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Sammanfattning 

Elevers läsförmåga har haft stor uppmärksamhet på grund av en nedåtgående trend, 

men denna trend har under de senaste åren vänt. Då stor del av elevernas 

kunskapsutveckling grundar sig i läsning får detta konsekvenser i alla skolämnen. 

Syftet med vårt självständiga arbete är att undersöka hur pedagoger i årskurs 1 till 

6 kan motivera elever till läsning samt hur specialläraren kan stötta pedagogerna i 

elevernas läsning. Med hjälp av en enkätundersökning ville vi ta reda på, vilka 

faktorer pedagoger beskriver som motiverar elever till läsning, vilka metoder 

använder pedagoger för att motivera elever till läsning och hur kan specialläraren 

stötta pedagoger att motivera elever till läsning. Utifrån den sociokulturella teorin 

och socialkognitiva teorin analyserar, sammanfattar och drar vi slutsatser utifrån 

vårt resultat. Resultatet visar tydligt att pedagogerna liksom den tidigare 
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forskningen anser att ordavkodningen är en viktig grund till att eleverna blir 

motiverade att läsa. Andra starka faktorer som framhålls som viktiga är pedagogens 

engagemang, relevant litteratur och elevernas motivation. Studien visade att 

pedagogerna vill ha stöttning av specialläraren med lästräning, material och tips till 

sin undervisning. Vi känner oss trygga i den inblick vi fått bland faktorer och 

metoder som motiverar elever till läsning och kan använda oss av studien i vår 

blivande profession. Resultatet i vår undersökning har gett oss indikationer på vad 

pedagogerna förväntar sig av oss i vår blivande profession. 

Ämnesord 

Inre motivation, läslust, motivation, ordavkodning, proximal utvecklingszon, yttre 

motivation. 
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Abstract 

Students' reading ability has received a great deal of attention due to a downward 

trend, but this trend has reversed in recent years. As a large part of the students' 

knowledge development is based on reading, this has consequences in all school 

subjects. The purpose of our independent work is to investigate how teachers in 

grades 1 to 6 can motivate students to read and how the special education teacher 

can support the teachers in students' reading. With the help of a survey, we wanted 

to see what factors teachers describes that motivates students to read, what methods 

teachers use to motivate students to read and how the special education teacher can 

support teachers to motivate students to read. Based on the socio-cultural theory 

and the social cognitive theory, we analyze, sum up and draw conclusions based on 

our results. The results clearly show that the teachers, like the previous research, 

believe that word decoding is an important basis for students to read. Other strong 

factors that are emphasized as important are the teacher's commitment, relevant 

literature and the students' motivation. The study showed that the teachers want 
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support from the special education teacher with reading training, materials and tips 

for their teaching. As a result, we feel secure in the insight we have gained among 

factors and methods that motivate students to read and we can use it in our future 

profession. The results of our survey have given us indications of what teachers 

expects of us in our future profession. 
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Förord 
I vår undersökning av pedagogers uppfattning om hur de kan motivera elever till 

läsning och vilken stöttning de vill ha av specialläraren, har vi författare varit lika 

delaktiga och har ett delat ansvar för hela arbetet. Samarbetet har skett via 

zoommöten varje vecka där vi gemensamt tagit beslut, formulerat och skrivit vår 

text i ett gemensamt drivedokument. Litteratur och tidigare forskning har lästs av 

oss båda varpå vi valt ut valda delar och bearbetat tillsammans. Enkäten skapades 

gemensamt av oss via Google forms och skickades därefter ut till pedagogerna som 

valts ut av oss båda. Enkäten sammanställdes och analyserades tillsammans för att 

finna teman att arbeta utifrån till resultatredovisningen. 

Vi vill tacka vår handledare Ann-Elise Persson för motiverande och utvecklande 

handledningar som har inspirerat oss under arbetes gång. Vi vill även tacka de 

pedagoger som deltagit i vår undersökning och gjort vårt arbete möjligt. Som 

avslutning vill vi tacka varandra för ett mycket gott samarbete med god 

kommunikation och ett öppet förhållningssätt.   



 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se  

 

 

Innehållsförteckning 
1Inledning ............................................................................................................ 11 

1.1 Syfte och forskningsfrågor .......................................................................... 13 

1.2 Centrala begrepp ......................................................................................... 13 

1.3 Studiens begränsningar ............................................................................... 14 

2 Litteratur och tidigare forskning .................................................................... 15 

2.1 Faktorer som kan motivera elever till läsning ............................................. 15 

2.2 Metoder, modeller och återkoppling som kan motivera elever till läsning. 16 

2.2.1 Metoder som kan motivera elever till läsning. ..................................... 16 

2.2.2 Modeller som kan stötta elevers motivation till läsning. ..................... 17 

2.2.3 Lärarens återkoppling till elever. ........................................................ 18 

2.3 Speciallärarens uppdrag att undervisa, utreda och utveckla. ...................... 19 

2.4 Tidigare forskning om faktorer som kan påverka elevers läsmotivation .... 21 

2.4.1 Elevers ordavkodning. ......................................................................... 21 

2.4.2 Litteraturens relevans för läsmotivation. ............................................. 22 

2.5 Tidigare forskning om metoder som kan påverka elevers läsmotivation. .. 24 

2.5.1 Högläsningens betydelse för läsmotivation. ........................................ 24 

2.5.2 Läsmiljöns betydelse för läsmotivation. ............................................... 25 

2.5.3 Social interaktions betydelse för läsmotivation. .................................. 26 

2.5.4 Olika metoders betydelse för läsmotivation. ........................................ 26 

2.6 Specialläraren .............................................................................................. 27 

2.7 Kunskapsluckor att fylla ............................................................................. 28 

2.8 Sammanfattning av litteratur ....................................................................... 28 

2.8.1. Sammanfattning tidigare forskning. .................................................... 30 

3 Teoretiska utgångspunkter ............................................................................. 32 



 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se  

 

 

3.1 Sociokulturella teorin .................................................................................. 32 

3.2 Socialkognitiv teori ..................................................................................... 34 

4 Metodbeskrivning ............................................................................................ 36 

4.1 Val av metod ............................................................................................... 36 

4.2 Pilotstudie .................................................................................................... 37 

4.3 Urval och undersökningsgrupp ................................................................... 37 

4.4 Genomförande ............................................................................................. 38 

4.5 Bearbetning ................................................................................................. 39 

4.6 Etik .............................................................................................................. 39 

4.7 Studiens trovärdighet .................................................................................. 40 

5 Resultatbeskrivning ......................................................................................... 42 

5.1 Vilka faktorer anser deltagarna motiverar eleverna till läsning? ................ 42 

5.1.1 Ordavkodningens betydelse för elevers motivation att läsa. ............... 42 

5.1.2 Hur eleverna väljer att läsa. ................................................................ 42 

5.1.3. Litteraturens relevans. ........................................................................ 43 

5.1.4 Vad pedagogerna anser motivera eleverna till läsning ....................... 44 

5.1.5 Läsmiljöer ............................................................................................ 44 

5.2 Pedagogernas metoder att arbeta med elevers läsning. ............................... 45 

5.2.1 Metoder för läsutveckling .................................................................... 45 

5.2.2 Lässtrategier ........................................................................................ 45 

5.2.3 Pedagogernas arbete med att motivera elever till läsning. ................. 47 

5.3 Speciallärarens uppdrag .............................................................................. 48 

5.3.1 Pedagogernas beskrivning om speciallärarens uppdrag. .................... 48 

5.4 Analys, sammanfattning och slutsatser ....................................................... 49 



 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se  

 

 

5.4.1 Sammanfattning av faktorer till pedagogers arbete att motivera 

eleverna till läsning. ...................................................................................... 49 

5.4.2 Analys av faktorer till pedagogers arbete att motivera eleverna till 

läsning utifrån teorier. .................................................................................. 50 

5.4.3 Sammanfattning av metoder till pedagogers arbete att motivera 

eleverna till läsning. ...................................................................................... 50 

5.4.4 Analys utifrån teorier och pedagogers metoder att motivera eleverna 

till läsning. .................................................................................................... 51 

5.4.5 Sammanfattning av hur pedagoger anser att specialläraren kan stötta 

dem. ............................................................................................................... 52 

5.4.6 Analys av speciallärarens uppdrag till pedagogers arbete att motivera 

eleverna till läsning utifrån teorier. .............................................................. 52 

6 Diskussion ......................................................................................................... 54 

6.1 Vilka faktorer beskriver pedagoger motiverar elever till läsning? .............. 54 

6.2 Vilka metoder beskriver pedagoger motiverar elever till läsning? ............. 55 

6.3 Vad anser pedagoger att speciallärare kan stötta dem med för att motivera 

elever till läsning? ............................................................................................. 56 

6.4 Metoddiskussion ......................................................................................... 57 

6.5 Studiens implikationer ................................................................................ 57 

6.6 Förslag till fortsatt forskning ....................................................................... 58 

Referenser ............................................................................................................ 59 

Bilaga 1 ............................................................................................................. 67 

Bilaga 2 ............................................................................................................. 69 



 11 (72) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se  

 

 

1Inledning  

En grundläggande färdighet inom skolan är att behärska en god läsförmåga, för 

kunskapsutveckling i skolans alla ämnen. Utifrån personliga erfarenheter inom 

läraryrket ser vi att många elevers läsning inte uppnår målen. Bruce (2018) lyfter 

fram att elever av olika anledningar lämnar skolan utan fullständiga betyg. Därav 

kan ungdomar få begränsade möjligheter att läsa vidare eller att komma ut på 

arbetsmarknaden. Wengelin (2013b) understryker att läsningen är en utav de viktiga 

grundpelare som gör individer till en framgångsrik deltagare i ett demokratiskt 

samhälle. Författaren lyfter att i Sverige är det varje barns rättighet att lära sig läsa. 

Dock är det inte självklart hur det ska gå till när eleverna lär sig läsa då detta är 

komplext eftersom eleverna har olika förutsättningar. Därav behöver skolans 

uppgift bli att finna lösningar och se alla elevers behov. Plantin Ewe (2018) lyfter 

fram att elevernas motivation behöver ses som den absoluta primära faktorn till ett 

tillgängligt lärande.  

Skolverket (2019) lyfter i enlighet med PISA: s undersökning 2006 att svenska 15: 

åriga elevers läsförmåga intagit en nedåtgående trend men att undersökningarna 

2015 och 2018 visar att den nedåtgående trenden har vänt. Progress in International 

Reading Literacy Study (PIRLS) som undersöker läsning hos elever i fjärde klass 

visar i sin studie 2016 att läsningen hade förbättrats och att eleverna presterade lika 

bra som 2001 (Skolverket, 2017). För att ytterligare vända denna trend behöver 

specialläraren träda in och genom handledning och samarbete stötta pedagoger i att 

motivera elever till läsning. För att följa examensordningen (SFS 1993:100) ska 

detta grunda sig på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genom att 

motivera elever till läsning kan det leda till att eleverna läser mer och det sker en 

progression i deras läsning. Jakobsson (2012) framhåller läsningen som en 

nödvändig artefakt för lärande och kommunikation, att lärande sker genom 

kommunikation och interaktion i ett sammanhang. Därmed blir samarbetet mellan 

pedagoger och speciallärare viktigt då specialläraren ska besitta färdigheter och 

förmågor att fungera som en kvalificerad samtalspartner. Specialläraren ska leda 

utvecklingsarbete och vara en kvalificerad rådgivare i frågor som bland annat rör 

elevers läsförmågor. Skolverket (2017) för fram att i skolans ämnen är läsningen 

ett område som intresserar och behöver lyftas då det har betydelse för utvecklingen 
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av dagens samhälle. Flertalet verksamheter i samhället bygger på att individerna 

behärskar läsningen.  

Mossige m.fl. (2009) lyfter att elever som är medvetna om sina framgångar 

utvecklas mer samt presterar bättre. Genom att pedagogen bygger på elevernas 

styrkor kan det leda till att eleverna blir mer motiverade att läsa och anstränga sig 

mer. Till det finns det en grundläggande faktor där individen behärskar grunden i 

läsningen, ordavkodningen. Wengelin (2013a) för fram att elevernas relation till 

ljud och bokstäver är det första steget för att eleverna ska komma i gång med sin 

läsning. För att behärska läsningen behöver det finnas en bra grund för 

ordavkodning hos eleven. Detta är ett viktigt första steg mot att bli en läsande 

individ. Skolverket (2017) tar upp programmet PIRLS som gjort studier på elevers 

läsförmåga världen över där läsförmågan står i fokus i åk 4. Sverige deltog 2016 

för fjärde gången tillsammans med 50 andra länder. Organiseringen av studien görs 

av The International Association for the Evaluation of Educational Achievement 

(IEA) som utgår från Amsterdam medan det i Sverige är Skolverket som tar ansvar 

för studien. Mätningarna som gjorts 2000–2018 visar på både upp och nedgångar i 

resultaten av svenska elevers läsförståelse. De två senaste studierna visar en 

uppåtgående tendens i elevernas läsförståelse men kurvan fortsätter trots detta att 

peka nedåt då det handlar om elevernas minskade läsning och läsintresse 

(Skolverket, 2017). Taube (2013) poängterar att läsningen är en av de 

grundläggande kunskaper som eleverna behöver besitta i syfte att befästa kunskap 

och framgångsrikt uppnå målen i skolan. Wengelin (2013b) lyfter att när eleven 

stöter på problem är det viktigt att pedagogen har fördjupade kunskaper för att 

kunna förstå vad det är eleven inte förstår och anpassa undervisningens metodik 

efter situationen. Det är pedagogens ansvar att skapa förutsättningar för elevers 

lärande och därigenom att elevernas motivation till lärande hålls uppe och 

kunskapsutveckling blir möjlig. Utifrån examensförordningen (SFS 1993:100) ska 

specialläraren kunna samarbeta med pedagoger för att stötta elever i behov av 

särskilt stöd. I examensordningen står det att specialläraren ska ha förmågan till att 

individanpassa arbetssätt genom att ha fördjupade kunskaper om barns och elevers 

språk- och begreppsutveckling samt ha förmågan att stimulera detta. Specialläraren 

ska såväl självständigt som tillsammans med andra professioner, genom 
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kartläggning och analys bidra till utvecklingen av goda lärmiljöer som motiverar 

elever till läsning. Speciallärarens uppdrag är alltså att utreda, undervisa och 

utveckla (SFS 1993:100). Westlund (2019) belyser PIRLS tester som visar på att 

läsförmåga och läslust har en nära anknytning. Roe (2014) tar upp att anledningen 

till att elever läser mindre kan bero på en negativ attityd till läsning och att elever 

läser mindre med stigande ålder. Skolans uppdrag fastställs i Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11, 2019) då elevers läsning 

är en viktig komponent i syfte att eleverna blir goda kommunikatörer samt får god 

tilltro till sin egen förmåga. Kursplanen i svenska betonar att eleverna ska skaffa 

sig lässtrategier så att de kan förstå samt tolka olika sorters texter samt stimulera 

elevernas intresse för att läsa (Skolverket, 2017). 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med vårt självständiga arbete är att studera pedagogers uppfattning om hur 

de kan motivera elever till läsning och vilken stöttning de vill ha av specialläraren. 

