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Sammanfattning  

Att ha ett brett språkregister har betydelse för vilka möjligheter individen ges för att kunna verka i samhället. Språket 

är nyckeln för att bland annat kunna uttrycka sig, stärka identiteten och sätta sig in i andra individers kulturer, tankar 

och sätt att se på världen. Färdigheter, motivation, strategier och tidigare kunskap ingår i läsförståelseutvecklingen 

och beskrivs som ett rörligt och målmedvetet förlopp. Uppdraget som ligger hos skolan är att hjälpa eleverna att 

stärka sitt självförtroende kring läsning så att motivationen och intresset för läsning ökar. Finns självförtroendet, 

väcks motivationen och intresset vilket i sin tur ökar chanserna att eleverna på fritiden väljer att läsa. 

  

Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen kring läsförståelse och motivationsfrämjande stöd i 

grundskolan. Uppsatsen ger en överblick över forskningen om läsförståelsen bland svenska elever, tar upp vilka 

orsakerna bakom den försämrade läsförståelsen kan tänkas vara, förklarar varför det är viktigt att elever besitter god 

läsförståelse samt redogör för vad konsekvenserna blir om eleverna inte besitter kunskapen. Vidare belyser uppsatsen 

motivationens roll för att främja elevers utveckling av sin läsförståelse, i vilken utsträckning motivationen kan 

påverka elevers läsförståelse samt vilka faktorer som ligger bakom att individer blir motiverade och hur lärare kan 

nyttja motivationsfrämjande stöd i sin undervisning. Begreppen läsförståelse och motivation definieras, samt en 

redogörelse presenteras kring vad som utgör dessa två begrepp.  

 

Relationen mellan läsförståelse och motivation har i forskningen visat sig vara aningen vag, då det inte är tydligt hur 

stor påverkan motivation har för god läsförståelse. Trots detta har motivation ändå en relevans för läsförståelse då det 

ses som en av byggstenarna som utgör begreppet läsförståelse. Vår slutsats kring motivationens relation till 

läsförståelse är att motivationen spelar en betydande roll kring läsutveckling och läsförståelse och att 

motivationsfrämjande stöd bör ges till alla elever baserat på deras individuella förutsättningar. 

Nyckelord  
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1. Inledning  
 

Att besitta god läsförståelse är av stor vikt om individen ska ges möjlighet att kunna delta i ett 

multimodalt demokratiskt samhälle. God läsförmåga gynnar individens personliga utveckling 

att kunna förstå och reflektera kring andra människors livsöden samt samla information och 

utveckla kunskaper. Läsförståelse fyller även en viktig funktion i skolans alla ämnen då elever 

dagligen kommer i kontakt med olika typer av texter, som kan förstås och tolkas i större 

utsträckning om de besitter god läsförståelse. Korrelationer kan uppvisas mellan elever som 

anses vara goda läsare och höga betyg, eftersom dessa elever kan förstå information på en 

djupare nivå. Av den anledningen kan undervisning i läsförståelse ses som en av skolans 

viktigaste uppgifter.  

Vår värld befinner sig i ständig rörlighet och förändring, där vi ständigt blir exponerade av en 

stor mängd information och intryck. Det ställs därför krav på god läsförmåga och ett behov av 

en bred repertoar av strategier för att ta sig an olika typer av läsning. Läsförståelse är idag inte 

vad det än gång var, då dess innebörd ständigt breddas av tekniska innovationer och nya sätt 

att läsa. Tiden då den skönlitterära läsningen dominerade är sen länge över och tiden för den 

flyktiga läsningen har istället tagit över. Kravet att kunna behandla information, samtidigt från 

olika håll, så som reklamskyltar, tidningar och mobiler, gör att vi har ett stort 

informationsflöde som ständigt håller igång och prövar våra sinnen. Att fokus skiftat från den 

traditionella boken till datorskärmen verkar ha fått negativa effekter för dagens ungdomars 

läsförståelse, vilket har gjort att läslust och motivation för den traditionella boken försvinner 

mer och mer.  

Frågan är om den försämrade läsförståelsen är ett resultat av att ungdomar läser färre böcker, 

eller har detta problem en annan förklaring? Vårt antagande är att problemet ligger i att 

dagens ungdomar läser för lite och därmed har för få strategier att ta sig an de texter som de 

möter. Skulle detta stämma, sätts det krav på skolan, där inte minst svensklärare har en stor 

uppgift i att utveckla ungdomarnas läsförmåga där fokus kanske mest ligger i att motivera och 

övertyga tonåringar att läsa. Vilket kan ses som en mödosam uppgift.   

Vår vision med denna uppsats är att först och främst undersöka vad forskning säger om hur 

man kan motivera elever att läsa, samt om en motivationshöjning i denna bemärkelse kan 

förbättra läsförståelsen hos elever.  
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2. Bakgrund 
 

2.1 Vad står i läroplanen? 

Att ha ett brett språkregister har en stor betydelse för vilka möjligheter individen ges för att 

verka i samhället. Språket är nyckeln för att bland annat kunna uttrycka sig, stärka identiteten 

och sätta sig in i andra individers kulturer, tankar och sätt att se på världen. Kursplanen för 

den svenska grundskolan i svenskämnet beskriver hur elever genom undervisningen ska få de 

verktyg som krävs för att kunna formulera sig både i tal och skrift, beroende på kontext och 

vilket budskap de vill framföra. Elever ska bli medvetna om konsekvenser som kan uppstå på 

grund av kommunikation och därmed också få lära sig att hantera och ta ansvar för sitt språk. 

De språkliga och kommunikativa förmågorna hos elever ska stimuleras i undervisningen. 

Elever ska inspireras till att vilja utveckla sin läs- och skrivförmåga både enskilt och 

tillsammans med andra. Genom skönlitteraturen ska elever ges möjligheten att få inblick i 

olika samhällen världen över, olika tidsepoker samt tillägna sig kunskaper om dessa. 

Undervisningen ska även syfta till att elever kritiskt kan granska olika källor (Skolverket, 

2018a, s. 257).  

 

Svenskämnets centrala innehåll, från årskurs 1-9, klarlägger att elever ska ges undervisning i 

användandet av lässtrategier för att kunna analysera och förstå olika texter och kunna tillämpa 

sin läsning efter texters innehåll och struktur. Beroende på sammanhang och mottagare ska 

elever kunna lyssna, återberätta och kunna redogöra för individers olika livsöden, livsvillkor, 

upplevelser och erfarenheter (Skolverket, 2018a, s. 258-262).  

 

2.2 Vad ger utvärderingar för resultat kring läsförståelsen hos svenska elever? 

Att lägga grunden för ett livslångt lärande och förse elever med färdigheter och kunskaper 

som krävs för framtiden, är skolans uppdrag. Ett sätt att studera uppdragets resultat utgörs av 

olika mätningar inom den svenska skolan, men i en allt mer globaliserad värld är 

internationella mätningar också av högsta relevans, en sådan internationell mätning är PISA 

(Programme for International Assessment) (Skolverket, 2013, s. 3). PISA ska fungera som en 

måttstock, framtagen av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), 

för att mäta huruvida 15-åringar har tillräckliga färdigheter för att aktivt kunna verka i det 

samhälle de efter skolan kommer att möta. Dessa färdigheter innebär bland annat att elever, 

beroende på kontext, ska kunna tillämpa kunskaper, vara lösningsorienterade samt ha 
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fallenhet för att tänka kritiskt, analyserande och resonerande. PISA:s resultat är relevant och 

angeläget ur flera aspekter, dels för att kunna analysera vad som påverkat länders olika 

resultat och vad följderna av detta blir, dels för att vidare kunna föra debatten kring politiken 

gällande skolutvecklingen samt för elever och föräldrar (Skolverket, 2013, s. 17). 

 

Läsförståelse, matematik och naturvetenskap är de områden där färdigheter prövas och 

undersöks av forskare och andra experter från länder som medverkar i undersökningen. PISA 

är utformat på ett sådant sätt att resultaten från varje område ska kunna jämföras över en 

längre period (Skolverket, 2013, s. 17). Olika mätningar som gjorts för att utvärdera 

läsförståelsen hos svenska elever, PISA, PIRLS (Progress in Reading Literacy Study) visar på 

en betydligt försämrad utveckling hos eleverna. Redan år 2000 kunde PISA-undersökningen 

visa på ett sjunkande resultat i läsförståelse hos svenska elever och nådde sin absoluta botten 

2012 då Sverige hamnade under OECD-genomsnittet från att tidigare legat över genomsnittet. 

Även PIRLS-undersökningar, som också är en internationell mätning där läsförmågan hos 

elever och deras attityder till läsning undersöks, gav resultat som illustrerade en försämring 

(Skolverket, 2013, s. 142). År 2015 kunde dock PISA-undersökningen visa på att 

läsförståelsen hos svenska elever återigen är på uppgång, men vad anledningen till detta är, är 

ännu inte utrett (Skolverket, 2016, s. 3). Enligt Reichenberg (2014) får elever i de svenska 

klassrummen får inte rätt verktyg för att på ett korrekt sätt kunna analysera lästa verk och 

därmed riskerar de att missa stora och viktiga delar av textens innehåll. Reichenberg (2011) 

studerade elever som gjorde tolkningar av verk genom personliga preferenser, men inga 

tolkningar utöver det eftersom de inte visste hur de skulle analysera texten på andra sätt. 

Forskning inom litteraturundervisning i Sverige visar att det är en ytterst begränsad tid som 

ges till elever att reflektera och analysera verk (s. 11-12). 

 

2.3 Begreppsdefinition av läsförståelse och motivation 

När vi skriver om läsförståelse, så syftar det på läsförståelse för all typ av text som elever kan 

tänkas läsa i skolan såsom sakprosa, läromedelstexter, tidskrifter, uppslagsverk med mera. 

