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1. Inledning  

Människans främsta redskap är språket, ett rikt språk underlättar för människan att tänka, 

kommunicera och lära (Bergöö & Jönsson, 2012). Under alla tider har människan använt sig av 

språket på olika sätt men läsning och skrivning har blivit en förutsättning för att klara av livet i ett 

modernt samhälle (Sundin, 2006). Läsförmåga innebär både avkodning av ord och läsförståelse 

(Druid-Glentow, 2006). En god avkodning kopplas ofta till god läsförmåga men det betyder inte att 

eleven har läsförståelse (Westlund, 2009). I dagens samhälle är kravet på ökad läsförståelse ett 

faktum och detta ökar även kravet på lärarens profession (Bergöö & Jönsson, 2012). Läraren bör 

därför känna till vad som utvecklar läsförståelse och organisera sin undervisning efter det (Westlund, 

2009). Med grund i detta poängterar Elbro (2004) att tidig undervisning i läsförståelse är viktig då det 

underlättar läsningen i framtiden. Det är först när elever kan omformulera texten som behandlats till 

egna ord som förståelsen visas.  

Barn kommer till skolan med olika förutsättningar och skolan ska ge sina elever likvärdig utbildning 

oavsett dessa (Bergöö & Jönsson, 2012). Läroplanens övergripande mål och riktlinjer nämner detta då 

alla elever, oavsett förutsättningar ska ges förutsättningar till användning av tal och skriftspråk på ett 

rikt och nyanserat sätt oavsett (Skolverket, 2011). För att stärka elevernas läsutveckling måste skolan 

uppmuntra dem till framgång och därmed stärka deras självförtroende (Lundberg & Herrlin, 2014). 

Hur eleverna ser på sin egen läsförmåga i åk 1 är av betydelse för motivationen under resten av 

skoltiden (Westlund, 2009) därtill poängteras i läroplanen för F-3 att undervisningen ska stimulera 

elevernas intresse bland annat för läsning (Skolverket, 2011).  

Enligt Westlund (2009) är läsförståelse komplext och definitionen av begreppet är inte helt utarbetad 

men en metafor ges för hur begreppet kan tolkas; ”Jag tänker mig läsförståelsen som ett stort 

världshav, som hela tiden påverkas av väderförhållanden, vem som färdas på havet och vem som är 

med på båten” (Westlund, 2009 s. 9). Vidare beskrivs att läraren kan styra båten men måste också ha 

hjälp av sin besättning för att båten ska komma fram. ”Vi har förmågan att se havsytan och även en 

bra bit under den men vi har ännu inte förmåga att komma djupt ner på havsbottnen i de stora 

världshaven” (Westlund, 2009 s. 9). Havsbotten är, enligt vår tolkning, kopplad till elevens 

internalisering av en text och ytan är de kunskaper som eleven kan uppvisa, exempelvis att återberätta 

eller omformulera det lästa. Westlund (2009) diskuterar olika faktorer som påverkar läsförståelsen 

och menar att motivation är en av dessa. Motivation för lärande är även enligt Dahlkwist (2012) 

betydande då eleverna genom motivationen finner mening i det de lär sig vilket leder till att läsaren 
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kontinuerligt reflekterar över den lästa texten. Det räcker alltså inte med att enbart läsa igenom en text 

för att uppnå förståelse utan en viss förförståelse krävs därtill. 

Med grund i konstaterandet att läsförmåga är komplext och att motivation nämns som en avgörande 

faktor för läsförståelse har vi valt läsförståelse och motivation som inriktning i vår litteraturstudie. Vi 

anser att kunskap inom dessa områden även kommer att gynna oss i vårt blivande yrke som lärare i 

svenskämnet såväl som andra ämnen.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur motivationen och engagemang påverkar elevernas 

utveckling av en god läsförmåga. Följande frågeställningar behandlas i studien:  

Vilka faktorer påverkar elevernas läsmotivation och läsengagemang och därmed deras läsförmåga? 

Vilken betydelse har elevernas självtillit för deras läsutveckling? 

Vilka didaktiska tillvägagångsätt kan läraren använda för att skapa läsmotivation och 

läsengagemang hos elever? 
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3. Bakgrund   

I följande avsnitt återfinns centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter som är relevanta under 

denna litteraturstudie.   

3.1 Språklig medvetenhet   

Språklig medvetenhet handlar om självständig reflektion över språket (Svensson, 2009). Genom att 

fundera över det skrivna och talade språkets innehåll, form och struktur kan elever göra jämförelser 

och därmed uppnå språklig medvetenhet. Språklig medvetenhet ligger till grund för både skrivande 

och läsande och det påverkar elevernas förståelse för det skrivna, det lästa och det talade språket 

(ibid.). Undervisningssektioner med språklig medvetenhet i förskolan ligger till grund för en god läs- 

och skrivutveckling (Hagtvet, 2004). Tydliga samband mellan språklig medvetenhet i förskolan och 

senare läsförmåga går att finna. 

Den språkliga medvetenheten byggs upp kontinuerligt och kan delas in i olika steg (Svensson, 2009). 

Fonologisk medvetenhet handlar om barnens förmåga att hantera fonem (språkljud). Hagtvet (2004) 

menar att fonologisk medvetenhet uppnås när fonemen kan kopplas till grafemen korrekt. Det 

innefattar även förmågan att förstå hur grafem representerar språkljud och hur talade ord kan delas 

upp i fonemstorlek (Lundberg & Herrlin, 2005). Den fonologiska medvetenheten underlättar för 

eleverna vid avkodning av ord när de börjar läsa och skriva. ”Morfologisk medvetenhet gäller 

medvetenhet om orddelar, ord och hur de kan förändras” (Svensson, 2009 s. 89). Medvetenhet om 

minsta betydelsebärande del i ett ord underlättar läsningen. Morfologisk medvetenhet är hanteringen 

av ord och ett tydligt exempel på detta är att rotmorfemet läsa finns i ord som läsning och läsande. 

Suffixen, -ning och -ande i dessa ord ändrar betydelsen. Det krävs medvetenhet om morfologiska 

regler för att språket ska kunna bli tydligt och förståeligt (ibid.). Semantisk medvetenhet handlar om 

ordförråd och begreppsförståelse och att kunna koppla dessa till sin omvärld, det är en process genom 

hela livet men utvecklas framförallt hos barn (Hagtvet, 2004). ”Syntaktisk medvetenhet gäller 

medvetenhet om hur fraser och satser byggs upp” (Svensson, 2009 s. 89). Det handlar om språkregler 

och meningsuppbyggnad. Den sista delen inom den språkliga medvetenheten är pragmatisk 

medvetenhet handlar om hur man använder språket i olika situationer (ibid.), exempelvis att man 

pratar tyst i ett bibliotek och att man talar högt och tydligt när man redovisar skolarbeten. 
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3.2 The Simple View of Reading   

Läsning kan delas upp i formeln "the simple view of reading" som skrivs ut läsning=avkodning x 

förståelse (Hoover & Gough 1990). Med det menas att avkodning och förståelse för det lästa är 

beroende av varandra och att läsning inte sker förrän båda faktorer behärskas. För att uppnå 

läsförmåga krävs en automatiserad avkodning, vilket betyder att läsaren inte lägger märke till de 

enskilda grafemen i orden utan läser dem utan att större uppmärksamhet krävs (Druid-Glentow, 

2006). En avkodning som inte är automatiserad kräver mycket koncentration och tid vilket resulterar i 

bristande läsförståelse. När eleven kommer till slutet av meningen kan början av meningen redan ha 

glömts bort. ”Förståelse däremot kan inte automatiseras, den är dynamisk och beroende av 

bakgrundsfaktorer som ålder, erfarenheter, utbildning” (Druid-Glentow, 2006 s. 31). 

Läsförståelse uppstår inte av sig självt vid automatiserad avkodning även om det underlättar 

(Westlund, 2009). Forskning visar att dessa har ett starkt samband men det är inte en självklarhet att 

det ena infinner sig på grund av det andra. Westlund (2009) presenterar en definition av läsförståelse 

som den amerikanska professorn Peter Afferbach arbetat fram med hjälp av flera olika 

forskningsresultat. Definitionen tar ansats i att läsförståelse är en komplex process innefattande 

färdigheter, strategier och tidigare erfarenheter. Läsning är även beroende av komponenter som 

avkodning och förståelse. När läsningen utvecklas påverkas den av motivation, självkänsla och 

tidigare läserfarenheter (ibid.). 

En vidareutveckling av ”the simple view of reading” som Taube (2007) presenterar har skapats av 

Dalby (1992) och skrivs ut läsning= avkodning x förståelse x motivation. Motivation till läsning 

presenteras här som lika avgörande för läsförmågan som avkodning och förståelse och att dessa tre 

faktorer är av lika stor betydelse för läsförmågan (ibid.).   

3.3 Motivation   

Ordet motivera härstammar från latin och har betydelsen ”att sätta andra i rörelse” (Dahlkwist, 2012). 

Motivation är en process som sker inom människan och leder till genomförande av mål. Målen kan 

till exempel vara att uppnå något eller att undvika något (Stensmo, 2000). Vad som är en motiverande 

faktor hos människor skiljer sig åt då människor är olika och värderar saker olika (Dahlkwist 2012).   

Unrau och Quirk (2014) definierar begreppet motivation med hjälp av fem faktorer. Den första 

faktorn syftar främst till en inre process bestående av en kombination av tanke, tilltro och känsla som 

driver individen till handling. Den andra faktorn tar upp inre naturliga egenskaper utifrån ett 
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sociokulturellt sammanhang. De inkluderar bland annat självförtroende, värderingar och intresse. 

Tredje faktorn behandlar ett orsak-verkan-samband mellan handlingar och resultatet av dessa, vilka i 

sin tur påverkar den framtida motivationen vid liknande handlingar. Den fjärde beskriver 

motivationen som föränderlig över tid. Den femte och sista faktorn som presenteras är motivationens 

formbarhet och manipulerbarhet. Motivationen kan förändras och manipuleras med hjälp av olika 

former av instruktioner och strategier vilket är något som läraren har nytta av att vara förtrogen med 

(ibid.). Dahlkwist (2012) beskriver hur motivationen kan delas upp i två ansatser; som yttre 

motivation och inre motivation. Den yttre motivationen styrs av yttre mål och den inre motivationen 

styrs av inre mål.  