Studien riktar sig mot årskurs 1 till 6.  

Forskningsfrågor 

Utifrån syftet har dessa forskningsfrågor formulerats: 

• Vilka faktorer beskriver pedagoger motiverar elever till läsning?  

• Vilka metoder beskriver pedagoger för att motivera elever till läsning? 

• Vad anser pedagoger att speciallärare kan stötta dem med för att motivera 

elever till läsning? 

 

1.2 Centrala begrepp 

Då valda begrepp lyfts förtydligas de så att läsare har samma utgångspunkt som 

författarna. 

Motivation inre och yttre: Jungert (2021) framhåller att om eleven tror att 

förmågan går att påverka blir hen motiverad att kämpa, men om känslan hos eleven 

är att förmågan inte går att utveckla, är det inte lönt att försöka. Motivation kan 

delas in i inre och yttre motivation. Den inre motivationen är elevens inre “jag”, 
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eleven har en egen vilja och drivkraft (Niemiec & Ryan, 2009). Jungert (2021) 

menar att den inre motivationen stärks på ett bra sätt genom konstruktiv kritik och 

positiv återkoppling. Inre motivation menar Jungert är den högsta graden av 

självbestämmande och är då eleven gör uppgiften för att hen tycker att den är 

lönsam och givande. Den yttre motivationen påverkas av yttre faktorer som till 

exempel belöningar vilka inverkar på elevers motivation att prestera och få bra 

betyg (De Naeghel, m.fl., 2012). Jungert (2021) lyfter i förhållande till den yttre 

motivationen, behaviorismen och att genom belöning motivera eleverna och få dem 

fokuserade i skolarbetet genom belöningar.  

 

1.3 Studiens begränsningar 

Då vår studie grundar sig på hur pedagoger i årskurs 1 till 6 anser att de kan motivera 

elever till läsning och vilken stöttning de säger sig vilja ha av specialläraren har vi 

bortsett från olika biologiska orsaker till att elever inte läser. Vi har begränsat 

studien för att göra den hanterbar utifrån omfattning och tid. Några av de biologiska 

orsaker som vi valt bort är till exempel dyslexi, psykologiska pålagringar, 

hälsoproblem, läs- och skrivsvårigheter, andraspråkselever och socioekonomiska 

bakgrunder (Fischbein, 2014). Vi valde även bort brister i syn och hörsel liksom 

mobbning och vantrivsel (Mossige, m.fl., 2009). Andra faktorer som vi valt att inte 

lyfta är elevers motivation till högre betyg eller resultat, elevers observationer och 

inflytande av äldre elever, relationen mellan pedagog och elev och pedagogens 

tydlighet i instruktioner (Froiland & Oros, 2014). Vi kommer inte heller att lyfta 

olika hjälpmedels betydelse som till exempel dator, datorprogram (Sämfors, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 (72) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se  

 

 

2 Litteratur och tidigare forskning 

2.1 Faktorer som kan motivera elever till läsning 

Wengelin (2013b) påstår att barn redan i förskolan kan skapa sig en ordavkodning 

genom övningar och lek. Detta kan göras genom ljud- och bokstavskombinationer. 

Barnets språk och begrepp byggs upp genom dialoger och muntlig kommunikation. 

Därefter kan barnet skapa sig en läsförståelse genom deras omvärldskunskap och 

ordförråd. Bruce, m.fl. (2016) menar att det kan vara viktigt för 

kunskapsutvecklingen att barnet klarar det språkliga symbolsystemet, däribland kan 

skilja ut ljuden som skiljer orden åt och höra var i ordet ljudet kommer. I ett första 

steg till att lära sig läsa kan ordavkodningen vara viktig enligt Wengelin (2013c) 

där de beskriver att då ögat känner igen vissa ord, kallat ordigenkänning skapas en 

ordavkodning. Barnets upptäckt av ljud och bokstäver och relationen mellan dessa 

kan vara viktigt för att barnet ska komma i gång att läsa och skriva på ordnivå. 

Barnet kan behärska förmågan att läsa genom att ha kunskap om fonologi, fonem, 

grafem, morfologi, syntax, semantik och pragmatik. Om grunden finns hos 

individen att behärska dessa förmågor sker ständigt en pågående utveckling i dess 

läsning (Wengelin, 2013a). Efter att ha lärt sig grunderna kan skriftspråket 

behärskas genom att hantera avkodningen samt besitta en läsförståelse. Efter att 

individen lärt sig avkodningen behöver detta inte bearbetas mer. Det kan vara som 

att lära sig cykla, i början behöver individen ägna mycket åt kognitiva resurser åt 

de motoriska delarna. När de olika delarna sitter där har man ingen aning om vad 

man gör eller hur man lärde sig det. Vi tänker inte på att vi omvandlar ögonens 

rörelser till ljud och betydelse. Läsförståelsen däremot kan utvecklas genom hela 

livet som sker genom att läsa olika sorters texter. Genom att fortsätta utvecklas kan 

läsningen tas till högre metakognitiva nivån (Wengelin, 2013d).  

Wengelin (2013b) lyfter att elevers motivation kan vara oerhört varierad då det 

krävs olika undervisningsstrategier samt material för att motivera elever till läsning. 

Vidare menar författaren att den pedagog som anses vara mest lämplig besitter 

kunskapen att kunna sätta samman rätt kombination av verktygslåda till eleverna. 

Med detta menas att finna rätt metod och material som är individuellt anpassat för 
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eleven. Plantin Ewe (2018) skriver att elevernas motivation kan vara den absolut 

primära faktorn till att eleverna har ett tillgängligt lärande. Wengelin (2013d) lyfter 

att just intresset kan vara en viktig del i elevernas motivation till att lära sig läsa. 

Litteratur som läses bör vara av intresse för individen vilket blir en sorts motor till 

att vilja läsa samt utvecklas och inhämta ny kunskap. Wengelin (2013d) åsyftar att 

tillgång till skriftspråksartefakter som böcker, tidskrifter med mera bör finnas 

tillgängliga och som kan leda till att elevernas läslust gynnas. 

  

2.2 Metoder, modeller och återkoppling som kan 

motivera elever till läsning 

2.2.1 Metoder som kan motivera elever till läsning. 

Bruce m.fl. (2016) behandlar vikten av att pedagogen kan synliggöra och lyfta fram 

sina strategier, för hur hen tänker, skapar förståelse och mening och på så sätt 

inspirera och vara en förebild för eleven. Om pedagogen modellerar sin förståelse, 

samtalar och demonstrerar vägleder hen eleven till olika strategier för att nå 

budskapet och innehållet i olika texter. Då pedagogen skapar förståelse i läsningen 

blir den meningsfull för eleven. Westlund (2019) diskuterar vikten av högläsning 

för att få ett stort ordförråd som kan underlätta förståelsen av texter. Läsutveckling 

kan ske genom högläsning och diskussioner om texters olika delar till exempel hur 

ser huvudpersonen ut? vad pratar personerna om i texten? vad är problemet i texter? 

På så sätt kan ordförståelsen utvecklas och elevens kognitiva tankeprocesser sätts 

igång. Westlund lyfter att detta är samma kognitiva tankeprocesser som eleven 

behöver vid textläsning på egen hand. Westlund (2009) understryker att då 

pedagogen läser högläsningen på ett engagerande sätt kan läsningen bli spännande 

samt väcka elevernas intresse då läslust väcks och de vill gärna läsa boken själva. 

Högläsning i kombination med diskussioner om texten ger eleverna möjlighet till 

att lyssna aktivt. Westlund lyfter även att högläsningen inte behöver göra att 

eleverna lär sig läsa men att den kan ha betydelse för ordförråd, förmågan att lyssna 

och kunskap om omvärlden, men framhåller att det finns ett orsakssamband mellan 

läsförståelse och ordförråd. Vidare anser Westlund att högläsningsstunderna borde 
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fortgå under hela grundskolan och inte som hon ser det bara i de lägre åldrarna. 

Även Jungert (2021) har såsom åsikt att högläsning kan vara funktionell som en 

metod för att höja motivationen till läsning hos eleverna.  

Göransson (2017) nämner att modellering i undervisningen kan göra att eleverna 

får bättre förståelse. Göransson åsyftar att vi skapar mening och förståelse för det 

vi upplever genom mentala modeller. Genom att muntligt sätta ord på tankar, 

visualisera och prova teorier kan modellering bli ett verktyg för elevernas 

kunskapsutveckling. Bruce m.fl. (2016) skriver att vissa elever kan behöva hållas 

kvar vid modellering och gemensamt arbete längre än andra för att kunna gå vidare 

på egen hand. Genom repetition och modellering kan eleverna befästa kunskap och 

få möjlighet att kontrollera och använda sitt språk i varierande kontexter. På så sätt 

kan både muntligt språk och textspråk bli meningsfullt.  

  

2.2.2 Modeller som kan stötta elevers motivation till läsning. 

Bruce (2018) lyfter att i interaktion mellan pedagoger och elever kan det finnas ett 

syfte att hitta lässtrategier som gynnar elevernas läsning. Det kan göras med hjälp 

av olika modeller som Bornholmsmodellen, Lexia med mera. Bornholmsmodellen 

(Häggström & Lundberg, 2017) grundar sig på forskning som syftar till att utveckla 

en fonologisk medvetenhet och att öka elevers förståelse för språkets formsida. 

Målet är att till viss del förebygga läs- och skrivsvårigheter. Lexia 

(http://www.lexia.nu/lexia.html) är ett datorprogram som kan användas till elever 

med dyslexi och afasi som tränar till exempel fonologisk medvetenhet, ljud-

bokstavsmatchning, segmentering och sammanfogning av ljud, stavelser, ord och 

meningar, syntax och begrepp. 

I en norsk studie tittar Wengelin (2013d) på förskolebarn som skriver små 

sekvenser av ord utan att kunna läsa. De går från logografisk läsning till fonologisk 

stavning och sen till fonologisk läsning. Studien tittar på läs- och 

skrivundervisningsmetoder som bygger på att lära barn skriva för att lära sig läsa. 

Fischbein (2014) menar att lässtrategier ger möjligheter att upplevas som något 

positivt hos eleverna och därmed kunna skapa motivation. Bruce m.fl. (2016) 

framhåller att det kan vara viktigt att läraren håller nere tempot och vågar stanna 

http://www.lexia.nu/lexia.html
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upp i modelleringen av läsningen och delar med sig av de lässtrategier hen själv 

använder sig av. På så sätt kan eleverna vara med och gradvis själva dela med sig 

av sin förförståelse och förståelsestrategier till varandra. Detta kan vara ett sätt för 

eleverna att komma framåt och forma intresse för läsning och berättande oberoende 

av vilka villkor och förutsättningar eleverna har med sig. Westlund (2009) skriver 

att pedagogen på avkodningsnivån kan använda tänka-högt-metoden metodiskt som 

innebär att pedagogen stannar upp i sin högläsning och diskuterar texten. Vid dessa 

tillfällen läser pedagogen medvetet fel i texterna och bjuder in eleverna genom 

ledande frågor som kan leda in eleverna att tänka efter och reflektera över texten. 

Pedagogen och elever får då möjlighet att diskutera vad det är som inte stämmer i 

texten och om det skulle kunna vara på ett annat sätt. På så sätt undervisar 

pedagogen eleverna om hur förståelse och avkodning interagerar när de läser, 

eleverna får då möjlighet att reflektera över om det lästa är rimligt.  

Hjort och Furenhed (2016) lyfter att förutsättningen för gynnsam undervisning 

behöver ledarskapet i klassrummet fungera. Det innebär för pedagogen att vara en 

god förebild och genom sitt agerande modellera ett lämpligt beteende på ett 

genomtänkt och konsekvent sätt. Att vara en bra ledare i klassrummet fordrar 

engagemang från pedagogen. Det är viktig att pedagogen visar vad? de ska göra 

hur? det ska göras och varför? för att göra uppgiften meningsfull och motivera 

eleverna. Författarna framhåller att pedagoger som signalerar att hen bryr sig om 

sina elever och har stort intresse för deras lärande kan ha lättare för att motivera 

eleverna i deras kunskapsutveckling. Genom att modellera och genom handling kan 

pedagogen vara en god ledare och visa eleverna vad de ska göra eller lära sig och 

på så sätt göra möjligt för eleverna att motiveras i deras kunskapsutveckling. 

  

2.2.3 Lärarens återkoppling till elever. 

För att behovet av kunskap ska tillfredsställas bör betydelsefull och god 

återkoppling ges till eleverna (Jungert 2021). Det är viktig att återkopplingen är 

stöttande och inte upplevs som kontrollerande av eleven eftersom detta då kan göra 

att den inre motivationen avtar. Hjort och Furenhed (2016) anser att återkoppling 

inte ska vara så att den talar om hur eleven ligger till, utan måste tala om för eleven 
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vad nästa steg är för att kunskapsutveckling ska ske. För att återkopplingen ska vara 

framgångsrik måste den leda till lämpliga justeringar. Vidare anser Hjort och 

Furenhed att effekten av återkopplingen är helt beroende av hur mottagaren reagerar 

på det som sägs. Det är av vikt att möjlighet till bearbetning av uppgifterna finns 

för eleven. Genom möjligheter att genomföra samma övning flera gånger varvat 

med diskussioner utifrån skillnader mellan olika versioner kan successiv förbättring 

synliggöras. 

