
MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för humaniora (HUM) 
Handledare: Helen Schmidl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete inom 
lärarutbildningen, 15 högskolepoäng 

 

Motiverande faktorer för 
skönlitterär läsning  

En jämförelse mellan elevers attityder i år 2 och år 5   

 

Sara Nordh   



 

ii 

 

 

Abstrakt 

Detta examensarbete handlar om elevers motivation till skönlitterär läsning. 

Tio elever i år 2 och tio elever i år 5 har svarat på en enkät gällande läsvanor 

och attityder till läsning. De resultat som den empiriska studien gett fungerar 

sedan som ett diskussionsunderlag kopplat till den teoretiska bakgrund som 

ges. Teorin om självbestämmande används som utgångspunkt och resultatet 

kopplas till inre och yttre typer av motivation. Uppsatsen syftar till att utifrån 

läsvanor och attityder till läsning utröna likheter och skillnader ur ett motiva-

tionsperspektiv de båda åldersgrupperna emellan. I diskussionen uppmärk-

sammas att både inre och yttre typer av motivation påverkar elevers attityder 

till läsning och att de motiverande faktorerna ibland varierar mellan de båda 

åldersgrupperna. 

 

 

Nyckelord: Skönlitterär läsning, Läsvanor, Attityder, Motivation, Teorin om 

självbestämmande, Self determination theory, Enkätstudie, Grundskola 
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 Inledning   
Läsning är en central del av skolans undervisning och en väsentlig förmåga att 

behärska i vårt samhälle.  Samtidigt visar undersökningar att svenska barns 

läsförmåga är på nedåtgående (exempelvis Mullins et al., 2007). Att ge elever 

verktyg för att utveckla sin läsning är således en uppgift av stor vikt. För att 

underlätta detta krävs medvetenhet om vad som lockar barn och ungdomar till 

läsning. Att veta vad som motiverar unga läsare är följaktligen en viktig fråga 

inom skolan där man som lärare ställs inför utmaningen att skapa ett positivt 

läsklimat med sina elever. 

Utgångspunkten för denna uppsats är elevers attityd till skönlitterär 

läsning. Fokus ligger därmed på elevers möte med litteratur inom området 

fiktion, exempelvis romaner, noveller eller kapitelböcker, och inte den 

facklitteratur eller den läsning av läroböcker som eleverna möter. 

Diskussionen i denna uppsats bygger både på en teoretisk bakgrund 

gällande motivationsteori och på ett urval från det rådande forskningsläget 

inom området, men också på den empiriska studie som genomförts. Den 

empiriska studien, i det här fallet en enkätstudie, har setts just som ett 

diskussionsunderlag att koppla till bakgrunden snarare än som ett verktyg för 

att påvisa allmängiltiga slutsatser.  

Uppsatsen syftar till att undersöka hur motivationen till skönlitterär läsning 

ser ut i år 2 respektive år 5. Likheter och skillnader mellan de båda 

åldersgrupperna i förhållande till inre och yttre typer av motivation för läsning 

lyfts fram och genom jämförelsen ges möjlighet till inblick och förståelse för 

elevers drivkraft till läsning.  

Syfte och metod återkommer och utvecklas mer under en egen rubrik 

längre fram i uppsatsen. Resultaten som enkätundersökningen gav presenteras 

i ett eget avsnitt och diskuteras sedan i förhållande till den bakgrund som 

inleder uppsatsen. Tre bilagor är bifogade och dessa visar det missiv som 

deltagande elevers vårdnadshavare tagit del av, den enkät som eleverna svarat 

på, samt en sammanställning i tabellform av det resultat som enkäten gett. 

Först följer dock det avsnitt som beskriver den teoretiska bakgrunden och som 

ger en forskningsöversikt för aspekter som kan kopplas till elevers motivation 

för skönlitterär läsning.  
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Bakgrund och 
forskningsöversikt 
I bakgrundsavsnittet presenteras först motivationsteorier i stort och sedan den 

specifika teori som ligger till grund för den senare diskussionen. Under denna 

rubrik ges även en inblick i forskningsläget inom området motivation till 

läsning samt läsvanor och läspreferenser. 

Teorier kring motivation 
Under denna rubrik introduceras motivationsteorier i allmänhet och sådana 

teorier som är vanliga inom det pedagogiska området i synnerhet. Fokus ligger 

på teorin om självbestämmande, där aspekter som inre och yttre motivation 

ingår. Teorin ligger även till grund för den avslutande diskussionen. Innan 

denna specifika teori presenteras definieras begreppet motivation och en bild 

av motivationsteorier i stort ges. 

Ordet motivation härstammar från det latinska ordet movere, vilket betyder 

att röra sig (Jenner, 2004 och Schunk, Pintrich & Meece, 2008). Definition av 

begreppet motivation innefattar dock betydligt mer än att endast röra sig mot 

något. Både Dörnyei (2001) och Schunk et al. (2008) menar att motivation är en 

dynamisk och föränderlig process. Processen är målorienterad och drivs och 

upprätthålls av strävan för att nå målet. Imsen ger en mer målande bild av 

begreppet: 

Motivation handlar om hur känslor, tankar och förnuft flätas samman och ger våra 

handlingar färg och glöd. En aktivitet föregås av känslor och förväntningar, och de 

följer med när vi utför handlingen och lägger sig som en slöja runt minnet av den 

utförda handlingen (2006 s.457). 

Med andra ord innebär detta att motivation både påverkar och påverkas av 

flera aspekter inom individen själv. Individens tidigare erfarenheter och tankar 

påverkar motivationen såtillvida att de influerar inställningen till situationen 

individen ställs inför, samtidigt som det färgar det aktiva handlandet och de 

erfarenheter individen tar med sig från situationen.  

Den bakomliggande faktorn till all motivation är, enligt Imsen (2006), våra 

känslor. Situationer vi hamnar i eller möter reagerar vi på i någon form, vilket 

leder till en känslomässig reaktion. Reaktionen i sig kan bestå av både positiva 

och negativa känslor, vilka sedermera influerar våra attityder. Synen på hur 

och i vilken grad känslor och motivation påverkar varandra, och huruvida det 

anses finnas fler faktorer som påverkar motivationen skiljer sig dock mellan 

olika teorier.  

Därmed är begreppet motivation oerhört stort och rymmer många olika 

aspekter. Moderna motivationsteorier är således inte allmängiltiga utan olika 

teorier är betydelsefulla inom olika områden (Dörnyei, 2001; Imsen, 2006; 

Jenner, 2004 och Schunk et al., 2008).  
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Även när fokus läggs enbart på det pedagogiska fältet finns ett flertal per-

spektiv på motivation. I likhet med det pedagogiska området i stort omnämns 

ofta behavioristiska och kognitiva perspektiv även när det gäller motivations-

aspekter inom pedagogiken. När det gäller behavioristiska perspektiv på 

motivation framhåller Imsen (2006) att belöning och straff är centrala för 

individens handlande. På så vis drivs individen av de positiva belöningarna, 

samtidigt som den undviker obehagliga negativa bestraffningar. Kognitiva 

perspektiv framhåller, enligt författaren, snarare individen som i grunden 

nyfiket lagd. Här är det individens egna behov av att försöka förstå och 

kategorisera omvärlden som driver personen framåt. I kognitiva perspektiv på 

motivation anses individens drivkraft påverkas av de erfarenheter den tidigare 

gjort och hur de format individens syn på sig själv, sina förmågor och ändamå-

lets värde.  

Imsen (2006) lyfter även fram humanistiska motivationsteorier som vanliga 

inom pedagogiken. Dessa handlar i högre grad om individens självständighet 

och egna ansvar och ser individens enskilda tankar, känslor och syn på 

omvärlden som bidragande faktorer till motivation. Dessa teorier grundar sig 

även på att individens vilja att handla styrs av en rad medfödda eller inlärda 

behov som sträcker sig allt ifrån basbehov, som exempelvis att äta, till mer 

socialt och mentalt komplexa behov så som att agera för att känna tillfredstäl-

lelse. Inom detta fält finns ett flertal teorier som specifikt utvecklar just 

behovsaspekten, där den mest kända kanske är Maslows behovshierarki. 1  

Det är även inom dessa perspektiv som den teori som ofta omnämns inom 

forskning gällande motivation och läsning, nämligen teorin om inre och yttre 

motivation, återfinns. Inre och yttre motivation ligger till grund för delar av 

den forskning som tas upp under nästkommande rubrik, vilket är anledningen 

till att jag vill gå in lite djupare på denna teori jämfört med de nyss berörda.  

I likhet med motivationsteorier i stort är inte heller teorierna om inre re-

spektive yttre motivation enhälliga. Även här finns en rad underteorier.2 

Gemensamt för samtliga teorier är enligt Schunk et al. (2008) dock att de alla 

anser det vara viktigt för motivationen att individen känner att den har 

kontroll över situationen, att den upplever självständighet och agerar för att 

den själv vill och kan. Imsen (2006) menar att denna typ av teorier har drag 

från både de kognitiva, de humanistiska och de behavioristiska teorierna. 

Författaren påpekar att stor vikt i dessa teorier läggs på den inre motivationens 

drivkraft inom individen själv, men att individen även ses påverkas av 

drivande faktorer utanför henne själv. Likheten mellan denna teoris båda 

former av motivation är dock att de båda grundar sig på lustbetonade erfaren-

heter eller på förhoppningarna om att nå sådana.  

                                                 
1 Maslows behovshierarki delas in i grupper om livsnödvändiga bristbehov, så som 

fysiologiska behov eller behov av trygghet och närhet, och så kallade växtbehov som 

driver oss att utforska omvärlden och utvecklas intellektuellt (Imsen, 2006). 
2 Skilda teorier som fokuserar på dessa aspekter har utvecklats av flera olika forskare, 

däribland de Charms, Rotter, White, Harter, Deci samt Skinner. För mer information se 

kap 7 i Schunk et al. (2008). 
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Av de underteorier som Schunk et al. (2008) behandlar väljer jag här att 

utveckla den teori som de anser vara den mest vetenskapligt undersökta, 

nämligen teorin om självbestämmande.3  Teorin om självbestämmande utgår 

från att individen har tre basbehov i form av att känna kompetens, uppfatta 

självständighet samt att känna tillhörighet till de andra individer som den har 

kring sig. För att motiveras är det viktigt att individen ges möjlighet att vara 

självständig och agera utifrån sin egen vilja. Individen måste också försöka 

förstå och acceptera sina styrkor, svagheter, möjligheter och förmågor. Viktigt 

är även att individen upplever sig vara självständig och ha kontroll i sitt 

agerande med omvärlden och att de utmaningar den möter sätts i ett större 

sammanhang där individen får vara kompetent i sig själv men även i agerande 

med andra (Schunk et al., 2008).  