3.3.1 Yttre motivation  

Med yttre motivation menas att målen och drivkraften återfinns i den yttre miljön (Dahlkwist, 2012). 

Exempel på detta kan vara betyg eller förhöjd veckopeng om skolan sköts. En yttre motivation kräver 

ständig belöning för att upprätthållas, målen tappar annars sin betydelse och motivationen upphör. 

Det finns forskning på att den yttre motivationen kan skapa inre motivation vid rätt användning av 

yttre påverkan (ibid.).  

3.3.2 Inre motivation   

Inre motivation innebär att drivkraften till handlingen är för egen vinnings skull (Dahlkwist, 2012). 

Eleven finner betydelse av handlingen oavsett yttre faktorer. Hos barn tar ofta inre motivation formen 

av uppfinnarglädje. Det är själva undran som driver barnet till upptäckter av nya ting. Det finns enligt 

Dahlkwist (2012) tre typer av inre motivation. Den första är viljan att lära och skaffa ny kunskap. Den 

andra är individens behov av tillfredställelse av att uppnå något själv och den tredje tar grund i att 

kunna uppleva nöje och stimulans. Lärare bör jobba med den inre motivationen och göra 

undervisningen meningsfull för varje elev för att uppnå målen (ibid.).  

3.4 Självuppfattning 

Något som påverkar motivationen är hur eleven ser på sin chans att lyckas och förväntningar på sig 

själv (Taube, 2007). Den akademiska självbilden, eller tilltron till den egna förmågan, är en del av 

elevens självuppfattning och är något som formas av erfarenheter och upplevelser utifrån en tolkning 

av omgivningen (Swalander, 2006). Självbilden kan både bara objektiv och subjektiv, den behandlar 

upplevelsen av det egna jaget på ett kroppsligt spirituellt och socialt plan.  
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I relationen mellan motivation till läsning och läsförmåga finner vi olika påverkansfaktorer som bland 

annat självtillit (Wigfield Gladstone & Turci, 2016). Bandura introducerade år 1977 konceptet self-

efficacy, som vi i detta arbete kallar självtillit (Swalander, 2006). Hittills hade Bandura diskuterat 

kring motivation genom dess yttrande men efter behandling av människor med olika fobier lade han 

märke till att människor hanterade behandlingarna olika beroende på uppfattningen kring sin egen 

förmåga (ibid.). Begreppet självtillit är svårdefinierat men enligt Westlund (2006) handlar det om hur 

eleven ser på sin akademiska kapacitet att uppnå nya färdigheter och mål. Woolfolk, Woolfolk, 

Hughes och Walkup (2014) förklarar att självtillit är en persons känsla för att kunna hantera en 

uppgift effektivt. Självtillit behandlar i första hand den kognitiva delen av elevens egen upplevelse av 

förmåga men är också en länk mellan elevens motivation och måluppfyllelse (Swalander, 2006).  

3.5 Läsengagemang   

Läsengagemang förväxlas ofta med läsmotivation men betydelsen skiljer sig åt (Unrau & Quirk, 

2014). Läsengagemang är en konstruktion av tre dimensioner: den emotionella, den beteendemässiga 

och den kognitiva. Den emotionella dimensionen berör olika reaktioner vid mötet av text, som; tycke, 

känsla, intresse, glädje, sorg, ångest och uttråkning. Den beteendemässiga dimensionen handlar om 

positivt uppförande, involvering i uppgifter, medverkan i lektionsaktiviteter, ansträngning, 

uthållighet, koncentration och lyhördhet. Den kognitiva dimensionen är ett senare tillägg i teorin och 

berör delvis individens psykologiska investering i lärandet, önskan om att uppnå mål och delvis 

strategiska företaganden som självstyrt lärande och metakognition. Motivation skulle kunna ses som 

en fjärde dimension då den får individen engagerad (ibid.). 

Ytterligare en koppling som Unrau och Quirk (2014) refererar till i sin definition av engagemang är 

självsystemprocesser som bidrar till engagemang som kompetens, självständighet och relatering. Det 

vill säga en elev som känner sig kompetent, självständig och kan relatera till ett ämne är således även 

engagerad. 

Skillnaden mellan motivation och engagemang är att motivation är en konkret förmåga som 

synliggörs genom koncentration och kvalitet i sitt utförande och engagemang är en del av individens 

handling, exempelvis läsning (Unrau & Quirk, 2014). Motivationen styr läsarens självuppfattning av 

läsförmåga och värdering av läsningen medan engagemang är inkluderat i interaktionen mellan 

handling utifrån omgivande kontext. Engagemanget kan exempelvis synliggöras genom uppvisad 

läsförståelse, mängd läsning och använda strategier under läsprocessen (ibid.). 
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3.6 Didaktiska tillvägagångssätt för läsning 

Didaktik innebär läran om att undervisa (Lindström & Pennlert, 2009). Läraryrket är ett fritt och 

skapande arbete i den mening att det ger utrymme för varierande kreativa arbetsmetoder. Läraren kan 

styra över sina arbetsmetoder så länge de är inom ramarna för skolans mål och styrdokument. 

Shanahan, Callison, Carriere, Duke, Pearson, Schatschneider och Torgesen (2010) har på uppdrag av 

USA:s utbildningsdepartement sammanställt forskning om hur en motiverande och effektiv 

undervisning i läsförståelse i de lägre skolåldrarna bör se ut. Deras rapport mynnar ut i fem 

rekommendationer: 1. Lär eleverna att använda läsförståelsestrategier. 2. Lär eleverna hur man 

identifierar och använder textens struktur för att förstå, lära sig och komma ihåg innehållet. 3. Låt 

eleverna diskutera textens mening. 4. Se till att eleverna har tillgång till meningsfulla texter i olika 

genrer. 5. Skapa en engagerande och motiverande klassrumsmiljö för att undervisa i läsförståelse 

(ibid.). 

Såväl Taube (2007) som Westlund (2009) framhåller att eleverna behöver bli bekanta med olika 

textgenrer och hur olika texter är strukturerade. Texterna kan exempelvis bestå av skönlitterära texter, 

faktatexter, lärobokstexter eller informationstexter. Kåreland (2015) menar att skönlitterära texter är 

bidragande till en vidgad omvärldsuppfattning.  Informationstext definieras av Duke, Bennet-

Armistead (2003) som en text som syftar till informationsförmedling om den naturliga och sociala 

världen vars typiska drag tillexempel handlar om företeelser som inte är bundna till tid och rum. 

Texttypen kan finnas i olika format som böcker, tidskrifter, arbetsblad, broschyrer, CD-ROM-skivor 

och Internet (ibid.). Tillsammans med skönlitterära texter är dessa ganska vanliga i skolan. 

Läraren har ett ansvar gentemot varje elev när det gäller deras förutsättningar som modersmål, 

hemsituation och förmågor (Woolfolk et al., 2014) Undervisningen och bedömningen behöver 

anpassas efter varje elevs behov och läraren behöver samtidigt ta hand om elevernas emotionella 

behov, hjälpa dem att höja sin självkänsla och uppmuntra dem till ansvar i sitt lärande (ibid.). Läraren 

behöver även vara uppmärksam på sitt eget beteende vid undervisning som kan påverka eleverna i 

klassrummet, bland annat den personliga balansen som Steinberg (2004) nämner. Cooper och 

Simmonds (1999) poängterar att lärarens agerande är betydelsefullt för elevers motivation. Det är inte 

enbart i skolan som barns syn på läsning påverkas utan även de litterära förhållandena i hemmet har 

betydelse (Elbro, 2004). Litterära förhållanden i hemmet innefattar förekomsten av texter, föräldrars 

intresse för läsmaterial och litterära beteenden, som att läsa högt för barnen. 
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3.6.1 Läsförståelsestrategier   

Läsförståelsestrategier är skapade för att utöka läsförståelsen (Brudholm, 2002). Strategierna är 

uppbyggda utifrån konkreta metoder före, under och efter läsningen. De stödjer eleven i sin 

läsförståelse och hjälper denne till att bli medveten om sina egna val av strategier. Det är bevisat att 

barn använder sig av olika strategier för att förstå den lästa texten (ibid.).  Förståelse för hur 

strategierna används och förmågan att kunna fundera över sin läsförmåga kräver metakognition 

(Westlund, 2009). Metakognition handlar om att vara medveten om och kunna fundera över sina egna 

tankeprocesser (Liberg, 2010). 

Det finns en rad olika modeller för att undervisa i läsförståelsestrategier och därmed utveckla 

elevernas läsförståelse. Exempel på modeller som passar bra för att hjälpa eleverna att förstå 

skönlitterära texter är olika typer av berättelsescheman som också kan illustreras grafiskt (Brudholm, 

2002). Det finns många modeller som är framarbetade av olika forskare och passar olika bra för olika 

typer av texter, några av dessa presenteras vidare i Westlund (2009). I resultatet av denna 

litteraturstudie behandlas läsförståelsestrategierna Concept-Oriented Reading Instruction (CORI) och 

Strategy Instruction (SI). CORI är en modell som uppkommit för att skapa intresse och engagemang 

för informationstexter, främst naturvetenskapliga men även samhällsvetenskapliga texter, hos 

eleverna (Westlund, 2009). Undervisningen utmärks av motiverande faktorer för lärande och består 

av att elevernas förkunskap kring aktuella begrepp aktiveras. De uppmuntras även att ställa frågor 

inom ämnet som behandlas. Eleverna använder metakognition i sitt informationssökande och skriver 

ner tankar om sin arbetsprocess i en loggbok. De organiserar också sin kunskap grafiskt genom 

exempelvis teckningar, diagram eller tankekartor. Guthrie, Wigfield, Barbosa, Perenvich, Taboada, 

Davis, Scaffidi och Tonks (2004) presenterar, med grund i tidigare forskning, undervisningsmodellen 

Strategy instruction (SI). SI innefattar instruktioner som ska hjälpa eleverna utveckla sin 

metakognition. Eleverna ska med likhet till CORI aktivera bakgrundskunskapen för texter för att 

sedan skapa frågor om ämnet som läses. Sammanfattningar av det lästa görs och eleverna övar sig att 

söka information i olika slags texter och dokument. De ska kunna organisera lästa texter grafiskt för 

att utöka läsförståelsen och ha kännedom om texters uppbyggnad. Eleverna ska även utifrån denna 

teori övervaka sin egen läsförståelse under läsningen. Inom SI ligger fokus snarare på självtillit än på 

motivation (ibid.). 
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4. Metod 

I följande avsnitt behandlas litteraturstudiernas uppbyggnad och metoder för datainsamling samt 

analys av insamlade data. Urvalet av artiklar presenteras sedan i form av tabeller. 