  

2.3 Speciallärarens uppdrag att undervisa, utreda 

och utveckla. 

Med utgångspunkt i hur specialläraren kan stötta pedagoger att motivera elever till 

läsning behövs en förståelse i pedagogernas arbete (Wengelin, 2013b). Vidare lyfter 

författaren att pedagogens kompetens är av stor vikt i syfte att utveckla elevernas 

läsförmåga. Pedagogen behöver besitta kunskap om barns språkliga utveckling och 

därav kunna skapa systematiska samt individuella strategier som passar individen. 

En skicklig pedagog behärskar metoder, arbetssätt samt material efter elevernas 

behov och anpassas efter elevernas utvecklingsnivå. Inte att förglömma i detta är 

att undervisningen ska vara motiverande för eleven, undervisningen ska vara 

meningsfull. Målet är att eleverna ska se att det skrivna språket förmedlar en 

kommunikation mellan individer. Om pedagogen behöver stöd i sitt arbete kan 

specialläraren gå in och stötta genom professionella samtal för att gynna 

pedagogens undervisning.  Plantin Ewe (2018) framhåller kreativitet som det mest 

avgörande verktyget för specialläraren, att göra det osynliga synligt och att tänka 

konstruktivt och självständigt är också viktiga egenskaper hos specialläraren. 

Wengelin (2013b) skriver att de pedagoger som kan nå framgång i elevers 

motivation till läsning reagerar snabbt med tydlig samt individualiserad 

återkoppling i sin undervisning. Detta kan stötta de elever som behöver extra stöd i 

sitt läsande genom uppmuntran, textsamtal, uppföljningar och ha höga 

förväntningar på eleverna. Om det förekommer att elever inte når målen i skolan så 

behöver det finnas professioner som har kunskap i ämnet som kan gå in och stötta 

och hjälpa. Här kan specialläraren få en viktig roll då det lyfts i examensordningen 
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(1993:100) att professionen ska kunna visa kunskap och förståelse för att kunna 

stöta pedagogen.  

Byström (2018) lyfter att speciallärarens uppdrag ska vara att undervisa, utreda och 

utveckla.   Byström och Bruce (2018) menar att specialläraren ska kunna modellera 

i syfte att visa pedagoger ett undervisningstillfälle. Modellerandet i samspel med 

diskussioner kan utveckla pedagogernas undervisning. Specialläraren har en extra 

viktig roll i samtalen. Kragh och Plantin Ewe (2018) anser att specialläraren ska 

vara en god samtalspartner som kan hantera goda, professionella samtalsdialoger 

med kollegor. Författarna skriver vidare att specialläraren ska besitta en god 

självinsikt om sig själv, agera som en god samtalsledare och skaffa sig 

bakgrundsfakta. Det innebär att se till elevens hela situation, handleda, delta i 

kollegialt lärande och vara med och utveckla hela verksamheten (Byström, 2018). 

Det viktigaste är dock att fokus ligger på vad som gynnar eleven. Byström och 

Bruce (2018) påtalar att speciallärarens undervisningsuppdrag oftast präglas av 

undervisning med enskilda elever eller mindre grupper, till viss del att finnas med 

i pedagogens undervisning. Då elever inte besitter de kunskaper som krävs för att 

nå lärandemålen menar Byström och Bruce (2018) att speciallärarens ska gå in och 

utreda. Plantin Ewe (2018) är tydlig med att det måste finnas ett klart syfte till varför 

en utredning görs av en elev. Specialläraren ska skaffa sig en helhetsbild av eleven, 

skolsituationen, styrkor, utvecklingsområden, familjeförhållanden och tidigare 

skolgång. Detta görs genom samtal med elev, vårdnadshavare och berörda 

pedagoger. För att skapa en framåtsyftande undervisning för eleven kan det vara en 

fördel att specialläraren använder sig av dynamisk bedömning som tittar på elevens 

hela situation samt har ett utgångsläge ur Vygotskijs proximala utvecklingszon. 

Byström och Bruce (2018) menar att syftet med en utredning ska vara att skaffa sig 

kunskaper om elevernas olika förutsättningar. Specialläraren ska på ett självständigt 

sätt kunna använda sig av lämpliga tester i läs och skrivutredningsmaterial som 

DLS, LäSt, logos med mera. Specialläraren ska även kunna förebygga och utveckla 

arbetet av insatser i lärmiljön samt undanröja hinder. Författarna menar vidare att 

uppdraget även är att finna strategier som stödjer elever i deras lärande, att 

förebygga och utveckla arbetet av insatser i lärmiljön samt undanröja hinder.  

  



 21 (72) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se  

 

 

2.4 Tidigare forskning om faktorer som kan påverka 

elevers läsmotivation 

Utifrån syfte och frågeställningar valdes artiklar ut som lyfter hur pedagogen kan 

motivera eleverna i deras läsning. Genom valda artiklar finner vi både nationell och 

internationell forskning.  

  

2.4.1 Elevers ordavkodning. 

Karlsson och Ingvar (2016) genomför en interventionsstudie där de följer eleverna 

från årskurs 2 till 9 som pågår under åren 2007–2015. De elever som följs gör detta 

utifrån att de har läs- och skrivsvårigheter. I studien intensivtränas eleverna vilket 

enligt resultatet i studien visar goda effekter av ordavkodningsförmåga. Karlsson 

och Ingvar menar att ordavkodningsförmågan kan ge förutsättningar för eleverna 

att utvecklas inom läsning, i och med det ha framgång i skolan. Vidare menar 

Karlsson och Ingvar att metoden är en lästräningsmetod, inte en läsinlärningsmetod. 

Det handlar om att den fonologiska medvetenheten ska stärkas och göra 

avkodningens effekt starkare då avkodningssvårigheter är grunden till 

lässvårigheter. I grundträningen ingår främst högfrekventa småord och ortografiska 

moduler. Karlsson och Ingvar framhåller att träningen måste utgå ifrån den 

specifika elevens proximala utvecklingszon, det är en utmaning för pedagogen att 

hitta övningar som ligger i rätt zon för eleven, inte för svår och inte för enkel för att 

träningen ska ge positiva effekter.  

I en studie använder Nordström m.fl. (2016) sig av läsdata som samlats in vid ett 

utvecklingsprojekt i Sverige 1989 där 2665 barn deltog. Uppföljningsdata samlades 

in 1996 som visar samma barns betyg och ämnesval. Läsmodellen The simple view 

of reading används i artikeln där författarna motiverar att ordavkodning är av 

relevans för modellen. Elever får utifrån det skrivna behärska att skapa ljudmönster 

och därmed behärska läsförmågan. Resultatet visar att eleverna behöver besitta en 

förståelse av ord som inhämtas från språket samt hörförståelse. 

Kaambankadzanja och Sailors (2017) engagerar sig i ett treårigt projekt i Malawi 

efter en förfrågan från deras regering. I studien ombads klasslärare skapa 
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högkvalitativa, lokalt producerade och kompletterande läsmaterial. Litteraturen 

skulle vara lämplig samt av intresse för eleverna både språkligt och kulturellt. Det 

som framgår i artikeln är att de använder sig av dialoger med deltagarna och ingen 

annan metod framställs. Ingen tydlig teori lyfts i artikeln men det beskrivs i 

resultatet att ordavkodning är en viktig komponent i undervisning. Då elever 

kopplar samman betydelsefulla kontexter så blir resultatet ett intresse av läsning. 

Kaambankadzanja och Sailors (2017) lyfter att det krävs i ett tidigt stadie att 

eleverna behärskar förmågan att avkoda ord vilket är en viktig kunskap för 

elevernas resultat i skolan.  

Adkins och Brendler (2015) utgår från engagemangsmodellen, self-efficacy teorin 

i sin artikel. Teorin kan användas i syfte att förklara och beskriva läsmotivation. 

Individen ska ligga i fokus där tanken är att var och en tillgodoser sina egna mål, 

värderingar och övertygelser genom den inre motivationen. Som grund till deras 

undersökning har de använt sig av insamlade data i ett testmaterial som genomförts 

av PISA i 70 olika länder. En sekundäranalys av den information som redan 

existerar av en offentlig statistik vilket får en omfattande population. Resultatet 

visar att läskunnighet har en stor betydelse för elevernas inre motivation.  

Reedy och De Carvalho (2019) gör en fallstudie som undersöker elever i årskurs 5 

som går i en skola i London där de undersöker om eleverna läser för nöjes skull. 

Sammanlagt 57 elever deltar i deras undersökning som med en blandad metod 

använder en enkät som därefter ska dela in dem i två fokusgruppsintervjuer. Även 

en tematisk analys görs som sammanställer barnens perspektiv på läsning för nöjes 

skull. Syftet är att identifiera potentiella strategier som kan gynna elevers läsning 

för nöjes skull. Reedy och De Carvalho (2019) stöttar sig mot forskning som lyfter 

koppling mellan läsning för nöjes skull och sociokulturella faktorer. Reedy och De 

Carvalho (2019) beskriver att en läsande individ behöver besitta färdigheten att 

identifiera ord med språkförståelse för att ha ett intresse av läsning.  

  

2.4.2 Litteraturens relevans för läsmotivation. 

Adkins och Brendler (2015) menar att motiverande litteratur har en avgörande roll 

för läsmotivation där de menar att litteraturen ska vara varierad samt att pedagoger 
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kan tillgodose en varierande litteratur. Reedy och Carvalho (2019) menar att det 

finns kopplingar mellan att elever läser av eget intresse till biblioteks tillgänglighet 

i samhället. Tillgång till böcker är väldigt relevant. Deras studie visar att eleverna 

vill kunna välja litteratur själva. Antingen väljs litteratur som eleven gillar eller som 

de känner igen vilket är kopplat till deras lust att läsa.  

Mucherah och Dee (2014) grundar sin artikel i Expectancy-value teorin där de har 

motivationen som en grund där förståelse samt en förståelse i att värdera 

framgångsrika resultat är av vikt. De använder sig av en enkät som ska granska 

elever i Kenya och USA och deras motivation att läsa av inneboende skäl som 

estetisk njutning och nyfikenhet. Resultatet visar att det är själva litteraturen som är 

viktig för att stimulera elevernas läsning. Intresse, njutning samt nyfikenhet visar 

sig vara viktiga aspekter.  

Fälth (2021) redogör för en studie som gjorts i Sverige på uppdrag av LegiLexi 

Foundation (www.LegiLexi.org) där 1005 föräldrar med barn i åldrarna 0–18 år har 

deltagit. Deltagarna värvades genom Norstats internetpanel och urvalet i 

populationen var representativ för befolkningen gällande kön, ålder och region. 

Resultatet i Fälths studie visar att Gambrells Seven Rules of Engagement kan 

motivera eleverna till läsning då de har tillgång till ett stort och varierat läsmaterial 

vad gäller genrer, alternativa modaliteter, utmanande texter och olika medier. Fälth 

visar på att eleverna kan bli mer motiverade då de har möjlighet att vara med och 

välja vad de ska läsa och på så sätt bli mer engagerade i att läsa. 

Pirih (2019) genomför ett 9 månaders frivilligt läsprojekt i Slovenien där hon 

använder sig av semistrukturerade intervjuer med pedagoger. Pirih grundar sin 

undersökning på self-efficacy theory som handlar om den egna handlingsförmågan. 

Pedagogerna i undersökningen uttrycker att det finns vissa motivationsförändringar 

hos individer som kan påverkas av influenser, läsmaterial, påverkan från familjen, 

varierande attityder till texter samt yttre krav. Reedy och De Carvalho (2019) ser 

stora framgångar då elever läser för nöjes skull. Detta kan leda till att elever når 

högre akademiska framgångar. En anledning till att läsaren läser kan bero på 

erfarenheter i orsak och verkan, om njutning och framgång är samspelta. 

  

http://www.legilexi.org/
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2.5 Tidigare forskning om metoder som kan påverka 

elevers läsmotivation. 

2.5.1 Högläsningens betydelse för läsmotivation. 

Fälth (2021) avsåg i sin studie att mäta föräldrars högläsningsvanor och hur dessa 

gynnar den inre motivationen till läsning hos barnen. Vidare framhåller författaren 

att motivation är en viktig del i att eleven lär sig läsa och framhåller högläsning 

både i hemmet och skolan som viktiga aspekter. Fälth lyfter vikten av att underlätta 

för eleverna att motiveras till läsning och framhåller högläsningens förekomst, 

dialogen som förekommer under läsningen och vilken engagemangsnivå eleven 

uppnår i läsupplevelsen som viktiga aspekter. Författaren menar att dialogen är 

viktig för att få eleverna delaktiga och engagerade. Fälth hänvisar till Gambrells 

som redogör för Seven Rules of Engagement vilket är en samling med sju 

tillvägagångssätt för att gynna elevernas inre motivation till läsning. Regel nummer 

1 går ut på att då aktiviteter och läsuppgifter är relevanta och berör eleverna blir 

eleverna motiverade. Regel nummer 2 syftar till att eleverna visar mer motivation 

då utbudet av läsmaterialet är brett vad gäller genrer, modaliteter och medier. Regel 

nummer 3 åsyftar till att kontinuiteten måste finnas, tiden måste vara avsatt vilket 

hjälper eleverna i deras engagemang och de kan lättare motiveras i sin läsning. 