Inom teorin om självbestämmande är relationen mellan inre respektive yttre 

motivation central.4 Dörnyei (2001) summerar teorins kärna som en beskriv-

ning av de reglerande faktorer som påverkar individens handlande. Spannet 

mellan de olika regleringarna har å ena sidan sina ytterligheter i inre självbe-

stämda faktorer och å andra sidan yttre faktorer formade, eller kontrollerade, 

av andra. Både Dörnyei (2001) och Schunk et al. (2008) utvecklar detta och 

lyfter fram fyra typer av reglering för yttre motivation. Förhållandet mellan 

dessa olika faktorer, samt deras förhållande till inre motivation, visas i illustra-

tionen nedan.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fyra yttre typerna av reglering går från att vara extern, till något extern, 

därefter något invändig, till slutligen invändig.6 När extern reglering styr 

                                                 
3 På engelska self-determination theory. Teorin utvecklades av Deci med kollegor. Se 

kap 7 i Schunk et al. (2008). 
4 Enligt Dörnyei (2001) har begreppen inre/yttre ersatts med självbestämd (self-

determined) respektive kontrollerad (controlled) inom denna teori. I Schunk et al. 

(2008) används båda typerna av begrepp när denna teori förklaras. För att fortsätta i 

linje med det som tidigare skrivits i uppsatsen har jag här valt att fortsätta att använda 

inre respektive yttre motivation som samlingsbegrepp.  
5 Förlagan till denna illustration är hämtad från Schunk et al. (2008). 

Yttre motivation 

externa 
något 

externa 
något 

invändiga 
invändiga 

Inre motivation 

helt 
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motivationen agerar individen för att göra någon annan till lags och målet i sig 

är inte personligt intressant. De något externa faktorerna handlar även dessa 

om att individen agerar för att den måste, men här finns en inre samvets- och 

kravkänsla som individen inte själv kan styra över. När det gäller reglering av 

något invändig typ känner individen att det är viktigt för henne själv. Dock är 

själva agerandet inte av vikt, utan endast målet eller belöningen. Den fjärde 

typen av reglerande faktorer för yttre motivation är av invändig natur, men 

inte tillräckligt för att vara en inre typ av motivation. Här kombineras dock 

inre och yttre faktorer: individen genomför handlandet för att det upplevs som 

viktigt för den själv, men själva målet är fortfarande av yttre karaktär.  

För att konkretisera de olika typerna av reglerande faktorer för den yttre 

motivationen vill jag översätta dem till läsning. För att förklara de tre första 

regleringarna vill jag använda mig av en klassrumssituation där samtliga 

elever läser samma gemensamma bok vilken är förutbestämd av läraren. I 

denna situation skulle de tre första faktorerna kunna innebära följande: läsaren 

som styrs av externa regleringar har lågt intresse för uppgiften och läser endast 

för att läraren vill, den läsare som styrs av något externa faktorer läser för att 

den får dåligt samvete om den inte genomför uppgiften, medan läsaren som 

styrs av något invändiga regleringar läser för att den vet att det är viktigt för 

den själv så till vida att läsningen gynnar det slutliga betyget. Exempel på den 

fjärde formen av reglerande faktorer för yttre motivation hämtar jag från 

Hedemarks (2011) rapport där jag anser att en av de intervjuade flickorna 

utgör ett konkret exempel på hur styrning av invändiga faktorer kan te sig. 

Flickan berättar i intervjun att hon väljer att läsa en populär bok för att hon ska 

kunna säga att hon, liksom alla andra, har läst boken. Flickan styrs alltså av en 

inre önskan om att vara som kompisarna, men målet i sig ligger utanför henne. 

Om man istället talar om den inre motivationen är det helt det egna intresset 

och drivkraften inom läsaren själv som gör att personen väljer att läsa.  

Schunk et al. (2008) påpekar att individen har med sig inre motivation ända 

från födseln medan yttre skapas av omgivningen i den aktuella kontexten. Den 

inre motivationen är inte bara en medfödd drivkraft utan också grundläggan-

de förutsättning för att utvecklas. Både Dörnyei (2001) och Schunk et al. (2008) 

lyfter fram att denna typ av motivation består av flertalet grundläggande 

beståndsdelar. Dessa beståndsdelar handlar om att individen måste känna att 

den styr sitt eget beteende, känna att den kan lyckas samt att den känner ett 

samband med andra individer. Utöver dessa grundläggande behov innefattar 

den inre motivationen individens vilja att lära sig och förstå, lusten att lyckas 

                                                                                                                                  
6 Även dessa uttryck har översatts av mig personligen. Begreppen används av Schunk 

et al. (2008) där de ursprungligen benämns external, somewhat external, somewhat 

internal och internal. Dessa begrepp används för att beskriva hur de fyra begreppen 

går från att vara helt externa till inre. Både Dörnyei (2001) och Schunk et al. (2008) 

använder external regulation, introjected regulation, identified regulation samt 

integreated regulation som namn för var och en av dessa begrepp. I denna uppsats har 

jag valt att hålla mig till att beskriva begreppen utifrån graden av yttre respektive inre 

påverkan.  
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med det den gör samt att agera för att uppleva stimulering i form av positiva 

känslor. 

Inre och yttre motivation är inte två skilda typer av motivation, utan de står 

i relation till varandra. I både Dörnyei (2001) och Schunk et al. (2008) påpekas 

att mycket forskning gjorts kring hur de båda påverkar varandra och där det i 

de flesta fall påvisats att yttre motivation kan försvaga den inre motivationen. 

Schunk et al. (2008) skiljer dock på yttre påverkan som är av kontrollerande 

slag, vilka är negativa, mot de av informerande och menar att de senare kan 

inverka positivt på motivation i skolsammanhang.  Att endast ge belöningar 

för genomförande av uppgifter har ingen positiv inverkan på den inre motiva-

tionen hos eleven, men om målet för uppgifterna snarare är att tydliggöra för 

eleven sin utveckling, framsteg, kunskaper och lärande kan de hjälpa eleven 

till en starkare inre motivation för uppgiften och en bättre självkänsla.  

Liksom tidigare nämnts återkommer teorin om självbestämmande i delar av 

de studier som presenteras under nästa rubrik och många av de aspekter som 

lyfts fram i denna teori passar väl in på den beskrivning som ges av ungas 

motivation till läsning. Forskning kring elevers läsmotivation visar på att de 

både drivs av en inre vilja att läsa, men även påverkas av sådant som ligger 

utanför eleverna själva. Det aktuella forskningsläget gällande elevers motiva-

tion till läsning kommer att behandlas mer under nedanstående rubrik.   

 

Motivation till läsning 
När det gäller forskning kring motivation till läsning finns en hel del material. 

För att få en god forskningsgrund att koppla analysen av min studie till har jag 

därför valt att lyfta fram forskning som överensstämmer med syftet till 

studien. Gemensamma nämnare mellan forskning och min studie är att de 

syftar till att undersöka motivation hos elever i grundskolans tidigare år och 

att de utgår från eleverna själva. De flesta av studierna är generella snarare än 

att de har en specifik utgångspunkt så som exempelvis genus. I likhet med min 

studie är dessutom viss forskning som jag tittar närmare på av jämförande 

karaktär.  

Nedan kommer jag titta närmare på vilka faktorer som anses vara av vikt 

när det gäller yngre läsares motivation. Först presenteras generella faktorer så 

som svenska elevers attityd till läsning, påverkan av inre och yttre aspekter, 

samt elevernas självuppfattning. Därefter lyfter jag fram mer konkreta exempel 

på vad studier kommit fram till är avgörande för barn och ungdomars lust att 

läsa. Här beskrivs vad mer påtagliga aspekter så som valet av litteratur, 

möjligheten att få samtala om det lästa samt vad syftet med att läsa har för 

påverkan på motivationen till läsning.  

Generella faktorer 

En stor internationell studie genomförs vart femte år för att kartlägga tioåring-

ars läsförmåga. Studien benämns PIRLS, Progress in Reading Literacy Study, 
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och utfärdas av IEA. 7 Senast studien genomfördes var 2006 och i den rapport 

där Mullins, Martin, Kennedy & Foy (2007) analyserar studiens resultat lyfts 

även tioåringarnas attityd till läsning samt deras läsvanor fram. Författarna ser 

tydliga samband mellan positiv attityd till läsning och god läsförmåga. Även 

att läsa nästan varje dag tycks ha positiv inverkan på barnets läsförmåga.  

När det gäller attityder till läsning ligger svenska tioåringar under det in-

ternationella medeltalet. 45% av de svenska tioåringarna ser mycket positivt på 

läsning medan 10% anser sig vara helt ointresserade. Den grupp som är 

negativt inställd har dessutom växt sedan 2001 års undersökning samtidigt 

som antalet tioåringar som är mycket eller ganska intresserade av läsning har 

sjunkit. På sin fritid läser två tredjedelar av de svenska tioåringarna varje dag 

eller flera gånger i veckan, vilket är ungefär som studiens medeltal ser ut. Den 

resterande tredjedelen läser mer sällan eller aldrig och även här ökar antalet 

elever i den negativt inställda gruppen. I Mullins et al. (2007) analys framgår 

dock att svenska tioåringar i stor utsträckning ser sig som mycket goda läsare 

och placerar sig i denna fråga som tredje högsta land.  

Studien visar att trots att inställning och avsatt tid för läsning minskat hos 

svenska elever läser de avsevärt mycket mer skönlitteratur på sin fritid än vad 

de ägnar åt informationsläsning i tidningar och facklitteratur. Inte heller 

använder sig svenska barn av Internet som källa för att läsa artiklar eller 

böcker. Svenska tioåringar med läsintresse tycks alltså helst läsa skönlitterära 

böcker och då i fysisk form. 

Medan detta ger en statistisk bild av svenska fjärdeklassares läsvanor och 

attityder till läsning i ett internationellt perspektiv har Park (2011) analyserat 

amerikanska tioåringars svar i PIRLS 2006 ur ett mer motivationsteoretiskt 

perspektiv. I likhet med Mullins et al. (2007) menar Park (2011) i sin studie att 

elevers självuppfattning såväl som deras attityd till läsning i sig är av stor vikt 

vid läsning och för läsförmågan. Vidare menar författaren att motivation till 

läsning är komplext och elevers attityder till läsning innefattar både självkäns-

la samt inre och yttre motiverande faktorer. Vad gäller självkänsla avses 

elevers syn på sin egen läsning och hur de upplever att andra ser på deras 

läsförmåga. PIRLS frågor om huruvida eleven anser läsning vara roligt eller 

tråkigt och om det görs frivilligt ses som exempel på indikatorer för inre 

motivation.  

Yttre motiverande faktorer går däremot att utröna från frågor som ger en 

bild av huruvida eleven exempelvis pratar med andra om böcker, ser läsning 

som en viktig kompetens för framtiden eller om läsning ses som påtvingat. I 

Parks (2011) analys framgår att de inre och yttre faktorerna till viss del samspe-

lar, men att de även kan påverka varandra negativt. För att yttre motivation 

ska ge ett positivt utslag krävs att individen har en relativt god inre motivation 

inför uppgiften. Om de inre motiverande faktorerna inte är tillräckligt goda 

riskerar glappet till de yttre ställda faktorerna bli för stort och därmed tappa 

effekt. Detta innebär att mer motivation inte nödvändigtvis leder till ett bättre 

resultat.  