Alla texter kräver god läsförståelse om elever ska ges möjlighet att prestera så bra som 

möjligt. Att besitta god läsförståelse påverkar hur elever väljer att utföra och tolka en uppgift. 

Att veta hur läsförståelse testas kan ses som en svår uppgift eftersom professorer, forskare och 

lärare har olika benämningar på begreppet och vad det innebär. För att förstå hur undervisning 

i läsförståelse bedrivs och bedöms är det nödvändigt att försöka definiera begreppet. Vi har 

valt att utgå ifrån Barbro Westlunds definition av begreppet, då hon med sin forskning om 
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läsförståelse kan ses som en frontfigur inom området. Färdigheter, motivation, strategier och 

tidigare kunskap ingår i läsförståelseutvecklingen och beskrivs som ett rörligt och 

målmedvetet förlopp. När texten och läsaren skapar mening för varandra så är läsförståelsen 

på väg att utvecklas (Westlund, 2009, s. 70).  

 

Motivation kan ses som en faktor som gynnar god läsutveckling. En dimension som syftar till 

god läsförståelse är lusten att vilja läsa. Uppdraget som ligger hos skolan är att hjälpa elever 

att stärka sitt självförtroende för läsning så att motivationen och intresset för läsning ökar. 

Finns självförtroendet, väcks motivationen och intresset, vilket i sin tur ökar chanserna att 

elever på fritiden väljer att läsa (Herrlin & Lundberg, 2014, s. 19). Lusten att vilja läsa 

kommer vi att definiera med begreppet läsmotivation som är baserat på Håkan Jenners (2004) 

synsätt kring generell motivation. Jenner (2004) förklarar sitt synsätt med att en individs 

förhållningssätt gentemot läsning avgörs beroende på vilken sida som väger tyngst för 

individen. Den ena sidan beskriver värdet av måluppfyllelse och sannolikheten att nå målet 

och den andra sidan rädslan för att misslyckas (Jenner, 2004, s. 40).  
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3. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka forskningen om relationen mellan läsförståelse och 

motivationsfrämjande stöd i grundskolan. Vår hypotes är att motivationsfrämjande stöd från 

lärare kan öka läsförståelsen hos elever. Vår utgångspunkt i uppsatsen blir därför att 

undersöka sambanden mellan dessa två begrepp. Vi utreder begreppet motivation och vilka 

faktorer som kan förändra och influera motivationen. För att besvara syftet ställer vi följande 

frågor: 

  

• Hur ser relationen ut mellan läsförståelse och motivationsfrämjande stöd i 

grundskolan? 

• Vad kan fungera som motivationsfrämjande stöd i undervisningen? 

 

 

3.1 Disposition 

Uppsatsen är disponerad för att kunna ge en tydlig överblick över vad forskning säger kring 

begreppen läsförståelse och motivation samt hur relationen ser ut mellan dem. Vi börjar med 

att ge bakgrundsinformation kring vårt område som vi anser är nödvändig för att ta sig 

igenom uppsatsen. Där tar vi upp hur läsförståelse bland svenska elever har sett ut och ser ut, 

vad läroplanen säger och ger en begreppsdefinition av läsförståelse och motivation. Därefter 

presenterar vi vårt syfte och våra frågeställningar där vi med hjälp av frågeställningarna ska 

besvara syftet. I metoden förklarar vi urvalet av litteratur och tillvägagångssätt. I resultatdelen 

redogör vi för vad forskning säger kring läsförståelse, orsaker bakom den försämrade 

läsförståelsen, dess konsekvenser och hur lärare kan arbeta för att öka läsförståelsen. Vi 

redogör för vad forskning säger kring motivation, motivationens roll för att främja elevers 

utveckling av sin läsförståelse, vilka faktorer som ligger bakom att individer blir motiverade 

och hur lärare kan nyttja motivationsfrämjande stöd i sin undervisning. Vi diskuterar sedan 

resultatet i diskussionen och i slutsatsen väver vi samman det vi kommit fram till och svarar 

på vårt syfte och frågeställningar. Till sist avslutar vi med vidare forskning där vi skriver det 

som vi saknade och vad som kunnat forskats vidare på. 

 



7 

 

4. Metod 

 
I detta avsnitt kommer en beskrivning av de metoder som använts till denna 

konsumtionsuppsats. Här presenteras sökmetod, vilka sökord som använts, urval och 

urvalsprocess samt avgränsningar. Uppsatsen är en systematisk litteraturstudie, vilket innebär 

att vi försökt besvara rapportens syfte och frågeställningar med hjälp av flera olika 

vetenskapliga artiklar. Därför har vi sammanställt ett fåtal huvudtexter om ämnet och sedan 

använt oss av fler artiklar i syfte att komplettera huvudtexterna.   

4.1 Sökmetod och sökord 

Sökningen av vetenskapliga artiklar har skett genom Linköpings Universitets sökmotor – 

Unisearch. När vi påbörjade vår sökning av vetenskapliga artiklar, inledde vi med en generell 

sökning, då frågeställningen ännu inte var fastställd. Vi undersökte artiklar inom området 

läsförståelse för att hitta både forskare, men även huvudord som är relevanta för området. I 

och med att läsförståelse är tätt sammankopplat med undervisning valde vi att använda oss av 

sökordet läsdidaktik. Detta ansågs vara nödvändigt då vi i huvudsak ville undersöka 

läsförståelse i skolan. Ett begrepp som tydligt var kopplat till begreppet läsförståelse var 

lässtrategier. Detta begrepp har en tydlig koppling till läsförståelse då det i många fall anses 

vara en huvudsaklig beståndsdel till vad som utgör läsförståelse. För att sedan avgränsa vårt 

område till vårt syfte valde vi att använda begreppet motivation samt läsmotivation för att 

kunna undersöka relationen mellan våra två huvudbegrepp läsförståelse och motivation.  

Efter vi försökt använda oss av ovanstående begrepp till vår sökning, upplevde vi att det var 

svårt att hitta information från de svenska sökorden. Därför valde vi att använda oss av 

motsvarande ord på engelska. Här använde vi oss av Reading Comprehension, Reading 

strategies, Didactics samt Motivation. Då fann vi en del texter, som till en början, fick utgöra 

grunden till vårt arbete. När vi sedan försökte avgränsa oss lade vi till sökord som Cognitive 

strategies, First language, Mother tounge, Engagement och Reading instruction. Dessa sökord 

använde vi bland annat på grund av idéer och nyckelord i andra artiklar vi läst hittills. De 

senare sökningarna skedde genom den avancerade sökningen, där vi satte in olika sökord i 

olika led för att få större avgränsningar i vår sökning. Alla sökningar under arbetet är 

avgränsade till ”peer-reviewed” artiklar. 
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4.2 Urval av texter 

Forskningsöversikten bygger på två huvudbegrepp, motivation och läsförståelse. Under 

urvalet av texter försökte vi hitta olika företrädare för dessa begrepp inom litteraturen, för att 

få en god och bred bild kring forskningsområdet.  

Gällande begreppet motivation, fann vi tre centrala forskare som ständigt återkom i våra 

sökningar inom området motivation. Dessa var John T. Guthrie och Allan Wigfield som i 

olika konstellationer med andra forskare hade många texter kring motivationens roll i 

undervisningen och, även specifikt, dess betydelse för läsförmåga och läsförståelse. Håkan 

Jenner, professor i pedagogik i Växjö, har forskat och skrivit mycket om motivation, ofta i 

samband med olika missbruk. Trots detta ger han generella beskrivningar, förklaringar och 

teorier kring motivationsbegreppet och han har även kopplat det till skolan.  

Gällande läsförståelsebegreppet finns det mycket forskning publicerad av svenska ledande 

forskare inom läsförståelse. Vi valde därför att utgå mycket från just dessa författares böcker 

för att skaffa information kring läsförståelse. Tidigt hittade vi Barbro Westlund som är en 

välkänd forskare inom läsdidaktiken. Vi använde oss mycket av hennes bok Att undervisa i 

läsförståelse (2009), som bygger på hennes tidigare forskning inom läsutveckling, där hon 

bland annat har ett kapitel kring motivationsteorier och grunderna som förutsätter god 

läsförståelse. Vi har även använt oss av hennes olika förklaringar inom didaktik och 

läsförståelse. Andra forskare vi valt att använda som grund för vårt resultat är Louise 

M.Rosenblatt (2002), Karin Taube (2013), Ingvar Lundberg & Katarina Herrlin (2014) samt 

Monica Reichenberg (2014).  

Urvalet av våra texter har skett med hänsyn till vårt mål att texterna ska vara gedigna med 

relevant information och forskning inom det valda området. Vi riktade in oss på vetenskapligt 

prövade texter och välkända forskare inom områdena läsutveckling och motivation. 

4.3 Avgränsningar 

Avgränsningen har varit att vi studerat forskning gjord på grundskoleelever. Tanken var först 

att avgränsningen endast skulle innefatta högstadieelever vilket visade sig vara en svår 

avgränsning då forskningen generellt sett ofta vänder sig till de lägre och mellersta åldrarna i 

grundskolan. Vissa av studierna som undersökt låg- och mellanstadieelever följer dock upp 

med elever i början på högstadienivå. Texterna kring läsförståelse för sakprosa fokuserar 

mestadels på åldrarna från gymnasienivå till universitetsnivå. Med detta faktum har vi försökt 
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förhålla oss någorlunda generella i avseende till vilken typ av texter och dess följande 

läsförståelse. Angående motivationsområdet har vi försökt avgränsa oss till läsmotivation, där 

de flesta texter vi analyserat innefattar detta begrepp. Dock för att skapa en bild av hur 

motivation fungerar har vi behövt sträcka oss vagt utanför läsmotivationen och ge mer 

generella förklaringar inom området.  