Regel nummer 4 poängterar att eleverna blir mer motiverade då de själva får vara 

med och påverka vad de ska läsa. Regel nummer 5 framhåller att möjligheten till 

interaktion i sociala sammanhang med andra i förhållande till texter de läst är 

motiverande. Reglerna 6 och 7 lyfter att eleverna är mer motiverade då de får 

utmanande texter och har möjlighet att bli framgångsrika genom dessa samt då 

klassrumsklimatet reflekterar att läsning har ett värde och är viktigt kan eleverna 

bli mer motiverade. Genom de sju reglerna kan pedagoger skapa ökad motivation 

för läsning, vilket ökar sannolikheten för att eleverna ska vilja läsa eller ägna sig åt 

läsning. Fälth (2021) lyfter resultatet av studien vilken visar att mängden 

högläsning för barn och elever minskar med ökande ålder. Fält menar att högläsning 

kan understödja och öka förståelse, engagemang och motivation även hos äldre 

elever. 
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Alatalo och Westlund (2021) har i en studie genomfört intervjuer med tre 

fokusgrupper med fem förskolepedagoger i varje grupp. Deltagarna kom från olika 

förskolor i två kommuner i Sverige. Studien fokuserade på förskolepedagogers 

attityder till högläsning i klassrummen. Barnen som de deltagande 

förskolepedagogers undervisade var i åldersgruppen 3–4 år. Alatalo och Westlund 

lyfter att traditionellt har högläsning en plats i förskolans och skolans verksamhet 

och används tidigt som stöd för elevernas språk- och läsutveckling vilket de har fått 

stöd för i sin studie. Vidare menar Alatalo och Westlund att det är av vikt att 

högläsningen planeras medvetet för att nå sitt syfte. Fördelarna med högläsning är 

att eleverna utvecklas socialt, i interaktion med andra, utvecklar förståelse, befäster 

bokstäver och ljud i ord. Alatalo och Westlund menar att de får belägg i sin studie 

att omsorgsfull planering och kontinuerlig högläsning behövs i förskolan. Någon 

teoretisk förankring var inte tydligt utskriven utan författarna resonerar runt ett 

socialt samspel mellan elever och pedagoger, genom vilket går att utläsa som en 

sociokulturell teori.  

  

2.5.2 Läsmiljöns betydelse för läsmotivation. 

Reedy och De Carvalho (2019) skriver rapporter om brist på tillgängligt läsmaterial 

som ett resultat av lägre socioekonomisk status. Därav minskar sannolikheten till 

att eleverna läser för nöjes skull. Deras studie genomförs i ett område som har i 

genomsnitt lägre antal bibliotek, lågt antal bibliotekslåntagare samt en stor 

befolkning. Resultatet i Reedy och De Carvalho (2019) studie visar att elever i deras 

intervjuer anser att det ska var bekvämt och tyst när de ska läsa. Eleverna berättar 

även att de vill läsa ostört utan att bli avbruten för frågor så de glömmer vad de läst. 

Ljudnivån anses även störa deras läsupplevelse. Eleverna anser också att det tar 

längre tid att läsa i skolan vilket eleverna anser är en nackdel. Då eleverna får läsa 

hemma upplever de att det går snabbare. Adkins och Brendler (2015) framhåller i 

sitt resultat att det är av stor vikt att eleverna får en miljö som gynnar läskunnighet 

samt lässamtal för att det ska motivera elever till läsning. 

Alatalo och Johansson (2019) har gjort en forskningsöversikt inom forskningsfältet 

läsning och skrivning och innefattar elever i förskoleklass och årskurs 1–6. Alla de 
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artiklar som ingår företräder didaktiska synvinklar och har grunden i svensk empiri 

och går även att generalisera på övriga nordiska länder. Miljöer i sammanhanget är 

miljöer där kommunikation sker utifrån en sociokulturell kontext och där sociala 

mål som är meningsfulla uppfylls. Studien visar att det sociokulturella och social 

interaktion har betydelse för utvecklingen av individers läsning. Alatalo och 

Johansson lyfter att de didaktiska val pedagogen gör kan grunda sig i kognitiva 

kunskapsbidrag och utveckling av läsning eftersom det kan vara betydelsefullt i 

textanvändning i olika sociala interaktioner.   

  

2.5.3 Social interaktions betydelse för läsmotivation. 

Alatalo och Johansson (2019) lyfter lärande i social interaktion och kognitiv 

inlärning som centrala begrepp inom forskningsfälten, läs- och skrivinlärning, 

vilket sker i olika discipliner utifrån olika metoder och en mängd olika teoretiska 

perspektiv. Moharami och Daneshfar (2018) åskådliggör genom en 

forskningsöversikt upphovet till dynamisk bedömning och härleder till Vygotskijs 

proximala utvecklingszon och den sociokulturella teorin. Dynamisk bedömning 

kan framställas som en social interaktion mellan pedagog och elev. Pedagogen kan 

ta beslut baserat på elevernas utveckling då en undervisningsperiod är över. 

Pedagogen tar då beslut baserat på elevens potentiella utveckling och hänsyn kan 

tas till elevernas prestationer. Författarna menar att utveckling sker mest effektivt 

hos eleven genom mediering från pedagogen. Pedagogen är en mer kompetent 

person som arbetar pedagogiskt i den proximala utvecklingszonen. Urvalet i 

Moharamis och Daneshfars studie är inte tydligt utskrivet vilket gör att vi inte kan 

ta med det i våra beräkningar.   

 

2.5.4 Olika metoders betydelse för läsmotivation.  

Rijk m.fl. (2015) bygger sin undersökning på att jämföra olika metoder som 

används i läsförståelse, kunskap om lässtrategier och läsmotivation i årskurs fyra i 

Nederländerna. 24 skolor med elever från 12 olika klasser och deras 16 pedagoger 

deltog. Genom ett register som publicerats av Skolinspektionen valdes de skolor 
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som använde sig av Reading for meaning: the effects of Developmental Education 

on motivation and achievement n reading informative text in primary school (DE) 

metoden ut. DE metoden har fokus på själva meningen med läsningen och att 

läsundervisningen motiverar eleverna att läsa informativa texter. I ett före och ett 

eftertest granskar de hur elevers läsförståelse samt läsmotivation har utvecklats 

under ett läsår. Författarna trycker på att det är av vikt att pedagogen arbetar för att 

främja en förståelse av texter hos eleverna. Detta kan göras genom aktiva vägar som 

innehållsstrategier. Rijk m.fl. (2015) använder Concept-Oriented Reading 

Instruction, kallat CORI och är en teoretisk modell som lyfter innehållsstrategier. 

Teorin kan vara användbar ur ett engagemangsperspektiv. Just CORI har visat sig 

vara framgångsrikt i syfte att nå elevernas läsmotivation och läsförståelse. Det 

bygger på att elevernas läsövningar ska skapa meningsfullhet samt vara relevant för 

dem i deras liv, därav skapas läsmotivation. Lässtrategier bygger på ett aktivt 

engagemang, självreglering, tydliga kunskaper samt att behärska strategier. Rijk 

m.fl. (2015) skriver att motivation har en grund i att individer blir tillfredsställda 

och har en övertygelse om en personlig styrka.  

  

2.6 Specialläraren 

Takala och Ahl (2014) lyfter i sin forskning bland annat speciallärarens roll i 

svenska skolor. De använder sig av ett formulär som skickas ut till 27 speciallärare 

och 47 specialpedagoger. Deltagarna valdes ut från sex storstäder där 

utbildningskontoret i var och en av städerna skickade ut länkar till frågeformuläret 

till sina specialpedagoger och speciallärare. Författarnas teori finns inte att utläsa i 

forskningstexten samt att den är svår att koppla till en enda teori. I studien av Takala 

och Ahl framhölls speciallärarnas stora kunskaper inom läs- och skrivutveckling 

och att deras undervisning oftast skedde med enskilda elever. Mer än hälften av 

speciallärarna ansåg att de behövde mer tid till att stödja elever, dokumentera 

kollegialt lärande och genomföra utredningar för att identifiera elever i särskilda 

behov. Specialläraren kan vara delaktig i att läsningen tränas på olika sätt som till 

exempel läsförståelseuppgifter, guidad läsning, högläsning, olika metoder som 

lässtrategier och strukturerat lärande samt modifieringar utifrån elevens behov. 
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Karlsson och Ingvars (2016) studie lyfter att speciallärarens intensivinsatser kan 

vara viktiga eftersom eleverna får ökad möjlighet till kunskapsutveckling. 

  

2.7 Kunskapsluckor att fylla 

Vi beskriver i vårt syfte att vårt självständiga arbete är att undersöka hur pedagoger 

kan motivera elever till läsning samt hur specialläraren kan stötta pedagogerna i att 

motivera eleverna till läsning. Vår begränsning är att fokusera på årskurserna 1 till 

6 då det är i de årskurserna vi undervisar i. Därmed vill vi belysa ett relevant område 

som kan vara problematiskt för pedagogen. I våra bakgrundsundersökningar av 

tidigare forskning fann vi en begränsning av nationell forskning som handlar om 

hur lärare motiverar eleverna till läsning. Den nationella forskningen vi hittat består 

av 5 artiklar som är relevanta utifrån vårt syfte. Genom att avgränsa oss till att 

fokusera på själva elevernas läsning bortser vi från andra bakomliggande faktorer 

som biologiska orsaker, psykologiska pålagringar, hälsoproblem, med mera. Vi 

fann lite forskning inom de olika områdena och gjorde en avgränsning som vi 

känner har personlig nytta av i vår profession. Därmed är tanken att vår studie ska 

kunna gynna andra inom professionen i syfte att besitta en förståelse i hur 

pedagoger kan motivera elev till läsning samt hur specialläraren kan stötta 

pedagogen. Då elevers läsning har haft en nedåtgående trend i bland annat PISAS 

undersökningar ansåg vi att detta är något som behöver belysas eftersom läsningen 

är en viktig komponent i att eleven uppnår skolans mål i flertalet skolämnen. Likaså 

att det finns en mycket begränsad nationell forskning inom vårt forskningsområde, 

särskilt då det handlar om läsmiljöer som erbjuds eleverna och pedagogernas 

metoder med att arbeta med läsning.  

  

2.8 Sammanfattning av litteratur 

Frågeställning, vilka faktorer beskriver pedagoger motiverar elever till läsning, 

beskriver Wengelin (2013b) att eleven behöver behärska ordavkodning genom ljud- 

och bokstavskombinationer för att elever ska få möjlighet att motiveras till att läsa. 
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Bruce, m.fl. (2016) anser att elever kan motiveras till läsning genom att behärska 

det språkliga symbolsystemet. Hjort och Furenhed (2016) lyfter att det krävs att 

pedagogen skapar en trygg lärmiljö för att eleven ska få möjlighet att våga testa 

läsningen och våga göra fel. Med detta följer att undervisningen samt materialet ska 

varieras, vara lättillgänglig och av intresse för eleven så att hen kan bli motiverad 

att läsa (Wengelin, 2013b). Plantin Ewe (2018) skriver att just motivationen kan 

vara den primära faktorn till att eleven får ett tillgängligt lärande. 

 

I förhållande till frågeställningen, vilka metoder använder pedagoger för att 

motivera elever till läsning, lyfter Westlund (2009) att högläsning kan engagera och 

väcka lusten att läsa men då krävs det att eleven har en läsförståelse och ordförråd. 

För att skapa kunskap inom läsning behövs det betydelsefull samt god och stöttande 

återkoppling till eleven menar Jungert (2021). Hjort och Furenhed (2016) lyfter att 

återkopplingen bör göras genom information om vad eleven ska göra för att 

kunskapsutveckling ska ske. Därefter bör justeringar ske genom bearbetning eller 

upprepning av övningen. Bruce m.fl. (2016) skriver att pedagoger kan synliggöra 

strategier för eleverna genom modellering, samtal och demonstrationer skapar 

förståelse och mening hos eleven. Göransson (2017) påtalar att eleven kan få 

verktyg till sin kunskapsutveckling då eleverna får strategier att arbeta utifrån. 

Pedagogen kan även använda sig av olika modeller som till exempel 

Bornholmsmodellen skriver Bruce (2018). Genom att använda till exempel 

Bornholmsmodellen ökar elevens förståelse för språket och den fonologiska 

medvetenheten stärks. Hjort och Furenhed (2016) anser att i modellering behöver 

pedagogen vara en god ledare som gynnar undervisningen genom att visa vad, hur 

och varför uppgiften ska göras så att eleven motiveras. Även att pedagogen visar 

ett engagemang, omtanke och intresse kan stärka elevens motivation.  

 

Frågeställningen, hur kan specialläraren stötta pedagogen att motivera elever till 

läsning? finns en grund i att specialpedagogen har en förståelse i hur pedagogen 

arbetar (Wengelin, 2013b). Vidare skriver författaren att pedagogens kompetens 

innehar en stor vikt i syfte att utveckla elevens läsning. Pedagogen behöver ha 

kunskap om den språkliga utvecklingen samt individualisera strategier genom att 

behärska metoder, arbetssätt, material utefter elevens utvecklingsnivå samtidigt 
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som det motiverar eleven. Specialläraren behöver vara kreativ, synliggörande, 

konstruktiv och självständig enligt Plantin Ewe (2018). Wengelin (2013b) beskriver 

att pedagogens snabba handlingskraft och individualisering av undervisning kan ge 

stora framgångar. Genom uppmuntran, textsamtal, uppföljning och höga 

förväntningar får eleven stor del av det stöd de behöver.  Byström (2018) lyfter 

speciallärarens uppdrag med tre u, att undervisa, utreda och utveckla då elever inte 

besitter de kunskaper som krävs. Byström och Bruce (2018) anser att specialläraren 

ska kunna modellera för att kunna visa pedagoger ett undervisningstillfälle. 

Därefter även kunna hantera goda, professionella samtal och ha en självinsikt enligt 

Plantin Ewe (2018). Om elever har brister i sin kunskapsinhämtning menar Byström 

och Bruce (2018) att specialläraren ska utreda för att skaffa sig kunskaper om 

elevens olika förutsättningar, vilket kan göras med hjälp av testmaterial. Det 

utvecklande uppdraget är att finna strategier som motiverar elever till läsning 

genom att förebygga, utveckla och undanröja hinder. 

 

2.8.1. Sammanfattning tidigare forskning. 

Frågeställningen, vilka faktorer pedagoger beskriver som motiverar elever till 

läsning styrks av Adkins och Brendler (2015), Kaambankadzanja och Sailors (2017, 

Karlsson och Ingvar (2016), Nordström m.fl. (2016),) samt Reedy och De Carvalho 

(2019) som menar att elevers ordavkodning är relevant som en grund i elevers 

läsning och därmed menar författarna att det kan leda till en ökad motivation till 

läsning. Författarna lyfter i sina studier som genomförs med olika metoder, urval 

och teorier att elevers ordavkodning är viktig inom alla skolans skolämnen. Genom 

att klara av ljudmönster leder det till att eleverna bemästrar läsförmågan och en 

läskunnighet. Genom att eleven behärskar att identifiera ord skapas ett intresse av 

läsning. Forskarna (Adkins & Brendler, 2015; Mucherah & Dee 2014; Fälth, 2021; 

Pirih, 2019) menar att val av litteratur är viktig för elevernas motivation till att läsa. 