                                                 
7 International Association for the Evaluation of Educational Achievement 
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Mer konkreta exempel 

Det har varit något svårt att enbart hitta artiklar och avhandlingar som 

behandlar det valda åldersspannet, dvs. elever i år 2 respektive år 5. Brink 

(2005) bekräftar avsaknaden av studier gällande läsning och läsintresse under 

de första skolåren. Författaren uttrycker att en större mängd studier inom 

dessa områden gjorts i slukaråldern8, men att de allra flesta studier riktar sig 

mot barn och ungdomar i ännu högre åldrar. För att ge en bredare bild av vilka 

faktorer som elever ser som motiverande för skönlitterär läsning har jag valt 

att även inkludera studier som gjorts av äldre elevers attityder till läsning. 

Trots att dessa studier inte passat in exakt för den aktuella åldern har de gett 

möjlighet att se mönster och tendenser gällande elevers attityder och läsvanor 

ur ett större åldersspann. Detta har varit behjälpligt i jämförelsen emellan de 

båda åldersgrupper som denna uppsats inriktar sig på.  

Hedemark (2011) presenterar en studie där tioåringars syn på läsning har en 

central roll och i vilken framkommer flera olika faktorer som påverkar barns 

motivation till läsning. En sådan faktor kan sammanfattas som litteraturen i 

sig. Barnen i studien uttrycker att de väljer böcker utifrån om de anses som 

flick- eller pojkböcker. En genre som både pojkar och flickor söker sig till och 

som tycks vara könsneutral är spänningslitteraturen. Bokens handling kan 

också vara avgörande: det är viktigt att den är spännande och medryckande 

för att intresse för fortsatt läsning ska uppstå. Även bokens omfattning och 

textstorlek, samt om litteraturen anses vara anpassad till den egna åldern är av 

vikt. Dessa två sista faktorer kan med andra ord ses som i vilken grad boken i 

fråga svarar mot det enskilda barnets läsförmåga. Hit kan i viss mån även i 

vilken grad litteraturen svarar mot individens egna erfarenheter och därmed 

upplevs meningsfull räknas.  

I rapporten lyfts även fram som viktigt den miljö där läsning sker. En lock-

ande läsmiljö beskrivs som mysig, skön och tyst. Om barnets intresse för den 

lästa boken är stort tycks dock den omgivande miljön spela mindre roll. 

Ytterligare en aspekt som påverkar barns motivation till läsning är enligt 

Hedemark (2011) huruvida barnet kommer från ett läsande hem eller ej samt 

om högläsning förekommer. Även barnets syn på läsning, exempelvis om 

läsning ses som något underhållande eller som något som görs i brist på annat 

eller sker ur en nyttoaspekt, påverkar lusten att läsa.  

Hedemarks (2011) rapport pekar alltså på att litteraturen i sig och i vilken 

relation den står till läsaren inverkar på motivationen till läsning. Likaså är 

attityden till läsning bunden till barnets syn på läsning och påverkas av det 

läsintresse som finns i den närmaste omgivningen.  Även i Hughes-Hassel & 

Lutz (2006) studie av amerikanska elevers, i åldern 10 till 15 år, attityder till 

läsning framgår att elevers motivation till läsning påverkas av människor i 

deras närhet, så som föräldrar, lärare och kompisar. Studien visar att eleverna 

står under påverkan av olika typer av inflytande. Å ena sidan kan det handla 

                                                 
8 Med slukaråldern menas den ålder när barn läser mycket böcker och ofta i samma 

typ av genre. Denna typ av läsning är vanlig i elvaårsåldern, men enligt Brink (2000) 

gäller detta slukande inte alla utan endast en minoritet av barnen i denna ålder. 
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om uppmuntran i form av att föräldrar uppmanar till läsning, å andra sidan 

upplevs läsning som ett krav i form av att läraren säger att eleverna måste.  

Studiens pojkar anger i högre grad lärare som pådrivande som orsak till 

läsning, och pojkarna är i större utsträckning mer negativt inställda till läsning 

än flickorna. 

Liksom Hedemark (2011) påpekar även Hughes-Hassel et al. (2006) att det 

är viktigt för motivationen till läsning att litteraturen motsvarar läsförmågan. 

Författarna betonar även att det är av stor betydelse att matcha litteraturen till 

varje enskild elevs läspreferenser.  Förhållandet mellan elevens läsförmåga och 

den inverkan skolläsningen har på elevernas läsmotivation understryks även i 

Molloys (2008) beskrivning av högstadieelevers litteraturarbete. En aspekt som 

påverkar intresset är enligt författaren vilken typ av lässtrategier som krävs 

hos eleven för att tillgodogöra sig innehållet i litteraturen. Eleven använder sig 

av olika strategier beroende på syftet med själva läsningen: läser hon en 

självvald bänkbok9 har eleven sannolikt valt en bok som svarar mot hennes 

egen erfarenhetsvärld och intressen, men om litteraturen är vald av läraren 

kan ett glapp mellan litteraturen och elevens förmågor uppstå.  

Med lärarvald skönlitteratur finns oftast ett förutbestämt syfte som tvingar 

eleverna att använda andra typer av strategier än för läsning av den självvald 

litteratur. I fallet med lärarvald litteratur kan målet med läsningen exempelvis 

handla om att skriva recension eller för att svara på frågor om det lästa, vilket 

medför andra lässtrategier än för frivillig läsning.  Grunden för lässtrategier, 

menar Molloy (2008), börjar eleverna utveckla redan i tidig ålder genom sina 

första möten med skönlitteratur. Eleverna kan veta hur man läser, men sakna 

strategier för skönlitterär läsning. Författaren skiljer här på läskunnighet och 

att ha läsförståelse. 

En annan faktor som påverkar elevernas intresse för läsning är enligt Mol-

loy (2008) huruvida syftet med skönlitterär läsning i skolan är tydligt för 

eleverna. När elever inte förstår varför de läser böcker i skolan får de svårt att 

finna drivkraft till läningen. Fler aspekter på läsmotivation kopplat till läs-

ningens syfte pekar Hughes-Hassel et al. (2006) på i sin studie. Här uppger 

fyra av tio elever att de läser för att lära sig och drivande faktorer för denna 

typ av läsning är att lyckas i skolan och för att det anses vara viktigt för 

framtida studier och arbete.  

Läsvanor och läspreferenser 

De flesta studier som behandlar läsmotivation inkluderar vanligen även 

läsvanor. Läsvanor ger en bild av i vilken uträckning och på vilka vis elever är 

motiverade till att läsa och läspreferenser kan ge en inblick av vad som är 

viktiga bitar för att ett läsintresse ska uppstå. 

Som tidigare nämnts visar, enligt Mullins et al. (2007), den senaste PIRLS-

undersökningen att majoriteten av svenska tioåringar på sin fritid läser minst 

en gång i veckan. Samtidigt läser de mer sällan tidningar eller facklitteratur 

                                                 
9 Bänkbok är en skönlitterär bok som läses tyst i skolan. Boken är ofta är självvald av 

eleven och svarar därmed oftast mot hennes egna erfarenheter och intressen i högre 

grad än bok som inte valts av eleven själv (Molloy, 2008). 
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och att läsa böcker eller artiklar via Internet är ovanligt. Både när det gäller 

informationsläsning och skönlitterär läsning via Internet ligger svenska elever 

under det internationella snittet. Amerikanska tioåringar visar i PIRLS ett 

något högre intresse för dessa typer av läsning än svenska barn, men även 

USA placerar sig under det internationella snittet. I Hughes-Hassel et al. (2006) 

analys av amerikanska ungdomars attityder till läsning framkommer däremot 

att eleverna visar ett stort intresse för dagstidningar och magasin. Författarna 

visar dock på vissa skillnader mellan pojkar och flickor. Pojkar läser i större 

utsträckning än flickor dagstidningar, och vad det gäller preferenser föredrar 

de serier och sport- eller bilrelaterade tidningar medan många av flickorna 

angav modemagasin som favorittidning. Att dessa båda studier motsäger 

varandra skulle delvis kunna bero på att eleverna i Hughes-Hassels et al. 

(2006) studie är något äldre än de elever som deltar i PIRLS. Detta skulle 

föreslå att äldre elever tenderar visa sig mer positiva till informationsläsning i 

form av tidningar och magasin.  

Ett liknande läsintresse som de svenska eleverna ger uttryck för i PIRLS 

framkommer även av Hughes-Hassel et al. (2006) undersökning. I studien 

uppger hälften av eleverna att de gillar att läsa, men att de anser att de sällan 

har tid till läsning på fritiden. Trots detta läser majoriteten av studiens elever 

ofta på fritiden, men läsfrekvensen sjunker under lovperioder. 

Sett ur ett åldersperspektiv ger Davies & Brember (1993) en bild av yngre 

elever som mer positiva till läsning i skolmiljö än äldre.  Sammantaget finns 

dock ett större intresse hos elever att läsa hemma än i skolan. Genomgående 

hos studiens åldersgrupper är att eleverna helst läser skönlitterära berättelser, 

men serietidningar kommer på en andra plats.  

Även Brink (2005) jämför elevers läspreferenser utifrån olika åldersgrupper, 

men även ur ett genusperspektiv. Författaren presenterar en undersökning 

gällande elevers läspreferenser i år 1-3 och i år 6. I år 2 var pojkar mer indivi-

duella i sitt bokval medan flickgruppen valde ganska lika böcker. Pojkar 

tycktes också vara mer beroende av att läsa böcker där huvudpersoner och 

handling kunde kopplas till det egna könet. De undvek helst att läsa böcker 

som behandlar ämnen som setts som traditionellt kvinnliga, så som relationer 

och kärlek. Flickorna i denna ålder läste dock även böcker med manliga 

huvudpersoner. I år 6 har dessa skillnader minskat och pojkar är mer öppna 

för att läsa böcker med kvinnliga hudpersoner. Tydligt könsstereotypa böcker 

fick av eleverna mycket negativa omdömen. Både flickor och pojkar var 

individuella i sina bokval.  

Brinks (2005) studie utgår från ett genusperspektiv och deltagarantalet i 

studien är relativt lågt. Utifrån studiens storlek bör kanske inga långtgående 

slutsatser dras av resultatet. Trots att denna studie är relativt liten i omfång 

och att den inte har riktigt samma fokus som detta examensarbete är de 

slutsatser som här tagits upp dock relevanta för uppsatsens diskussionsdel.  
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Syfte och metod 
Inledningsvis lyfts de frågeställningar som undersökningen och uppsatsen 

vilar på fram. Därefter ges en beskrivning av tillvägagångssättet för utforman-

det av själva enkäten, utförandet av undersökningen och bearbetningen av det 

insamlade materialet. Avslutningsvis nämns de etiska avvägningar som gjorts 

vid datainsamlingen. 