4.4 Analys 

Under bearbetningen av alla texter har vi fört läslogg och försökt sammanfatta texterna för att 

systematiskt kunna arbeta ihop information från de olika texterna. För att underlätta denna 

process försökte vi hitta gemensamma teman från de olika texterna. Till en början hade varje 

text ett eget tema, men genom bearbetning kunde många teman vävas samman. Till viss del är 

rubrikerna under resultatdelen de kvarstående teman från alla texter. De teman, eller rubriker, 

vi har i uppsatsen är till för att underlätta att svara på syftet och frågeställningarna.  
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5. Resultat  
 

Syftet med detta kapitel är att presentera forskning från den sammanställda litteraturen. 

Resultatet är uppdelat i två huvudbegrepp – läsförståelse och motivation. Vi har valt att dela 

upp resultatet i dessa två begrepp för att på ett tydligt sätt ge en gedigen redovisning kring 

begreppen. Den uppdelade presentationen underlättar förhoppningsvis undersökandet av 

relationen mellan de två begreppen.  

Begreppet läsförståelse presenteras utifrån de didaktiska frågorna, vad, hur och varför. Vi 

beskriver vad begreppet innebär, varför det är viktigt med läsförståelse samt ger exempel på 

hur man kan undervisa i läsförståelse. Likt detta har vi kring motivationsbegreppet valt ett 

liknande upplägg. Vi redovisar för vad motivation är och hur det fungerar. Och för att ge en 

bild av hur lärare kan påverka motivation hos elever har vi valt att presentera olika metoder 

och tillvägagångssätt som lärare kan använda sig av, i hopp om att öka motivationen hos 

elever. Dessa tillvägagångssätt har vi valt att benämna som motivationsfrämjande stöd. 

5.1 Läsförståelse 

Faktorer som tillsammans påverkar läsförståelseprocessen och gör den lyckosam är 

färdigheter, motivation, strategier och tidigare kunskap. Att läsa och bearbeta en text kan 

vara komplicerat, dynamiskt och påverkas av de färdigheter, motivation, strategier och 

tidigare kunskap som läsaren besitter. Det finns flera delar som kan bidra till att läsningen blir 

framgångsrik vilka exempelvis kan vara ordavkodning och förståelse (Westlund, 2009, s. 69). 

Westlund (2009) förklarar att när läsaren känner att hen kan läsa mellan raderna, upplever att 

texten får mening och att texten ger utrymme för reflektion på ett djupare plan har texten nått 

sitt syfte vilket utgör källan till läsförståelse. Detta kräver dock en aktiv och närvarande läsare 

som resonerar och reflekterar kring sin förståelse vilket inte dagens läsförståelseundervisning 

uppmuntrar till. Den utgörs ofta av att läraren kontrollerar eleverna genom skriftliga eller 

muntliga test för att se att eleverna läst texten, men inte huruvida de förstått texten (Westlund, 

2009, s. 70). Det kan därför ses som nödvändigt för den svenska skolan att göra upp en plan 

för hur läsförståelsen hos elever kan öka och även komma överens om hur läsförståelsen ska 

bedömas. Att bedöma läsförståelse anses som komplicerat då de bedömningsmatriser som 

finns har funktionen att dela upp läsförståelsens samverkande delar, samtidigt som detta 

område måste bedömas i sin helhet av läraren. En elev som uppfyller kraven för fonologisk 

medvetenhet eller ordavkodning har nödvändigtvis inte god läsförståelse och kan läsa mellan 

raderna (Skolverket, 2018b). 
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För att elever ska fortsätta utveckla god läsförståelse, efter att de knäckt läskoden som små, är 

det nödvändigt för lärare att fortsätta undervisa i läsförståelse även i de högre åldrarna, 

eftersom elever inte kan utveckla god läsförståelse utan hjälp och stöttning från lärare. 

Undervisning i läsförståelse har tidigare haft fokus på de lägre åldrarna, men har på senare tid 

visat sig vara nödvändig för de äldre eleverna med (Roe, 2014, s. 17). Det krävs då av läraren 

att ha god kännedom om litteratur, elevers läserfarenhet och lässtrategiers betydelse (Roe, 

2014, s. 18).  

 

5.2 Faran av att inte förstå 

För att kunna orientera sig i skolans värld och i världen utanför skolan krävs det av elever att 

de kan läsa och förstå texter av olika slag på ett korrekt sätt. Att en elev kan avkoda de lästa 

orden, behöver inte betyda att eleven förstår vad hen läser, vilket kan benämnas med att ha en 

svag läsförståelse. Har en elev förståelse för textens riktiga budskap ökar chanserna att ta till 

sig kunskap och information, vilket hjälper eleven att göra bättre ifrån sig i skolans alla 

ämnen och i livet utanför skolan. Det är viktigt med undervisning i läsförståelse eftersom om 

en elev gång på gång inte lyckas med att förstå textens innehåll kan eleven utveckla en 

negativ inställning gentemot läsningen. Den negativa inställningen kan leda till att eleven 

undviker uppgiften för att slippa känna sig misslyckad, vilket leder till så lite läsning som 

möjligt och gör eleven till en ännu svagare läsare. Elevens egentliga prestation blir då inte 

rättvis, eftersom eleven tenderar att prestera sämre när självbilden är låg och rädslan för att 

misslyckas är hög. Detta riskerar också att slå över på andra ämnen eftersom den dåliga 

självkänslan kan följa med och alla skolämnen kräver av eleven att kunna läsa olika typer av 

texter för att kunna utföra uppgifter (Reichenberg, 2014, s. 12).  

 

Louise M. Rosenblatt (2002) förklarar litteraturens betydelse genom att visa på dess inverkan 

på individen, främst den empatiska förmågan. Genom att läsa litteratur får individen möjlighet 

att sätta sig in i andras människors levnadssätt, livsöden, tankar och idéer. Reflektion kring 

och utifrån andra personers synvinklar ger läsaren chansen att utveckla nya perspektiv att se 

på saker, exempelvis politik. Människor med livlig fantasi och fler perspektiv att se på 

samhällen skulle kunna få dem att aktivt vilja delta i politiska beslut och förstå vad det 

kommer få för följder (Rosenblatt, 2002, s. 148). Att som individ ha utvecklat en förståelse 

och tagit till sig nya attityder från människor innebär också att vi blir mer handlingskraftiga 

att vilja agera eftersom vi kan känna med människor. Siffrorna på antalet döda människor i ett 
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krig förblir inte endast siffror för oss när vi läser “humant” utan det får oss att vilja hjälpa till, 

om inte i minsta fall reflektera över detta (Rosenblatt, 2002, s. 148-149). Att få inblick i olika 

samhällen, kan individen få via litteraturen, där olika samhällen skildras (Rosenblatt, 2002, s. 

153). Ett barn har kanske mål och drömmar som går emot familjens värderingar, men kan 

genom litteraturens värld få uppmuntran att våga fullfölja detta (Rosenblatt, 2002, s. 160). 

Litteraturens bidrag till individer är mycket värdefullt då den ger en helhetsbild och förklarar 

de komplexa samhällsstrukturer som finns, vilket inte kan ges i samma utsträckning av 

individens närmiljö. Det ger individen möjlighet att tänka utanför den egna familjen och 

närmiljön vilket kan påverka människors, framförallt unga människors, agerande senare i livet 

(Rosenblatt, 2002, s. 154). I ett samhälle finns det olika grupper som har olika idéer om hur 

exempelvis ett rättvist samhälle bör se ut, dessa idéer uppskattas eller negligeras av andra 

grupper. Nyanseringen av olika ideologier, kulturer och levnadssätt som litteraturen ger, är en 

stor tillgång för individen eftersom det öppnar upp för fler valmöjligheter och ett rationellt 

synsätt på sin omvärld där individen kan göra ett ställningstagande om vilka värdering som 

bör värnas om respektive förändras (Rosenblatt, 2002, s. 155).  

 

God läsförståelse fyller också en viktig funktion med hänsyn till att vårt samhälle blivit allt 

mer digitaliserat. Tidigare utfördes bland annat bank-, post- och försäkringstjänster av 

personer anställda för ändamålet, men detta har kommit att förändras då digitalisering blivit 

allt mer omfattande. Nu kräver många tjänster att individen själv ska kunna utföra dessa vilket 

gör god läsförståelse aktuell så att individen kan behärska och förstå den informations som 

tjänsterna ger. Att individer är goda läsare är en förutsättning, när medierna gör intåg i 

vardagen, så att de kan delta i den allmänna gemenskapen och hantera de ekonomiska, sociala 

och personliga utmaningarna (Roe, 2014, s. 16). 

 

5.3 Litteraturens försvar mot mediernas intåg 

Forskare inom läsförståelse har enats om att läsförståelsen hos svenska ungdomar har 

försämrats och läsning av böcker har minskat från tidigare år, vilket skulle kunna bero på 

internets intåg i ungdomars liv. Medan internetanvändningen ökar så minskar läsandet av 

böcker dels på fritiden, men också i skolan, där elever mestadels endast möter läroböckernas 

texter (Öhman, 2015, s. 67). Det har blivit svårare att försvara litteraturen eftersom den nu får 

konkurrera med de nya medierna och det är inte lika självklart att luta sig mot argumentet att 

läsning är en del av det nationella kulturarvet då samhället är i förändring (Öhman, 2015, s. 

