtida 
inlärning.  
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Häggström (2003 s. 244) berättar om hur språklekar kan hjälpa elever som befinner sig 
i eller riskerar att hamna i lässvårigheter. Leken ses som något roligt och bidrar till ett 
lyckosamt möte med läsinlärningen som i annat fall kan upplevas som svår och 
skrämmande. Att få leka med bokstäverna och att läsa utan press på korrekthet ger en 
avslappnad inställning som i bästa fall kan hjälpa eleven.  
Lekar som Häggström (2003 s. 245) nämner i sin text handlar bland annat om att klappa 
stavelser och prata om de olika ljuden i ord. Detta underlättar den språkliga förståelsen 
och avkodningen vilket har visat ha en positiv effekt hos elever med lässvårigheter.  
 
 
7.2.3 Boksamtal 
Chambers (1994 s. 10) lyfter vikten av att eleverna får diskutera och reflektera över det 
de läser. Att samtala om böcker lyfts som något värdefullt eftersom ”många av oss ofta 
inte vet vad vi tänker förrän vi hör oss själv säga det” (1994 s. 10). Chambers har 
utvecklat en samtalsmodell för ett boksamtal som ser ut på följande sätt:  
 

• Vad gillade du? 
• Vad ogillade du? 
• Var det något du inte förstod? 
• Ser du några mönster eller kopplingar?  

 
Det finns många fördelar med att delta i boksamtal, bland annat är det ett forum där 
man som elev kan få boktips från jämnåriga, vilket i många fall kan vara mer 
motiverande än när en lärare tipsar om en bok. Genom att eleverna också får prata om 
böcker och dess innehåll övar de sin läsförmåga och förmågan att kritiskt granska det 
de läser. De får på detta sätt en chans att jämföra tankar, erfarenheter och idéer vilket 
är utvecklande för såväl läsförståelsen som för den egna personligheten. Även för en 
elev med lässvårigheter gynnas förståelsen och om nyfikenheten kring boken väcks så 
ökar även den inre motivationen och lusten att läsa den aktuella boken. Reichenberg 
(2008 s. 64) berättar att ett annat syfte med boksamtal är att eleverna får insikt om vad 
det betyder att läsa mellan raderna, något som är viktigt när det handlar om 
läsförståelsen.  
 
 
7.2.4 Reciprocal Teaching – Reciprok undervisning 
Denna undervisningsmodell grundades av forskarna Palincsar och Brown och fokus 
låg på att hjälpa svaga läsare att använda samma strategier som starka/goda läsare 
använde (Westlund 2009 s. 75). Genom studier hade de kommit fram till att dessa 
starka/goda läsare använde sig av följande strategier för att förstå en text:  
 

1. De förutspådde handlingen och ställde hypoteser 
2. De ställde frågor om texten 
3. De klargjorde eventuella otydligheter 
4. De sammanfattade texten 

 
Dessa fyra strategier blev utgångspunkterna i reciprok undervisning och syftet med att 
synliggöra dessa för eleverna är att göra dem införstådda med arbetsgången.  Eleverna 
blir med tiden medvetna om strategierna och vilken strategi som passar vilken typ av 
text. Ju mer vana de blir vid arbetssättet desto mer självgående blir de. Reciprok 
undervisning ska ses som en vägledd diskussionsteknik där ett stort fokus ligger på 
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interaktionen mellan elever och lärare. Tankarna kring detta sätt att arbeta 
överensstämmer med den ryske pedagogen Lev Vygotskijs (1896-1934) teori om att 
barn som har svårt att ta till sig en text lättare kan göra detta om läraren synliggör 
omedvetna processer genom att undervisa om dem (Westlund 2009 s. 76). Under 
arbetets gång växlar eleverna mellan att ta rollen som ”lärare” och ”elev” och på så sätt 
synliggörs dialogen. De tankar som annars behålls inom individen kan nu få ett annat 
fokus då eleverna analyserar tillsammans. Det reflekterande synsättet utvecklas hos 
eleven och deras förståelse för texten och dess uppbyggnad växer. Ett elevnära sätt att 
arbeta med detta i klassrummet är att använda sig av författaren Lori Oczkus 
ursprungsmodell där de fyra strategierna blir visuellt tydliga genom Spågumman Julia 
(förutspår), Nicke Nyfiken (ställer frågor), Fröken Detektiv (klargör otydligheter) och 
Cowboy Jim (fångar in det viktigaste och sammanfattar) (Westlund 2009 s. 79).   
 