4.1 Litteraturstudie 

Denna studie är av typen systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie är en 

sammanställning över redan befintlig forskning inom ett valt område (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). Studien innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och slutligen sammanställa 

tidigare forskningen inom området som frågeställningarna berör. 

Informationskällan ska bestå av vetenskapliga rapporter eller vetenskapliga tidskriftsartiklar 

(Eriksson Barajas et al., 2013). Det finns ingen begränsning i hur mycket forskning som ska ingå men 

analysering av all befintlig forskning inom området vore det ultimata i en systematisk litteraturstudie. 

Dock har detta inte varit möjligt i denna studie då den enbart sträcker sig över kort tid. 

Litteraturstudier kan innehålla både kvalitativa och kvantitativa studier. Med kvalitativa studier 

menas att beskriva, tolka, förstå och förklara utifrån en helhetsförståelse. Kvantitativa studier ska vara 

replikerbara vilket innebär att andra forskare ska kunna göra om studien med samma utfall (ibid.). 

Kvalitativa studier har ofta färre deltagare medan kvantitativa studier ofta har fler deltagare och 

redovisas med siffror och tabeller. Vår litteraturstudie är av kvalitativ karaktär då vi undersöker ett 

fåtal artiklar och sammanställer dessa för att skapa helhetsförståelse. 

4.2 Datainsamlingsmetod och avgränsningar 

Vi använde oss av två olika sökstrategier, databassökning och manuell sökning. Databassökning 

innebär sökning i olika databaser utifrån nyckelord inom gällande område (Eriksson Barajas et al., 

2013). Vi har enbart använt oss av en databas vid namn ERIC som har samlat forskning inom 

pedagogik och utbildningsvetenskap. Nyckelorden har huvudsakligen berört motivation för läsning 

samt läsförståelse men har vidareutvecklats med ytterligare sökord som presenteras nedan. Under den 

manuella sökningen läste vi artiklar som sammanställt forskning inom vårt valda område för att hitta 

referenser som tog oss vidare. Vid läsning av texter hittades relevanta forskningsresultat som vi sedan 

läste och använde. Kedjesökning är ett sätt att hitta bra referenser till sin uppsats (Rienecker, Stray 

Jörgensen & Hedlund, 2014). Kedjesökning innebär att gå från en artikel och följa dess referenser för 
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att gå vidare till nästa och så vidare. På detta sätt går det hitta bra relevanta studier inom det valda 

forskningsområdet. 

De första sökningarna innehöll nyckelorden "reading comprehension" och "reading motivation". 

Resultatet gav 285 träffar och många av dessa var irrelevanta då de berörde andra åldersgrupper än 

litteraturstudiens fokus. Vi lade då till "Primary education” vilket minskade resultatet till 26 träffar. 

Efter det avgränsade vi sökningen till enbart refereegranskade artiklar och fick då fram nio träffar. 

Sökordet ”primary education” ändrades sedan till enbart primary* vilket resulterade i 16 sökträffar. 

Under sökningen upptäcktes även forskare som Wigfield som specialiserat sig i läsengagemang och 

inkluderades bland nyckelorden. För att fördjupa oss inom läsengagemang sökte vi på ”reading 

engagement” ”reading comprehension” primary* och då vi endast fick två träffar varav en var 

relevant söktes ”reading engagement” primary* vilket gav sex träffar. Efter läsning av artiklar utifrån 

ovanstående sökord fann vi att begreppet self-efficacy var gemensamt för i princip alla studier. Därav 

utökades sökningen med ”self-efficacy” ”reading motivation” primary* som gav tre träffar varav en 

valdes ut. 

Efter databassökningen gjordes urval av de artiklar som hittats. Eriksson Barajas et al. (2013) 

beskriver urvalsprocessen genom att först välja relevanta titlar för att sedan läsa dess 

sammanfattningar (abstract). Utifrån sammanfattningarnas relevans för valt område läses hela texten 

för att sedan gå vidare till analys av den. Avgränsningar för artiklarna gjordes utifrån ovanstående 

riktlinjer och vissa inriktningar i studierna valdes bort. En vanlig aspekt som forskare tog hänsyn till i 

sina studier var skillnader mellan olika grupper i samhället som socioekonomisk status, kön och 

etnicitet. Då vi i denna studie inte belyser gruppskillnader i frågeställningarna har vi valt att lägga 

mindre fokus på just detta och valt bort artiklar med gruppskillnader med undantag för en studie då vi 

anser att resultatet var betydelsefullt för att problematisera begreppet självtillit. Vi begränsade även 

vår studie via ålder på eleverna som deltog. Vi använde oss i största mån av artiklar inriktade på 

studier av elever i åldrarna sex till tio år då elever inom denna ålderskategori innefattas i vår 

utbildning. Forskningsstudier från olika länder inkluderades i så stor utsträckning som möjligt för att 

få ett så generellt resultat som möjlig utan resultat från enbart ett land även om studier från USA 

dominerar i resultatet. 

I vår manuella sökning använde vi oss av en text framställd av statens kulturråd (2015) "Med läsning 

som mål” samt ett examensarbete från tidigare år Holmlander, Holmlander (2015). Vid 

databassökningen hittades en rapport av Shanahan, Callison, Carriere, Duke, Pearson, 

Schatschneider, Torgesen (2010) som är beställd av det amerikanska utbildningsdepartementet där vi 
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sökte manuellt efter refereegranskade artiklar. Vi använde oss även av en doktorsavhandling av 

Swalander (2006) där en artikel av Folkesson och Swalander (2007) intresserade oss. Vi blev även 

erbjudna 4 artiklar från vår handledare och valde att använda oss av två av dem. 

4.2.1 Tabell databassökning  

Författare År Land Databas Sökord Metod 

Baker, L.  

Dreher, M. J., 

Shiplet, A. K. 

Beall, L. C. 

Voelker, A.N. 

Garrett, A.J. 

Schugar, H.R. 

Finger-Elam, M.  

2011  USA  ERIC  "Reading Comprehension" 

"Reading Engagement" 

Primary*  

Observation  

Tester 

Cartwright, K. B. 

Marshall, T.R.   

Wray, E.  

2016  USA  ERIC  "Reading Comprehension" 

"Reading Motivation" 

"Primary school"  

Förtester 

Eftertester 

Enkät 

Observation 

Guthrie, J. T.  

Wigfield, A.  

Barbosa, P.  

Perencevich, K. C. 

Taboada, A.  

Davis, M. H.  

Scaffidi, T. 

Tonks, S. 

2004 USA ERIC "Reading Comprehension" 

"Reading Engagement" 

Förtester 

Eftertester 

Intervju Observation 

Hornstra, L. 

Van der Veen, I. 

Peetsma, T. 

Volman, M.  

2013 Holland  ERIC  "Cognitive Development" 

"Reading Comprehension" 

"Primary School"  

  

Enkät 

Lärares 

observationer 

Tester 

Jewell, J.  

Kuhnen, D. 

Phelps, A.  

1998  USA  ERIC  "Reading Engagement" 

"Primary School"  

För- och eftertester 

Enkät 

Observation 
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Mazzoni, S. A. 

Gambrell, L. B.  

Korkeamaki, R.  

1999  USA  

Finland  

ERIC  "Gambrell" "Reading 

Motivation" "Primary 

Education"  

Enkät 

 

 

4.2.2 Tabell manuell sökning 

Författare  år  land  Återfunnen i  Metod  

Bogner, K.  

Raphael, L.  

Pressley, M.  

2002  USA  Holmlander, Holmlander (2015)  Intervju  

Observation  

Cambria, J. 

Guthrie, J. T. 

2010 USA Rekommenderad av handledare Intervju 

Forskningssammanställning 

Ciampa, K.  2012  Kanada  Statens kulturråd (2015)  Observation 

Enkät  

Intervju  

Cole, J. E.  2003  USA  Holmlander, Holmlander (2015)  Observation  

Videoinspelning  

Loggböcker  

  

Folkesson, A-M. 

Swalander, L.  

2007 Sverige  Swalander (2006) Tester 

Enkät  

Gambrell, L.  2011  USA  Statens kulturråd (2015)  Forskningssammanställning  

Lockwood, M.  2012  England  Statens kulturråd (2015)  Enkät 

Intervjuer  

Turner, C. J. 1995 USA Shanahan, Timothy, Callison, 

Carriere, Duke, Pearson, 

Schatschneider, Torgesen (2010) 

Observation 

Intervju 

Yin-kum, L.  2008  Kina  Statens kulturråd (2015)  Enkät 

Läsförståelsetest 
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4.3 Analysmetod  

I denna studie har vi analyserat innehållet i aktuell forskning genom en så kallad innehållsanalys. 

Eriksson Barajas et al. (2013) presenterar innehållsanalysprocessen med hjälp av fem olika steg. De 

menar att det första som görs med texten är att läsa den flertalet gånger för att bekanta sig med den 

och sedan ge texterna koder för vad de behandlar. Därefter ska koderna omvandlas till kategorier som 

sedan ska kunna sammanfattas till teman. Under kategoriseringen söker forskaren efter mönster i 

texterna som likheter eller skillnader för att kunna kategorisera sina texter inför det sista steget som är 

själva presentationen av forskningen som behandlas (Eriksson Barajas et al., 2013).  

4.4 Etiska överväganden. 

Användning av falska eller förvrängda resultat av andras forskning klassas som fusk och ohederlighet 

(Eriksson Barajas et al., 2013). Vi har därför lagt vikt vid att presentera forskning genomskinligt, 

vilket innebär att vi söker efter tydlighet och objektivitet i våra presentationer av studierna. Vi har 

även enbart använt oss av artiklar som är refereegranskade vilket innebär att en jury bedömer artikeln 

och artikeln anses då ha ett högt vetenskapligt värde. Eriksson Barajas et al. (2013) framhåller vikten 

av att forskarna ska ta hänsyn till etiska överväganden i de studier som är inkluderade samt att 

resultatet i studierna presenteras utifrån ett objektivt perspektiv utan egna värderingar från forskarna. 