68). En kritik som Nicholas Carr (i Öhman, 2015) framför gentemot den digitala läsningen är 
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att det inte är innehållet som påverkar läsarens sätt att tänka, läsa och minnas utan själva 

medierna i sig eftersom de inte utvecklar en djupare förståelse (Öhman, 2015, s. 69). När 

boken var ny för sin tid påverkade den också läsarens sätt att tänka och minnas, men till 

skillnad från de digitala medierna så kräver litteraturen en aktiv läsare med djup koncentration 

medan den digitala läsningen utmynnar i större passivitet. Det är lättare för läsaren att 

förflytta sig mellan information och texter på nätet vilket gör att läsaren oftast bara tar del av 

olika fragment av en text beroende på vad som intresserar hen. Det blir då på bekostnad att ge 

hela texten en chans och mötet mellan läsaren och författaren uteblir (Öhman, 2015, s. 71). 

För att kunna respondera på och förstå en texts verkliga budskap krävs det läsning av ett helt 

verk och inte stycken tagna ur kontext (Öhman, 2015, s. 77). Läsning av tryckta böcker och 

läsförståelse har i USA reducerats markant och lärare vid universiteten beskriver att 

studenterna inte orkar läsa längre texter utan lärare tvingas göra utdrag med de viktigaste 

delarna (Öhman, 2015, s. 75).  

 

Eftersom vi lever i ett informationsrikt samhälle så kan det ses som nödvändigt att vi lär oss 

att läsa flyktigt och sålla ut med tanke på den mängd information vi möts av varje dag 

(Öhman, 2015, s. 75). Om elever får chansen att träna på att gå in i den fiktiva världen och 

undersöka den så skulle de hjälpa elever att kunna skilja på och sålla bland de digitala 

texterna (Öhman, 2015, s. 74). Hayles (i Öhman, 2015) föreslår en lösning genom att förena 

de lässtrategier som används vid traditionell litteratur med den digitala läsningen för att öka 

läsförståelsen (Öhman, 2015, s. 76). Oavsett den traditionella och digitala läsningens 

konsekvenser, kan det antas vara nödvändigt för lärare att lära elever olika lässtrategier för att 

de ska kunna hantera olika texter med förhoppningen att öka läsförståelsen. Kan elever få 

verktyg, lässtrategier, att veta hur de ska läsa en text/ett verk så kan förhoppningsvis 

läsförståelsen också öka. 

 

5.4 Hur kan lässtrategier öka läsförståelsen? 

Att samtala kring texter är en slags träning som kan få elever att börja reflektera och analysera 

lästa texter. Det sociala stödet klasskamrater och lärare kan ge eleven är viktigt för att 

utveckla elevens förmågor och ta till sig kunskap. Den proximala utvecklingszonen, ett 

begrepp myntat av den ryske filosofen Lev Vygotskij, är det område mellan det individuella 

arbetet och det arbete där individen i samspel med andra utbyter tankar och idéer och uppnår 

kunskap.  Med hjälp av en lärare eller andra som är mer kompetenta inom ett område kan 

eleven slutföra en uppgift som eleven inte klarat ensam (Reichenberg, 2014, s. 67-68). Den 
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sociala interaktionen hjälper elever att utvecklas och hämta information och det kan göras via 

textsamtal (Reichenberg, 2014, s. 85). 

 

Mary Ingemansson (2018) har illustrerat forskning som observerat hur svenska elever på en 

grundskolenivå, med hjälp av olika lässtrategier, kan skaffa sig en förmåga att djupläsa texter 

för att nå förståelse av läsningen (Ingemansson, 2018, s. 3). Forskningsutredningen är baserad 

på Judith A. Langers (2012) teori om föreställningsvärldar, som kortfattat går ut på att läsaren 

går in och ut i en dynamisk textvärld som hen skapar utifrån sina egna uppfattningar, 

kulturella erfarenheter och information från texten (Ingemansson, 2018, s. 23). I sin studie 

med grundskoleelever testar Ingemansson (2018) lässtrategier med hjälp av litteratursamtal 

med fokus på föreställningsvärldar. Resultaten från studien visar att textsamtalen medförde ett 

mycket fördjupat läsande hos eleverna (Ingemansson, 2018, s. 5). Eleverna lyckades med 

iakttagelser som kräver analys och sammankoppling av händelser, likväl som att de kunde 

metakognitivt se var i läsprocessen de befann sig. Dessa samtal visade sig vara aningen 

motivationshöjande, vilket därför kan förklara att motivation för läsning samt elevers 

läsglädje ofta har positiva effekter på en ökad förståelse och nytt lärande (Ingemansson, 2018, 

s. 10). 

 

Lässtrategiundervisning kan se olika ut beroende på vilken typ av text som ska läsas. Gällande 

sakprosatexter kan det upplevas svårt att gå in olika föreställningsvärldar vilket betyder att 

andra metoder bör användas. För att hjälpa elever att ta sig an olika lässtrategier för sakprosa 

bör olika metoder och problem som kan stötas på i läsningen utföras explicit av läraren. 

Explicita läsinstruktioner där lässtrategiska frågor ställs kan göra att elever, till viss grad, blir 

redo att bemöta problem som de annars inte hade klarat av, vilket går tillbaka till Vygotskijs 

teori om den proximala utvecklingszonen (Meniado, 2016, s. 125). Detta påverkar elevers 

motivation, läsintresse, självförtroende och uthållighet vid svårare läsning. Läsmotivationen 

hos elever ligger sällan vid läsningen av sakprosan som ska läsas i olika kurser, utan hittas i 

deras egna läsning. Om möjligheten finns, bör läsundervisningen anpassas så att den kan bli 

underhållande för studenterna (Meniado, 2016, s. 125). Lärare bör därför försöka 

implementera vad som kallas ”extensive reading programme”, vilket enkelt kan förklaras som 

en undervisningsmetod där läsningen sker för ”skojs skull”. En sådan metod kan få igång 

läsprocessen hos studenter vilket naturligt medför en höjd motivation och till viss del ökar 

läsförståelse även för andra texter (Meniado, 2016, s. 125). 
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5.5 Motivation  

Begreppet motivation växte först fram från hedonismen, ett begrepp från antika Grekland, 

som beskriver att människan alltid strävar efter njutning och välbefinnande och därav gör sitt 

yttersta för att undvika smärta och obehag (Jenner, 2004, s. 38). Ända sedan hedonismen har 

begreppet motivation ständigt vuxit och teorier kring motivation har utvecklats för att 

beskriva människans tillvägagångssätt för att uppnå njutning och välbefinnande. En aktuell 

teori om motivation är den kognitiva teorin, som sätter individens tänkande, förväntningar och 

aningar i fokus och har dessa grundfaktorer som förklaringar till vad som styr människans 

beteende. Individens beteende anses vara målorienterat och avsikterna anses oftast vara 

medvetet grundade. Teorin kan illustreras genom en våg, där värdet av målets uppnående och 

sannolikhet sätts på ena sidan av vågen medan misslyckandet sätts på andra sidan. Individens 

beteende bestäms av vilken sida av vågen som väger tyngst (Jenner, 2004, s. 40).  

 

5.6 Inre och yttre motivation 

Inre och yttre motivation förklarar hur individer blir motiverade. Den inre motivationen 

betyder att individen själv kommer fram till anledningar att genomföra olika uppgifter och 

självmant vill exempelvis läsa. Elever är nyfikna på texter, vill förstå dem och söker kunskap 

(Westlund, 2009, s. 29). Utöver detta spelar personliga mål, bemästringserfarenheter och 

egenintressen roll. Bemästringserfarenhet förklaras som tidigare framgångar och 

misslyckanden som ligger kvar i minnet som ett stöd för hur de kan bemöta nya situationer – 

vilket är en av de viktigaste faktorerna för självtilliten hos en individ (Woolfolk & Karlberg 

2015, s. 383, s. 601). Den inre motivationen benämns som en mer långvarig motivation, som 

ger individen ett mer långsiktigt engagemang i sina studier samt kan leda till bra betyg 

(Wigfield et al., 2016, s. 191).  

 

Den yttre motivationen, kopplat till läsning, innebär att elever endast läser för att få någon 

form av belöning och ser läsningen som en uppgift att få undanröjd. Elever ser heller inte med 

nyfikenhet på texter och är inte intresserade av att förstå eller tillägna sig ny kunskap genom 

läsning. Den yttre motivationen ges från yttre faktorer, exempelvis föräldrar, betyg eller 

belöningar. Denna typ av motivation anses inte ha lika långsiktig effekt, men fungerar således 

ändå. En typ av yttre motivation är ”performance goal orientation”, som vi översätter till 

prestationsmål. Detta begrepp handlar om elevers prestation i jämförelse med andra elever. 

Elever som anammar denna typ av mål brukar sträva efter att vara bättre än andra. Att se 

tävlingsmoment som en motivation till att få elever att vilja läsa är bedömnings- och 
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läsforskare skeptiska till då det inte uppmuntrar till att väcka den inre motivationen utan syftar 

snarare till att endast behålla den yttre motivationen vid liv, exempelvis att elever endast läser 

för att hinna före sina kompisar eller göra läraren glad (Wigfield et al., 2016, s. 191). 

  

Det går att ge en ytterligare beskrivning till den yttre och inre motivationen där det är tre 

element som utgör begreppen. Det första elementet handlar om den inre motivationen och kan 

förklaras med drivkraften individer har för att vilja uppnå något. Av denna anledning kan inte 

drivkraften ses som något som “bara” uppstår utan det är ett mål som syftar till att drivkraften 

och den inre motivationen väcks till liv (Jenner, 2004, s. 41-42). Det andra elementet handlar 

om att individen har ett mål och handlar för att nå dit. Höga betyg eller beröm från 

omgivningen kan vara exempel på yttre mål. Glädje eller att individen gör något för sin egen 

skull kan vara exempel på inre mål. Både yttre och inre mål tycks enligt forskare ha en 

inverkan på beteendet hos individen. Skulle det i skolans värld vara mer fokus på strävan efter 

höga betyg, yttre mål, så skulle elevers inre mål, känslan av att plugga för att det är kul, ta 

mindre plats eftersom blickfånget hamnar på det som kommer generera höga betyg. Det tredje 

elementet handlar om individens självförtroende och måluppfyllelse och hur dessa samverkar 

med de tidigare två elementen, drivkraften och målen. Sammanfattningsvis handlar 

motivationsbegreppet om att den inre motivationen (drivkraften) framkallar ett agerande för 

att nå specifika yttre eller inre mål. Slutligen så kommer den inre motivationen att påverkas, 

genom att den förändras eller förstärkas, oavsett huruvida målen blir uppfyllda (Jenner, 2004, 

s. 42).  