Tillgång till relevant och varierande litteratur leder till att eleverna blir motiverade 

att läsa då eleverna läser med eget intresse, njutning och nyfikenhet.  

Alatalo och Johansson (2019) samt Reedy och De Carvalho (2019) lyfter i sin 

forskning att miljön elever befinner sig i kan vara viktig. Studierna visar att 

meningsfulla, bekväma och tysta miljöer kan motivera elever till läsning. 
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Frågeställningen, vilka metoder pedagoger använder för att motivera elever till 

läsning styrks av flera forskare (Alatalo & Johansson, 2019; Moharami & 

Daneshfar, 2018; Rijk m.fl., 2015) som påtalar att pedagogers arbete med olika 

metoder motiverar elever till läsning då metoderna kan bidra till att skapa mening 

och relevans. Genom att pedagoger arbetar med olika metoder som bygger på 

engagemang, självreglering, tydliga kunskaper samt behärska strategier kan elevers 

behov tillfredsställas. Kaambankadzanja och Sailors (2017) anser att kontexten i 

elevers läsning är viktig. Fälth (2021) samt Alatalo och Westlund (2021) framhåller 

i sina studier att högläsningen är en viktig komponent i elevernas motivation att läsa 

då högläsning kan understödja och öka förståelse, engagemang och motivation. 

Högläsningen bör planeras utifrån ett syfte och kan utveckla elevernas sociala 

interaktion med andra.  

 

Frågeställningen, hur kan specialläraren stötta pedagogen att motivera elever till 

läsning, skriver Karlsson och Ingvar (2016) att specialpedagogiska insatser ska 

introduceras i ett tidigt stadie så att insatser sätts in skyndsamt. Takala och Ahl 

(2014) får fram i sin forskning att speciallärarens uppdrag är att undervisa elever 

och att utreda samt att samarbeta med pedagoger i syfte att motivera elever till 

läsning.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att utgå från sociokulturell teori och socialkognitiv teori i syfte att få  

svar på våra forskningsfrågor och understödja vår analys av det insamlade 

materialet i enkätundersökningen. Teorierna hjälper oss även att avgränsa vår 

analys i bearbetning och sammanställning av resultatet på enkäten. Teorierna anser 

vi vara lämpliga för att kunna motivera vår analys då vi utgår från ett samspel 

mellan individer och hur motivationen till läsningen kan gynnas. Den 

sociokulturella teorin kommer att vara tongivande i hela analysen av enkäten. Vi är 

inspirerade av motivationpsykologisk teori men har valt att ta med den i vissa delar 

av analysen där den passar till våra frågeställningar samt stöttar den sociokulturella 

teorin. 

  

3.1 Sociokulturella teorin 

Vygotskij (1978) lyfter att i enlighet med sociokulturellt perspektiv är grunden för 

människan kulturell, biologisk och social och att det hen kan är följden av de 

samlade erfarenheter som gjorts. Vidare menar Vygotskij att den språkliga 

tillgängligheten samt förståelsen av elevernas deltagande i undervisningen är 

viktiga redskap som gynnar pedagogen i sin förståelse och analys av den egna 

undervisningen. Den ontologiska utgångspunkten enligt Vygotskij är att tillvaron 

för individen inte skapas efter biologiska förutsättningar utan formas och formas 

om utifrån erfarenheter som hen gör tillsammans med andra. Detta blir relevant för 

pedagogen utifrån syfte att skapa en framgångsrik undervisning. Den 

epistemologiska utgångspunkten är att kunskap skapas via samspel och 

kommunikation genom den kontext som undervisningen i skolan utgör. Serder och 

Jobér (2021) skriver att epistemologiskt resonemang handlar om kunskapsteorier 

med vilket de menar är kunskaper från individens verklighet samt de källor och 

metoder som används. Rubin (2021) förklarar att epistemologi handlar om att 

lärande skapas genom kommunikation därav blir skolans undervisningskontext för 

att möjliggöra kommunikation central. Serder och Jobér (2021) påtalar att ontologi 
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och epistemologi hör samman då ontologi kan tillåta epistemologiska 

ståndpunkter.  

Vygotskij (1978) framhåller i sina teorier att språk och tänkande uppstår i sociala 

sammanhang och han delar in barnets utveckling i zoner. En av zonerna är 

proximala utvecklingszonen. I denna zon ligger målet för lärandet på en nivå som 

är för hög för en elev att klara på egen hand, men som eleven klarar med vägledning 

och stöd och i interaktion med andra. När en elev får arbeta med uppgifter som den 

klarar att lösa på egen hand sker enligt Vygotskij ingen utveckling. Vygotskij 

understryker som ett centralt sätt att tänka utifrån ett sociokulturellt perspektiv, att 

individen är under ständig utveckling vilket ligger som grund för den proximala 

utvecklingszonen. Även pedagogen som lär ut, utvecklas i denna lärandesituation 

då den blir medveten om sina egna kunskaper enligt Nettelbladt (2013). Också 

Bruce m.fl. (2016) lyfter Vygotskijs proximala utvecklingszon där individen lär i 

sociala sammanhang ex, genom handledning av en mer kunnig handledare som 

lägger nivån på undervisningen precis över det den handledde redan kan, i den 

proximala utvecklingszonen. Gibbons (2018) belyser att individen lär i alla sociala 

sammanhang, när de deltar i vardagsaktiviteter och samtalar. Har individen stöd av 

en mer erfaren person kan den lära sig olika sociala dialoger och utvecklar då ett 

tänkande utmärkande för individen. Nilholm (2016) lyfter fram att det är viktigt att 

det finns en god kommunikation vilken skapar mening hos individer och har en 

betydelsebärande del i den sociokulturella teorin.  

Vygotskij (1978) framhåller att det som kulturen erbjuder är mentala och fysiska 

redskap som utgörs av mänskliga handlingar. Vygotskij lyfter redskap (artefakter), 

mediering samt appropriering, begrepp som kan sättas i samband mellan pedagog 

och elev i undervisningssituationer. Vidare skriver Vygotskij att redskap (artefakt) 

innebär att individen tolkar, förstår och delar erfarenhet genom att använda sig av 

till exempel språket. Jakobsson (2012) påstår att artefakter kan ses som både 

begreppsmässigt och fysiska material eftersom de uppstår i interaktion mellan 

människor och den materiella omgivningen. Även Nilholm (2016) belyser 

begreppet redskap i en förklaring att individen klarar av olika redskap som är 

väsentlig vid problemlösningar och tankeförmågan i en kontext individen befinner 

sig i. Rubin (2021) menar att mediering kan jämställas med en aktivitet, förmedling 
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och samspel i den kommunikation som sker mellan individer. Jakobsson (2012) 

menar att mediering är ett centralt begrepp och syftar till att aktivera, trigga och 

driva individens tanke och handling till en utveckling. Rubin (2021) förklarar 

appropriering som en allegori där individen tar över och gör lärandet till sitt. 

Jakobsson (2012) menar att appropriering skapas av att individen genom mediering 

och artefakter kan använda sig av den kunskapen även i andra liknande 

sammanhang.   

Rubin (2021) anser att det i relation till teorier finns både kritik och begränsningar. 

Hon menar att forskaren måste använda och kombinera flera olika teorier när hen 

ska lösa problem. Rubin lyfter att det finns nackdelar med tankegångarna i den 

sociokulturella teorin. Författaren framhåller att sociokulturell teori inte räknar in 

alla dimensioner, till exempel tar inte teorin hänsyn till det relationella perspektivet 

i undervisningen. Detta gör att den sociokulturella teorin behöver kompletteras med 

relationellt perspektiv. Även Nilholm (2016) vänder kritik mot den sociokulturella 

teorin då han menar att teorin används slentrianmässigt till exempel i 

examensarbeten för att teorin är känd, inte för att den är mest lämplig. 

 

3.2 Socialkognitiv teori 

Jungert (2021) menar att eleverna kan höja sin tilltro på sig själv genom att 

pedagoger försöker använda olika metoder som anpassningar, straff, belöning, spel 

och teknik. Bandura m.fl. (1963) lyfter socialkognitiv teori och understryker att det 

krävs mer än ovanstående kriterier för att påverka motivation och prestation. Detta 

grundas på olika observationer som gjort på barn, till exempel barn som såg vuxna 

vara våldsamma mot exempelvis en docka visade också aggressioner mot dockan. 

Likaså var det tvärtom då barn inte sett något våldsamt från vuxna blev de själva 

sällan våldsamma. Detta visar att genom observationen lär individer utan 

förstärkning. Bandura m.fl. påvisar att barn kan lära om och ändra beteendemönster 

genom observationer, utan att själv behöva agera eller få belöning. För att visa vad 

som var avgörande för barnets önskade beteende och motivation utvecklade 

Bandura m.fl. socialkognitiv teori. Då motivation är ett centralt begrepp inom 
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socialkognitiv teori ser vi det som relevant att använda som ett analysverktyg i vårt 

arbete. 

Jungert (2021) anser att i den socialkognitiva teorin finns en viss inspiration från 

Vygotskij som anser att lärande utvecklas i en social kontext. Eftersom människan 

är en aktiv problemlösare genom hela livet så sker en utveckling hos 

individen.  Enligt Jungert kan den socialkognitiva teorin alltså få omotiverade 

elever motiverade genom bra kommunikation och återkoppling. Motivationen 

kommer från att människan har mål och genom sin kompetens strävar hen mot 

målen och därav krävs självreglering och självtillit. Självreglering innebär att 

eleven kan använda sig av strategier i sin läsning, är motiverade att lära sig för sin 

egen skull och inte för betyg eller beröm. Utifrån den proximala utvecklingszonen 

ska kraven inte vara för lätta eller för svåra och då utvecklas elevens självtillit. Det 

är inte heller en nackdel att pedagogen betonar att det inte gör något att misslyckas 

så länge man lär sig något av det, samt får en positiv respons på prestationen. I vissa 

fall flyr elever skoluppgifter vilket kan tolkas som rädsla för misslyckande. Därav 

kan pedagogen stötta självtilliten genom att skapa ett stressfritt klimat som inte är 

dömande (Jungert, 2021). Ett centralt begrepp är modellering där lärande sker 

genom observation av andra. Individen kan lära sig av andra hur man ska bete sig 

på lämpligt sätt. Därav kommer ordet socialkognitiv då man lär sig saker i samband 

med andra individer. Bandura m.fl. (1963) menar utifrån socialkognitiv teori att 

man inte behöver delta själv utan man kan betrakta andra som får förstärkning för 

vissa handlingar eller prestationer och på så sätt lära sig att det är något 

positivt. Detta kan lyftas utifrån att pedagogen visar ett engagemang för att läsa i 

syfte att motivera eleverna till läsning. 
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4 Metodbeskrivning 

Under denna rubrik presenteras vår kvantitativa forskningsmetod i form av enkät, 

vilken ligger som grund för denna studie. Val av metod, pilotstudie, urval och 

undersökningsgrupp, genomförande, bearbetning, etik och studiens trovärdighet 

lyfts.  

  

4.1 Val av metod 

Med utgångspunkt från syftet gjordes valet att använda enkät för att samla in 

studiens datamaterial. Enkäten utformades i syfte att få svar på våra 

frågeställningar. Som styrka i den kvantitativa metoden tog vi fäste på vad Tufte 

(2011) menade att forskaren kunde se ett mer utbrett fenomen samt om det varierade 

mellan olika grupper. Vi valde att använda enkätundersökning som metod vilket 

enligt Bryman (2015) kan vara ett sätt att ge respondenterna möjlighet att svara 

anonymt på egen hand. En digital enkät ger möjlighet att sprida den över större 

geografiska områden samt att det blir billigare än att skicka postenkät då det krävs 

en kostnad med giltiga frimärken (Bryman, 2015). Då det kan finns en risk för 

enkättrötthet kan enkäten skickas via mejl och på så sätt få fler respondenter och få 

svar snabbare än vad det kan vara med en postenkät. Nackdelen med enkät kan vara 

att den spontana responsen och möjlighet till att ställa uppföljningsfrågor uteblir 

(Bryman, 2015). Även Kvale och Brinkmann (2014) lyfter att följdfrågor uteblir 

vid enkätstudier. Därav kan öppna frågor ställas trots att det kan göra att det tar 

längre tid vid bearbetningen av svarsalternativen. En studie kan ha kvalitativa drag 

genom att ha öppna frågor för att försöka undvika att undersökningen blir statisk 

och inte flexibel. Bryman (2015) menar att öppna frågor i en online enkät tenderar 

i högre grad att bli besvarade med fler detaljer än en postenkät. Slutna frågor kan 

göra det lättare att genomföra enkäten och administrera resultatet. Genom att en 

enkät inte har några bilder kan svarspersonernas synintryck begränsas så att fokus 

blir på enkätens frågor (Bryman, 2015). 
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4.2 Pilotstudie 

Vi valde att göra en pilotstudie med två pedagoger, i syfte att göra en preliminär 

analys av materialet där vi i en mindre skala skulle kunna finna fel och brister i 

enkäten. Med hjälp av pilotstudien kunde vi kontrollera kvaliteten på frågor samt 

svarsalternativ i enkäten så att vi kunde hantera eventuella oklarheter och göra 

justeringar därefter samt att kontrollera enkäten som helhet (Bryman, 2015). 

Enkätens frågor och svarsalternativ skickades med mejl kopplat med Google 

formulär till de två pedagogerna i pilotstudien. De fick skriftlig information via mail 

om vad vår studie skulle granska för att därmed få en förståelse och djup i våra 

frågor och svarsalternativ i enkäten. Den återkoppling som gjordes till oss skedde 

via korrigeringar i dokumentet som var delat mellan oss författare och de två 

pedagogerna. Återkopplingen visade att lämpligheten och fullständigheten av 

enkätens utformning var relativt klar och små justeringar och svarsalternativ lades 

till (Bryman, 2015).  