Vidare presenterar Eriksson Barajas et al. (2013) vikten av att redovisa alla artiklar som studien 

arbetat med samt presentera samtliga resultat, oavsett om de stödjer eller motbevisar forskarens 

hypotes. Vi har utifrån dessa påståenden skapat ett genomskinligt forskningsresultat där egna tankar 

och värderingar ej har presenterats. 
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5. Resultat 

I resultatet redovisas de slutsatser vi gjort utifrån våra frågeställningar. På grund av 

frågeställningarnas interaktiva samband har vi valt att behandla dessa under samma avsnitt men 

riktat in oss på en frågeställning per rubrik. Under rubriken Läsmotivation och läsengagemang 

behandlas ”Vilka faktorer påverkar elevernas läsmotivation och läsengagemang och därmed deras 

läsförmåga?”. Under rubriken Elevernas självbild och självtillit behandlas ”Vilken betydelse har 

elevernas självtillit för deras läsutveckling?”. Under rubriken Didaktiska tillvägagångsätt för ökad 

läsmotivation och läsengagemang behandlas ”Vilka didaktiska tillvägagångsätt kan läraren använda 

för att skapa läsmotivation och läsengagemang hos elever?”. 

5.1 Läsmotivation och läsengagemang 

Läsengagemang och läsmotivation påverkar läsförståelsen i positiv mening (Cartwright, Marshall & 

Wray, 2016; Jewel, Phelps & Kuhnen, 1998; Guthrie et al., 2004; Hornstra, van der Veen, Peetsma & 

Volman, 2013). Cartwright et al. (2016) syftade i sin studie till att ta reda på motivationens betydelse 

för läsförmågan genom att söka efter tillfälliga och långsiktiga samband mellan elevernas motivation 

till läsning och läsförståelse. Cartwright et al. (2016) menar att motivation och kognitiva faktorer 

samspelar när elever lyckas i akademiska uppgifter. Mot bakgrund av ovanstående konstaterades att 

läsmotivationen har betydelse för läsförståelse i lågstadiet och blir ännu mer tydlig i sin påverkan på 

läsförmågan efter två år. Vidare påpekas att effekter på läsmotivationen visas i lågstadiet och 

läsförståelsen påverkar utfallet av dessa effekter. Lärarens uppmuntran är därmed av största vikt 

under denna period då detta motiverar eleverna till läsning. I enlighet med detta menar även Jewel et 

al. (1998) att skapande av läsmotivation i lägre åldrar utvecklar elevernas läsförståelse under hela 

grundskolan. På liknande sätt menar Baker, Dreher, Shiplet, Beall, Voelker, Garrett, Schugar och 

Finger-Elam (2011) att elevernas motivation ökar främst mellan årskurs två till tre för att sedan 

stabilisera sig i årskurs fyra. Ursprungsformen av "The simple view of reading" är därtill bristfällig då 

motivationen har stor betydelse för läsförmågan (Cartwright et al., 2016). Det visade sig att även 

läsengagemang var en framträdande faktor för läsförmågan, utöver ordavkodningsförmågan och 

läsförståelsen. Läsengagemanget och läsmotivationen påverkade läsförmågan i så pass stor grad att 

det bidrog mer till läsförmågan än förståelsefaktorn. Redan i lågstadiet visade sig detta genom att det 

fanns skillnader mellan motiverade och omotiverade elever, då de motiverade eleverna läste mer 

vilket utökade läsförmågan (ibid.).  
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En viktig aspekt i att få elever engagerade i sin läsning är att få dem motiverade (Jewell et al., 1998). 

Jewell et al. (1998) refererar till Winogard och Gaskins (1992) som beskriver fyra kategorier inom 

motivation. 1. Egomål tillfredsställs när man presterar bättre än någon annan. 2. Yttre mål uppnås när 

man mottar en symbolisk belöning som att arbeta mot en guldstjärna eller högsta betyg. 3. Inre mål är 

den rena glädjen man får av att göra aktiviteten i sig självt. 4. Sociala mål involverar utveckling av 

relationer med exempelvis en vän, lärare eller förälder som ett resultat av aktiviteten. När de sociala 

målen uppnås får eleven en känsla av tillhörighet och gemenskap. Jewell et al. (1998) har i sin studie 

jämfört Winograd och Gaskins (1992) fyra motivationskategorier med åtta litterära 

motivationskaraktärer som Guthrie och Sweet (1996) tagit fram. 1. Involvering. 2. Nyfikenhet. 3. 

Utmaning kopplas till begäret att förstå ett komplext problem eller lära sig något nytt inom ett ämne 

4. Social interaktion uppstår när andra är involverade i läsningen och gör den till ett samarbete. 5. 

Samtycke är en form av framtvingad motivation eftersom läsaren är tillsagd att göra aktiviteten som 

är obligatorisk. 6. Bekräftelse uppstår när någon känner ett begär att få uppmärksamhet för att ha 

klarat en uppgift. 7.  Tävling när någon känner ett begär av att vara den bästa på en uppgift och 

demonstrera överlägsenhet. 8. Arbetsskygghet uppstår när någon väljer att göra klart en uppgift för att 

kunna undvika en annan (Jewel et al., 1998, refererar till Guthrie & Sweet, 1996). Jewell et al.(1998) 

drog parallellen att båda ovanstående kategoriseringar menar att motivation som fokuserar på inre 

känslor är mer produktiv i längden än de som resulterar i yttre belöningar. 

I en studie av Yin-Kum (2008) var syftet att undersöka relationen mellan yttre motivation, litterärt 

beteende i hemmet, instruerande undervisning i klassrummet och lässkicklighet hos elever. Resultatet 

gav att yttre motivation bidrog inte så tydligt som förutsagt till läsförmågan och det påverkade inte 

elevernas läsförståelse. 

Guthrie et al. (2004) genomförde en studie med syftet att undersöka hur barns läsengagemang 

påverkar läsförståelsen med hjälp av olika undervisningsstrategier för läsning. I denna studie 

jämfördes undervisningsstrategierna CORI och SI med en kontrollgrupp där inga åtgärder vidtagits. 

Studien visade att i både klassrummen med SI och CORI utökades elevernas läsförståelse i högre 

grad än i kontrollgruppen. CORI-eleverna visade dock högst läsförståelse i studien. Kombinationen 

av motivationsstöd och lässtrategiinstruktioner ledde till högre läsförståelse och engagemang hos 

eleverna. CORI´s motivationspraxis har sannolikt kognitiv och motiverande påverkan på elever. 

(ibid.).  

I en studie av Jewell et al. (1998) vars syfte var att höja läsengagemanget hos elever i årskurs 1 

gjordes bland annat undersökningar om elevernas attityder till läsning. I analyserna visade det sig att 
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barnen inte valde läsning som föredragen aktivitet. Lärarna rapporterade att eleverna valde aktiviteter 

som inte var relaterade till läsning i klassrummet och att de inte visade säkerhet som läsare. Därtill 

menar Jewell et al. (1998) att en av de största utmaningarna en lärare möter är att motivera elever till 

att engagera sig i de kognitiva processer som krävs för att få litterära förmågor. För att fostra 

engagerade läsare måste klassrummet vara en språkrik miljö. Elever måste få mängder med tid till 

läsning för att kunna uppleva den inre och sociala motivationen som de får från att läsa böcker (ibid.). 

5.1.1 Betydelsen av elevernas val av litteratur för läsmotivation och läsengagemang 

Elevernas möjlighet till eget val av läsning påverkar läsmotivationen och läsengagemanget positivt 

(Cole, 2003; Cambria & Guthrie, 2010; Lockwood, 2012; Folkesson & Swalander, 2007; Ciampa, 

2012). Motivation bidrar till framgång i läsning och är beroende av vilken textgenre eleven läser 

(Cartwright et al., 2016). När elever får välja själva så föredrar de ofta mer kognitivt utmanande 

texter än vad läraren tilldelar dem (Turner, 1995). I klassrum där lärare lät eleverna möta texter som 

utmanade deras kognitiva förmåga ökade motivationen hos eleverna. Liknande utfall visades även i 

Yin-Kum´s (2008) studie där eleverna valde svårare böcker och satte högre mål för sig om de tyckte 

om ämnet i böckerna. När barnen var motiverade att läsa spenderade de mer tid åt uppgiften och som 

en konsekvens av detta ökade även läsförståelsen (Yin-Kum, 2008). Cambria och Guthrie (2010) 

undersöker i sin studie vad läraren kan göra för att öka elevernas läsmotivation och därmed även 

läsförmågan. De menar att användning av CORI gynnar eleverna i läsmotivation och läsengagemang. 

Guthrie et al. (2004) tar även upp CORI som en bra arbetsmetod i skapande av läsmotivation och 

läsengagemang. Ett av förhållningssätten i CORI innefattar val, elevers motivation ökar när de själva 

får välja vad som ska läsas eller vad som ska göras med texten (Cambria & Guthrie, 2010). Det kan 

handla om stängda val såsom förberedda frågor där eleverna får välja att besvara de frågor som de 

finner intressanta. Genom att få göra dessa val känner eleverna äganderätt av texten och finner 

motivation till lärande inom ämnet (ibid.). 

Läsförmågan påverkades positivt när eleverna själva fick välja mellan elektronisk läsning och läsning 

av tryckt text (Folkesson & Swalander, 2007; Lockwood, 2012). Elektronisk läsning har även visat 

sig öka läsengagemanget (Ciampa, 2012). Folkesson och Swalander (2007) undersökte huruvida 

läsförmågan kan förbättras genom självstyrt lärande vid skrivning med hjälp av datorer och jämförde 

resultaten med en kontrollgrupp. Datoranvändningen gav en positiv påverkan på läsförmågan och 

eleverna i studien utvecklade sin läsförmåga i högre grad än eleverna med traditionell undervisning. 

En förklaring till detta finns i att elever som skriver mycket även läser sina egna texter och 

omvärderar dem för att återigen läsa. Detta utvecklar läsförmågan framåt (ibid.). 
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5.1.2 Påverkan på läsmotivation och läsengagemang utanför skolan 

 Eleverna i studien av Folkesson och Swalander (2007) svarade på enkätfrågor gällande hemlitterära 

förhållanden. I resultatet kunde det inte bevisas att de hemlitterära förhållandena hade någon 

påverkan på läsförmågan. Därmed bevisade Folkesson och Swalander (2007) att läraren kan i ett 

klassrum skapa en avgörande miljö, oavsett hemlitterära förhållanden. I klassrummen kan alltså 

förhållandena balanseras upp, åtminstone i de tidiga åldrarna.  