 

Lärare kan skapa inre och yttre motivation hos elever genom olika motivationsfrämjande stöd, 

men bör ha i åtanke att inre och yttre motivation inte ska ses som absoluta, utan fungerar ofta i 

symbios för att påverka elevers läslust.. Lärare bör därför inte välja att använda sig av 

antingen yttre eller inre motivation som strategi i undervisningen då många elevers 

motivationsinhämtning utgår från båda dessa metoder. Inre och yttre motivation ger därför 

olika resultat i form av olika prestationer, beroende på hur elever blir motiverade. Trots detta, 

då den inre motivationen ofta gynnar ett långsiktigt lärande, kan det vara eftersträvansvärt att 

fokusera på att väcka den inre motivationen hos elever. Detta bör göras på grund av att öka 

chansen för att eleven i framtiden väljer att läsa och därmed tillägna sig ny kunskap (Wigfield 

et al., 2016, s. 191; Westlund, 2009, s. 29).  
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Med den inre och yttre motivationen som bakgrund kan olika typer av elever urskiljas, vilket 

betyder att elever har olika förhållningssätt som förutsätter en vidare läsutveckling. Lepola (i 

Westlund, 2009) berättar att det går att urskilja tre elevtyper. Den första typen är 

uppgiftsorienterade elever. Dessa elever litar på sin egen förmåga att genomföra sina 

uppgifter, samt förväntar sig att självständigt ta sig genom arbetet, utan lärarens hjälp. Den 

andra elevtypen är elever som aktivt söker vuxenstöd. Dessa elever söker vuxenstöd i form av 

beröm eller genom att visa hjälplöshet. Den sista elevtypen är elever som avvisar hjälp och 

inte vill göra de uppgifter som de ombeds att göra. Den sistnämnda elevgruppen brukar även 

använda sig av undvikande strategier och etablerar strategier för att kunna slippa göra sina 

uppgifter (Westlund, 2009, s. 28). Utifrån dessa tre typer kan slutsatser dras om vilken typ 

som utvecklar bäst läsförståelse gentemot den som utvecklar lägst läsförståelse. Den typ som 

utvecklar bäst läsförståelse är de uppgiftsorienterade eleverna. De elever som är i behov av en 

vuxens stöd utvecklar en svag självkänsla och får svårt att ta ansvar och motivation för att 

slutföra uppgiften. De elever som utvecklade strategier för att undvika läsningen var de som 

riskerade att få det tufft med läsförståelsen i högre ålder (Westlund, 2009, s. 27-28). Vi 

kommer nedan redogöra för fyra motivationsfrämjande stöd som lärare kan använda sig av för 

att hjälpa elever framåt i sin läsutveckling. Dessa är återkoppling, förväntningar, personliga 

föreställningar och lässtrategier.  

 

5.7 Återkoppling som en faktor för att öka läsmotivationen 

En av lärares yrkesuppgifter är att formativt bedöma elevers förmågor. Detta gör lärare genom 

olika typer av återkoppling, som styrdokumenten påpekar, ska vara formativa. Återkoppling 

kan ses som ett instrument för att förändra elevers motivation till det bättre eftersom det är 

sammankopplat med elevers motivation och självtillit. Återkoppling ska avbilda elevers 

prestation i relation till en specifik uppgift istället för att hålla sig generell och ges till eleven 

som individ. Denna typ av motivationsfrämjande återkoppling ökar läsmotivationen hos 

elever och gynnar därmed också läsförståelsen (Westlund, 2009, s. 31).  

 

Zentall & Lee (2012) har i sin studie ett resultat som visar att motivationsfrämjande 

återkoppling kan ha positiva följder för läsförståelse (Zentall & Lee, 2012, s. 256) vilket 

Wolters et al. (2017) ställer sig kritiska till. De har i en egen studie undersökt detta samband, 

men också undersökt hur den motivationsfrämjande återkopplingen påverkar läsmotivationen 

och andra typer av motivation. Studien utfördes på tonåringar, där många av dem har haft 

någon form av problem med läsning. Som motivationsförstärkare använde de sig av korta och 
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generella insatser av positiv återkoppling kopplat till de mål som skulle uppnås. Elevernas 

läsförståelse och flyt i läsandet testades vid två tillfällen, innan studien påbörjades och efter 

studien var färdig (Wolters et al., 2017, s. 99-100). Resultatet kring huruvida den muntliga 

återkopplingen kunde utveckla elevernas läsmotivation var blandat. Det visade sig att de 

elever som hade fått motivationsfrämjande muntlig återkoppling hade en ökad känsla av 

upplevd kontroll och ett ökat fokus på sina bemästringserfarenheter (Wolters et al., 2017, s. 

105). Några faktorer som kan tänkas ha påverkat resultatet negativt, var att eleverna testades 

av personer de inte kände, fick en för kort återkoppling, samt att det endast var ett fåtal delar 

av elevernas läsförmåga som togs tillvara på. Med hänsyn till detta kan det inte antas att ett 

rättvist resultat presenterats eftersom det inte undersökt huruvida eleverna skulle ha reagerat 

om deras egna lärare genomfört examinationerna med dem (Wolters et al., 2017, s. 106).  

 

5.8 Förväntningar som en faktor för att öka läsmotivationen 

I en forskningsstudie gjord i slutet av sextiotalet presenterade Jacobsson & Rosenthal (i 

Jenner, 2004) begreppet pygmalioneffekten, som förklarar varför förväntningar kan ses som 

en motivationsfrämjande faktor. Begreppet uppkom i en forskningsstudie som utredde 

huruvida förväntningar på elever kan höja deras prestationer i skolan. Syftet med forskningen 

var att utreda varför vissa elever presterade väldigt bra medan andra presterade sämre. I 

studien lades höga förväntningar på eleverna och två IQ-test gjordes, ett i studiens början samt 

ett halvår efter att studiens avslutats. Resultaten efter ett halvår visade att både IQ-nivåerna 

och betyg hos eleverna hade höjts. Elevernas lärare påpekade även att eleverna hade en ökad 

nyfikenhet i skolan (Jenner, 2004, s. 65). Studien har fått kritik kring testerna och dess 

statistik, men det råder ändå idag en total enighet i att lärares förväntningar har en direkt 

påverkan på elevers prestationer i skolan, vare sig det gäller positiv eller negativ påverkan 

(Jenner, 2004, s.70). För att lärare ska kunna påverka elevers prestationer positivt kan det 

antas att läraren själv måste vara positivt motiverad, men för de lärare som är utbrända och 

har en tung arbetsbörda kan det troligtvis vara svårt att positivt försöka motivera sina elever. 

För att förväntningar och motiverande stöd ska fungera kräver det dock att lärare själva måste 

vara positiva. Lärares positiva förväntningar resulterar inte alltid i bra resultat, men om 

läraren inte har några förväntningarna alls, blir det nästan alltid dåliga resultat (Jenner, 2004, 

s. 85).  
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5.9 Personliga föreställningar som en faktor för att öka läsmotivationen 

Inom motivationsbegreppet används det en del “självbegrepp” – självvärdering, 

självförtroende, självbild etc. Trots att vissa av dessa begrepp är relativt lika och ibland kan 

sättas synonymt bör det ibland göras en distinktion mellan dem. För att exemplifiera kan en 

elev ha högt självförtroende men samtidigt ha en låg akademisk självbild. Detta skapar en 

situation där eleven inte klarar av det hen tror sig klara av, vilket i sin tur kan skada lusten att 

lära sig och i sin tur påverka motivationen negativt. Även när lärandemålen är otydliga eller 

svåra för eleven att uppfatta kan det uppstå ett liknande dilemma där eleven inte kan nyttja sin 

prestationsförmåga fullt ut. I båda dessa exempel finns det belägg för att elevers motivation 

sänks. Det kan resultera i att antingen självförtroendet eller deras akademiska självbild 

påverkas negativt när de tappar motivationen att anstränga sig vilket medför ett hinder i deras 

akademiska framgång (Westlund, 2009, s. 26). Vikten av tydliga instruktioner är relevant i 

fallet där lärandemålen är vaga och svåra att tyda för elever. När tydliga instruktioner finns 

och lärare aktivt arbetar för att undervisningen i klassrummet är effektiv har det visat att 

motivationen hos elever ökar. Detta är därför en viktig faktor då elever som är motiverade inte 

ser hinder som problem utan istället som utmaningar. Dessa elever blir även tack vare 

motivationen bättre läsare (Westlund 2009, s. 27).  

 

Vilka faktorer av motivation som påverkar läsning förklaras olika från olika forskare. Å ena 

sidan förklarar Afflerbach (i Westlund, 2009) att det finns två dimensioner när det kommer till 

motivation inför läsning. Det första är elevens självkänsla och det andra är hur eleven värderar 

läsning (Westlund, 2009, s. 27). Å andra sidan återfinns fler faktorer hos Wigfield et al. 

(2016). 

  

Begreppen självtillit och känslan av autonomi är två viktiga grundpelare för läsmotivation. 