 
7.2.5 CORI – Begreppsorienterad läsundervisning 
Den amerikanske professorn och motivationsforskaren John Guthrie är upphovsman 
till en forskningsmodell där fokus från början låg på läsförståelse i kombination med 
motivation och som senare även utökats till att även fokusera på ämneskunskaper. 
Modellen kallas för CORI som står för Concept-Oriented Reading Instructions (2004 
s. 299). Modellen har varit framstående när det handlar om främst NO-ämnen men 
även i SO-ämnen. Det centrala i denna modell är elevens egen nyfikenhet och vad den 
vill veta om ämnet som studeras. Forskningsbaserade studier har visat att elever som 
arbetat efter denna modell har kunnat uppvisa en positiv effekt på både läsengagemang, 
läsförståelse, strategianvändning samt en ökad ämneskunskap (Westlund 2009 s. 84). 
En läsundervisning som bygger på CORI kännetecknas av att undervisningen bygger 
på elevernas förkunskaper, deras nyfikenhet samt att eleverna uppmanas att tänka över 
sina egna tankeprocesser, alltså arbeta metakognitivt. De skriver ner sina tankar om 
arbetsprocessen och organiserar kunskapen de inhämtar på ett strategiskt och grafiskt 
sätt. De lär sig att integrera information från olika källor och med andra ord göra en 
syntes. Dialogen är central i denna typ av läsundervisning. Följande mall är 
karakteristisk för hur det kan se ut när en elev börjar arbeta med denna modell:  
 

1. Se på titeln och bilderna 
2. Läs första meningen 
3. Skriv en fråga som du tror att du kan finna svaret på i boken 
4. Läs och försök hitta svaret 
5. Skriv ner ditt svar 

 
Genom att eleverna utgår från sina egna frågor växer deras genuina engagemang vilket 
i sin tur leder till en inre motivation. När eleverna klarar sina uppgifter växer deras 
självförtroende, något som kan vara avgörande för elever när det handlar om 
läsmotivation. De arbetar målorienterat och eftersom de själva utformat målet finns det 
förhoppningsvis en önskan om att bemästra uppgiften. Eleverna arbetar även 
tillsammans vilket utvecklar deras sociala förmåga såväl som bidrar till en ökad 
ämneskunskap och en förmåga att se texter ur olika infallsvinklar.   
 
 
7.2.6 Träningseffekten 
Fridolfsson (2008 s. 229) lyfter betydelsen av att en elev med lässvårigheter ges tid att 
träna upp sin läsförmåga. Att lära sig något nytt tar olika lång tid för olika personer och 
för dessa personer krävs det mer övning än vad det kanske gör för deras klasskamrater. 
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Fridolfsson (2008 s. 229) konstaterar att om fler elever fick den tid och den 
undervisning de behövde skulle antalet elever med lässvårigheter i svenska skolor kunna 
minska. Hon menar att dessa elever i många fall skulle gynnats av en långsam 
läsinlärning men utvecklat lässvårigheter till följd av en undervisning som lidit brist på 
strukturerad färdighetsträning. Detta är en åtgärd som måste sättas in i tid innan dessa 
elever har hamnat för långt efter i sin läsutveckling. Fridolfsson (2008 s. 274) poängterar 
att alla barn har användning för en läsinlärning som systematiskt tränar avkodning men 
att det i synnerhet är de barn med lässvårigheter som har behov av denna typ av 
undervisning. Att motivera en elev att läsa när denne upplever det som något svårt kan 
vara problematiskt, förklarar Fridolfsson (2008 s. 232), men det är ett nödvändigt ont 
att faktiskt fortsätta träna för att utvecklingen till sist ska vända och gå åt rätt håll. Med 
en uppåtgående trend kan sedan motivationen öka och eleven kanske självmant väljer 
att läsa mer vilket leder till en ännu starkare utveckling. Materialet som elever med 
lässvårigheter ska använda sig av i skolan behöver stegras i svårighetsgraden och vara 
så pass tydligt att eleven själv kan följa sina framsteg för att kunna se sin egen 
progression och därmed öka sin inre motivation.  
 