Yin-Kum (2008) undersökte föräldrars litterära beteenden genom att skicka hem enkäter med frågor 

som -Hur ofta går du till biblioteket med ditt barn? och -Hur ofta hjälper du ditt barn med hemläxor? 

Resultatet visade att litterära förhållande i hemmet hade ett betydelsefullt positivt samband med 

elevernas yttre motivation, föräldrars stöd och läsförståelse (ibid.). 

Mazzoni, Gambrell och Korkeama (1999) genomförde en enkätstudie för att kartlägga 

läsmotivationen hos barn i Finland och USA. Studien innefattade barn som gick sitt första och andra 

år i grundskolan med liknande socioekonomiska förhållanden. Syftet med studien var att ta reda på 

skillnader i motivationen för att förklara de finska barnens goda läsförmåga i jämförelse med barn i 

USA. Det visade sig att motivationen att lära sig läsa i årskurs ett och två var hög i båda länderna 

oavsett kulturell påverkan. Målet att lära sig läsa var motivationshöjande i sig och krävde inte så 

mycket yttre faktorer. Läsmotivationen var inte avgörande för läsförmågan då både elever i Finland 

och USA var motiverade. Det diskuterades dock huruvida den samhälleliga litterära synen var 

avgörande för de finska elevernas framgångar i läsningen då Finland som land anses vara mer positivt 

inställda gentemot litteratur i stort än USA (ibid.).  

Jewel et al. (1998) skickade i sin studie hem ett aktivitetspaket som följde med barnen, innehållande 

sex olika sagor. Syftet med aktivitetspaketet var att öka läsningen utanför skolan. Resultatet blev att 

elever valde i högre grad läsning som aktivitet på fritiden.  En annan aspekt som tas upp är 

föräldrarnas påverkan på sina barns skolattityder. Varje förälder hade erfarenheter om hur viktig de 

upplever att skolan är vilket speglas i de attityder som förs vidare till barnen. Elever som inte var 

omringade av böcker och som inte ser läsande förebilder i hemmet tenderar bli oengagerade läsare. I 

studien gavs eleverna möjligheten att arbeta ensamma med sina föräldrar och göra läsaktiviteter vilket 

bidrog till att eleverna fick en bra relation till lärandet och det ökade elevernas läsengagemang (ibid.). 

Medan den litterära synen i hemmet kunde påverka elevernas läsförståelse positivt, så påverkade 

föräldrars stöd vid läxläsning deras läsförståelse negativt (Yin-Kum, 2008). Det innebar att om 

hemmet var en god litterär miljö blev barnen positivt påverkade men när föräldrarna aktivt hjälpte 
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sina barn med läxorna syntes en negativ effekt på läsförmågan. Upptäckterna visade att ju mer 

föräldrarna stöttade sina barn i läxarbetet, desto sämre blir deras läsförmåga. Föräldrarnas och 

elevernas uppfattning av undervisningen hade i sin tur inverkan på den litterära synen i hemmet. I 

Hong Kong är det vanligt att eleverna tillåts göra klart sina uppgifter hemma, som att till exempel 

läsa klart boken de påbörjat i skolan högt. De flesta föräldrar värderar skolan högt och anser att 

eleverna borde lägga ner arbete i att göra klart sina läxor och de hjälper dem att förbereda sig inför 

prov och examinationer (ibid.). 

5.2 Elevernas självbild och självtillit 

Elevernas syn på sin egen kompetens påverkar läsmotivationen och läsförståelsen (Cartwright et al., 

2016). Självtillit och skolresultat är beroende av varandra. Elever med bra självtillit lyckas lite bättre 

än elever med sämre självtillit (Hornstra et al., 2013). Därtill konstaterar Cartwright et al. (2016) att 

elever som uppfattar sig själva som duktiga läsare och som värdesätter läsning, visar högre 

läsmotivation. Även den inre motivationen påverkar elevernas förväntningar att lyckas och hur eleven 

värderar uppgiften. Elever på lågstadiet bedömer sin egen läsförmåga utifrån deras 

ordavkodningsförmåga. Däremot värdesätter de personligen läsning utifrån vilken grad av 

läsförståelse de besitter. Elever med hög läsförståelse värderade läsning högre än elever som brast i 

sin läsförståelse. Detta innebar att eleverna följaktligen läste fler böcker om de värderade läsning 

högt. Motivationen var kopplad till elevernas självtillit. Läsförståelsen var kopplad till elevernas egen 

värdering av läsning (ibid.).  

Cole (2003) syftade i sin studie till att arbeta fram en modell för inre läsmotivation. Många delar 

samverkar då inre motivation uppstår. Läsarens tilltro till sin egen läsning där begrepp som självtillit, 

attityd och värderingar ingår är av stor betydelse. En annan viktig faktor för inre läsmotivation är 

elevens emotionella reaktioner. De emotionella reaktionerna berör engagemang, självuttryck och 

oavbruten läsning, vilket innebär att eleven läser fokuserat utan distraktion. Elevens mål med 

läsningen, resonemang och intresse är även det motiverande faktorer (ibid.). 

Inom CORI anses framgång med texter vara avgörande för utveckling av elevernas självtillit 

(Cambria & Guthrie 2010). Texten som läses ska behärskas till 90 procent för att inte sänka elevernas 

självtillit. Elever med låg självtillit kan tappa läsmotivationen vilket i sin tur kan leda till bristande 

läsförmåga. Tematiska arbetssätt är även det en del av CORI och har visat sig öka elevernas självtillit. 

Med tematiska arbetssätt menas att klassen arbetar tematiskt med texter. När eleven läst texter inom 

samma ämne flera gånger skapas igenkännande av begrepp och fakta inom aktuellt ämne vilket ökar 
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elevens känsla för felfri läsning. Känslan av felfri läsning leder i sin tur till ökad självtillit som 

påverkar läsförmågan positivt på lång sikt (ibid.). Självtilliten är viktig i början av en läsaktivitet då 

det införlivar en känsla som en elev har om sin chans att lyckas med uppgiften men det är också 

viktigt i slutet eftersom varje läsaktivitet påverkar elevens tankar, värderingar och attityder till 

lärande (Cole, 2003). Denna cirkulerande process av motivation var i rörelse när Cole (2003) 

observerade fyra elevers ansträngningar att bli kunniga läsare som läste med flyt, dessa bestod av 

olika läspersonligheter. Observationerna visade att en elev var i behov av att uttrycka sig om sin 

läsning för både läraren och klasskamraterna för att känna att hon lyckats med läsningen. En annan 

elev krävde mycket plats och tid för att själv få arbeta med sin uppgift. Ytterligare en elev som 

observerades behövde stöttning från klasskamraterna och blev inte motiverad av forskarens stöttning. 

Den sista eleven hade mycket föräldrastöd men hade till en början svårt att hitta inre motivation och 

intresse för läsningen (ibid.). 

Hornstra et al. (2013) syftade i sin studie till att undersöka gruppskillnader i skapande av motivation. 

Det visade sig att elever med annan etnisk bakgrund som lever under lägre socioekonomiska 

förhållanden hade högre självtillit med lägre akademiska resultat än elever från höga 

socioekonomiska förhållanden. Det diskuterades att lärares krav och förväntningar skiljer sig 

beroende på elevernas socioekonomiska förhållanden. Lärare till elever från lägre socioekonomiska 

förhållanden hade lägre krav och förväntningar på eleverna vilket medförde att eleverna till större del 

lyckades med målen (ibid.).  

5.3 Didaktiska tillvägagångsätt för ökad läsmotivation och läsengagemang 

Varierande undervisningsdesign i läsinlärning skapar mer motivation hos eleverna (Turner, 1995; 

Yin-Kum, 2008). I undervisningen är även positiv återkoppling viktig då den driver eleverna framåt 

och skapar läsengagemang och läsmotivation (Bogner, Raphael & Pressley, 2002; Cambria & 

Guthrie, 2010). 

Undervisningspraxis är den viktigaste faktorn som är kopplad till elevernas läsförmåga (Yin-Kum, 

2008). Elevernas läsförmåga förbättrades när läraren använde varierande undervisningsmetoder som 

väckte intresse och nyfikenhet. Lärares goda undervisningsmetoder motiverar eleverna att läsa. 

Bogner et al. (2002) observerade undervisningsstil, lärarmaterial, elevmaterial, kommunikation, 

utveckling av elevernas självkoncept och klassrumshantering som bemötande i helklass och 

individuellt i klassrum med olika nivåer. Forskarna upptäckte ett tydligt samband mellan elevernas 

engagemang och lärarens sätt att motivera. Motivationen och engagemanget var högt i de klasser där 
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lärarna var motiverade och engagerade i sitt arbete. Lärarna arbetade hårt för att engagera sina elever 

och syntes skapa en mer motiverande värld för sig själva vilket gjorde eleverna mer entusiastiska. 

Resultaten blev att i klasserna med motiverade lärare uppnådde även eleverna målen i högre grad, 

särskilt i samband med skrivande. Det visade sig även att klassrummen med färre negativa kritiska 

kommentarer från läraren hade färre disciplinära problem (ibid.). 

Jewell et al. (1998) förändrade klassrumsbiblioteken i tre skolor för att bättre möta elevernas behov. 

Lyckade klassrumsbibliotek ska vara inbjudande och organiserade för enkelt bruk. De poängterar att 

elever som har tillgång till mycket böcker läser mer. Det utökade och organiserade biblioteket 

mottogs förväntansfullt av eleverna och gav dem möjligheten att själv kunna välja böcker att ta med 

hem. Denna förändring bidrog till positiva effekter på elevernas läsengagemang med tonvikt på 

ökningen av de positiva attityderna till läsning (ibid.). Baker et al. (2011) genomförde en studie i 

projektet REAL (The Reading, Engaging, and Learning project). Studien syftar till att undersöka hur 

elevernas prestationer påverkas vid införandet av informationstexter i klassrummen. 

Klassrumsbiblioteken ändrades och mer informationstext infördes. Lärarna uppmanades sedan att 

motivera eleverna till val av informationstexter. Utfallet av denna studie var oväntat då resultatet 

visade att informationstextinförandet hade föga påverkan på elevernas läsförståelse och 

läsengagemang. I kontrollgruppen där inga åtgärder vidtagits ökade läsförståelse och läsengagemang 

i samma takt som eleverna i klassrummen där informationstextflödet ökade. Det som skiljde 

projektets elever mot kontrollgruppens var att eleverna i experimentgruppen i större utsträckning 

valde informationsböcker som favoritböcker med förklaringen att de gillade att lära sig nya saker. Det 

syntes även en ökning av läsning som fritidssyssla i experimentgruppen (ibid.).  