  

4.3 Urval och undersökningsgrupp 

Enkätstudien genomfördes på två olika kommunala skolor i södra Sverige. Skolorna 

innehar 190 elever från förskoleklass till årskurs 5 respektive 494 elever från 

förskoleklass till årskurs 6. På båda skolorna finns det specialpedagoger, 

speciallärare och elevhälsoteam. I elevhälsoteamet sitter rektor, specialpedagog, 

speciallärare, skolsköterska, kurator, socialpedagog och vid behov psykolog och 

logoped. Enkäten genomfördes på nybyggda skolor med helt ny inredning och 

skolmaterial. 

Enkäten skickades ut till 32 undervisande pedagoger på låg- samt mellanstadiet och 

blev ett bekvämlighetsurval då pedagogerna var tillgängliga för oss i två olika 

verksamheter (Bryman, 2015). Deltagarna i vår studie var pedagoger inom de 

aktuella professionerna i verksamheterna, som vi strategiskt valde ut i 

verksamheterna då de vara relevanta utifrån våra forskningsfrågor (Bryman, 2015). 

Utifrån vår tidsram och storlek på arbetet valde vi att begränsa oss till 32 
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pedagoger i vår enkätundersökning i syfte att arbetet skulle blir rimligt och 

hanterbart i genomförandet (Bryman, 2015).  

  

4.4 Genomförande 

Enkätens frågeställningar formulerades till en början gemensamt på ett dokument 

på driven. Vi bearbetade frågornas utformning i syfte att få svar på våra 

frågeställningar och att de inte skulle kunna misstolkas av respondenterna. Vi valde 

medvetet ut de enkätfrågor som skulle vara relevanta för studien och gjorde 

medvetna val i våra avgränsningar (Bryman, 2015). Enkäten skapades därefter i 

programmet Google forms och distribuerades via mejl. Rektorerna på de tänkta 

skolorna tillfrågades muntligt om genomförandet av studien, vilket de gav sitt 

godkännande till. Därefter genomfördes pilotstudien med två pedagoger som inte 

känner varandra. Efter deras respons gjorde vi adekvata förändringar som till 

exempel lade till svarsalternativ som vi inte tänkt på och som därmed gjorde 

enkäten mer relevant för studien. När vi kände oss nöjda med enkäten formulerade 

vi ett missivbrev som vi skickade via mejl till pedagogerna. Vi valde ut 32 

pedagoger som vi skickade enkäten till då vi räknade med ett visst bortfall (Bryman, 

2015). I samband med enkäten skickades ett missivbrev (Bilaga 1) ut där vi gav 

information om oss som genomför undersökningen, syftet, handledarens mejladress 

och de etiska principerna. Målet var att pedagogerna skulle känna en tillförlitlighet 

till vår undersökning. I missivbrevet valde vi att lägga en länk till vår enkät i Forms 

så att den var lättillgänglig för pedagogerna. En vecka efter första utskicket 

skickade vi en påminnelse till pedagogerna via mejl om att besvara enkäten. Vi 

kunde följa antalet besvarade enkäter via Google Forms där pedagogernas svar 

registrerades och sammanställdes direkt via programmet. Vi fick in 22 besvarade 

enkäter vilket vi bedömde vara ett tillräckligt antal för att kunna få svar på våra 

frågeställningar (Bryman, 2015).  
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4.5 Bearbetning 

Enkäten som skickats ut till pedagogerna samlades in och sammanställdes 

automatiskt via programmet som enkäten utformades i, nämligen Forms. Då vi fått 

in tillräckligt många svar på enkäten och kunde se sammanställningen, skrev vi ut 

och började granska innehållet. Resultatet delade vi in i rubriker som 

kategoriserades efter teman vi kunde se i enkätsvaren för att kunna ge svar på våra 

forskningsfrågor. Viktiga kvalitativa egenskaper lyftes som studerar pedagogers 

uppfattning om hur de kan motivera elever till läsning och vilken stöttning de vill 

ha av specialläraren (Björndal, 2016). Diagram och tabeller användes för att 

beskriva den kvantitativa data som redovisades (Bryman, 2015). Resultatet 

redovisades utifrån studiens teoretiska utgångspunkter och beskrevs under 

resultatbeskrivning. Vi har valt att göra diagram som presenterar resultatet med 

siffror så det kan bli mer överskådligt för läsaren (Bryman, 2015). Citat skrivs ut 

då pedagogerna har gett ett mer utförligt svar. 

  

4.6 Etik 

Vår forskning syftade till att lyfta fram ny kunskap med avsikt att utveckla 

pedagogernas arbete med att motivera eleverna till läsning. Studien skulle kunna 

göra nytta genom att skapa förutsättningar, stärka samhället och gynna kritiskt 

tänkande (Vetenskapsrådet, 2017). Cresswell (2018) framhåller att deltagaren ska 

skyddas för att inte komma till skada. Vi ansåg det vara viktigt att känna till 

lagstiftningen vad gäller vetenskapligt arbete för att vår studie skulle följa de lagar 

som fanns. Det gällde för oss att följa den kodex av regler som berörde de 

forskningsetiska reglerna. Normer och värderingar ingick i den moral och etik som 

vi ville vara medvetna om (Vetenskapsrådet, 2017). God forskningssed ska 

upprätthållas genom att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017), 

informationsskyddskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Utifrån Vetenskapsrådets (2017) samtyckeskrav tillfrågades 

rektorer samt skickades ett missivbrev ut till tänkta deltagande pedagoger. 

Missivbrevet beskriver vårt syfte och mål med deras medverkan vilket gör att 
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infortmationsskyddskravet uppfylls. I enlighet med Bryman (2015) var vi noga med 

att framhålla att medverkan var frivillig. Genom att pedagogerna tagit del av 

missivbrevet och därefter svarat på enkäten gav de sitt samtycke till deltagande och 

samtyckeskravet i enlighet med Vetenskapsrådet (2017) var uppfyllt. Då vår enkät 

var anonym, utan namn eller andra uppgifter som skulle kunna identifiera 

pedagogen eller skolan för utomstående var Vetenskapsrådets (2017) 

konfidentialitetskrav uppfyllt. Deltagaren benämndes i vår studie för pedagogen. 

Vårt mål var att framhålla god forskningssed i syfte att skydda och inte orsaka skada 

för de deltagande pedagogerna (Bryman, 2015). Genom att informera pedagogerna 

om att insamlat material enbart skulle användas för vårt forskningssyfte i studien 

och inte föras vidare, hade vi uppfyllt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

  

4.7 Studiens trovärdighet 

Vi vill förtydliga giltigheten genom att visa att vi undersökt det som angivits och 

inget annat (Bryman, 2015). Trovärdigheten påvisas genom teoretiska perspektiv 

och begrepp som är relevanta för studiens syfte och att studien har genomförts på 

ett korrekt sätt. Studiens syfte och frågeställningar besvaras och diskuteras. Vi har 

även följt de etiska reglerna som Vetenskapsrådet (2017) lyfter och är aktuella i vår 

studie. Utifrån Vetenskapsrådet (2017) var vi noggranna med att pedagogerna 

svarade på frågorna av egen fri vilja utan påverkan av oss, vilket vi förtydligade i 

vårt missivbrev inför enkätstudien.  

Studien genomfördes med hjälp av kvantitativ metod i form av en enkät för att få 

svar på våra forskningsfrågor. Bryman (2015) lyfter att en kvantitativ forsknings 

tillförlitlighet grundar sig på tre kriterier, reliabilitet, replikation och validitet. Vi 

lyfter dessa för att styrka tillförlitligheten i vår forskning så att läsaren kan lita på 

resultatet och att studien grundar sig på ett genomtänkt genomförande. Vi har gjort 

en pilotstudie med avsikt att öka studiens tillförlitlighet (reliabilitet). Bryman 

(2015) menar att pilotstudiens syfte är att visa om enkätens frågor besvarar våra 

forskningsfrågor. Enkätfrågorna justerades utifrån pilotstudiens pedagogers 

noteringar. Studiens stabilitet (Bryman, 2015) är inte mätt då vi inte genomfört 

enkäten med pedagogerna vid två olika tillfällen över tid och därav kan vi inte 
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fastställa studiens stabilitet. För att öka reliabiliteten i undersökningen skulle det 

krävas att enkäten skickades ut till pedagogerna vid två olika tillfällen. Det skulle 

medföra en alltför stor datamängd att behandla utifrån den studie vi skulle 

genomföra. Vår undersökning mäter inte pedagogernas intelligens i någon form av 

test där resultatet kan variera utan mäter de faktorer och metoder pedagogerna 

använder sig av och speciallärarens uppdrag. Studien som genomförts har 

replikerbarhet (Bryman, 2015) då möjligheten finns att upprepa studien då enkäten 

kan skickas ut till samma pedagoger. Genom att enkätfrågorna kontrollerades mot 

undersökningens frågeställningar säkerställdes validiteten (Bryman, 2015) att 

undersökningen mätte de variabler som avsetts att mätas. Detta i syfte att vi ska 

kunna bedöma om det finns ett sammanhang eller inte utifrån de slutsatser vi kan 

utvinna i undersökningen. Bryman (2015) skriver att själva mätningen av ett 

forskningsområde är av stort intresse för forskaren då själva mätningen ger ett 

resultat som svarar på våra forskningsfrågor- och ger oss ett mätinstrument att utgå 

ifrån. Genom att göra mätningar i forskningsområdet försökte vi finna samband och 

teman utifrån pedagogernas svar. Enkäten bestod av olika frågor och teman som 

skulle kunna ge oss indikationer som svarar på våra forskningsfrågor.  
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5 Resultatbeskrivning 

Under denna rubrik presenteras studiens resultat. Vi har delat in enkätens svar 

utifrån teman som vi kunde koppla samman med våra forskningsfrågor. De 

pedagoger som deltagit i enkäten kommer att benämnas som pedagog/-er. 

  

5.1 Vilka faktorer anser deltagarna motiverar 

eleverna till läsning? 

 

5.1.1 Ordavkodningens betydelse för elevers motivation att läsa 

Under enkätens fråga tre ställdes frågan hur viktig elevers ordavkodning är för 

motivationen att läsa. Pedagogerna fick rangordna vikten av ordavkodning på en 

skala från ett till fyra där ett är minst viktig och fyra mycket viktig. Sex (27%) 

pedagoger valde siffran tre och 16 (73%) pedagoger valde siffran fyra. Vilket 

innebär att de flesta pedagogerna upplever ordavkodning som viktigt. 

 

 

5.1.2 Hur eleverna väljer att läsa 

 Under enkätens fråga fyra fick pedagoger svara på hur de upplever det vanligaste 

sättet eleven väljer att läsa på. Pedagogerna fick välja tre alternativ. Alternativen 

tyst för sig själv och sittande fick av pedagoger 18 (82%) röster vardera. 11 (50%) 

pedagoger angav som alternativ soffa eller dylikt. Enligt 8 (36%) pedagoger väljer 

eleverna att läsa högt i klassen. Högt tillsammans med några kompisar väljas av 5 

(23%) deltagare. En (4,5%) pedagog uppger att det är vanligast att eleven väljer att 

läsa för en vuxen. 
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Diagram 1: Hur väljer eleverna att läsa? 

 

 

5.1.3. Litteraturens relevans 

Under enkätens fråga sex fick pedagogerna svara på vilken tillgång de har till 

litteratur på skolan. Pedagogerna fick välja fler än ett alternativ. 22 (100%) 

pedagoger angav att det finns ett eget skolbibliotek. 21 (96%) pedagoger svarade 

att de hade tillgång till digitala verktyg. Enligt 17 (77%) pedagoger hade de 

möjlighet att beställa bokkassar/boklådor från stadsbiblioteket. Rubrikerna 

klassrumsuppsättning av utvald litteratur samt ljudböcker fick 9 (41%) svar vardera. 

 

Diagram 2: Litteraturens relevans  
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5.1.4 Vad pedagogerna anser motivera eleverna till läsning 

Under enkätens fråga sju fick pedagogerna svara på vilka alternativ de anser främst 

motiverar elever till läsning. Pedagogerna fick välja fler än ett alternativ. 19 (86%) 

anger att lärarens engagemang är viktigt. 13 (59%) pedagoger uppgav att elevernas 

intresse motiverar till läsning. De två alternativen bibliotekaries boksamtal och 

tillgång till varierad litteratur fick 10 (46%) röster vardera. 9 (41%) pedagoger 

angav att elevens eget val av litteratur var motiverande. Åtta (36%) pedagoger 

ansåg att eleverna var påverkade av kompisarnas val av litteratur. Fyra (18%) 

pedagoger tyckte att lärarens val av litteratur motiverade eleverna till läsning. Tre 

(14%) pedagoger valde att bibliotekets exponering av litteratur var viktigt. En 

(4,5%) pedagog uppgav att ämnesinriktat val var betydelsefull för elevers 

motivation att läsa.  

 

Diagram 3: Elevernas motivation till läsning. 

 

 

5.1.5 Läsmiljöer 

Under enkätens fråga 11 fick pedagogerna svara på hur de undervisar för att 

motivera elever att läsa. Denna fråga är öppen och besvaras med frisvar. Fyra (18%) 

pedagoger tar upp skolans läsmiljö. Två (9%) pedagoger lyfter läsmiljön genom att 

beskriva att de i undervisningen “tänder ljus, läser nere i biblioteket ibland där de 
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får sitta i soffor och puffar med mera” och “besöka biblioteket regelbundet”. De 

övriga pedagogerna lyfter inte läsmiljöernas betydelse under fråga 11. 

 

5.2 Pedagogernas metoder att arbeta med elevers 

läsning 

5.2.1 Metoder för läsutveckling  

Under enkätens fråga fem fick pedagogerna svara på hur de arbetar med läsning. 

Pedagogerna kunde välja fler än ett alternativ. Alternativen högläsning och enskild 

läsning fick av pedagogerna 21 (96%) röster vardera. 16 (73%) pedagoger angav 

alternativet parläsning. Enligt 9 (41%) pedagoger användes modellering. Under 

rubriken övrigt anges två svar som lyfter inläsningstjänst, lyssnar och läsa texten 

och ILT (Inläsningstjänst) både i helklass och enskilt vilket resulterar i ett (4,5%) 

svar vardera.  