Självtillit kan förklaras som individens föreställningar om sin personliga kompetens inom ett 

givet område och i en viss situation, eller kort sagt att eleven tror på sig själv (Woolfolk & 

Karlberg, 2015 s. 382). Lärare bör genomföra undervisning och motivera elever där deras 

självtillit byggs upp. Detta kan göras genom att elever lär sig se vikten och relevansen av vad 

de ska lära sig. När vikten av elevers självtillit för individers motivation framåt i deras 

läsutveckling så kan dagens skolsystem ofta begränsa elever. Detta sker på grund av den 

ständiga evalueringen som lärare gör i sin yrkesroll. I och med att många elever inte är drivna 

av prestationsmål kan olika typer av bedömningar få elever med hög självtillit, trots faktiska 

undermåliga prestationer, inse att de inte är så bra som det tror. Detta kan resultera i att deras 
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inre motivation för läsningen försvinner och de tappar intresset eller hoppet om att kunna 

klara av att ta sig igenom texter (Wigfield et al., 2016, s. 191). Utöver detta kan även elever 

med dålig självkänsla ha svårt att hitta motivation och ha svårt att ta ansvar för sitt läsande 

(Westlund, 2009, s. 27-28).  

 

Begreppet självtillit är alltså ett viktigt begrepp inom området motivation, där god självtillit 

främjar elevers känsla av autonomi för deras eget lärande, vilket även har visats sig ha en 

positiv effekt för en ökad läsförståelse och motivation (Wigfield et al., 2016, s. 193). 

Autonomi som begrepp syftar till självbestämmande. Det kan förklaras med att elever gör 

saker baserat på sina önskningar (ej yttre belöningar), det kan exempelvis vara att de själva får 

välja sin litteratur vilket ökar lusten och drivkraften att läsa (Woolfolk & Karlberg, 2015, s. 

418). Upplevd autonomi innebär att elever upplever sig kunna värdera olika texter och 

därmed få möjligheten att läsa det som de själva själv vill (Wigfield et al., 2016, s. 191). 

 

Elever måste även finna något intresse i det som de läser för att känna att det är värt att läsa. 

För att inte riskera att begränsa elevers autonomi bör inte lärare ständigt välja vilken litteratur 

som ska läsas. Får elever aldrig läsa från den genren eller det område som de är intresserad av 

så kanske aldrig ett läsintresse uppstår, vilket i sig leder till att motivation aldrig heller kan 

hittas vilket kan bli en direkt negativ faktor för elevers akademiska prestationer i framtiden 

(Wigfield et al., 2016, s. 191). Relationen mellan autonomi och läsframgång är ett 

väldokumenterat område, främst i grundskolan där resultat visar att elever som får valet att 

välja vilka böcker de ska läsa genom intresse och värdering förutsäger att deras läsförståelse 

växer över ett spann på fyra månader. De elever som uppskattar värdet av att välja böcker 

skapar även strategier för att välja dem och det har även visat sig att de blir mer benägna av 

inre motivationshämtning än andra elever (Wigfield et al., 2016 s. 192). 

 

5.10 Lässtrategier som en faktor för att öka läsmotivationen 

Det främsta skälet till att böcker läses är på grund av att människor värderar det som 

tillfredsställande då det ger individen avkoppling och underhållning (Rosenblatt, 2002, s. 

147). Lärares roll i arbetet med att utveckla god läsförståelse är högst central då lärare kan 

använda sig av metoder och lässtrategier för att få elever att behålla läslusten (Rosenblatt, 

2002, s. 150). En elev som inte finner läsningen lustfylld kan beskrivas som en passiv läsare. 

Den passiva läsaren kan läsa en text flytande men utan att förstå, hen förväntar sig att det som 

är utskrivet i texten är allt som hen behöver veta och är inte bekant med att läsa mellan 
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raderna (inferenser). Den passiva läsaren är inte självgående i sin läsning utan är beroende av 

att läraren kan ge de rätta svaren. De har inte förmågan att självständigt ta till sig lässtrategier 

som gör att de kommer framåt i läsningen, utan behöver vägledning. Vissa elever kan besitta 

förkunskaper, men är oförmögna att veta hur dessa ska användas i läsningen (Reichenberg, 

2014, s. 56-57). Koncentrationssvårigheter och inställningen till att texten inte skulle tillföra 

något hos läsaren är också en anledning till passivitet hos läsaren. Det skulle kunna bero på att 

läsaren inte getts möjlighet att reflektera kring tidigare lästa texter. Att elever är passiva läsare 

tycks enligt både lärare och forskare bero på att de läser för lite (Reichenberg, 2014, s. 57-59). 

Att läsa många böcker är en grundförutsättning för att bli en god läsare, men en annan viktig 

aspekt för att utvecklas som läsare är att läsa olika typer av texter (Westlund, 2009, s. 108). 

 

För att läsaren ska våga utmana sig själv med nya texter är det relevant att läsaren kan 

applicera olika lässtrategier som ökar förståelsen. Elever som har god läsvana vet oftast vilka 

lässtrategier de ska ta till när de blir svårt i en text och blir då mer motiverade att läsa mer 

eftersom de förstår vad det är de läser. Elever som har svag läsvana och inte behärskar 

användandet av lässtrategier har oftast en minskad motivation till att läsa eftersom känslan av 

misslyckande uppstår (Westlund, 2009, s. 108). Den kognitiva förmågan har länge ansetts 

som den avgörande faktorn kring huruvida elever tar till sig ny kunskap, men det har på 

senare tid blivit aktuellt med användandet av strategier som en faktor för en ökad inlärning. 

Elever som beskrivs som passiva läsare behärskar inte lässtrategier och saknar motivation mot 

ett bestämt mål. Det kan bero på att den kognitiva förmågan utvecklas senare och om tidigare 

erfarenheter om misslyckanden kring läsningen. Att elever inte känner sig tillräckligt 

motiverade påverkar deras inlärningsförmåga negativt (Taube, 2013, s. 39-40). 

 

Förutom en metakognitiv förmåga, kan även en låg självbild hos elever vara en orsak till att 

elever blir så kallade passiva läsare. Den låga självbilden kan höjas genom att en elev får läsa 

texter som hen behärskar, vilket ökar motivationen för att fortsätta läsa. Handlar texten 

dessutom om ett ämne som eleven är intresserad av eller har kunskap om, ökar det också 

elevens självbild och motivation. För att elever ska kunna höja sin självbild och motivation 

kan lässtrategier få passiva elever att bli aktiva läsare (Taube, 2013, s. 131).  

 

Att vara en aktiv läsare betyder inte att läsaren förstår precis allt den läser, men att den har 

kännedom om olika lässtrategier och kan applicera dessa beroende på text för att nå en ökad 

förståelse. En aktiv läsare är medveten och har förmågan att läsa mellan raderna, ställa frågor 
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till texten, föra en författardialog och är hela tiden medveten om att bedöma sin egen förmåga 

att förstå texten (Reichenberg, 2014, s. 60-61). Syftet är att få eleven att se på en eventuell 

motgång i läsningen som ett resultat av fel vald lässtrategi eller för liten ansträngning och inte 

att eleven själv är misslyckad. Genom att eleven börjar tala om och reflektera över den egna 

arbetsprestationen eller en felaktig vald lässtrategi, så främjar det elevens förståelse av att 

läsning är en inlärningsprocess och något som måste tränas upp med rätt redskap 

(lässtrategier). Reflektionen över den egna inlärningen ökar motivationen till att utvecklas för 

att bli en god läsare (Taube, 2013, s. 132-133). 

 

I de norska klassrummen, som också uppvisat en minskad läsförståelse liksom Sverige, har en 

rad omfattande åtgärder har satts in. Åtgärder i de norska klassrummen, som föreslagits av 

läsforskaren Rasmussen (2003), är bland annat att inte begränsa elevers autonomi genom att 

de själva får välja den skönlitteratur som ska läsas vilket då kan öka läsmotivationen. En 

annan åtgärd är att undervisningen om lässtrategier ska ske explicit med uppföljning. En 

undersökning som kom samma år 2003, visade att 80 % av lärarna med klasser som visade på 

bäst resultat i läsning, använde sig av läsaktiviteter varje dag (Reichenberg, 2011, s. 13). 

 

5.11 CORI-modellen 

Guthrie et al., (2000) undersökte skillnaderna mellan den traditionella undervisningen och 

undervisningen med fokus på åtgärder som syftar till att öka den inre motivationen hos elever 

riktat mot läsundervisning. CORI, Concept-Oriented Reading Instruction, var 

undervisningsmodellen som användes vars syfte är att sätta undervisningen i ett sammanhang. 

Modellen strävar efter att sätta undervisningen i relation till den ”verkliga världen” och ska 

främja elevers kompetens, autonomi, och samarbetsvilja (Guthrie et al., 2000, s. 332).  

 

Det visade sig att eleverna som fick använda sig av CORI-modellen fick högre resultat på 

motivation än andra elever vilket bevisar att det är möjligt att påverka motivationen hos elever 

positivt genom att ändra undervisningen i klassrummet. Resultatet visade för det första att de 

elever som fått CORI-undervisning hade betydligt högre nyfikenhet för läsning än de elever 

som hade fått den traditionella undervisningen. För det andra visade det sig att eleverna som 

fått CORI-undervisning hade en högre benägenhet att använda sig av lässtrategier än eleverna 

som inte innefattades i CORI-undervisningen, detta resultat hämtades dock från en 

självutvärdering från eleverna. Till sist visade det sig också att eleverna hade en ökad 
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benägenhet att känna tilltro till sina bemästringserfarenheter, vars betydelse för elevers 

framgång benämnts tidigare i vår rapport (Guthrie et al., 2000, s. 332). 
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6. Sammanfattning och diskussion 
 

6.1 Läsförståelse 

Hur ser relationen mellan läsförståelse och motivationsfrämjande stöd i grundskolan ut? För 

att besvara denna fråga måste först läsförståelsens relevans diskuteras. För att som 

medborgare kunna verka i samhället och i vår multimodala värld är det viktigt att inneha god 

läsförståelse. Allt ifrån att kunna förstå och uppfatta sin omvärld, kunna vara effektiv på sin 

arbetsplats till att kunna nöjesläsa sin favoritblogg. Litteraturen kan hjälpa individer att skapa 

och utveckla sin empatiska förmåga och därmed leda till att vi lär känna våra medmänniskor 

bättre och kan förstå deras känslor (Rosenblatt, 2002, s.148-149).  