Syfte 

Uppsatsens syfte är att jämföra likheter och skillnader mellan vad elever i år 2 

och år 5 anser vara motiverande för skönlitterär läsning. Uppsatsen syftar även 

till att jämföra läsvanor de båda åldersgrupperna emellan. De frågeställningar 

jag utgår från i denna uppsats är: 

 Vilka faktorer anser elever i år 2 respektive år 5 vara motiverande för 

skönlitterär läsning? 

 Vilka likheter respektive skillnader mellan elevers motivation till skön-

litterär läsning kan ses mellan de båda åldersgrupperna?  

 Vilka läsvanor uppger sig elever i år 2 respektive år 5 ha?   

Utifrån dessa frågeställningar försöker jag genom insamlade uppgifter och i 

analysen av desamma skapa en bild av vilka likheter och skillnader som finns 

dessa båda åldersgrupper emellan.  

Metod 
Nedan ges en bild av hur jag tagit kontakt med skola, föräldrar och elever 

varpå en beskrivning ges av själva genomförandet av datainsamlingen. 

Därefter ges en motivering till varför enkätstudie valts som metod, samt en 

beskrivning av hur jag gick tillväga vid utformningen av enkäten. Slutligen 

presenteras hur det insamlade materialet bearbetats, samt en kortfattad 

kommentar om vilka etiska principer som beaktats under arbetet med denna 

uppsats.  

Tillvägagångssätt och urval 

Jag valde att utföra datainsamlingen på en skola vars arbetssätt, lärare och 

elevgrupper jag kände till sedan tidigare. Skolan har åldersblandade klassin-

delningar, vilket jag ansåg passa bra för undersökningen då elevantalet i de 

båda åldersgrupperna hölls nere. Ett resonemang kring deltagarantalet sker 

mer utförligt i koppling till valet av metod under rubriken Avvägande för 

datainsamlingen. För att återgå till tillvägagångssättet valde jag att i första 

hand kontakta de klasslärare som jag varit i kontakt med tidigare och som jag 

hoppades skulle se undersökningen som intressant. 

Inledningsvis kontaktade jag den ansvariga rektorn och efter att ha fått 

hennes samtycke om att genomföra enkätundersökningen på den aktuella 
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skolan kontaktade jag de klasslärare jag kände till sedan tidigare. Både 

klassläraren för år 2 och för år 5 välkomnande mig att genomföra studien i 

deras klass. De båda lärarna assisterade mig därefter genom att skicka hem ett 

missiv till elevernas föräldrar med förfrågan om att få tillstånd att lämna ut 

enkäten till deras barn (se bilaga 1). I år 2 skickades missivet hem med tio 

elever varpå samtliga elever fick godkännande att delta i enkäten. I år 5 var 

antalet elever elva och även här fick samtliga godkännande att delta i under-

sökningen.  Eleverna själva fick också tillfälle att välja om de ville delta i 

enkätundersökningen eller ej efter att jag personligen presenterat mitt arbete 

för dem. I år 2 svarade tio elever på enkäten: fem pojkar och fem flickor. I år 5 

var en elev inte närvarande vid enkättillfället vilket resulterade i att tio elever 

deltog: sju pojkar och tre flickor.  

Utförande av datainsamling 

Enkätundersökningen i år 5 genomfördes en eftermiddag mitt i skolveckan. De 

tio eleverna i år 5 var de enda eleverna i klassrummet och arbetade i stillhet 

med en skriftlig uppgift i svenska innan de avbröts för att ge tid för studien. 

Efter att eleverna plockat undan det material de arbetat med samlade läraren 

eleverna vid bord i en del av klassrummet där jag tog vid. Klassrummet 

eleverna befann sig i är deras egna och det rum på skolan där de spenderar 

mest klassrumstid. Eleverna hade förberetts på att jag skulle komma och låna 

lite av deras tid. Jag inledde med att presentera mig själv som lärarstudent och 

därefter mitt arbete med uppsatsen.  En förklaring gavs av vad uppsatsen 

handlade om och jag poängterade att den enkät som eleverna skulle komma 

att svara på var viktig för mitt arbete.  

Därefter förklarade jag enkätens uppbyggnad och påpekade för eleverna att 

de första frågorna handlade om dem själva, efterföljt av frågor som handlade 

om hur ofta de brukar göra vissa saker och slutligen frågor om deras egna 

åsikter. Jag gick igenom de olika graderna av svarsalternativ och konkretisera-

de dem genom olika exempel. Även enkätens sista fråga nämnde och eleverna 

uppmuntrades att svara på denna om de kände att de ville tillägga något när 

de svarat på enkäten. Under presentationens gång ställdes några frågor från 

eleverna, både vad gällde examensarbetet i sig och enkätens uppbyggnad. Jag 

försökte svara på dessa frågor genom att förtydliga den information som 

tidigare getts. Innan eleverna fick enkäterna uppmanade jag dem att läsa 

noggrant och ta god tid på sig när de svarade på frågorna. Jag talade även om 

att jag gärna svarade på deras funderingar om några sådana skulle uppstå 

under ifyllandet av enkäten. 

Efter presentationen spred eleverna ut sig vid borden i klassrummet och 

enkäten fylldes i under tystnad. De första eleverna blev klara efter drygt fem 

minuter, varpå de övergick till tyst läsning. De flesta eleverna tog närmare tio 

minuter på sig att fylla i enkäten. Några frågor ställdes under ifyllandets gång, 

exempelvis om eleverna skulle skriva namn på enkäten. En elev ville även 

förklara för mig att den kryssat fel och visade mig vilket alternativ som var det 

rätta.   
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Enkätundersökningen i år 2 genomfördes en måndag en och en halv vecka 

efter att jag besökt den äldre årskursen. Vid tillfället ringde läraren in eleverna 

från lunchrasten, varpå eleverna som skulle delta i undersökningen hänvisa-

des till ett grupprum i anslutning till det vanliga klassrummet där jag väntade. 

Jag samlade eleverna i en soffa och presenterade därefter mig själv och min 

undersökning liksom jag gjorde i år 5. Efter presentationen och genomgången 

av frågorna placerade sig eleverna vid rummets tre bord och jag delade ut 

enkäten. Eleverna svarade lugnt och tyst på enkäten och ställde vid några 

tillfällen frågor till mig. Frågorna handlande om ords betydelse, exempelvis 

frågade eleverna om vad som menades med artiklar, fantasy, omslagsbild samt 

uttrycket ”har stor stil”.  

Eleverna i år 2 tog längre tid på sig än eleverna i år 5 och tiden det tog att 

besvara frågorna varierade mer inom gruppen. I den yngre klassen var den 

första eleven klar efter cirka tio minuter, de allra flesta någonstans mellan 

femton och tjugo minuter och den som behövde längst tid satt närmare 

trettiofem minuter med enkäten. Allt eftersom eleverna hade svarat klart på 

enkäten lämnade de rummet för att fortsätta att arbeta tillsammans med de 

övriga i klassen. Det faktum att eleverna lämnade rummet när de blev färdiga 

var lite olyckligt. En elev behövde mycket mer tid än de andra, vilket gjorde att 

denne blev helt ensam kvar i rummet. När de var flera elever i rummet hade 

jag gått runt bland borden, men nu satte jag mig ner vid det bord där den 

ensamma eleven satt. För att inte stressa eleven och för att inte peka ut denne 

genom att rikta hela min uppmärksamhet mot eleven började jag föra anteck-

ningar över genomförandet av enkäten i klassen. Efter en stund frågade jag 

dock om vi skulle hjälpas åt att läsa. Eleven avböjde, men efter att jag frågat 

ställde eleven fler frågor om ord som den hade svårt att läsa än vad eleven 

gjort innan.  

Avvägande för datainsamling 

I mitt val av metod för studiens datainsamling var intervju- eller enkätunder-

sökning de starkaste alternativen. Att göra intervjuer innebar en möjlighet att 

göra djupa nedslag i elevers tankar kring läsning, men samtidigt skulle de 

medföra mycket arbete i form av transkribering och tolkning. Inom omfånget 

av en uppsats på denna nivå skulle antalet intervjuer behöva hållas ner, vilket 

här skulle medföra att få elever i respektive årskurs skulle få komma till tals. 

Enkätens utformning, med val av lämpliga frågor och passande svarsalterna-

tiv, medförde i mitt fall mer konkreta möjligheter att jämföra svaren från de 

båda åldersgrupperna sinsemellan.  

I utformandet av enkäten har jag utgått från Trots (2001) tankar om vad som 

kännetecknar ett tydligt frågeformulär. Författaren betonar vikten av struktur 

och tydlighet, men också av att vara konsekvent i såväl ordval som i uppställ-

ning av frågor och svarsalternativ. Viktigt är även att använda ett språk som är 

enkelt att förstå för de svarande.  För att inte styra den svarande bör frågor 

formuleras kortfattat, tydligt samt så neutralt som möjligt. För att göra svaren 

rättvisa bör de angivna svarsalternativen utesluta varandra och inte vara 
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överlappande, inte heller ska ordningen de förekommer i eller formuleringen 

av alternativen ge sken av att något svar är mer rätt än andra.  

De frågor med svarsalternativ som återfinns i min enkät (se bilaga 2) är av 

två olika slag. Dels förekommer sakliga frågor, som de som behandlar elever-

nas läsvanor, vilka syftar till att ge en bild av hur ofta eller hur mycket något 

sker. Dels förekommer frågor som syftar till att visa på elevernas attityd till 

vissa ämnen. Enligt Trots (2001) kräver denna typ av frågor mer tolkning av de 

svarande än vad de sakliga frågorna gör. Dessutom kan svarsalternativ 

formulerade som sällan eller ofta upplevas olika av olika svarande. I en studie 

som denna, som syftar till att jämföra vad elever själva finner motiverande för 

läsning, anser jag dock att denna typ av frågor krävs för att ge en nyanserad 

bild av ämnet och jag har försökt att formulera svarsalternativen till dessa 

frågor så tydligt som möjligt.  

För att inte uppfinna hjulet på nytt utgick jag i utformandet av min enkät 

från det frågeformulär som använts i PIRLS 2006. 10 Denna stora studie riktar 

sig till barn i samma ålder som de äldsta respondenterna av min enkät, vilket 

gett goda förutsättningar att jämföra mitt resultat med de studier som utgår 

från PIRLS. Förutom att undersöka elevers läsförmåga ställs i PIRLS-

undersökningen frågor gällande attityd till läsning, läsvanor och läspreferenser 

i en separat enkät. 11 Jag har i flera fall fritt översatt påståenden från PIRLS-

enkäten och använt mig av dessa i min enkät. Den ursprungliga enkäten är 

dock betydligt mer omfattande än den jag har gjort och jag har medvetet 

plockat bort sådana frågor och påståenden som känts oväsentliga. Samtidigt 

har jag lagt till egna frågor och påståenden som varit mer relevanta för min 

studie. Den enkät som jag utformat riktar sig dessutom till två olika ålders-

grupper och för att anpassa till den lägre ålderskategorin har jag i utformandet 

försökt vara extra noga med att undvika svåra ord och formuleringar och att 

vara konsekvent med svarsalternativen.  