Om motivationen sjunker hos elever menar Turner (1995) att läraren ska undersöka lärmiljön utifrån 

motivationsfaktorer som utmaningar, meningsfullhet, möjlighet till samarbetande läsning samt viljan 

att läsa. Lockwood (2012), Cole (2003) och Gambrell (2011) har tagit fram listor som presenteras 

nedan med syfte att tydliggöra faktorer som skapar läsengagemang och läsmotivation. 

Lockwood (2012) studerade skolor med läskunniga elever för att se vilka metoder som användes. 

Resultatet visade att de klassrum som grundar sin undervisning i läsning och där läraren värderar 

läsning högt har engagerade läsare. Några konkreta didaktiska förhållningssätt som påverkade 

elevernas läsförmåga positivt var: 1. Positiv presentation av litteratur 2. Lärare med kunskap om 

barnlitteratur 3. Förståelse för elevernas val av bok 4. Positiv förebild med egen entusiasm för läsning 

5. Öppna uppgifter såsom öppna slut vid läsning 6. Undersökande metoder och användande av 

kreativ undervisning som till exempel drama 7. Användning av både elektroniska böcker och vanliga 
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böcker 8. Teknik som interaktiva skrivtavlor 9. Använda sig av internet i form av bloggar och 

internetsidor (ibid.). 

Cole (2003) har i sin studie kommit fram till fem punkter att ha i åtanke när läraren vill öka elevernas 

inre motivation och läsengagemang: 1. Det är viktigt att skapa en litterär miljö genom att erbjuda ett 

stort utbud av böcker med stor variation av ämnen, nivåer och genrer för att fånga alla elevernas 

intresse. 2. Stor variation av läserfarenheter, som kompisläsning, högläsning, samläsning, sagostunder 

och lärarledda smågrupper. 3. Beakta elevernas åsikter och erbjuda många tillfällen att uttrycka sig i 

klassrummet. Exempelvis genom reflektionsblanketter efter läsningen, grafer på klassens samlade 

åsikter eller genom fritt val av böcker. 4. Ge eleverna en bred läsupplevelse genom upprätthållande av 

tematiska avdelningar och författaravdelningar vilket hjälper läraren att uppmuntra elevernas intresse 

och motivation vid val av böcker. 5. Arrangera möjligheter då eleven kan interagera socialt, som att 

prata med sina kamrater kring läsningen. Vidare menar Cole (2003) att respekt för elevernas intresse 

kan ha en positiv effekt på deras lärande och motivation. Läraren behöver ta hänsyn till elevernas 

sociala interaktion för att lärande och skapande av mening ska uppstå (ibid.).  

Gambrell (2011) har sammanfattat tidigare forskning för sammanställande av faktorer som påverkar 

läsengagemang. Sju motiverande faktorer presenterades: 1. Läsningen ska vara relevant för elevens 

egna liv. 2. Eleven ska ha tillgång till mycket material. 3. Eleven måste ha möjlighet att läsa ostört 

utan yttre faktorer som stör koncentrationen. 4. Eleven måste få göra egna val av texter. 5. Eleven 

måste få interagera socialt kring de lästa texterna. 6. Eleverna måste lyckas med texterna för att skapa 

självtillit. 7. Klassrumsmiljön måste vara inbjudande och värdera vikten av läsning (ibid.). 

Turner (1995) syftade till att undersöka motiverande faktorer i klassrummen. Kommunikationen 

kring lästa texter gav positiv effekt på läsengagemanget och motivationen för läsning. Att läsa böcker 

i par och diskutera kring bokens innehåll gynnar elevernas läsförståelse för texterna samt mer 

läsglädje. Studien utökade forskarens förståelse för barns metakognition. Det visade sig att elever 

redan i 6–7 års ålder har förmågan att påbörja och upprätthålla strategiska beteenden vid 

läsinstruktioner och har möjlighet till metakognition. Eleverna kunde tillhandahålla 

läsförståelsestrategier och reflektera över sin läsning (ibid.). 

Relevans är en av faktorerna i CORI, vid skapande av läsengagemang ska eleverna känna att 

läsningen är relevant för dem och det ska inte ske bara för att vara någon annan till lags (Cambia & 

Guthrie, 2010). Lärarens presentation av läsämnet ska framstå på ett intressant sätt så att eleverna 

uppfattar uppgiften relevant för sitt liv och sitt fortsatta läsande (ibid.). I klassrummen där 
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undervisning utfördes enligt CORI användes konkreta metoder för stärkande av elevernas 

läsmotivation och läsengagemang (Guthrie et al., 2004). Läraren hjälpte eleverna att själva skapa 

innehållsmål till texten och gav eleverna möjlighet till val av texter. Läsningen innehöll även 

praktiska aktiviteter som att rita bilder för att visualisera det lästa. Undervisningen var uppbyggd 

utifrån intressanta texter inom området som studerades och läraren organiserade även samarbete 

mellan eleverna för att skapa förståelse för texten genom diskussion (ibid.). CORI innefattar även 

samarbete och relationsbyggande vilket betyder att läraren ska bygga relationer med eleverna och 

utesluta för mycket negativ feedback (Cambria & Guthrie, 2010). Positiva bemötanden gynnar 

eleverna positivt och ökar elevernas läsmotivation. 

Ett sätt att motivera och engagera elever är genom läsning och språkliga aktiviteter på datorn, vilket 

Ciampa (2012) undersökte i sin studie. Elever med olika förutsättningar för lärande deltog i studien. 

Vissa elever var motiverade till läsning och andra språkliga aktiviteter medan andra var i behov av 

mycket lärarstöd, uppvisade hjälplöshet och var lättdistraherade. Ciampa (2012) upptäckte att alla 

elever blev engagerade i läsningen på datorer. De elever som hade låg självtillit innan deltagandet i 

programmet, gav sig själva positiv uppmuntran under datorprogramstillfällena. De sade exempelvis    

– Jag kan verkligen det här, eller – Jag kommer ihåg den här delen av berättelsen, vilket ledde till 

ökad självtillit och därmed ökade motivationen (ibid.). 

5.4 Sammanfattning resultat 

Cartwright et al. (2016) kom fram till att läsmotivation har betydelse för läsförståelsen i lågstadiet 

och blir ännu mer tydlig i sin påverkan på läsförmågan över tid. När eleverna har läsmotivation i 

lägre åldrar bidrar det till utvecklad läsförståelse under hela grundskolan (Jewel et al., 1998). Yttre 

motivation bidrog inte så tydligt som förutsagt till läsförmågan och den påverkade inte elevernas 

läsförståelse (Yin-Kum, 2008). Läsmotivationen ökar när samarbete vid läsning förekommer mellan 

eleverna (Gambrell, 2011). Även läsförståelsen ökar vid arbete i par (Turner, 1995). 

Elever med större tillträde till böcker läser mer än de som inte har så mycket böcker omkring sig 

(Jewel et al., 1998). Eleverna valde svårare böcker och satte högre mål om de tyckte ämnet i böckerna 

var intressant (Yin-Kum, 2008). Det egna intresset för ämnet motiverade eleverna att spendera mer 

tid åt läsningen vilket ökade läsförståelsen. Elever som själva får välja vad som ska läsas eller göras 

med texten ökar deras motivation (Cambria & Guthrie, 2010). När eleverna fick möjlighet till att 

själva välja texter valdes texter som utmanade deras kognitiva förmåga och det ökade motivationen 

hos eleverna (Turner, 1995). Självstyrt lärande vid skrivning med hjälp av datorer gav en positiv 
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påverkan på läsförmågan och eleverna utvecklade sin läsförmåga i högre grad än elever med 

traditionell undervisning (Folkesson & Swalander, 2007). På liknande sätt menar Ciampa (2012) att 

elektronisk läsning ökar läsengagemanget.  

För skapande av inre motivation är läsarens självtillit, attityd, värderingar, engagemang och 

självuttryck betydande (Cole, 2003). Elever med bra självtillit lyckas ofta lite bättre i akademiska 

studier än elever med sämre självtillit (Hornstra et al., 2013). Självtilliten är viktig i början av en 

läsaktivitet då den påverkar känslan att lyckas samt i slutet av läsaktiviteten där den påverkar elevens 

tankar, värderingar och attityder till lärande. Ett sätt att utöka elevernas självtillit är genom tematiska 

arbetssätt (Cambria & Guthrie, 2010).  

Varierande undervisningsmetoder som väcker elevernas intresse och nyfikenhet förbättrar 

läsförmågan (Yin-Kum, 2008). Kombinationen av motivationsstöd och lässtrategiinstruktioner leder 

till högre läsförståelse och engagemang hos eleverna (Guthrie et al. 2004). En av lärarens största 

utmaningar är att motivera sina elever till engagemang i litterära aktiviteter (Jewell et al., 1998). För 

att fostra engagerade läsare måste klassrummet vara en språkrik miljö och eleverna måste ges tid till 

läsning för skapande av inre och social motivation (Jewell et al., 1998).  

Ett tydligt samband mellan elevernas engagemang och lärares sätt att motivera observerades av 

Bogner et al. (2002). Om lärarna var motiverade blev även eleverna motiverade och uppnådde målen 

i högre grad. Elever i klassrum där läraren värderade läsning högt och grundade sin undervisning i 

läsning hade bättre läsförmåga (Lockwood, 2012). Läraren behöver ta hänsyn till elevernas sociala 

interaktioner för att lärande och meningsbyggnad ska uppstå (Cole, 2003). Kommunikation kring 

lästa texter gav positiv effekt på läsengagemanget och läsmotivationen (Turner, 1995).  

De litterära förhållandena i hemmet visade sig ha ett betydelsefullt positivt samband med elevernas 

yttre motivation, föräldrarnas stöd och läsförståelse (Yin-Kum, 2008). Däremot påverkade 

föräldrarnas stöd i läxhjälpen läsförmågan negativt. I motsättning till detta fann Folkesson och 

Swalander (2007) att de hemlitterära förhållandena hade föga påverkan på elevernas läsförmåga. 