Under enkätens fråga 11 fick pedagogerna svara på hur de undervisar för att 

motivera eleverna till att läsa. Frågan besvaras genom frisvar. Två (9%) pedagoger 

skriver ”dramatiserade böcker genom Sveriges Radio, visar dem digitala boksidor” 

och “Låter dem öva på läsning på olika vis och blandar in digitala hjälpmedel”. Två 

pedagoger (9%) beskriver att de köper in eller har många böcker i sitt klassrum. Tre 

(14%) pedagoger “ser till att de finns lämplig litteratur på lämplig nivå 

lättillgängligt i klassrummet”, “varierade böcker” och “gärna serier som 

uppmuntrar till fortsatt eget läsande”. De övriga pedagogerna lyfter inte hur de 

undervisar för att motivera elever till läsning under fråga 11. 

 

5.2.2 Lässtrategier  

Under enkätens fråga åtta fick pedagogerna svara på vilken/vilka lässtrategier de 

arbetade med. Flera alternativ kunde väljas. 16 (73%) pedagoger valde metoden en 

läsande klass. 12 (55%) pedagoger angav metoden Genrepedagogiken. De två 

alternativen Kooperativt lärande och Skriva sig till läsning fick åtta (36%) röster 

vardera. Fem (23%) deltagare uppgav att de använde sig av Bornholms modellen. 

En (4,5%) pedagog valde modellen Flygande mattan. Under rubriken övrigt valde 

tre deltagare att skriva frisvar. En (4,5%) pedagog svarade att välja engagerande 
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litteratur används som strategi. En (4,5%) pedagog svarade läsinlärning i 7 steg. En 

(4,5%) pedagog skrev att hen inte undervisar i svenska just nu. 

 

Diagram 4: Lässtrategier.  

 

 

Under fråga 11 fick pedagogerna svara på hur de undervisar för att motivera 

eleverna till att läsa. Frågan besvaras genom frisvar. Pedagogerna lyfter att de 

arbetar med olika strategier i sin undervisning för att motivera elever till att läsa. 

Pedagogerna uppgav att de använde sig av till exempel: ”en läsande klass”, “genom 

lässtrategier både i gemensam läsning och par och egen läsning” och “läsfixarna”.  

Under enkätens fråga nio fick pedagogerna svara på frågan hur de motiverade 

eleverna att läsa böcker. Fler än ett alternativ kunde väljas. 21 (96%) pedagoger 

valde alternativet genom högläsning. 19 (86%) pedagoger angav att det var genom 

elevernas intressen. 14 (64%) pedagoger uppgav genom litteratursamtal. 13 (59%) 

pedagoger svarade genom anpassningar utifrån deras läsfärdigheter. De två 

alternativen genom teman och andra elevers boktips fick åtta (36%) röster vardera. 

Sju (32%) pedagoger markerade alternativet genom lässtrategier. Sex (27%) 

pedagoger valde bokrecensioner. 

 

 

 

 

 

73%

55%

36% 36%

23%

4,50% 13,50%



 47 (72) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se  

 

 

Diagram 5: Hur motiverar pedagogerna eleverna till läsning? 

 

 

Under enkätens fråga 11 fick pedagogerna svara på frågan hur de undervisar för att 

motivera elever att läsa. Denna fråga är öppen och besvaras med frisvar. 11 (50%) 

pedagoger valde att skriva om högläsning. Till exemplen skev pedagogerna:   

 

Genom att högläsning och läsning gemensamma böcker.  

Jag använder mycket högläsning med efterföljande diskussioner 

och arbetsuppgifter. 

Genom högläsning varje dag. 

 

Sex deltagare skrev “högläsning”. Åtta (36%) pedagoger lyfter boksamtal. En 

pedagog skrev “ger tips genom boksamtal” och de övriga sju pedagogerna skrev 

“boksamtal”.  Tre (14%) pedagoger uppger att de arbetar med teman i läsningen 

och skriver (temaarbete kring böcker till exempel Harry Potter”, “arbetar med 

sagoteman”. 

 

5.2.3 Pedagogernas arbete med att motivera elever till läsning 

Under enkätens fråga 11 fick pedagogerna svara hur de undervisar för att motivera 

elever att läsa. Denna fråga är öppen och besvaras med frisvar. 13 (59%) pedagoger 
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svarade på ett varierat sätt om hur de motiverar elever till läsning. Pedagogerna 

lyfter till exempel: ”engagemang”, ”mycket läsning”, ”tala väl om böcker”, ”positiv 

feedback”, ”motiverande samtal”, ”visa att det är roligt att läsa”, ”hjälper dem att 

välja lämplig litteratur”, ”planerar läsning på schemat”, ”baka in läsning i olika 

ämnen”, ” visar att jag läser böcker”, ” genom att förklara ord och begrepp först 

innan de påbörjar vår gemensamma bok” och två pedagoger svarar ”undervisa 

varierat”.  

Under enkätens fråga 12 fick pedagogerna svara hur de återkopplar till eleverna. 

Denna fråga är öppen och besvaras med frisvar. 18 (81%) pedagoger lyfter att de 

muntligen ger eleverna återkoppling vid läsning då de skriver att de genom samtal 

med eleverna ger återkopplingar. Pedagogerna skriver till exempel: ”genom 

samtal”, ”diskuterat mycket”, ”muntlig feedback”, ”formativ individuell 

återkoppling” och ”diskutera handling och hur de läser”.  

 

 

5.3 Speciallärarens uppdrag 

5.3.1 Pedagogernas beskrivning om speciallärarens uppdrag 

Under enkätens fråga 13 fick pedagogerna svara på hur de anser att specialläraren 

kan hjälpa dem att motivera eleverna i läsning. Denna fråga är öppen och besvaras 

med frisvar. Åtta (36%) pedagoger anger stöttning med lästräning genom 

“kontinuerlig lästräning en kort stund varje dag med avkodning övningar för att öva 

upp flyt i avkodningen, vilket jag ser som det största hindret”, “intensiv läsning 

tidigt när det upptäcks och att det är svårt att avkoda”, “Att lästräna med elever 

under en period”, “Intensivläsning med elever” och “riktat stöd”. Fyra (18%) 

pedagoger skriver att de vill ha tips av specialläraren “Boktips”, “Man tar ju 

tacksamt emot alla tips!”, “tips och ideer”. Två (9%) pedagoger lyfter att de behöver 

ha stöd med att eleverna få läsa i mindre grupp, “Genom att kunna göra mindre 

läsgrupper”, “genom att de får läsa i mindre grupp”. Tre (14%) pedagoger anser att 

tidiga insatser krävs, “att få flera elever att bli läsare genom tidiga insatser” och 

“tidig insats”. Fyra (18%) pedagoger framhåller att de vill ha material från 

specialläraren “Hjälpa till att hitta rätt böcker”, “Hitta böcker med olika 
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svårighetsgrad” och “Genom material”. Två (9%) pedagoger uppger att de vill ha 

hjälp med att få till sig aktuell forskning.  

 

Diagram 6: Pedagogernas åsikter om speciallärarens uppdrag.  

 

 

5.4 Analys, sammanfattning och slutsatser 

Vår analys kommer att presenteras i tre olika teman i den insamlade empirin, 

faktorer, metoder och speciallärarens uppdrag. Faktorer som pedagogerna beskriver 

och metoder som pedagogerna använder sig av i sin undervisning i syfte att 

motivera eleverna till att läsa kommer att analyseras. Våra slutsatser kommer att 

knytas till vår valda teori, sociokulturella teorin och socialkognitiva teorin. Genom 

att analysera pedagogernas svar i enkäten är syftet att besvara våra 

forskningsfrågor. 

  

5.4.1 Sammanfattning av faktorer till pedagogers arbete att motivera 

eleverna till läsning 

Flertalet av pedagogerna som deltog i enkäten ansåg att ordavkodningen var mycket 

viktig för elevernas motivation till att läsa. Majoriteten av pedagogerna arbetade 

Lästräning
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Material
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med att finna relevant litteratur till eleverna genom bibliotek, bokkassar/boklådor, 

klassrumsuppsättning av litteratur samt ljudböcker och digitala verktyg. De flesta 

pedagogerna angav att deras egna engagemang för läsning var viktigt samt att 

elevernas eget intresse var viktigt för elevernas motivation att läsa. Ett mindre antal 

pedagoger uppger att läsmiljön har betydelse för elevernas motivation. 

 

5.4.2 Analys av faktorer till pedagogers arbete att motivera eleverna 

till läsning utifrån teorier 

På en direkt fråga i enkäten om ordavkodningens betydelse för motivation till 

läsning svarade samtliga pedagoger att det var viktigt. Detta tolkar vi som att 

pedagoger anser att ordavkodningen är viktigt för elevernas motivation till att läsa. 

De förutsättningar som pedagogen ger eleverna är viktigt i elevernas motivation till 

läsning. En ontologisk utgångspunkt är att eleverna skapar en kunskap som kan 

formas och omformas med hjälp av och i förhållande till de artefakter som 

pedagogen använder sig av i sin undervisning. De artefakter som används, till 

exempel att det finns tillgång till motiverande litteratur för eleverna som fångar 

deras intressen, visar sig i vår undersökning vara av stor betydelse. Den materiella 

omgivningen och fysiskt material är en del av artefakterna. Pedagogens 

engagemang och elevernas egna intressen av litteratur avspeglar pedagogernas 

uppfattning om vad som motiverar eleverna till läsning. Pedagogerna i vår 

undersökning beskriver att genom engagerade lärare kan motivationen hos eleverna 

höjas och därmed nå en högre proximal utvecklingszon. Elever lär i olika sociala 

sammanhang där de interagerar med mer kunniga pedagoger eller andra elever. I en 

läsaktivitet ansåg pedagogerna i undersökningen att eleverna gillade mest att sitta, 

i en soffa eller dylikt. Detta kan aktivera eleven till att bli motiverad att läsa och 

därmed utveckla sin läsförmåga.  

  

5.4.3 Sammanfattning av metoder till pedagogers arbete att motivera 

eleverna till läsning 

Flertalet pedagoger uppgav att högläsning, enskild läsning och parläsning motiverar 

eleverna till läsning. Ungefär hälften av pedagogerna angav att de undervisade med 
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hjälp av modellering genom att pedagogerna hade högläsning, litteratursamtal och 

boktips. Ett fåtal pedagoger tyckte att lämplig litteratur som var anpassad efter 

elevernas nivå var relevant. 

  

5.4.4 Analys utifrån teorier och pedagogers metoder att motivera 

eleverna till läsning 

Vi tolkar att pedagogerna anser att högläsning, enskild läsning och parläsning är 

viktigt för att motivera elever till läsning. Jungert (2021) framhåller att högläsning 

är en användbar metod i syfte att stärka motivationen till läsning. Genom 

högläsning, parläsning och modellering kan elever få möjlighet att utmanas av en 

mer kunnig person för att inom ramen den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 

1978) utveckla sin egen kunskapsnivå. Elevernas enskilda läsning kan utmanas av 

att pedagogen går in och vägleder eleven till att läsa texter på rätt utvecklingsnivå. 

I olika sociala sammanhang får elever möjlighet att utvecklas i de aktiviteter och 

samtal som de deltagit i. I ett ontologiskt perspektiv får eleverna möjlighet att 

formas och omformas i de erfarenheter som sker tillsammans med andra i den 

gemensamma läsningen. Därav får eleverna genom den epistemologiska 

utgångspunkten nya kunskaper genom samspel och kommunikation med pedagog 

och andra elever. Undervisningskontexten är viktig i syfte att eleverna når sin 

proximala utvecklingszon och därmed utvecklas i sin läsning. Utifrån den 

socialkognitiva teorin kan eleverna motiveras att läsa utan förstärkning genom att 

observera pedagoger och andra elever vid högläsning. Kraven på elevernas läsning 

behöver vara på en lämplig svårighetsnivå så att elevens självtillit utvecklas. 

Elevens självreglering används så eleven kan hitta strategier i sin läsning och bli 

motiverad för sin egen skull och inte för betyg eller beröm. Elevens självtillit 

utvecklas då eleven befinner sig i den proximala utvecklingszonen. Pedagogens 

respons på elevens prestation ska stötta elevens självtillit och visa på att även genom 

misslyckanden kan eleven utvecklas och bli motiverade att läsa. Eleven behöver 

inte själv vara en aktiv deltagare utan kan genom observation av andras läsning 

utveckla motivation att själv vilja läsa.  
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5.4.5 Sammanfattning av hur pedagoger anser att specialläraren kan 

stötta dem 

Pedagogernas svar angående hur speciallärarens kan stötta dem i att motivera elever 

till läsning visade på variation. Pedagogerna uppger hur specialläraren kan jobba 

med eleverna genom att de vill ha stöttning genom kontinuerlig intensivläsning med 

eleverna och att det skulle vara till hjälp då det handlar om att motivera elever till 

läsning. Ett fåtal pedagoger lyfter att specialläraren kan stötta eleverna genom tidiga 

insatser, hitta rätt svårighetsgrad på texter och anpassa för elever i mindre grupper. 

17 pedagoger uppgav att de själva ville ha stöttning av specialläraren genom att få 

anpassat material och boktips som skulle kunna användas till eleverna. 