Som inledningsvis nämnts övergavs idén om att göra intervjuer, men det 

går inte att bortse från att metoden ger möjlighet till mer öppna och personliga 

svar än vad en enkät kan leda till. Öppna frågor, liknande intervjufrågor, där 

svarsalternativ saknas och den svarande på egen hand får föra fram sin åsikt 

kan dock även användas vid enkätformat. Men svar lämnade i skriven form 

medför i detta fall en rad svårigheter. Trots (2001) benämner enkäter där en 

eller flera frågor saknar svarsalternativ som ostrukturerade och menar att när 

antalet frågor med svarsalternativ sjunker blir även standardiseringen låg. 

Vidare blir de skrivna svaren på denna typ av frågor ofta svårtydda och 

svarsbortfallet kan bli stort. Att bygga sin enkät på denna typ av öppna frågor 

är således inte en god idé, men Trots (2001) framhåller att enkäten kan avslutas 

med en öppen och kravlös fråga där de svarande själva kan framföra sina 

åsikter. För att se om mina respondenter önskade tillägga något till de frågor 

                                                 
10 Progress in International Reading Literacy Study  - en stor internationell studie som 

genomförs vart femte år och som syftar till att undersöka 10-åringars läsförmåga 

(Mullins et al., 2007). 
11 PIRLS-enkäten återfinns på http://timss.bc.edu/PDF/P06_StudentQuestionnaire.pdf 

http://timss.bc.edu/PDF/P06_StudentQuestionnaire.pdf
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som de svarat på tillade jag därför ”Vill du berätta något mer om din läsning?” 

som sista fråga i min enkät (se bilaga 2).  

Analys och tolkning 

De enkäter som eleverna svarade på valde jag att i första hand bearbeta utifrån 

årskurs. Till en början skiljdes även pojkar och flickors svar åt inom de båda 

åldersgrupperna. Jag sammanställde svaren genom att dra färgkodade streck 

invid frågorna på en tom enkät. På så viss fick jag en snabb överblick över hur 

eleverna svarat. Hur elever svarat beroende på kön var för denna undersök-

ning ointressant så när resultaten senare sammanställdes via dator ställdes 

resultatet endast upp årskursvis. Jag insåg att det blev tydligast att samla och 

presentera resultaten för de båda åldersgrupperna under samma fråga och 

svarsalternativ. På så sätt ges lättare en överblick över och en god förutsättning 

för jämförelse mellan de båda åldrarna (se bilaga 3). Delar av denna samman-

ställning presenteras under rubriken Resultat och ligger till grund för uppsat-

sens diskussionsdel. I resultatavsnittet presenteras svaren på de frågor som 

anses vara mest relevanta för uppsatsens syfte, nämligen att jämföra motiva-

tionen för läsning mellan de båda åldersgrupperna. 

Vid sammanställningen av elevernas svar blev det tydligt att ett visst internt 

bortfall förekommit. Ejlertsson (2011) definierar internt bortfall som de frågor i 

enkäten som lämnas obesvarade av den svarande. Författaren påpekar att 

bortfall i studien inte får åsidosättas utan bör redogöras för i den slutliga 

rapporten. Till internt bortfall har jag, förutom de frågor som elever glömt att 

svarat på, även valt att räkna de frågor där eleverna kryssat i flera svar trots att 

endast ett svar var möjligt. Dessa bortfall markeras i de sammanställningar 

som gjorts genom en upphöjd markering vid den aktuella frågan i tabellen. 

Markeringen talar om huruvida det gäller ett internt bortfall eller flera och 

vilken årskurs bortfallet inträffade (se bilaga 3). Totalt handlar det om trettioen 

bortfall spridda över tjugosex olika frågor. Därmed var det fem frågor som 

flera elever, alltså inte bara en enskild elev, misslyckades att svara på. Dessa 

var frågorna 5 e,  7 d, 9 c, 9 d och 9 e (se bilaga 3). Att en och samma fråga inte 

har kunnat besvarats av flera elever skulle kunna tyda på att dessa var svårare 

att tolka än andra frågor. 

Etiska överväganden 

Vid planering och genomförande av enkätundersökningen har de forsknings-

etiska grundregler som beskrivs i Mittuniversitetets dokument Riktlinjer för 

examensarbete inom lärarutbildningen beaktats. En mer utförlig genomgång av 

dessa riktlinjer återfinns i Vetenskapsrådets text Forskningsetiska principer inom 

humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. De forskningsetiska riktlinjerna har i 

detta arbete följts såtillvida att berörda parter för undersökningen först 

informerades om studiens syfte. Efter att ha tagit del av en presentation av 

uppsatsen, i form av ett hemskickat brev, fick vårdnadshavare ge sitt samtyck-

te till barnets deltagande i studien (se bilaga 1). Barnen fick vid tillfället när jag 

träffade dem själva bestämma om de ville delta eller ej. I linje med konfidentia-

litets- och nyttjandekravet har personuppgifter och svar skyddats och endast 
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använts av mig personligen i arbetet med denna uppsats. Enkäterna fylldes i 

anonymt och skolans namn har utelämnats i denna uppsats, vilket försvårar att 

svar kan kopplas ihop med enskilda elever.  
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 Resultat 
Nedan presenteras de resultat som enkäterna gett. För att tydliggöra samban-

den mellan olika frågor samlas resultaten under ett antal underrubriker. 

Utifrån vilka ämnen som frågorna behandlar har resultaten sammanställts i 

olika tabeller. De resultat som presenteras nedan diskuteras i den resultatdis-

kussion som följer under nästa avsnitt. Nedan följer ett urval av de resultat 

som anses viktiga för denna diskussion. Vissa frågor har här plockats bort 

eftersom det i efterhand visade det sig att vissa av de frågor som ställdes i 

enkäten inte var relevanta i detta sammanhang. Detta har nämnts tidigare och 

diskuteras även utförligare under rubriken Metoddiskussion. Frågorna i sin 

helhet återfinns i den bifogade enkäten (se bilaga 2) och en sammanställning 

av samliga resultat återfinns i bilaga 3. 

Läsning i skolan 
Fråga 6 och 7 syftar båda till att undersöka hur ofta olika läsrelaterade aktivite-

ter förekommer i klassrummet. Nedan presenteras ett urval av de frågor som 

återkommer i uppsatsens diskussionsavsnitt. 

Tabell 1 

Läsning i skolan 

Varje dag 

eller nästan 

varje dag 

En eller två 

gånger i 

veckan 

En eller två 

gånger i 

månaden 

Aldrig eller 

nästan 

aldrig 

år 2 år 
5 

år 2 år 5 år 2 år 5 år 2 år 5 

6 a) Min lärare läser högt för 

klassen 
4 3 3 7 2 - 1 - 

6 d) Jag läser en bok som jag 

själv har valt 
9 8 1 1 - - - 1 

6 e) Jag läser tyst för mig 

själv*2 
8 9 - 1 - - 1 - 

7 a) Jag skriver om det jag 

nyss läst 
5 1 - 2 1 4 4 3 

7 c) Jag läser och svarar 

sedan på frågor på ett 

papper 

5 - 1 2 2 6 1 2 

7 d) Jag läser och svarar 

sedan muntligt på 

frågor*2, *5 

2 - 5 1 - 5 2 3 

*2internt bortfall år 2 

*5internt bortfall år 5 

Resultaten som presenteras i tabellen ovan visar att eleverna, oavsett ålders-

grupp, ägnar sig åt tyst läsning i en självvald bok minst en gång i veckan, men 

vanligtvis mer ofta än så. Eleverna lyssnar även ofta till högläsning i klass-
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rummet. Att skriva om det man läst, eller att på något vis svara på frågor om 

det lästa är vanligare i år 2 än i år 5. 

Läsvanor 
Enkätfråga 5 går in på mer generella läsvanor, exempelvis hur ofta elever läser 

olika sorters texter. Tillsammans med svaren från denna fråga presenteras 

nedan även några aspekter kring elevernas läsning på friden. 

Tabell 2 
Läsvanor 

Varje dag 

eller nästan 

varje dag 

En eller två 

gånger i 

veckan 

En eller två 

gånger i 

månaden 

Aldrig eller 

nästan 

aldrig 

år 2 år 
5 

år 2 år 5 år 2 år 5 år 2 år 5 

4 a) Jag läser högt för någon 

hemma 

6 - 9 5 1 1 - 4 

4 b) Jag lyssnar på någon som 

läser för mig hemma 
3 1 4 2 2 1 1 1 

5 c) Jag läser berättelser eller 

artiklar på Internet*2 
1 2 1 5 1 - 7 3 

5 d) Jag läser faktaböcker om 

saker jag vill lära mig 

mer om*2, *5 

3 2 3 4 1 1 2 2 

5 e) Jag läser berättelser i 

böcker*2 
5 4 3 - - 4 1 2 

5 f) Jag läser artiklar i 

tidningar*2 
1 3 2 4 2 2 4 1 

*2internt bortfall år 2 

*5internt bortfall år 5 

Resultaten som kan kopplas till elevernas läsvanor visar att de yngre eleverna i 

jämförelse med de äldre mer ofta både läser för någon i hemmet och även 

lyssnar på högläsning av någon hemma. De flesta av eleverna i år 2 uppger 

dessutom att de läser berättelser i böcker minst en gång i veckan eller mer ofta. 

Bland eleverna i år 5 finns däremot ett glapp mellan fyra elever som läser 

berättelser varje dag eller nästan varje dag och resterande elever som läser två 

gånger i månaden eller mer sällan. Att ägna sig åt informationsläsning, så som 

att läsa artiklar i tidningar eller på Internet, är vanligare bland de äldre 

eleverna än de yngre. 