Elever som fick hem ett bokpaket där syftet var att öka läsmotivation valde i högre grad läsning som 

aktivitet på fritiden (Jewel et al., 1998).  
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6. Diskussion 

I diskussionen tar vi upp resultatets utslag och våra egna tankar kring resultatet samt jämför de olika 

artiklarna med varandra. Här följer även en metoddiskussion och förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion   

6.1.1The simple view of reading 

Utifrån resultatet upplever vi att Dalbys (1992) utökade version av ”the simple view of reading” som 

presenterades av Taube (2007) är mer relevant än Hoover och Goughs (1990) första version av teorin. 

Läsmotivationen har visat sig ha en betydande del för läsförståelsen (Cartwright et al., 2016; Jewel et 

al., 1998; Guthrie et al., 2004; Hornstra et al., 2013). Under vår verksamhetsförlagda utbildning 

syntes tydligt hur elever med hög inre motivation visade mer tålamod till läsning vilket ledde till 

högre läsförmåga. Mot bakgrund av ovanstående anser vi att läsning utan motivation inte gynnar 

läsförmågan.  

6.1.2 Språklig medvetenhet och metakognition 

Språklig medvetenhet är enligt våra erfarenheter en viktig del i läsförmågan då elever som saknar 

förmågan att reflektera över sitt språk har svårigheter att internalisera det lästa. Språklig medvetenhet 

och metakognition är två sammanlänkade begrepp eftersom medvetenhet om språket är en slags 

metakognitiv förmåga. Metakognitiva förmågor är viktiga för att möjliggöra reflektion över hur 

läsandet och skrivandet och för att känna till vilka strategier som används (Liberg, 2010; Westlund, 

2009). Liberg (2010) beskriver fonologisk medvetenhet och kunskap om hur texter skapas och byggs 

upp som metakognitiva förmågor, vilka ingår i den språkliga medvetenheten. Och som ett led i detta 

menar Westlund (2009) att metakognitionen utvecklar läsförståelsen. Utan språklig medvetenhet kan 

man inte använda sin metakognitiva förmåga fullt ut.  

6.1.3 Läsmotivation och läsengagemang  

Lärobokstexter eller informationstexter kan enligt våra erfarenheter vara svåra att ta till sig då de ofta 

är skapade utifrån ett visst mönster som inte alltid påverkar alla elever emotionellt. För skapande av 

läsengagemang krävs en emotionell påverkan (Unrau & Quirk, 2014). Läraren bör ha kunskap och 

utrymme att anpassa texter utifrån elevernas olika behov (Lockwood, 2012), vilket också innebär att 

lärarna behöver ha goda kunskaper om olika textgenrer för att ge eleverna möjligheter att välja texter 
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som är meningsfulla för dem (Shanahan et al., 2010). Genom arbete utifrån undervisningsmetoden 

CORI, där elevernas begreppskunskap poängteras, kan intresse och engagemang upprätthållas då den 

bland annat utgår från elevernas förkunskaper (Westlund, 2009). Vid arbete kring ett visst tema får 

eleverna möjlighet att bekanta sig med det aktuella ämnet genom att använda sin metakognitiva 

förmåga i form av diskussion och dokumentation (Cambria & Guthrie, 2010). Därmed ges eleverna 

möjlighet till utökning av självtillit som i sin tur leder till läsengagemang.  

Kåreland (2015) påpekar lärarens roll i att underlätta interaktionen mellan texten och eleverna och 

framhåller att skönlitterära texter är ett bra medel i denna uppgift. Som Lockwood (2012) nämnt har 

kunskapen om skönlitterära verk en betydande del i lärarens undervisning och den kan gynna 

elevernas läsengagemang. Relationen mellan lärare och elever är viktig och det är därför viktigt att 

läraren har kännedom om elevens intressen och vad som passar den enskilda individen (Cambria & 

Guthrie, 2010). Vid kännedom om detta kan läraren påverka elevernas val av skönlitterär läsning för 

skapande av läsmotivation och läsengagemang.  

6.1.4 Självtillit 

Självtillit är en viktig del för att eleverna i sitt lärande ska kunna skapa läsengagemang och 

läsmotivation (Cartwrigt et al., 2016; Hornstra el. al., 2013; Cole, 2003; Cambria & Guthrie, 2010; 

Gambrell, 2011). Eleverna ska känna att de behärskar texterna de läser för skapande av självtillit 

(Cambria & Guthrie, 2010). Texterna får dock inte vara för lätta utan bör utmana eleverna kognitivt 

(Turner, 1995; Yin-Kum, 2008). Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi noterat att texter 

varierar i svårighetsgrad och att olika genrer förekommer i olika ämnen. Vi drar därav slutsatsen att 

eleverna kan påtvingas texter som antingen är för svåra eller för lätta och läsmotivation kan påverkas 

negativt. En text ska enligt Cambria och Guthrie (2010) behärskas till 90 procent för ökande av 

självtillit vilket vi menar, kan vara svårt vid individanpassning i klassrummet. Både första och sista 

intrycket av en text påverkar elevernas motivation och självtillit (Cole, 2003) vi anser det därför 

viktigt att läraren kan ge eleverna känslan av att lyckas med texterna de läser.  

Hornstra et al. (2013) fann i sin studie att elever från lägre socioekonomiska förhållanden hade högre 

självtillit men lägre akademiska resultat än elever från högre socioekonomiska förhållanden. Detta 

tros bero på lärarens och samhällets förväntningar på eleverna. Elever från högre socioekonomiska 

förhållanden förväntas lyckas inom akademiska sammanhang och uppnår därför högre resultat men 

brister i sin självtillit. Elever från lägre socioekonomiska förhållanden har ofta inte samma 

förväntningar vilket leder till större uppnåendegrad av målen och ökade självtilliten (ibid.). 
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Förväntningsaspekten är en viktig fråga för läraren att ha i åtanke då förväntningarna påverkar 

elevernas prestationer (Dahlqvist, 2012). Det finns risker med att kontinuerligt överskatta elevernas 

förmågor då elever som anser sig vara bättre läsare än de egentligen är troligtvis inte går tillbaka och 

korrigerar missförstånd medan de läser (Woolfolk et al., 2014). De upptäcker inte sin oförståelse 

förrän det är för sent. Det finns även risker med att underskatta elevernas förmågor eftersom eleverna 

då mer troligt presterar lägre och lättare ger upp. Elever som känner sig misslyckade tenderarar att få 

lägre resultat. (ibid.). 

6.1.5 Didaktiska tillvägagångssätt 

Shanahan et al. (2010) tar upp vikten av en skapande, engagerande och motiverande klassrumsmiljö 

vid undervisning i läsförståelse vilket innefattar att läraren ska hjälpa eleverna upptäcka meningen 

och fördelarna med att läsa. Ett sätt att göra detta på tar Cambria och Guthrie (2010) upp i sin studie 

som poängterar att texter måste vara relevanta för elevernas liv. De förespråkar att varje arbetsområde 

inleds med att möjliggöra en koppling mellan ämnet och elevernas egna liv (ibid.). När elever får 

möjlighet att dra nytta av egna erfarenheter av texter som de mött utanför skolan fördjupas deras 

kunskaper både språkligt och innehållsligt (Bergöö & Jönsson, 2012). Eleverna kan då arbeta med att 

skriva om en text som de läst och smälta samman innehållet med andra texter. Shanahan et al. (2010) 

förespråkar vidare att läraren ska skapa tillfällen för eleverna att se sig själva som framgångsrika 

läsare. För att självtillit ska uppstå krävs att läsaren behärskar sin text till 90 procent (Cambria & 

Guthrie, 2010), dock måste eleverna utmanas kognitivt för att utveckla läsförmågan vidare (Yin-

Kum, 2008). Shanahan et al. (2010) menar att läraren ska ge eleverna möjligheter till val av 

läsmaterial. Dahlkwist (2012) tar, som tidigare nämnts, upp faktorer som ökar motivationen och 

poängterar bland annat vikten av självbestämmande samt tydlighet i återkoppling och målsättning. 

Elever väljer svårare böcker när de själva får välja texter att läsa (Turner, 1995). Om ämnet 

intresserar eleverna sätter de även upp högre mål för sin läsning (Yin-Kum, 2008). Läraren kan också 

ge eleverna valet av elektronisk läsning då läsmotivationen ökar när elever ges möjlighet till läsning 

via dator (Folkesson & Swalander, 2007). Slutligen poängterar Shanahan et al. (2010) att eleverna ska 

ges tillfällen till samarbete och lärande tillsammans med andra. Lärande med andra gynnar elevernas 

utveckling i skolan (Woolfolk et al., 2014). Det sociokulturella perspektivet understryker att elever 

utvecklas som bäst inom den proximala utvecklingszonen (The Zone of Proximal Development). 

Vygotskij myntade begreppet i syfte att beskriva den fas där elever klarar av att behärska en uppgift 

med hjälp av passande vägledning från läraren eller andra klasskamrater. Denna fas kräver stöd men 

är som mest givande för eleven då lärandezonen ligger mittemellan att upplevas tråkig och att vara 
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omöjlig. Cole (2003) observerade i sin studie hur eleverna reagerade på pararbete med texter. 

Genomgående för flera av eleverna var att läsningen och läsmotivationen ökade vid socialt 

interagerande kring det lästa. Ytterligare en faktor utöver de faktorer som Shanahan et al. (2010) 

nämner som har betydelse för läsmiljön är att läraren bör vara sparsam med negativa kommentarer då 

dessa leder till fler disciplinära problem (Bogner et al., 2002). Framhävande av positiv återkoppling 

ger eleverna tryggheten att våga göra fel för att kunna göra rätt. Tillåtande klassrumsmiljöer 

stimulerar lärandet genom att en social trygghet skapas.   

Läraren fungerar som en förebild och det är viktigt att läraren visar en positiv attityd till läsningen 

(Bogner, et al., 2002). Lärare i klasser som var mer motiverade verkade skapa mer motiverande 

världar åt sig själva. Lärarens personliga balans påverkar eleverna i hög grad (Steinberg, 2004). Om 

läraren är stressad reagerar klassen följaktligen med oro men om läraren uppfattas som lugn tar 

eleverna efter detta. Det krävs att läraren kan lämna sitt privatliv utanför klassrummet för att inte 

påverka elevernas koncentration och motivation för lärande. Cooper och Simonds (1999) framhåller 

att läraren ska ha mycket energi och inlevelse samt använda spontanitet, känsla, berättande och 

överraskningsmoment för att fånga uppmärksamhet och öka intresse och motivation hos eleverna. 