 
7.3 Hur kan yttre motivation förvandlas till inre motivation?  
Ryan och Deci (2000 s. 56) talar om hur den inre motivationen skiljer sig från person 
till person. Något som väcker en inre motivation hos en elev behöver inte alls ha samma 
effekt hos en annan, vilket man som lärare måste vara medveten om. Samma sak är det 
med den yttre motivationen, alla elever motiveras inte av samma yttre orsaker. Ryan 
och Deci (2000 s. 58) berättar vidare att den inre motivationen är något som flertalet 
forskare menar är en medfödd egenskap som finns hos individen. Men hur kan man då 
väcka den inre motivation hos de som inte redan känner den? Och kan man förvandla 
yttre motivation till inre motivation? Ryan och Deci (2000 s. 60) har utvecklat 
motivationsteorin Self-determination theory (SDT) som belyser hur en lärare kan 
arbeta för att höja en elevs inre motivation. Tomas Jungert (2015) som är docent i 
psykologi utgår från SDT när har listar tre grundläggande behov som gynnar den inre 
motivationen. Dessa är grundade utifrån empiriska studier och är följande:  
 

1. Kompetensbehovet – att eleven ska ges möjligheter att utveckla sina kunskaper. 
2. Samhörighetsbehovet – att eleven ska ges möjlighet att utveckla goda relationer 

med kamrater och lärare som i sin tur leder till en önskad plats i den sociala 
världen.  

3. Autonomibehovet – att eleven ska ges chans att själv välja arbetsuppgifter, med 
andra ord få en kontroll över sitt eget lärande.  
 

Jungert (2015) menar att utan dessa behov uppfyllda finns en stor risk att eleven tappar 
intresset och att denne utför uppgifterna på grund av krav från lärare och andra vuxna. 
Risk för bestraffning är också en faktor som framhålls när det handlar om att tappa en 
eventuell inre motivation. Vikten av att få känna att det man utför i skolan är 
betydelsefullt är något som lyfts av Jungert (2015) då han menar att en människa som 
får känna sig kompetent ofta blir mer motiverad att göra skolarbetet på ett så bra sätt 
som möjligt. En annan aspekt som lyfts fram när det handlar om att gå från yttre till 
inre motivation är klimatet i lärandemiljön. Två förhållningssätt som framhålls är att ta 
varandras åsikter och tankar på allvar, samt att inte inta en kritisk position till varandra. 
Som lärare behöver man visa att man har förväntningar på eleven, att man litar på att 
denne klarar av svåra uppgifter, att man stöttar vid behov, ger rätt typ av återkoppling 
som gynnar en vidare utveckling och att man ger beröm för goda insatser. Just positiv 
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återkoppling är viktigt då det kan öka känslan av att vara kompetent, som i sin tur kan 
leda till ett ökat självförtroende. Dock ska återkopplingen stå i relation med det 
autonomibehovet, vilket innebär att en kommentar som ”Bra, nu gjorde du precis som jag 
sa åt dig”, snarare kan ha motsatt effekt då den upplevs som kontrollerande. Tjernberg 
(2013 s. 47) betonar betydelsen av att upprätthålla en balans mellan frihet och styrning 
för bästa möjliga effekt.  
 
 
7.4 Utmaningar i klassrummet 
Fridolfsson (2008 s. 260) belyser det faktum att det kan vara svårt att som lärare utforma 
undervisning på ett sådant sätt att den bidrar till allas utveckling samt att den inte 
missgynnar någon. I studier som hon genomfört har det framkommit att elever med 
lässvårigheter inte klarar av att träna läsning på egen hand utan att de är mer eller mindre 
beroende av stöd i sin läsprocess. Fridolfsson (2008 s. 260) menar att genomgångar och 
instruktioner är tillfällen som är viktiga för alla elever men kanske extra mycket för 
elever med lässvårigheter då de behöver stöd och struktur. Hon kritiserar arbetssättet 
som i skolan kallas för ”eget arbete” och menar att det missgynnar de elever som är 
beroende av samtal för att utvecklas åt rätt håll. Dialogen med någon med kompetensen 
kan vara avgörande och eleven får inte lämnas ensam i sin process.  
 
Fridolfsson (2008 s. 265) framhåller det faktum att en elev med lässvårigheter måste få 
den hjälp den känner att den behöver vilket kan leda till obalans i klassrummet. Om 
eleven sedan inte når de framsteg som denne förväntat sig och märker hur övriga 
klasskamrater utvecklas snabbare utan hjälp finns risken att tron på sig själv minskar.  
 
Individuell- eller gruppträning är det mest effektiva menar Fridolfsson (2008 s. 268) 
men belyser även det faktum att arbetssätt som innebär att eleven lämnar övriga 
klasskamrater är känsliga och noga måste övervägas och beslutas om i samförstånd med 
eleven.   
 