Läspreferenser 
De frågor som i enkäten ställdes kring läspreferenser var utformade som 

attitydfrågor. Dels ställdes frågor kring böckers utformning, vilka eleverna 

svarade på genom att kyssa för i vilken grad olika påståenden stämde in med 

deras åsikter. Dels fick eleverna kryssa för vilka typer av böcker de gillar att 

läsa, samt själva fylla i genrer om de ansåg någon saknas bland alternativen.  
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Tabell 3 
Läspreferenser 

    

11 Det är viktigt att 

boken jag läser… 

Stämmer 

helt 
Stämmer 

ganska bra 
Stämmer 

inte så bra 
Stämmer 

inte alls 

år 2 år 5 år 2 år 5 år 2 år 5 år 2 år 5 

a) …har en bra omslagsbild*2 3 2 2 6 2 2 2 - 

b) …handlar om personer i 

min egen ålder*2 
4 - 3 3 1 3 1 4 

c) …har stor stil*5 2 1 4 3 1 3 3 2 

d) …har många bilder*5 4 - 1 1 3 3 2 5 

e) …är tunn*5 - - 4 1 - 3 6 5 

f) …är tjock*5 7 4 2 2 - 3 1 - 

*2internt bortfall år 2 

*5internt bortfall år 5 

Tabell 4 
Läspreferenser 

10 Vad tycker du om för typer av böcker? 

 år 2 år 5  år 2 år 5 

Mysterieböcker 7 4 Faktaböcker 5 4 

Böcker om kärlek 3 3 Böcker om vampyrer 6 4 

Fantasy 6 6 Sportböcker 5 - 

Hästböcker 5 1 Böcker som handlar om… 5 8 

Böcker om spöken 7 3    

Utöver de resultat som presenteras i tabellerna ovan uppgav fem elever i år 2 

egna typer av böcker som de tyckte om. I denna åldersgrupp angav dessa 

elever ett ytterligare alternativ var. Dessa var: familjer, flickor, hundar, katter 

samt titeln Vem stal blåbärspajen. Bland eleverna i år 5 uppgav åtta elever 

ytterligare titlar, en av eleverna uppgav flera typer av genre. De egna ämnen 

som eleverna i år 5 tog upp var: roliga saker, spänning, gangstashit, ungdoms-

romaner, graffiti, Afrika, spänning och magi. Två elever nämnde hiphop. Här 

kan också nämnas att en elev i år 5 på enkätens sista öppna fråga (fråga 12, se 

bilaga 2) skrev ”jag älskar serier”. 

Tabellerna och svaren från den öppna frågan visar att eleverna oavsett ålder 

är mycket individuella i sina bokval. Vad som anses vara önskvärda kriterier 

för den bok som ska läsas varierar både när det gäller formmässiga aspekter så 

som textstorlek och tjocklek, samt även innehållsmässigt.  
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Attityder och självbild 

Nedan samlas resultaten från de frågor som visar på elevernas attityd till 

läsning. Här återfinns förutom de påståenden som eleverna fått bedöma hur 

väl de överensstämmer med deras egna åsikter även en fråga som visar på hur 

ofta en viss typ av läsning sker. Den sistnämnda är hämtad från fråga 4. 

Förutom de frågor som visar på attityder till läsning finns i resultatsamman-

ställningen även frågor som återspeglar elevers syn på sin egen läsförmåga. 

Tabell 5 
Attityder och självbild 

Varje dag 

eller nästan 

varje dag 

En eller två 

gånger i 

veckan 

En eller två 

gånger i 

månaden 

Aldrig eller 

nästan aldrig 

år 2 år 5 år 2 år 5 år 2 år 5 år 2 år 5 

4 
e) 

Jag läser för att det 

är roligt 
7 6 3 3 1 - - - 

 Stämmer helt Stämmer 

ganska bra 
Stämmer inte 

så bra 
Stämmer inte 

alls 

år 2 år 5 år 2 år 5 år 2 år 5 år 2 år 5 

8 
a) 

Jag läser bara om jag 

måste*2 
- 2 2 2 - 3 7 3 

8 
d) 

Jag måste kunna läsa 

bra i framtiden*2 
6 4 1 6 1 - 1 - 

8 
e) 

Jag tycker om att 

läsa*2 
7 6 1 2 1 2 - - 

9 
a) 

Att läsa är enkelt för 

mig*2 
7 6 1 4 1 - - - 

9 
b) 

Jag läser inte lika bra 

som andra i min 

klass*5 

1 - 3 1 2 4 4 4 

9 
e) 

Andra (lärare, 

kompisar, familj) 

tycker jag är bra på 

att läsa*2, *5 

7 2 2 5 2 2 - - 

*2internt bortfall år 2 

*5internt bortfall år 5 

Av de sammanställda resultaten kan ses att många elever, både i år 2 och i år 5, 

anser att läsning är roligt och att de tycker om att läsa. Några undantag 

förekommer dock och dessa är vanligare i den äldre åldersgruppen. De äldre 

eleverna har däremot en större tilltro till sin egen läsning och anser att de är 

ungefär lika duktiga som klasskompisarna på att läsa. Eleverna i år 5 uppger 

även att de anser att läsning är viktigt för framtiden i högre utsträckning än 

vad de yngre eleverna gör. 
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 Diskussion 
Under denna rubrik diskuteras både metoden för den genomförda studien, 

samt resultaten för densamma. I den kortfattade metoddiskussionen resoneras 

kring de för- och nackdelar som enkäten medförde. Fokus i detta avsnitt ligger 

dock på resultatdiskussionen, där resultatet kopplas ihop med den teori- och 

forskningsbakgrund som givits tidigare i uppsatsen. 

Metoddiskussion 

Under metodavsnittet har tidigare getts en beskrivning av det resonemang 

som ledde fram till valet av enkät som metod för studien. I korta drag kan 

detta resonemang sammanfattas med att enkätformen passade bättre till de 

förutsättningar som förestod och för det syfte som föreskrivits denna specifika 

uppsats, nämligen att göra en jämförelse mellan två åldersgrupper. I likhet 

med vad som antogs vid arbetsstarten av uppsatsen fungerade denna valda 

metod bra och den uppfyllde sitt syfte med att ge ett underlag för jämförelse 

de båda åldersgrupperna emellan.  

Utifrån de problemformuleringar som uppsatsen grundar sig i hade det 

dock varit fullt möjligt att även genomföra exempelvis en intervjustudie. En 

sådan typ av metod hade, liksom diskuteras under avsnittet Avvägande för 

datainsamlingen, givit eleverna möjlighet att mer öppet ge en bild av sin syn 

på skönlitterär läsning. Kanske hade denna typ av metod gett fler konkreta 

exempel på vilka olika typer av inre och yttre motivation om eleverna kan 

tänkas uppleva när det kommer till läsning. I förhållande till antalet frågor gav 

inte enkäten så många konkreta exempel på motiverande faktorer, utan många 

av kopplingarna mellan resultatet och den teoretiska bakgrunden blev av mer 

resonerande slag.  

Den största utmaningen jag hade innan genomförandet av datainsamlingen 

var att utforma en enkät som skulle passa båda åldersgrupperna. Den största 

farhågan var att eleverna i år 2 skulle uppleva det svårt att läsa och tolka 

enkäten. Liksom framgår av beskrivningen av datainsamlingen tog det 

avsevärt mycket mer tid för de yngre eleverna att genomföra enkäten än vad 

det gjorde för de äldre. Eleverna i år 2 ställde även mer frågor om ords inne-

börd i de olika frågeformuleringarna. Utifrån detta tänker jag att de yngre 

eleverna upplevde enkäten som något svårare att svara på än vad de äldre 

eleverna gjorde. Utifrån detta och det faktum att inte alla delfrågor användes 

för diskussionen ser jag i efterhand att enkäten skulle kunna kortats ner. En 

enkät med färre antal frågor skulle förmodligen upplevas som lättare att 

genomföra av de elever som inte är vana att möta mycket text.     

Syftet med enkätstudien var inte att ge en statistisk bild av hur eleverna ser 

på motivation. Enkäten fungerade snarare som ett verktyg att samla in 

material som sedan kunde användas som underlag för att visa på olika 

exempel på motivation. Metoden och resultatbehandlingen kan i sig ses som 

kvantitativa: ett statistiskt material har samlats in och sedan presenterats 
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deskriptivt, dvs tabellerna fungerar som en beskrivning av det insamlade 

materialet för att belysa problemformuleringar som uppsatsen utgår från 

(Patel och Davidson, 2011). Den diskussion som utgår från resultatet och 

bakgrunden är däremot av kvalitativ karaktär. Syftet har hela tiden varit att 

genom tolkning av resultaten ur ett motivationsperspektiv försöka att urskilja 

en bild av elevers motivation till skönlitterär läsning. Genom detta har alltså en 

tolkande analys på ett djupare plan gjorts, vilket enligt Patel et al. (2011) 

kännetecknar en kvalitativ studie. Författarna menar även att forskning inom 

samhälls- och beteendevetenskap ofta befinner sig någonstans mellan kvantita-

tiv och kvalitativ och därmed kan kombineras med varandra. 

Resultatdiskussion 

Det resultat som datainsamlingen givit och som presenterades under föregå-

ende avsnitt kopplas här ihop med den bakgrund som getts av motivationsteo-

rier och forskningsbakgrund.  Resultatet diskuteras både utifrån slutsatser som 

gjorts i andra studier, men även i förhållande till teorin om själbestämmande. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattning av diskussionen där i synnerhet 

motivationsteorin lyfts fram. 

Läsning i skolan 

Bland de elever som deltagit i denna undersökning är läsning vanligt före-

kommande under skoltid. Nästan samliga elever uppger att de ägnar sig åt tyst 

läsning varje dag eller nästan varje dag, vilket samstämmer nästan helt med 

hur ofta eleverna uppger att de läser en självvald bok. När det gäller hur ofta 

eleverna lyssnar till högläsning i klassrummet skiljer sig dock svaren från de 

båda årskurserna åt. I år 5 svarar samtliga elever att läraren läser högt för 

klassen en gång i veckan eller mer ofta, medan de yngre elevernas svar är mer 

spretiga. Förvisso upplever även här flest elever högläsning minst en gång i 

veckan, men flera har även svarat en eller två gånger i månaden eller mer 

sällan. Trots att eleverna ofta läser skönlitteratur i skolan är det endast bland 

de yngre eleverna som det lästa vävs ihop med andra aktiviteter. Det är vanligt 

att eleverna i år 2 svarar på muntliga frågor minst en gång i veckan och 

ungefär hälften uppger att de skriver eller svarar på frågor om det nyss lästa 

varje dag eller nästan varje dag. Vad det gäller de äldre eleverna kopplas den 

skönlitterära läsningen till andra aktiviteter mer sällan eller aldrig. 

Den vanligt förekommande skönlitterära läsningen, som högläsning av 

lärare och framförallt den regelbundna läsning som eleverna själva ägnar sig 

åt, i de både årskurserna bidrar till många möten med text och torde vara en 

god grund att utgå från i stärkandet av elevers läsförmåga. Molloy (2008) talar 

om ett glapp som uppstår när elevens lässtrategier inte motsvarar de krav som 

litteraturen ställer och menar att detta kan uppstå om eleven själv inte väljer 

vilken litteratur den ska läsa. Om detta glapp uppstår kan det leda till negativa 

konsekvenser för elevens motivation till läsningen. Utifrån det resultat jag sett, 

där eleverna läser självvalda böcker, minskar denna risk vilket ger goda 

förutsättningar för att motivation för läsning ska förekomma. 
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Huruvida eleverna som svarat på min enkät känner inre motivation för 

läsning i skolan är dock svårt att utläsa av de frågor som ställts. Samtliga 

elever uppger att de läser för att det är roligt, vilket diskuteras under en senare 

rubrik. Det tyder på en stark inre drivkraft, men i skolsammanhang råder 

andra förutsättningar än på fritiden. Även om eleverna själva väljer vilken 

litteratur de vill läsa i skolan är ramarna för lästillfällena styrda av en yttre 

part. Att eleverna under skoltid läser flera gånger i veckan behöver inte 

innebära att de styrs av en inre motivation utan de kan i vissa fall drivas av 

yttre motiverande faktorer.  