Humor löser många problem och skapar bra stämning (Cooper & Simonds, 1999; Lindström & 

Pennlert, 2009). 

Lärarens tillvägagångsätt och varierande undervisning är viktig för eleverna (Yin-Kum, 2008; Turner, 

1995; Bogner et al., 2002; Cole, 2003). Läraren ska, enligt läroplanen, anpassa sin undervisning efter 

varje individs förutsättningar (Skolverket, 2011). Vi menar utifrån ovanstående att varierande 

undervisning leder till ett mer individuellt lärande då olika undervisningsmetoder passar elevernas 

olika förutsättningar för lärande. I resultatet framhölls att elevernas läsförmåga stärks av elektronisk 

läsning (Ciampa, 2012; Folkesson & Swalander, 2007). Utifrån egna erfarenheter kring lärarnas 

negativa attityder till och brist på kunskap om elektroniska hjälpmedel skulle detta kunna tas in mer i 

klassrummet. Lockwood (2012) nämner interaktiva skrivtavlor vilket används på många skolor. De 

skolor vi sett har dock inte tillräcklig kunskap för användning av dessa. Elektroniska hjälpmedel 

skulle även kunna leda till mer kreativa undervisningsformer som exempelvis filmskapande. 

Svensson (2009) tar upp arbete med skalprogram på dator som innebär att eleverna får svara på frågor 

med olika alternativ eller exempelvis ett konkret mattetal. Programmen kräver i princip ingen hjälp av 

läraren då de är lätta att följa och använda. Programmen är uppbyggda utifrån ett behavioristiskt tänk 

vilket inte utvecklar elevens kreativa förmåga. När du svarar rätt på en fråga tillkommer stimuli och 

vid fel svar uteblir det. När eleverna arbetar med öppna datorprogram som till exempel ritprogram 

sker fler diskussioner mellan eleverna vilket skapar engagemang och kreativitet (ibid.). Skrivning på 
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dator är en bra metod för träning i läsförståelsen då det ger elever möjlighet att enkelt korrigera sig 

själva (Folkesson & Swalander, 2007; Svensson, 2009).  

Eleverna kan ha mer kunskap om datorer än läraren och detta kan skapa en osäker lärarroll 

(Svensson, 2009).  Lindström och Pennlert (2009) framhåller även ekonomi som en faktor att ta 

hänsyn till i skolan. Elektroniska material och fortbildning för personal är dyrt och det kan sätta 

käppar i hjulet när det gäller möjligheten till datoranvändning. Även Woolfolk et al. (2014) tar upp 

ämnet och menar att datorer är användbara verktyg men de har sina begränsningar. För det första så 

kan troligen inte datorer ersätta läraren när det gäller direkt undervisning. För det andra har inte alla 

elever samma tillgång till eller erfarenheter av datorer. Vi menar därför att läraren kan uppleva 

svårigheter att ge alla elever tillfällen till datoranvändning på individanpassad nivå. 

6.1.6 Föräldrarinflytande 

Vygotskij menade att barn inte upptäcker världen självständigt utan är behjälpta i processen av bland 

annat familjemedlemmar (Woolfolk et al., 2014). Föräldrarnas erfarenheter av skolan spelar en viktig 

roll i deras barns syn på skolan då föräldrarnas åsikter ofta förs över till eleverna (Elbro, 2004). 

Elevernas bild av sin akademiska kompetens influeras starkt av vad den närmaste familjen har för 

intressen och hur de närmsta familjemedlemmarna gör utvärderingar och uppnår olika mål 

(Swalander, 2006). Elevernas syn på skolan har betydelse för deras motivation och prestation.  

Föräldrastöd vid läxhjälp gav ett annat utfall än vi trodde. Yin-Kum (2008) menar att föräldrastödet i 

läxhjälp inte påverkar eleverna positivt utan snarare negativt. Samtidigt diskuterar Mazzoni et al. 

(1999) att den samhälleliga litterära synen kan vara avgörande för Finlands goda resultat i läsning. I 

motsättning till detta menar Folkesson och Swalander (2007) att de litterära förhållandena i hemmet 

inte påverkar eleverna. Elbro (2004) tar upp sambandet mellan föräldrars läsintresse och barnens 

läsförmåga. Föräldrar som värderar läsning högt har ofta läskunniga barn vilket kan bero på 

föräldrarnas förväntningar. Samhällen där det finns universitet, mycket bibliotek och andra litterära 

tillgångar tenderar ha högre förväntningar på barnens skolresultat. Dessa förväntningar blir även i stor 

utsträckning uppfyllda (ibid.).  

6.2 Metoddiskussion 

Initialt i vårt arbete uppstod svårigheter att hitta inriktning. Temat var från början ”läsförståelsens 

påverkan på motivationen” men däri hittades ingen forskning och vi fick därför vända på frågan. Vid 

analysen av de funna artiklarna fann vi att sökning inom ämnet läsförståelse resulterade i forskning av 
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läsförmåga (reading ability). Därav ändrade vi frågeställningarna till läsförmåga där läsförståelsen är 

inkluderad.  

Vi är medvetna om att några äldre artiklar är presenterade i vårt resultat och det kan ha påverkat 

validiteten. Vi anser dock att artiklarna är relevanta för utfallet av denna litteraturstudie då 

lärarutbildningen fortfarande redogör för strategierna som nämns i dem. 

Något som noterats i många artiklar är hur läsförmågan skiljer sig inom olika grupper som 

exempelvis mellan pojkar och flickor. Denna del har vi valt bort på grund av tidsbrist och istället fick 

den allmänna gruppen ligga i fokus. Forskning kring motivation och läsförmåga är i dagens läge inte 

lika aktuellt men genom en inriktning på inre motivation och engagemang blir studien ändå aktuell. 

Under urvalsprocessen användes databasen ERIC och manuella sökningar. Vid databassökningen 

begränsade vi oss till en databas vilket kan ha lett till att vi eventuellt gått miste om relevanta artiklar 

och det kan ha påverkat resultatet. Vid manuell sökning finns risk till att urvalet påverkas av egna 

värderingar då artiklarna som väljs kan präglas av personligt intresse och därmed styra utfallet av 

resultatet. Då vi av naturen ser de resultat av artiklar som tilltalar vårt syfte i den lästa texten och inte 

artiklar som motsäger förväntningarna. Vi har därför lagt vikt vid att söka artiklar utan påverkan av 

eget tyckande för att ge en så reliabel bild som möjligt inom valt område. I vår urvalsprocess har vi 

försökt samla studier från så många länder som möjligt men då de artiklar som hittades i huvudsak 

kommer från USA är de flesta artiklarna som redovisats därifrån. Resultatet kan i sig ha påverkats 

genom att landets kulturella och sociala aspekter kan skilja sig från Sveriges. 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Elever med automatiserad avkodning kan fortfarande ha svårigheter med läsförståelsen (Elbro, 2004). 

Det finns en risk att elevens behov av undervisning i läsförståelsestrategier förbises om de uppvisar 

flyt i läsningen. Elbro (2004) menar att detta område är i behov av mer forskning. Westlund (2009) 

menar att läsförståelse är ett komplext begrepp som inte är nog definierat. Det är så komplext att 

ingen forskare ännu kunnat täcka in alla komponenter i en modell. Några komponenter är dock; 

individens kognitiva förutsättningar och motivation, olika socioekonomiska bakgrundsvariabler som 

skolors lärartäthet, resurser och uppväxtmiljö (ibid.). Med grund i detta ser vi ett behov av ytterligare 

forskning inom ämnet. Vi ansåg resultatet av Yin-Kum´s (2008) studie intressant och ser ett behov av 

forskning kring läxhjälp i hemmet även i Sverige. 
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Bilaga 1: Självvärdering Linda Colliander 

Jag tycker att arbetet med Karolina har fungerat bra. Vi har varit väl medvetna om varandras 

svagheter och styrkor i och med ett kontrakt som skapades första veckan av arbetet där detta 

diskuterades. Vi har haft ett bra samarbete där vi kunnat dela upp artiklar att läsa samt haft lite 

eget ansvar över olika delar i arbetet, som olika delar i bakgrund för att sedan sitta ihop och 

skriva. Artiklarna som delats upp har sammanfattats i ett dokument som båda haft tillgång till. 

De artiklar som varit svåra att tolka har vi båda läst hela för att sedan diskutera om. Vi har 

skrivit texten i huvudsak tillsammans men har haft olika ansvarsområden att hitta fakta om. Vi 

delade upp mycket i början på grund av att vi båda var sjuka och hade sjuka barn och därav 

inte kunde träffas. I slutet har vi sedan arbetat ikapp det vi missade när vi var sjuka genom att 

träffas helger och kvällar. Vi har varit ärliga mot varandra i vad vi tycker och det som vi har 

varit oense om i texten har tagits upp med handledare för att sedan komma fram till ett beslut. 
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Bilaga 2: Självvärdering Karolina Dahlberg 

Jag upplever att arbetet med Linda har gått bra. Vi skrev till en början ett kontrakt där vi tog 

hänsyn till våra svagheter och styrkor tydliggjordes och det har gjort oss medvetna om 

varandras kapacitet inom akademiskt skrivande. Vårt samarbete har fortlöpt bra då jag anser 

att vi ligger på samma ambitionsnivå och vi har haft välfungerande diskussioner. När våra 

åsikter varit skilda har vi tagit hjälp av vår handledare för att besluta vilken formulering eller 

variant vi ska välja. Artiklarna delades upp och lästes enskilt för att sedan sammanfattas under 

ett dokument i Dropbox som båda har haft tillgång till och denna fria tillgång till vårt 

gemensamma arbete har underlättat mycket när vi inte kunnat träffas. Vid svårigheter i 

tolkningen av artiklarna har jag haft god hjälp av Linda. Examensarbetet lades till i Dropbox 

och vi har fyllt på och redigerat vår text under hela arbetets gång. Under resultatets framväxt 

togs slutsatser från artiklarna fram för att sedan sammanlänkas i stycken med liknande 

innehåll. De problem vi stött på under arbetet har varit sjukdomsrelaterade och satte tidspress 

på oss den sista tiden då vi till en början hamnade lite efter. Jag upplever också att arbetet med 

vår handledare Ulla-Britt har fungerat bra. 

 