 

Utifrån ett skolperspektiv är läsförståelse en viktig förmåga att besitta och elever som ständigt 

misslyckas med läsförståelse tappar oftast motivationen. Det kan skada elevers prestationer i 

svenskämnet och i skolans andra ämnen då dessa också kräver god läsförståelse. Kontinuerlig 

undervisning i läsförståelse är därför en viktig förutsättning för att individer ska kunna 

fungera som demokratiska samhällsmedborgare. Det som utgör det första stadiet i 

undervisningen kring läsförståelse är ordavkodning, vilket lärs ut i det första skedet i 

läsningen. Därefter försöker en mening i orden hittas. För att få mening i dessa aktiviteter 

använder läsaren sig sedan av lässtrategier för att skapa mening av det hen läser. Lärare kan 

och ska lära ut och påverka hur sina elever använder sig av olika strategier i sin läsning, vilket 

lägger grunden för lärare att hjälpa elever inom den proximala utvecklingszonen. Ett vanligt 

sätt att göra detta är genom litteratursamtal, som ger texterna och förståelsen ett socialt 

sammanhang och tillsammans skapas pedagogiska stöttor för elevens vidare förståelse 

(Reichenberg 2014, s. 85). Detta är huvudsakliga idéen med att undervisa lässtrategier, vare 

sig det gäller litteratursamtal, föreställningsvärldar, QTA (Questioning The Author), eller 

liknande. Vi har i vår uppsats försökt att koppla lässtrategiernas betydelse gentemot 

motivation. Bland annat beskriver Ingemansson (2018) att när elever är motiverade att läsa 

och har läsglädje har det ofta en positiv effekt på deras läsförståelse och benägenhet att ta 

emot nytt lärande (Ingemansson, 2018, s. 10). 

 

Huvudsakligen kring dessa frågor har vi vänt oss till Ingemansson (2018), Meniado (2016) 

och Warner et al. (2017) vilka diskuterar med olika utgångspunkter hur de möjligtvis kan 

förbättra läsförståelsen hos elever utifrån olika frågeställningar. Ett tema som uppstår i alla tre 
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texter är att begreppet lässtrategier inte ensamt står för en ökad läsförståelse, motivation och 

eget initiativ har också betydelse. Då motivation och eget initiativ inte går att undervisa i 

samma utsträckning som lässtrategier bör det därför undersökas vilka faktorer som föreligger 

motivation och eget initiativ för att kunna reda ut hur en fullständig undervisningsprocess för 

optimal läsförståelse kan se ut. Utifrån dessa artiklar kan möjligtvis samband ses, där 

lässtrategier kan öka motivationen för egen läsning och att motivationen ökar benägenheten 

att ta eget initiativ, exempelvis användningen av lässtrategier. Läsförståelsen är en pågående 

process som utvecklas genom att läsaren får en förståelse av de texter hen läser. Vad som 

även kan diskuteras utifrån, i synnerlighet Warners et al. (2017) text, är användningen av 

lässtrategier i skolans tidigare årskurser. Medan Wejrum (2015) uppmanar skolor och lärare, 

då lärandet av lässtrategier är en lång process, att den bör påbörjas tidigt (Wejrum, 2015, s.1) 

så påstår Warner et al. (2017) att lässtrategiundervisning i yngre åldrar har liten eller 

obefintlig effekt (Warner et al., 2017, s. 12). 

 

6.2 Motivation 

På vilket sätt kan lärare påverka de byggstenar som utgör motivationen hos individer?  

Vi har valt att använda oss av Håkan Jenners (2004) definition av motivation, där drivkraften 

hos elever framkallar olika beteenden som för eleven mot olika mål (Jenner, 2004, s. 42). 

Utöver detta påverkas drivkraften av olika faktorer i sig. Både Jenner (2004) och Wigfield et 

al. (2016) pratar om den inre och yttre motivationen och dess roll kring hur läsaren påverkas 

av yttre och inre faktorer. Wigfield et al. (2016) tar upp faktorer som autonomi, självtillit, 

samt läsintresse som grundläggande faktorer till att en läsare förändrar sitt beteende för att nå 

olika mål. Vad vi kan se genom litteraturen är att dessa begrepp utgör grunden för hur 

motivationen hos elever påverkas, vilket även utgör en bred bas för lärare att påverka elevers 

motivation till läsning.  

 

För att förstå hur motivation fungerar och hur det ter sig hos människor är det nödvändigt att 

ha kännedom om den inre och yttre motivationen. Den inre motivationen, grundad på 

personliga mål, bemästringserfarenheter, egenintresse och självtillit, är det som eleven 

självmant gör. Den yttre motivationen är det som eleven utför grundat på vilka yttre faktorer 

som finns, till exempel belöningar från föräldrar eller betyg. Den inre motivationen anses vara 

mer gynnsam för en långsiktig kunskapsinhämtning medan den yttre motivationen anses vara 

mer kortvarig. Sammanfattningsvis så säger flera författare (Jenner, Westlund, Wigfield et al.) 

att inre och yttre motivation inte ska ses som antingen eller, utan att de två typerna av 
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motivationshämtning i symbios påverkar individens beteende. Vår slutsats utifrån detta, att 

det som lärare, är eftersträvansvärt att arbeta för att väcka den inre motivationen hos elever, 

eftersom den anses påverka individen under längre tid, samt att Westlund (2009) visar på att 

de elever som är uppgiftsorienterade är de som utvecklar läsförståelse bäst. Genom att 

exempelvis ge elever texter som de bemästrar eller har ett egenintresse för, så främjar det att 

självtilliten och lusten att vilja läsa ökar vilket kan vara nyckeln för ett livslångt lärande. 

 

Återkoppling är en metod för lärare att ge elever formativ bedömning och vi ville studera om 

återkoppling har en motivationshöjande effekt hos elever. Westlund (2009) menar att 

återkoppling har effekt på elever för att höja deras motivation och självtillit. För att 

återkoppling ska syfta i en positiv riktning för motivationen så ska återkoppling ges till 

elevens prestation mot en specifik uppgift och inte mot eleven som individ, då det istället kan 

riskera att skada elevens självtillit och därmed också motivationen. För att koppla tillbaka till 

den elevtypen som utvecklade läsförståelse bäst, den uppgiftsorienterade eleven, så kan det 

antas att denna typ av elev har god självtillit och även besitter strategier för att lösa eventuella 

motgångar. För att även den uppgiftsorienterade eleven ska behålla sin läsmotivation och 

utveckla den så kan en aktiv återkoppling ses som en viktig faktor för att fortsätta stärka 

läsmotivationen.  

 

Wolters et al. (2017) är inte övertygade om att återkoppling som ett motivationsfrämjande 

stöd kunde öka läsförståelsen, därav gjorde de en egen studie för att undersöka området. 

Studien visade på varierande resultat hos eleverna som testades. Bland annat svarade vissa 

elever efter testet att de upplevde en ökad känsla av kontroll och tillit till sina 

bemästringserfarenheter efter att de fått muntlig återkoppling (s. 105). Det fanns dock faktorer 

som eventuellt kan ha påverkat det varierande resultatet. Exempelvis typen av examination, 

där eleverna testades av personer de inte kände. Vi får alltså inte reda på hur eleverna skulle 

presterat om de examinerats av lärare som de kände. Slutsatsen av studien blev att forskarna 

var överens om att återkoppling var en betydande faktor för att öka motivationen, men inte att 

återkoppling nödvändigtvis var en faktor för att öka läsförståelsen (s. 106). Eftersom studien 

gjord av Zentall & Lee (2012) visade på ett annat resultat än den gjord av Wolters et al., 

(2017), blir vår slutsats att motivationsfrämjande återkoppling kan göra skillnad om det ges på 

rätt sätt. Vad som definierar det rätta sättet kan bland annat vara att det motivationsfrämjande 

stödet inte är ett moment som ges vid enstaka tillfällen utan är en långvarig process för att 

kunna förändra elevers självtillit och väcka deras intresse.  
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Vad som också spelar roll kring lärares motivationsfrämjande stöd, är lärares förväntningar på 

elever. Tidigare har vi redovisat för Håkan Jenners (2004) beskrivningar kring lärares 

förväntningar, där han beskriver att när en lärare har positiva förväntningar på elever blir det 

inte alltid bra resultat, men när lärare inte har några förväntningar alls blir det nästan alltid 

dåliga resultat. Detta visualiserar vikten av en lärares förväntningar. Likt pygmalioneffekten 

kan attityder, exempelvis på skolor som Harvard, diskuteras kring området om förväntningar.  