 
8. Resultatdiskussion och analys 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013 s. 50) menar att man i en kvalitativ 
analys ska lägga fokus på att beskriva, förstå och tolka. I detta kapitel diskuterar och 
analyserar jag litteraturstudiens resultat i förhållande till arbetets syfte, frågeställningar 
och det teoretiska perspektiv som legat till grund för studien.  
 
I denna del sammanfattar jag det resultat som min litteraturstudie resulterat i samt 
redogör för mina egna tankar kring detta. Detta görs med syfte att besvara studiens 
frågeställningar som lyder:  
 

• Vad har läsmotivationsforskare funnit motiverar barn med lässvårigheter att 
läsa?  

• Vilka metoder framhålls för elever med lässvårigheter? 
• På vilket sätt bör elever med lässvårigheter motiveras jämfört med övriga 

elever?  
 
Inledningsvis kan vi konstatera att begreppet motivation konsekvent framhålls som 
något svårdefinierat, som en individuell känsla vilken påverkas av den personlighet vi 
har, de erfarenheter vi gjort samt de kunskaper vi innehar.  
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För att kunna reda ut och besvara studiens frågeställningar som behandlar olika 
aspekter av läsmotivation i kombination med elever med lässvårigheter krävs att vi först 
vet vad som karaktäriserar dessa elever. Guthrie och Davis (2003 s. 60) menar att barn 
med lässvårigheter ofta upplever ett dåligt självförtroende till följd av att de kan känna 
sig utanför och annorlunda. De behärskar inte alla delar i läsprocessen och undviker 
ofta skolarbetet för att på så sätt slippa att riskera ett eventuellt misslyckande.  
 
 
Vad har läsmotivationsforskare funnit motiverar barn med lässvårigheter att 
läsa? 
I denna studie har olika faktorer och olika arbetssätt framhållits för att på så sätt 
synliggöra olika delar som bidrar till en ökad läsmotivation. En kompetent lärare, 
anpassat material samt en trygg lärandemiljö är aspekter som pekats ut som viktiga. 
Den gode läraren är något som bland andra Hattie (2012 s. 42) tar upp och han menar 
att en lärares medvetna åtgärder för en elev med lässvårigheter i kombination med ett 
lämpligt synsätt kan ha en positiv effekt på läsinlärningen. Jenner (2004 s. 15) förklarar 
motivation som en följd av de erfarenheter man gjort och det bemötande man får och 
kopplar det till det faktum att en lärares höga förväntningar på en elev bidrar till 
förbättrade resultat. Om man tror att man kan så är man närmare målet.  
 
Vikten av att arbeta med ett material som tilltalar eleverna är en annan aspekt som 
belyses i läsmotivationsforskningen. Många texter i dagens skola är framtagna för att 
passa de flesta, de är med andra ord väldigt neutrala. Elever med lässvårigheter behöver 
finna böcker och texter som intresserar dem, som får dem att känna ett engagemang 
och en nyfikenhet som leder till att de faktiskt vill läsa. Att låta varje elev finna texter 
som de själva önskar läsa underlättar förmodligen läsundervisningen. Chambers (2011 
s. 18) menar dock att läraren bör vara med och se till att böckerna som väljs passar 
eleverna i svårighetsgrad och längd. En för lång bok som dessutom innehåller för 
många svåra ord kan snabbt leda till ett minskat självförtroende och en minskad 
läsmotivation.  
 
Jungert (2015) talar om vikten av att klimatet i lärandemiljön är trygg och accepterande. 
Att som elev med lässvårigheter få känna att man är kompetent kan leda till att 
motivationen fördjupas och leder till den inre motivation som man eftersträvar att nå. 
Positiv återkoppling från lärare och kamrater framhålls som viktigt när det handlar om 
att öka självförtroendet hos eleven. Ett ökat självförtroende kan höja läsmotivationen 
och samtidigt ge eleven en känsla av trygghet i sig själv. Maslows behovstrappa handlar 
om vissa grundläggande behov som är nödvändiga för att människan till slut ska nå 
ända upp till självförverkligande (Imsen 2006 s. 468). Vikten av trygghet betonas i ett 
av dessa trappsteg och utan den tryggheten kan vi inte klättra högre i vår behovstrappa 
menar Maslow. Det finns olika typer av trygghet, men det faktum att en elev kan känna 
sig trygg och tillfreds i klassrummet är viktigt och ska tas på allvar.  
 