Jag tänker att den yttre motivationen kan spegla sig på olika vis, liksom 

både Dörnyei (2001) och Schunk et al. (2008) visar på, även när det gäller 

läsning i klassrummet. I denna situation skulle de olika typerna av yttre 

motivation kunna kopplas samman med i vilken utsträckning eleverna känner 

att de är styrda av de ramar som satts av läraren och som talar om när och var 

läsningen ska ske i klassrummet. Olika sätt att se på läsningen i klassrummet 

skulle kunna variera från att se det som att läsning är något som eleven måste 

ägna sig åt under en bestämd tid eller att det är en aktivitet som alla andra i 

skolan, vars genomförande påverkar den slutliga bedömningen av eleven. Om 

eleven drivs av en inre motivation till läsningen ser den förmodligen den 

avsatta skoltiden som ett utmärkt tillfälle att ägna sig åt det den tycker är 

roligt.  

Till skillnad från de äldre eleverna uppger eleverna i årskurs 2 att de ofta 

svarar på frågor eller skriver om det de nyss har läst. Detta skulle kunna 

tänkas berika de lässtrategier som Molloy (2008) talar om, men samtidigt skapa 

situationer kring läsningen som gynnar yttre typer av motivation, dvs att 

eleven läser för att den vet att den ska svara på frågor, snarare än inre. Detta 

behöver dock inte vara negativt, om dessa aktiviteter som kopplas till läsning 

syftar till att stötta eleven kan denna typ av yttre motivation vara konstruktiv. 

Schunk et al. (2008) menar att yttre motivation som leder till att eleven får en 

bild av sin egen utveckling och kunskap kan ha positiv inverkan på den inre 

drivkraften. Huruvida uppgifterna i detta fall är utformade på ett sådant vis 

framgår ej av min studie.  

Läsvanor 

När det gäller elevers läsvanor finns både likheter och skillnader mellan de 

båda åldersgrupperna. Bland eleverna i år 2 är det vanligare att både lyssna på 

någon hemma som läser högt och att själv läsa för någon i hemmet än vad det 

är bland eleverna i år 5. Även att på fritiden läsa berättelser i böcker uppges 

vara vanligare bland de yngre eleverna än de äldre. Bland eleverna i år 5 finns 

ett glapp mellan en grupp på fyra elever som läser varje dag eller nästan varje 

dag och resterande sex elever som uppger att de läser ett par gånger i måna-

den eller mer sällan. Detta är den tydligaste skillnad som kan utläsas av det 

sammanställda resultatet. De äldre eleverna i denna undersökning uppger 

alltså att de läser mer sällan än vad svenska fjärdeklassare gör enligt resultaten 

från Mullins et al. (2007) presentation av PIRLS 2006. Tillsammans med de svar 

jag fått av eleverna i år 2 tyder detta på att elevers skönlitterära läsande 
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minskar med stigande ålder. Denna bild tycker sig även Ewald (2007) se i sin 

studie kring litteraturläsning i skolans mellanår. Hon uttrycker att bland elever 

i denna ålder ökar glappet mellan dem som läser mycket och dem som inte 

läser alls.  

Att läsa artiklar i tidningar eller att använda Internet för att läsa artiklar 

eller berättelser uppger däremot mer än hälften av eleverna i år 5 att de ägnar 

sig åt minst en gång i veckan eller mer ofta. Dessa typer av läsning är betydligt 

vanligare bland eleverna i år 5 än bland de yngre eleverna.  En likhet mellan de 

båda årskurserna under denna rubrik är att drygt hälften av elever i både år 2 

som år 5 läser faktaböcker minst en gång i veckan för att lära sig saker. När det 

gäller informationsläsningen både i fysisk form och via Internet skiljer sig 

svaren från eleverna i år 5 markant från de resultat som Mullins et al. (2007) 

presenterar. De svenska tioåringarna i den studien ägnar mer tid åt skönlitterär 

läsning och mycket lite till informationsläsning i form av faktaböcker, samt 

läsning av tidningsartiklar och artiklar på Internet, medan det här visar sig 

vara tvärt om.  

I forskningsbakgrunden har, utifrån Mullins et al. (2007) och Hughes-

Hassels et al. (2006) studier, föreslagits att intresset för informationsläsningen 

skulle kunna tänkas öka med högre ålder. Resultaten som här diskuterats 

överensstämmer även med denna tes, även om intresset för informationsläs-

ning bland respondenterna startar i yngre ålder än vad de vetenskapliga 

rapporterna visar. Orsaken till denna skillnad i resultat, både mellan de 

deltagande åldersgrupperna och i jämförelse med tidigare gjorda studier, 

skulle kunna tänkas bero på att de få elever vars åsikter här kommer fram helt 

enkelt skiljer sig från den stora massan och att resultaten skulle förändras om 

deltagarantalet för studien utökades. Å andra sidan kan tänkas att elever i 

denna ålder idag, i jämförelse med för fem år sedan, är mer aktiva i det 

oerhörda informationsflödet som bl.a. Internet medför, och att de genom detta 

skapat sig ett större intresse för informationsläsning.  

När det gäller kopplingen mellan informationsläsning och skönlitterär läs-

ning uppger eleverna i Hughes-Hassels et al. (2006) studie att de gärna skulle 

vilja läsa mer, men att de inte tycker att de har tid till det. Detta skulle eventu-

ellt även kunna vara en faktor som påverkar de äldre elevernas val av läsning. 

De yngre eleverna liknar däremot de svenska tioåringarna som deltagit i PIRLS 

2006, vilket Mullins et al. (2007) presenterar, och ägnar mer tid åt skönlitterär 

läsning än informationsläsningen. Hur det faktiskt ser ut i ett större samman-

hang lär visa sig efter att resultatet från den PIRLS-undersökning som genom-

förs under detta år presenteras.  

Läspreferenser 

Av de kriterier som getts i enkäten anses det för elever i år 5 vara viktigt att 

boken de läser har en bra omslagsbild. Detta spelar något mindre roll för 

eleverna i år 2. Å andra sidan vill de yngre eleverna helst läsa om personer i 

sin egen ålder och det anses vara ganska viktigt att boken innehåller bilder. 

Båda dessa kriterier anses stämma in mindre bra för vad de äldre eleverna 

tycker vara viktigt för den bok de läser. Huruvida boken ska ha stor stil eller ej 
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varierar kraftigt inom båda åldersgrupperna och det är svårt att dra en slutsats 

om vad de båda grupperna tycker. Även åsikterna om boken ska vara tjock 

eller tunn spretar kraftigt inom de båda åldrarna. Gemensamt för samtliga 

elever är dock att ingen tycker det stämmer helt att boken ska vara tunn. Att 

elevernas svar kring kriterierna om bokens tjocklek varierar på ett individuellt 

plan snarare än ett åldermässigt kan bero på att det varit svårt att uttrycka hur 

de känner utifrån de svarsalternativ som getts. En elev i år 5 kryssade mellan 

de olika svarsalternativen, vilket gjorde att jag inte kunde räkna in dessa svar i 

resultatet, men eleven förtydligar under den öppna frågan att ”jag vill läsa 

böcker som är mittemellan tjocka”. 

Även när det gäller vilken typ av böcker som eleverna tycker om att läsa 

syns gemensamma drag hos de båda åldersgrupperna så väl som individuella 

skillnader eleverna emellan. Bland de föreslagna kategorierna kryssade 

eleverna i år 2 i drygt ett alternativ mer per elev än de äldre eleverna och de 

populäraste kategorierna var mysterieböcker och böcker om spöken. De mest 

omtyckta alternativen bland eleverna i år 5 var fantasy och böcker om vampy-

rer, ingen i år 5 valde sportböcker som populär genre. Många elever, både i år 

2 och år 5, valde att själva fylla i böcker som de gillar. Här framgår att eleverna 

är individuella i sitt tycke om genre: av de tretton elever som svarat på denna 

delfråga har endast två skrivit samma kategori. Flera elever i år 5 uppger 

dessutom fler än ett exempel på vad för typ av böcker de gillar att läsa.  

Både Brink (2000 & 2007) och Ewald (2007) framhåller att elever är mycket 

individuella i sina bokval. Att bokvalen är personliga är även tydligt bland de 

elever som deltagit i denna studie och är övergripande för de båda ålders-

grupperna. Förmågan att kunna uttrycka egna preferenser gällande läsning tar 

jag som ett tecken på att eleverna har en inre motivation till läsning. Eftersom 

eleverna har specifika ämnen som tilltalar dem individuellt visar de samtidigt 

på en vilja att läsa just dessa typer av böcker. 

Liksom Brink (2000) påpekar gällande läspreferenser ställer den stora varia-

tionen eleverna emellan höga krav på lärarens kompetenser inom litteraturom-

rådet. För att stötta eleven till att finna böcker som passar just hennes preferen-

ser behöver läraren vara insatt i barn- och ungdomslitteraturen. Att matcha 

dessa mycket individuella preferenser till passande litteratur ser jag som en 

viktig faktor för att öka elever inre motivation till läsning. Om eleverna får 

chansen att hitta skönlitteratur som motsvarar deras egna intressen och 

läsförmågor finns goda förutsättningar för att de får en positiv känsla inför 

läsning och att de finner en egen drivkraft till att läsa.     

Attityder och självbild 

Eleverna som deltagit i min undersökning har i stort en positiv inställning till 

läsning. På sin fritid läser eleverna, oavsett ålder, ofta för att det är roligt och 

många uppger att de tycker om att läsa. Det finns dock några svar som skiljer 

sig från mängden. Några elever uppger att de inte tycker om att läsa så mycket 

och att de endast läser för att de måste. Denna typ av svar är vanligare i år 5 än 

i år 2. Samtliga elever i år 5 anser dock att de måste kunna läsa bra i framtiden 

och detta gäller även för majoriteten av de yngre eleverna, men inte alla. Både 
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när det gäller att läsa för att det upplevs finnas ett krav, samt att ägna sig åt 

läsning för att det är viktigt att behärska i framtiden styrs eleven av en yttre 

motivation. Elever som läser för att känner att de måste styrs helt av det som 

Dörnyei (2001) och Shunk et al. (2008) benämner extern reglering. Motivatio-

nen är i dessa fall helt av det yttre slaget, vilket innebär att eleverna känner att 

de själva inte har något intresse för läsningen. Elevernas tankar om att läsning-

en är en viktig framtida kompetens pekar på att de även drivs av en yttre 

motiverande faktor som är mer kopplad till det egna intresset och upplevs som 

något mer meningsfull än den som nyss beskrivits. Sett ur ett åldersperspektiv 

finns alltså dessa yttre motiverande faktorer hos båda åldersgrupperna, men 

de är vanligare hos de äldre eleverna.  