 

Prestigefyllda skolor och universitet använder sig ofta av just denna effekt där de explicit 

förklarar svårigheterna att komma in på utbildningen och vilka förväntningar som följer. Detta 

kan vara en av anledningarna till varför vissa skolor håller en högre standard i världen än 

andra. Det kan antas att en sådan attityd kan ha positiva och negativa effekter på både den inre 

och yttre motivationen hos individer. Å ena sidan, vid den inre motivationen kan dessa elever 

känna sig stolta över att studera på en prestigefylld skola och få viljan att vilja arbeta hårdare 

då de vet vilka krav som ställs på dem. Å andra sidan kan det bli ett stort stressmoment. De 

höga förväntningarna kan göda stress och framkalla misslyckande hos elever vilket i längden 

kan få grava effekter för deras självförtroende och självtillit i sin utbildning. Gällande den 

yttre motivationen kan det även ses som både positivt och negativt för individernas 

motivation. Det är mest en fråga kring individens prestationsmål; hur hen ser på jämförelse 

eller “tävling” med andra. Medan en individ har en stark drivkraft att vara bättre än andra så 

kan en prestigefylld miljö vara väldigt gynnsam, medan för en individ med mindre starka 

prestationsmål kan det istället vara skadligt för individens motivation att vilja lära sig och 

prestera bra.  

 

Det är, med detta sagt, värt att diskutera hur lärare bör använda sig av liknande strategier för 

att öka läsmotivationen och i sin tur även läsförståelsen hos elever. Användandet av 

förväntningar anser vi bör ske med viss varsamhet och att de ska vara realistiska och 

individspecifika för att inte riskera ha en negativ effekt. Enligt Guthries olika studier vi 

presenterade i resultatdelen, kan vi se hur elevers motivation i en klassrumsmiljö kan stärkas 

genom CORI-modellen. Resultatet av att använda sig av en kontextbaserad undervisning har 

visat sig ha väldigt goda förutsättningar för att påverka elevers motivation genom att mikro-

styra elevers personliga föreställningar kring deras läsande. 
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7. Slutsats 
 

7.1 Hur ser relationen ut mellan läsförståelse och motivationsfrämjande stöd i 

grundskolan? 

Relationen mellan läsförståelse och motivation har visat sig vara relativt implicit. Trots detta 

kan det antas att motivation påverkar läsförståelsen. Likt läsförståelsedefinitionen i vår 

uppsats så är motivation en av faktorerna som påverkar läsningen och gör den lyckosam. Vad 

som däremot är tydligt, är att motivation inte är den huvudsakliga byggstenen för god 

läsförståelse, den kan dock fungerar som ett komplement för att öka läsförståelsen. Detta tror 

vi på grund av att motivationens grundpelare, de personliga föreställningarna, har en stor roll i 

drivkraften och uthålligheten att ta sig an olika texter, uppgifter och deltagande i olika 

aktiviteter som i sin tur främjar vidare läsförståelse. Relationen mellan motivation och 

läsförståelse kan beskrivas som ett kretslopp. Motivationen ökar benägenheten att använda sig 

av lässtrategier för att ta sig an en text. Lässtrategierna är de verktyg som kan användas för att 

ta sig igenom en text, vilket ökar sannolikheten för en bättre förståelse för texten. Förstås 

texten på ett djupare plan kan detta öka de personliga föreställningarna kring sin egen 

förmåga i läsning, självtilliten, vilket i sin tur, återigen ökar motivationen. Det finns även 

belägg för att detta verkar i motsatt riktning, där elever känner misslyckande då de inte får en 

förståelse. Vår slutsats kring motivationens relation till läsförståelse är att motivationen spelar 

en betydande roll kring läsutveckling och läsförståelse och ett motivationsfrämjande stöd bör 

ges till alla elever baserat på deras individuella förutsättningar. 

  

7.2 Vad kan fungera som motivationsfrämjande stöd i undervisningen? 

Vi har redogjort för de fyra typer motivationsfrämjande stöd som vi funnit mest framträdande 

i den forskningen vi studerat, dessa är återkoppling, förväntningar, personliga föreställningar 

och lässtrategier. Vår slutsats om vilka motivationsfrämjande stöd som är av större betydelse 

för att öka läsmotivationen hos elever är de personliga föreställningarna och lässtrategier. I 

kapitlet om de personliga föreställningarna kunde vi med stöd av forskningen visa på när 

elever har en hög självtillit så ökar läsmotivationen eftersom elever vågar ta sig an läsningen.  

 

I kapitlet om lässtrategier framgår det att när elever får konkreta verktyg för att ta sig igenom 

en text så ökar det motivationen eftersom eleverna på egen hand klarar av att lösa eventuella 

oklarheter i texten. Varför vi inte anser att återkoppling och förväntningar har en lika stor 
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betydelse för läsmotivationen, som de andra två motivationsfrämjande stöden, är eftersom 

forskningen vi tittat på inte har kommit fram till att det ger direkta resultat. Resultaten ser 

också olika ut beroende på hur återkoppling och förväntningar har använts, vilket gör dessa 

två motivationsfrämjande stöd diffusa i dess effekter.  

 

7.3 Ger motivationsfrämjande stöd från lärare en ökad läsförståelse hos elever? 

Vi kan till viss del se att motivationsfrämjande stöd har relevans för läsförståelsen hos elever. 

Dock kan vi inte säga att motivationsfrämjande stöd är en direkt faktor för läsförståelse, utan 

fungerar som ett pedagogiskt hjälpmedel för att antingen främja läslusten hos elever eller för 

att förändra elevers personliga föreställningar om sig själva gentemot läsning. Vi tror att 

motivationsfrämjande stöd ger goda förutsättningar för förändrade föreställningar hos elever 

som kan generera en förbättrad läsförståelse.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

8. Vidare forskning 
 

Trots att det finns mycket forskning kring områdena motivation och läsförståelse finns det 

avsnitt som fortfarande är obeprövade. Vi har redogjort för olika typer av 

motivationsfrämjande stöd, där lässtrategier samt påverkandet av elevers personliga 

föreställningar, i huvudsak är de två mest bidragande faktorerna för att öka motivationen för 

läsningen hos elever. De två återstående faktorerna, återkoppling och förväntningar, verkar 

också ha bidragande effekter, förutsatt att de används på rätt sätt. För att få en helhetsbild 

kring motivationsfrämjande stöd, anser vi att det kan forskas vidare på hur återkoppling och 

förväntningar ska utföras så att de påverkar motivationen positivt. Utöver detta hade det även 

varit meningsfullt att undersöka skillnader i mottagligheten av olika motivationsfrämjande 

stöd hos olika åldersgrupper. Lässtrategier visade sig ha en bidragande effekt för både 

motivation och läsförståelse, därför tåls det att undersökas om det finns en specifik typ av 

lässtrategi som är mer bidragande till höjd motivation än andra och därefter se hur denna 

strategi kan tillämpas på bäst sätt i undervisningen. 

 

Vi presenterar att svenska femtonåringars resultat i läsförståelse i de internationella 

mätningarna, PISA och PIRLS, var på nedgång under det andra decenniet av tvåtusentalet. 

Sedan år 2015 har resultatet dock börjar öka igen och ett förslag för vidare forskning är därför 

att undersöka både upp- och nedgången av resultaten och se vilka faktorer som spelade roll i 

dessa vändningar. Detta för att kunna utvärdera och revidera undervisningsmetoder i 

läsförståelse. 
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10. Bilaga 1. Samarbete och arbetsfördelning 

 
När sökning av forskning för vår uppsats inleddes så började vi med att, tillsammans och 

enskilt, söka efter så mycket relevant forskning som möjligt kring områdena läsförståelse och 

motivation. Vi förde läslogg på den forskning vi fann för att ta ut de viktigaste delarna och 

hitta teman. Under sökningsperioden förde vi hela tiden dialog om vilka texter vi funnit, läste 

det som den andra hittat och bestämde tillsammans om det var en källa av värde eller ej. När 

vi ansåg att vi fått ihop ett tillräckligt underlag för att kunna påbörja skrivprocessen, klistrade 

vi in våra separata läsloggar i ett gemensamt Google Docs dokument. Därefter satt vi 

tillsammans och letade efter teman (genom att färgmarkera stycken av läsloggen där olika 

färger stod för olika teman) och skapade en struktur i dokumentet med rubriker. När vi satt 

våra två huvudrubriker ”Läsförståelse” och ”Motivation” så ansvarade Emelie för 

”Läsförståelsen” och Henrik för ”Motivationen”. Med ansvarade så menar vi att Emelie 

ansvarade för att relevant fakta kom in under läsförståelserubriken och Henrik ansvarade för 

att relevant fakta kom in under motivationsrubriken. Men eftersom vi tillsammans redan suttit 

och färgmarkerat i texten så hade båda redan kommit överens om vilken text som skulle 

tillhöra respektive rubrik.  

När resultatdelen var klar så delade vi i diskussionen upp det så att Henrik ansvarade för att 

skriva läsförståelsediskussionen och Emelie ansvarade för att skriva motivationsdiskussionen. 

Även fast vi båda samlat litteratur kring både läsförståelse och motivation, hela tiden 

diskuterat vårt samlade material samt gemensamt hittat teman i våra förda läsloggar så vi ville 

att båda skulle skrivit lika mycket om både läsförståelse och motivation för att säkerhetsställa 

att vi båda gick i samma tankar om vårt funna material. Inledning, syfte och frågeställningar, 

bakgrund, metod och vidare forskning har vi tillsammans skrivit.  

Vi har under sökningsperioden av litteratur suttit själva och tillsammans, men under 

skrivprocessen satt vi tillsammans hela tiden. Detta eftersom att vi ville kunna reda ut 

oklarheter, utbyta tankar och idéer med varandra när det dök upp. Skrivprocessen och 

samarbetet mellan oss har gått bra, den ena har inte gjort mer eller mindre än den andra. Att 

samarbetet har gått bra mellan oss beror troligtvis på att vi haft samma vision kring hur 

mycket tid vi båda varit beredda att lägga på uppsatsen, visad förståelse för när någon av oss 

varit sjuk samt att vi varit överens och intresserade om ämnet vi valt.  

 