 
Vilka metoder framhävs för elever med lässvårigheter? 
I föregående frågeställning handlade det om att synliggöra faktorer som kan öka 
läsmotivationen hos en elev med lässvårigheter. Syftet med denna frågeställning är att 
lyfta fram konkreta arbetsmetoder som kan gynna dessa elever. Låt oss anta att eleven 
känner sig trygg, att denne har rätt typ av förväntningar på sig, att materialet är relevant 
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och att läraren har koll på individanpassning – hur ska man då rent praktiskt arbeta i 
klassrummet för att öka läskunnigheten och på så sätt även öka läsmotivationen?  
 
Högläsning är en del av vardagen för många skolelever och Chambers (2011 s. 53) 
menar att det finns många fördelar med detta sätt att arbeta med litteratur. Eleverna får 
genom att lyssna på berättelser en känsla för hur historier är uppbyggda, de får höra 
nya ord i sin rätta kontext vilket leder till en ökad begreppsförståelse och deras förmåga 
att fantisera kan växa. En annan fördel med högläsning är att elever med lässvårigheter 
får möta texten på samma villkor som övriga elever. Läsningen upplevs inte som något 
svårt, utan snarare tvärtom. Detta är en aspekt som jag tror är väldigt viktig. För en 
lässvag elev kan känslan av att få vara med på lika villkor stärka dennes självförtroende 
vilket kan hjälpa eleven i dess läsutveckling.  
 
Ett annat arbetssätt som nämns inom läsmotivationsforskningen är boksamtal där 
Chambers (1994) får ses som en frontfigur. Att få samtala om vad man har läst ökar 
förståelsen och eleverna får träna sig i att diskutera och kritiskt granska texter. Jag kan 
dock se risken med dessa samtal då den elev som kanske känner att denne inte kan 
bidra med så mycket på grund av sina lässvårigheter kan tappa det så viktiga 
självförtroendet. Här tror jag att det är viktigt att eleverna känner varandra väl och att 
boksamtalet förs på ett kravlöst sätt där ingen behöver känna sig utpekad som sämre 
om denne inte bidrar till samtalet.  
 
Reciprocal Teaching stämmer överens med Vygotskijs teori om att elever som upplever 
problem med att ta till sig texter lättare kan göra detta om de är medvetna om olika 
strategier (Westlund 2009 s. 75). Detta är en lekfull modell som jag tror kan väcka 
elevernas engagemang och samtidigt öka deras förståelse för texterna de läser. Här 
handlar det inte bara om att läsa orden, utan fokus hamnar på att faktiskt förstå vad 
man läser.  
 
Ett annat arbetssätt som utgår från elevernas engagemang och nyfikenhet är CORI som 
är grundat av John Guthrie (Jenner 2004 s. 40). I denna modell är det elevernas frågor 
som leder undervisningen vidare. Den metakognitiva aspekten är central då eleverna 
reflekterar över sina egna tankeprocesser under arbetets gång. Guthrie menar att då 
eleverna själva utformar sina uppgifter och sedan klarar av dem så ökar deras 
självförtroende. Den kognitiva motivationsteorin fokuserar på individens tankar och 
förväntningar på framtiden och det faktum att man inom CORI arbetar så pass 
målmedvetet kan leda till en ökad motivation. Det är elevernas målsättning som styr 
processens gång vilket för många kan gynna motivationen och känslan av kontroll.   
På vilket sätt bör elever med lässvårigheter motiveras jämfört med övriga 
elever?  
I min avslutande frågeställning läggs fokus på huruvida elever med lässvårigheter ska 
motiveras på ett annat sätt än övriga elever. Denna frågeställning kan ses göra ett försök 
att sammanfatta syftet med studien. Hittills har aspekter och arbetssätt som gynnar 
läsmotivationen hos elever med lässvårigheter lyfts fram, men framhålls inom 
forskningen olika sätt att motivera beroende på om eleven har lässvårigheter eller inte? 
 
En aspekt som påverkar lärande och som har framhävts kontinuerligt genom arbetet 
handlar om elevens självförtroende. Det bristande självförtroendet är något ett flertal 
forskare lyft fram som en effekt av lässvårigheter men man ska ha i åtanke att 
lässvårigheter inte ska ses som synonymt med dåligt självförtroende. Ett dåligt 
självförtroende kan uppkomma av olika anledningar. Vikten av att stärka ett lågt 
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självförtroende ska belysas men här spelar det ingen roll huruvida eleven med lågt 
självförtroende har lässvårigheter eller inte. Jag anser att arbetet med att stärka en elev 
med lågt självförtroende ska utgå från individens unika egenskaper oavsett vad de är.  
 