  

5.4.6 Analys av speciallärarens uppdrag till pedagogers arbete att 

motivera eleverna till läsning utifrån teorier 

Vi tolkar utifrån pedagogernas svar att de utöver praktisk hjälp med eleverna vill 

ha hjälp att själva komma vidare att nå sin proximala utvecklingszon. Genom olika 

sociala sammanhang kan specialläraren vara språkligt tillgänglig för pedagogen och 

skapa en förståelse för elevernas motivation att läsa. Elevens deltagande i 

undervisningen kan användas som ett redskap som kan hjälpa pedagogen att få en 

förståelse och därigenom analysera sin undervisning i syfte att både pedagog och 

elev ska nå en proximal utvecklingszon (Vygotskij, 1978). Det innebär att 

pedagogens och elevens kunskaper formas och formas om då de genom 

specialläraren skapar nya erfarenheter. Genom speciallärarens kommunikation med 

pedagogen kan nya kunskaper utvecklas hos pedagogen. Språket kan här ses som 

en artefakt då specialläraren och pedagogen tolkar, skapar förståelse och delar sina 

erfarenheter i interaktion med varandra. Genom artefakter i form av fysiskt material 

vill pedagogerna ha stöttning med boktips och anpassat material till eleverna. I 

speciallärarens kommunikation och samspel med pedagogen sker en mediering då 

syftet är att hjälpa pedagogen att utveckla sin undervisning. Först därefter kan 

pedagogen genom artefakter och mediering göra kunskapen till sin genom 

appropriering. Utifrån den socialkognitiva teorin tolkar vi att pedagogen kan 

utveckla sin undervisning genom att observera andra pedagoger eller speciallärare 

och därmed vidareutvecklas. Genom boktips och material som tillhandahållits från 
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specialläraren kan pedagogen hitta strategier som motiverar eleverna till läsning 

och använder därmed sin självreglering och stärker sin självtillit. 
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6 Diskussion 

I undersökningen har vi genom våra forskningsfrågor fått svar på vårt syfte att 

studera pedagogers uppfattning om hur de kan motivera elever till läsning och 

vilken stöttning de vill ha av specialläraren. I kapitlet kommer vi att föra en 

diskussion kopplat till varje forskningsfråga. Vi kommer även att föra en 

metoddiskussion, lyfta studiens implikationer och avslutar med förslag till fortsatt 

forskning.  

6.1 Vilka faktorer beskriver pedagoger motiverar 

elever till läsning? 

I den första forskningsfrågan undersöktes vilka faktorer som pedagoger beskriver 

motiverar elever till läsning. I undersökningen tycker 20 av 22 pedagoger att 

ordavkodning är viktigt för motivation till läsning. Ordavkodningens betydelse för 

motivation till läsning är också något som lyfts fram i tidigare forskning. Enligt 

flera forskare (Adkins & Brendler, 2015; Kaambankadzanja & Sailors, 2017; 

Karlsson & Ingvar, 2016; Nordström m.fl., 2016 och Reedy & De Carvalho, 2019) 

är ordavkodning en viktig komponent i syfte att motivera eleverna till läsning så att 

sociokulturella faktorer gynnas. Kan inte eleven ordavkoda blir det för stort fokus 

på detta vilket gör att eleven inte får någon läsförståelse och lusten och 

motivationen till läsning uteblir. Bristen på ordavkodning är grunden till 

lässvårigheter vilket Karlsson och Ingvar (2016) menar kan tränas upp så att elevens 

motivation till läsning ökar. Genom att pedagogerna använder lästräningsmetoder 

kan elevernas ordavkodningsförmåga utvecklas och den fonologiska 

medvetenheten stärks. Vidare påtalar författarna att pedagogen måste utgå från 

elevernas proximala utvecklingszon, utmaningen ligger då i att finna elevernas 

individuella proximala utvecklingsnivå i syfte att nå positiv kunskapsutveckling.  

Pedagogerna ansåg att litteraturens relevans var av stor vikt genom att ha tillgång 

till bibliotek och digitala texter, vilket styrks i den tidigare forskningen genom 

Adkins och Brendler (2015), Reedy och Carvalho (2019), Mucherah och Dee 

(2014), Fälth (2021) och Pirih (2019). Författarna menar att bibliotek ska finnas 

tillgängliga i samhället som ger eleverna möjlighet att välja litteratur som är av 
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intresse och självvald. Då blir eleverna motiverade att läsa och deras läsning 

stimuleras. Mucherah och Dee (2014) och pedagogerna i vår undersökning 

framhåller att ett stort urval av litteratur och att eleven själv får välja har betydelse 

för elevernas stimulans och motivation till läsning. Pedagogerna uppger att genom 

att eleverna själva får välja litteratur efter eget intresse blir de motiverade till 

läsning. Mucherah och Dee uttrycker att det är litteraturen som stimulerar elevernas 

intresse för läsning genom njutning och nyfikenhet. Fälth (2021) menar att 

elevernas ska ha tillgång till ett stort och varierat utbud av olika genrer i litteratur 

och samtidigt utmana eleverna i deras läsning vilket stämmer överens med 

pedagogerna åsikter. Pirih (2019) påtalar att stora framgångar i elevernas läsning 

kan påverkas av influenser, läsmaterial, familjen, attityder och yttre krav. Enligt 

pedagogerna kunde elevernas läsning påverkas genom kompisars val av litteratur, 

boksamtal, lärarens engagemang och val av litteratur.  

Betydelsen av hur eleverna väljer att läsa har en avgörande roll i att motivera 

eleverna till läsning enligt pedagogerna som uppger att tyst läsning och en bekväm 

sittställning är viktigt när eleverna väljer hur de vill läsa. Detta kan vi inte styrka 

genom tidigare forskning då vi inte funnit forskning kring detta område. 

 

6.2 Vilka metoder beskriver pedagoger motiverar 

elever till läsning? 

I den andra forskningsfrågan undersöks vilka metoder pedagoger använder för att 

motivera elever till läsning. Pedagogerna belyser i undersökningen att de använder 

olika metoder som till exempel en läsande klass och genrepedagogiken, de anser 

även att engagemang, kunskap och modellering är viktigt för att motivera elever till 

läsning. Rijk m.fl. (2015) menar att hantera olika metoder kan eleverna motiveras 

till att vilja läsa och en framgångsrik undervisning ska skapa meningsfullhet genom 

att vara relevant och på så sätt motivera elever. Genom pedagogens engagemang, 

kunskap och modellering kan eleverna motiveras till att vilja läsa. Göransson 

(2017) anser att pedagogen genom modellering kan hjälpa eleven till bättre 

förståelse genom mentala modeller. Alla utom en pedagog i undersökningen uppger 

att de använder högläsning, enskild läsning, parläsning och att diskutera texter för 
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att motivera elever till läsning. Genom att ha högläsning och diskussioner med 

elever kan pedagogen modellera för att öka elevens förståelse i syfte att öka 

motivationen till läsning. I den tidigare forskningen lyfter Fälth (2021) att 

högläsningen är viktig för elevernas motivation genom att understödja, öka 

förståelsen och engagera sig i elevernas läsning. Genom interaktion i sociala 

sammanhang motiveras eleverna och vi kan få syn på ett sociokulturellt perspektiv 

där eleverna lär tillsamman i interaktion med andra.  

Pedagogerna i underökningen lyfter även att elevernas läsmiljöer har en betydelse 

för motivationen att läsa. Reedy och De Carvalho (2019), Adkins och Brendler 

(2015), Alatalo och Johansson (2019) lyfter i den tidigare forskningen att då 

läsmiljön erbjuder social interaktion och skapar meningsfulla lässituationer sker 

läsutveckling ur epistemologisk utgångspunkt då det genom kommunikation kan 

uppstå motivation till läsning där undervisningskontexten i klassrummet är ett 

exempel.  

 

6.3 Vad anser pedagoger att speciallärare kan stötta 

dem med för att motivera elever till läsning?  

Den tredje forskningsfrågan undersöker vad pedagogerna anser att specialläraren 

kan stötta dem med för att motivera elever till läsning. Pedagogerna svarar att de 

vill ha praktisk hjälp med kontinuerlig lästräning, intensivläsning, tips, tidiga 

insatser och hjälp med olika material. Pedagogerna uppger att de vill få anpassat 

material och boktips av specialläraren. Byström (2018) anser att det ingår i 

speciallärarens uppdrag att undervisa, utreda och utveckla där fokus ligger på det 

som gynnar elevernas skolsituation. I den tidigare forskningen skriver Takala och 

Ahl (2014) att specialläraren behöver besitta olika kunskaper i syfte att utveckla 

elevernas läsning. Genom att undervisa, utreda och utveckla kan specialläraren 

stötta pedagogerna att hitta rätt metoder som kan motivera elever till läsning. Takala 

och Ahl (2014) styrker i sin forskning speciallärarens uppdrag att arbeta utifrån att 

undervisa, utreda och utveckla där pedagogen och eleverna befinner sig i en 

utveckling och därmed i en proximal utvecklingszon. 
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6.4 Metoddiskussion 

Genom metodvalet kvantitativ enkätstudie, läst litteratur och tidigare forskning 

granskade vi vad pedagoger ansåg att de använde för faktorer och metoder för att 

motivera elever till läsning. Metoden valdes för att den är enkel att genomföra och 

sammanställa samt att ett större antal pedagogen kunde delta. Vi valde att skicka ut 

fler enkäter än vad som ansågs vara tillräckligt för studiens giltighet eftersom vi 

räknade med ett visst bortfall (Bryman, 2015). Nackdelen är att pedagogernas 

spontana respons (Bryman, 2015) uteblir men som vi försökte kompensera genom 

att ha öppna frågor. Vid en intervju hade det funnits möjligheter att ställa följdfrågor 

(Kvale & Brinkmann, 2014) som kunde varit användbart i syfte att fördjupa 

förståelsen och bekräfta den tidigare forskningen som vi använt oss av. Vi valde att 

inte komplettera vår enkät med en intervju på grund av arbetets omfång skulle bli 

svårt att hantera utifrån det tidsperspektiv vi hade att arbeta utifrån. Då 

svarsfrekvensen på vår enkät ansågs tillräcklig utifrån att få svar på våra 

forskningsfrågor genomförde vi ingen intervju. Vi kan fundera över om det hade 

kunnat bli mer utförliga svar om vi hade valt att genomföra intervjuer och 

därigenom få en djupare förståelse i våra forskningsfrågor. Nackdelen hade då blivit 

att inte få så många deltagare i vår studie. Genom enkäten tycker vi att vi fått svar 

på vårt syfte och våra frågeställningar. 

  

6.5 Studiens implikationer 

Utifrån den studie vi fått möjlighet att genomföra har vi fått kunskaper om 

pedagogernas syn på speciallärarens uppdrag. Genom examensordningen, läst 

litteratur och tidigare forskning kommer vi att kunna motivera våra arbetsuppgifter 

inför vår kommande profession som speciallärare. Utifrån pedagogernas svar i 

undersökningen har vi fått kunskap om vilka förväntningar som ligger på oss. Detta 

kan därmed sättas i relation till vårt uppdrag och vi kan motivera våra 

arbetsuppgifter att undervisa, utreda och utveckla. Utifrån vår studie har vi fått 

kunskaper om att pedagogerna anser att elevernas ordavkodningsförmåga är viktig 

för att eleverna ska kunna bli motiverade att läsa. Pedagogerna anser att 
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specialläraren ska kunna ge dem tips, material och hjälp med att arbeta med elevers 

läsning, till exempel intensivläsning i syfte att motivera elever till läsning. I relation 

till befintlig forskning känner vi oss stärkta i våra kunskaper kring elevernas läsning 

i syfte att motivera och utveckla elevernas läsning. Genom vår studie hoppas vi 

kunna bidra inom professionen, till nationell forskning och utveckla pedagogernas 

kunskap kring motivation och läsutveckling.   

  

6.6 Förslag till fortsatt forskning 

Vår studie visar att pedagogerna vill ha praktisk hjälp av specialläraren. Vidare 

forskning skulle därför kunna granska hur specialläraren kan arbeta utifrån det 

tredelade uppdraget undervisa, utreda och utveckla. Det skulle kunna vara 

intressant att utgå ifrån speciallärarens perspektiv i hur elever blir motiverade att 

läsa. Forskning som grundar sig i speciallärarens profession har visat sig vara 

begränsad i både nationell och internationell forskning, vilket behöver förändras i 

syfte att stärka speciallärarens roll. Då studien begränsades till två skolor i södra 

Sverige blev resultatet inte representativt för hela landet. Detta hade kunnat 

utvecklats genom att använda sig av sociala medier och därmed få en större 

räckvidd och genom detta få ett mer omfattande och trovärdigt perspektiv. Det finns 

även utrymme att utveckla studien till elevernas egna perspektiv till vad som 

motiverar dem till läsning.  
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                    3 Mars 2022 

 

Projekt för att granska elevernas motivation att läsa.  

 

Vi heter Kristina Hörman och Annika Nordgren och studerar till speciallärare med 

fördjupning i språk-, läs- och skrivutveckling på Kristianstads Högskola. I 

förhållande till vår blivande profession som speciallärare har vi funderat kring hur 

man motiverar och väcker läslust hos elever. Vi ska inom ramen för vår utbildning 

genomföra ett självständigt arbete där vi med hjälp av en studie har för avsikt att 

undersöka hur specialläraren kan stötta pedagoger att motivera elever till läsning på 

låg- och mellanstadiet. Enkäten kommer att skickas till pedagoger i två olika 

kommuner i södra Sverige.  

 

Handledaren för vårt arbete är Ann-Elise Persson  

(XXX) 

 

Vi önska uppnå med undersökningen att kunna se hur pedagoger arbetar i 

klassrummet för att motivera eleverna till läslust i olika undervisningssituationer.  

Allt material som framkommer i vår enkätstudie kommer att hanteras enligt 

Vetenskapsrådets etiska principer. Med detta menas att vår forskning kommer att 

ske på ett ansvarsfullt sätt där syftet är att skydda deltagarna från övergrepp i 

forskningens namn. Materialet kommer därmed att vara avidentifierade så att skola, 

klass eller pedagog inte ska kunna härledas. 

Deltagandet är helt frivilligt och ni kan avbryta er delaktighet när som i enkäten.   

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/G

od-forskningssed_VR_2017.pdf . 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
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Materialet som insamlas kommer enbart att användas för ovan nämnda studie och 

kommer därefter att förstöras.  

 

Tack för er delaktighet! 

Kristina & Annika 

Länk till enkät: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehvBSdgyK843JqwXkB3iomKD4D

FrGuC_sQNRilKUZ_XBUy8A/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehvBSdgyK843JqwXkB3iomKD4DFrGuC_sQNRilKUZ_XBUy8A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehvBSdgyK843JqwXkB3iomKD4DFrGuC_sQNRilKUZ_XBUy8A/viewform?usp=sf_link
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