Jenner (2004 s. 38) beskriver olika motivationsteorier och belyser bland annat den 
hedonistiska principen som enligt behaviorismen ligger bakom förklaringen av 
motivation som begrepp. Det centrala i denna syn på motivation handlar om att 
människan i allt hon gör strävar efter njutning och välbefinnande och försöker undvika 
straff och smärta. I ett klassrum fullt av individer med olika kapacitet när det gäller 
läsning tänker jag mig ändå att de allra flesta strävar efter att lyckas i någon form, och 
att må bra i den situation de befinner sig i. Detta gäller alla elever, oavsett om de har 
lässvårigheter eller inte. Vi lever idag i ett samhälle där vi omringas av det skrivna 
budskapet vilket gör att ett barn med lässvårigheter kan uppleva ett försämrat 
självförtroende och en känsla av att vara annorlunda när denne inte överkommer sin 
svårighet. Den känslan av välbefinnande som individen enligt den hedonistiska 
principen strävar efter blir svår att nå när en så avgörande del av skolarbetet som läsning 
inte fungerar. Elever med lässvårigheter kan ha en längre väg att vandra för att nå en 
full läsförmåga, men om vi antar att alla elever motiveras av att lyckas så är detta 
fortfarande något högst individuellt och som inte kan tillskrivas specifikt för elever med 
lässvårigheter eller någon annan grupp elever.  
 
Tidigare i studien nämns Matteuseffekten som innebär att den elev som, i det här fallet, 
kan läsa ofta läser mycket och på så sätt utvecklas snabbt till en god läsare medan en 
svag läsare undviker samma aktivitet och stagnerar eller backar i sin utveckling. Detta 
är vanligt förekommande och som lärare behöver man arbeta aktivt för att minska 
glappet som snabbt kan växa mellan de elever som är starka läsare och de elever med 
lässvårigheter. En för stor klyfta anser jag kan leda till besvär dels i undervisningen för 
läraren, dels också för den så viktiga läsmotivationen hos framför allt de elever med 
lässvårigheter. För att minska glappet mellan de som är starka läsare respektive elever 
med lässvårigheter kan det krävas tid för övning. Fridolfsson (2008 s. 229) talar om 
träningseffekten som innebär att kontinuerlig lästräning kan vara avgörande för att 
utvecklingen ska ta fart och läsförmågan öka. Detta sätt att arbeta grundas inte i någon 
inneboende motivation till att börja med utan snarare på ett nödvändigt ont för att 
uppnå sitt mål. När väl trenden vänt och eleven inser sin positiva utveckling finns en 
chans att den inre motivationen växer. Jag anser att Fridolfsson (2008) lyfter en viktig 
aspekt när hon säger att elever med lässvårigheter behöver träna mycket och här 
synliggörs en skillnad i tillvägagångssätt mellan dessa elever och övriga. I Fridolfsson 
sätt att se på elever med lässvårigheter är inte motivationen en avgörande väg till 
framgång, utan hon menar att nyckeln ligger i att träna kontinuerligt och systematiskt.  
 
 
9. Slutsats 
Min slutsats efter denna studie är att motivation är något individuellt och att 
forskningen som den ser ut i dagsläget inte kan erbjuda någon speciell motivationsteori 
knuten till just elever med lässvårigheter. Jag har inte kunnat finna någon forskning som 
visar att elever med lässvårigheter behöver en annan typ av motivation specifikt på 
grund av deras lässvårighet. De läsmotivationsforskare som tas upp i föreliggande 
studie framhåller att varje individ motiveras av olika aspekter som det är upp till läraren 
att finna och lyckas nå.  
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10. Förslag till vidare forskning 
Genom denna litteraturstudie har det blivit tydligt att det inte finns någon generell 
motivationsteori som lämpar sig extra väl när eleven har lässvårigheter. Detta beror 
med största sannolikhet på att varje elev är en unik individ som motiveras av olika 
faktorer. Dock vore det intressant att se empirisk forskning som lyfter fram skillnader 
såväl som likheter mellan de olika metoderna för att motivera olika grupper av elever. 
En sådan studie gjord ur såväl lärar- som elevperspektiv skulle ge ytterligare en 
dimension till det så viktiga läsmotivationsarbetet som pågår dagligen i skolorna.  
En annan aspekt som vore av intresse att undersöka handlar om hur de olika metoderna 
påverkar olika elevgrupper.  
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