Vad det gäller synen på läsning i förhållande till självbilden har de äldre 

eleverna en större tilltro till den egna läsningen än de yngre. Bland de äldre 

eleverna anser samtliga att påståendet om att läsning är enkelt stämmer helt 

eller ganska bra. Bland de yngre eleverna finns även här många som instäm-

mer helt eller delvis, men även den som tycker att det inte stämmer så bra och 

samtidigt finns ett bortfall bland dessa svar. De yngre eleverna tycker inte 

heller att de läser lika bra som de andra i klassen i samma utsträckning som de 

äldre gör. När det gäller hur andra ser på elevens läsförmåga är resultaten 

omvända och de yngre eleverna känner att omgivningen har en positivare syn 

på hur bra de läser än de äldre eleverna.  En klar majoritet av eleverna ser 

alltså positivt på läsning och läser ofta för att det är roligt. Med andra ord har 

denna grupp av elever en stark inre motivation för läsning.  

Den grupp som har en låg drivkraft för läsning, som tycker läsning är sådär 

och endast läser om den måste, är en minoritet. Trots att det rör sig om ett fåtal 

elever som är negativt inställda till läsning, får denna grupp inte negligeras. 

Kanske är det inte rimligt att tro att alla ska vara, eller någonsin bli, intresserad 

av läsning.  

Det kanske inte är skäligt att tro att alla elever ska kunna uppnå en inre 

motivation för läsning – de har kanske helt enkelt inte intresset för denna 

aktivitet. Men åtminstone i skolans värld ställs man ändå inför uppgiften att 

läsa böcker. Att läsa skönlitteratur ger inte ett likhetstecken till att vara mer 

eller mindre framgångsrik vare sig i skolan eller i livet utanför denna plats, 

men flera studier, ex Mullins et al. (2007) och Park (2011), visar att läsning och 

en positiv attityd till detta är en viktig byggsten för skolframgångar. Kanske är 

det detta argument för skönlitterär läsning som ska användas som yttre 

motivation för att locka denna minoritetsgrupp till läsning. För dessa kan 

skönlitterärläsning ses som träning för att lättare förstå andra typer av text. 

När skönlitteratur används i detta sammanhang och samtidigt kopplas ihop 

med elevers läsutveckling kan yttre motivation skapas av det informativa slag 

som Schunk et al. (2008) beskriver som positiv. 

Avslutning av resultatdiskussion 

I diskussionen framgår att både inre och yttre motivation kan kopplas till det 

resultat som presenterats. Trots att det blivit tydligt att det finns sådana 

påverkande faktorer har det varit svårt att se i vilken utsträckning som de 
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faktiskt påverkar elevernas attityder till läsning. Inte heller har det utifrån det 

resultat som datainsamlingen inneburit gått att se så många olika exempel på 

vad inre och yttre motivation kan innebära i ett lässammanhang. Speciellt 

komplicerat har det varit att urskilja nyanser av de olika yttre typer av påver-

kande faktorer som ryms inom den yttre typen av motivation. Ett par faktorer 

som har betydelse för den inre motivationen, liksom även ett par generella 

exempel på yttre motivation, har dock kunnat utrönas. 

Att det utifrån de frågor som ställts i enkäten har varit svårt att definiera 

vilka motiverande faktorer som påverkar elevers syn på läsning är analysen av 

resultatet under rubriken Läsning i skolan exempel på. Utifrån resultatet av de 

frågor som kunde sammanfattas under denna rubrik blev det tydligt att 

eleverna i de olika åldersgrupperna ofta själva läser och lyssnar till högläsning 

i klassrummet. Men om de läser för att de själva vill, alltså drivs av en inre 

drivkraft, eller för att de i klassrummet måste, dvs påverkas av yttre motive-

rande faktorer, blev svårt att säga.  

Den tydligaste skillnad som kunde ses mellan de båda åldersgrupperna 

återfanns bland de resultat som kopplas till läsvanor. Här visade det sig att 

eleverna i år 2 läser mer ofta på fritiden och i och med detta visar de även på 

en högre inre motivation till läsning än den äldre elevgruppen, som inte 

självmant läser lika ofta. Inom den äldre elevgruppen finns däremot ett glapp 

mellan några elever som visar på en stark inre drivkraft genom att svara att de 

ofta läser på sin fritid och resterande elever som saknar denna inre motivation 

och som sällan eller aldrig läser utanför skolan. Eleverna i år 5 visar dock på en 

större delaktighet i informationsflödet än de yngre eleverna. Trots att de äldre 

eleverna som grupp visar på en lägre inre motivation för skönlitterär läsning 

visar de på en stark inre drivkraft till informationsläsning.  

När det gäller elevers läspreferenser visar resultaten från enkäten på en stor 

individuell variation. De individuella preferenserna återfinns i båda ålders-

grupperna och att matcha litteratur mot dessa skilda uppfattningar blir viktigt 

för att stärka den inre motivationen till läsning.  

Ytterligare likheter mellan de båda åldersgrupperna kan ses under rubriken 

Attityder och självbild. De allra flesta elever anser att läsning är roligt, men av 

den minoritet som är av motsatt åsikt återfinns flest elever i den äldre ålders-

gruppen. I stort är alltså den inre motivationen för läsning även här stark, men 

bland eleverna i år 5 finns fler antal elever som anser att läsning är tråkigt. 

Bland de äldre eleverna är det alltså fler elever som saknar en inre drivkraft för 

läsning. Eleverna i år 5 upplever även i högre grad än de yngre eleverna att 

läsning är viktigt för deras framtid. Detta visar på att denna grupp påverkas av 

yttre motiverande faktorer i sin läsning.  

Tidigare forskning pekar på ett förhållande mellan inre och yttre motivation 

och har i vissa fall framhållit att yttre typer av motivation kan påverka den inre 

drivkraften negativt (Dörnyei, 2001 och Schunk et al., 2008). När det gäller 

läsning verkar det dock inte nödvändigtvis behöva vara så. Till en viss grad 

kan de samexistera. Många elever visar en positiv attityd till läsning vilket 

tyder på en inre drivkraft, samtidigt uppger många att de ser på läsning som 

viktigt för framtiden, vilket skulle kunna räknas som en yttre typ av motive-

rande faktor. Park (2011) påpekar dock att det tycks vara viktigt att det finns 
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en god inre motivation för att yttre faktorer ska fungera motiverande och inte 

inverka negativt på inställningen till uppgiften.  
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BILAGA 1: Missiv till 
föräldrar/vårdnadshavare 
 2011-09-06 

Hej förälder, 

Läsning är en central del av skolans undervisning och en väsentlig förmåga att behärska i vårt 

samhälle.  För att få barn att känna läslust blir det därmed viktigt att försöka förstå vad som 

motiverar barn att läsa. Detta är ämnet för mitt examensarbete vid Mittuniversitetets 

lärarutbildning. Uppsatsens arbetstitel är Motiverande faktorer för elevers skönlitterära läsande - en 

jämförelse mellan årskurs 2 och årskurs 5. I min studie ingår en enkätundersökning som under 

skoltid kommer genomföras bland elever i de båda årskurserna. Enkäten som eleverna kommer 

att svara på innehåller frågor om deras läsvanor och om deras attityder till läsning. Min fråga till 

dig är mot denna bakgrund: 

Ger du din tillåtelse till att ditt barn deltar i min enkätundersökning? 

Uppsatsen som enkäten är del av följer forskningsetiska regler. Detta innebär att du som 

vårdnadshavare måste ge ditt samtycke för att ditt barn ska få medverka i undersökningen. Barnet 

bestämmer naturligtvis sedan själv om han eller hon vill delta i enkäten. Reglerna innebär även 

att arbetet med enkäten sker konfidentiellt; varken skolans, klassens eller elevers namn kommer 

att finnas med i den slutliga uppsatsen. Det insamlade materialet som enkäten ger kommer 

endast nyttjas av mig personligen och inga obehöriga kommer att ta del av detta. Det färdiga 

examensarbetet kommer sedan att publiceras i databasen DIVA under vårterminen 2012. Om du 

är intresserad av att läsa mer om de forskningsetiska reglerna finns mer information på 

Vetenskapsrådets webbplats: www.vr.se. 

Min förhoppning är att du som förälder tycker att studien verkar intressant och att du känner 

förtroende för att låta mig lämna ut enkäten till ditt barn. Om du har några frågor gällande 

enkäten eller examensarbetet, kontakta mig gärna. Mina kontaktuppgifter finner du i slutet av 

brevet. 

Svar lämnas till klassföreståndare senast fredagen den 16/9, v. 37. Jag kommer att besöka 

berörda elevgrupper under v. 38. Då presenterar jag mitt arbete och lämnar ut enkäten till de 

elever som vill delta i undersökningen.  

Tack för att du tagit dig tid att läsa detta och tagit ställning till min förfrågan. 

Vänliga hälsningar, 

Sara Nordh 

tel: 070 XXX XX XX, mail: sara_nordh@hotmail.com 

 

 Ja, mitt barn får delta i enkätundersökningen 

 Nej, mitt barn får inte delta i enkätundersökningen 

Barnets namn:________________________________________________________________________ 

Vårdnadshavarens underskrift:_______________________________________________ 

Namnförtydligande:_______________________________________________________ 

(lämnas till klassföreståndare senast fredagen den 16/9) 

http://www.vr.se/
mailto:sara_nordh@hotmail.com
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BILAGA 2: Enkäten  
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BILAGA 3: Sammanställning av svaren 

4. Hur ofta gör du dessa 
saker på din fritid? 

Varje dag 

eller nästan 

varje dag 

En eller två 

gånger i 

veckan 

En eller två 

gånger i 

månaden 

Aldrig eller 

nästan 

aldrig 

år 2 år 
5 

år 2 år 5 år 2 år 5 år 2 år 5 

a) Jag läser högt för någon 

hemma 
3 - 3 5 1 1 - 4 

b) Jag lyssnar på någon som 

läser för mig hemma 
3 1 4 2 2 1 1 6 

c) Jag pratar med mina 

kompisar om vad jag läser 
- 2 3 4 1 4 6 - 

d) Jag pratar med min familj 

om vad jag läser*2 
3 1 4 3 2 2 - 4 

e) Jag läser för att det är 

roligt 

7 6 3 3 - 1 - - 

f) Jag läser för att lära mig 

saker 
4 2 5 4 - 4 1 - 

*2internt bortfall år 2 

5. Hur ofta gör du dessa 
saker en vanlig vardag? 

Varje dag 

eller nästan 

varje dag 

En eller två 

gånger i 

veckan 

En eller två 

gånger i 

månaden 

Aldrig eller 

nästan 

aldrig 

år 2 år 
5 

år 2 år 5 år 2 år 5 år 2 år 5 

a) Jag tittar på TV eller ser på 

film 
6 7 4 3 - - - - 

b) Jag spelar tv-spel eller 

dataspel*2 

2 6 6 4 1 - - - 

c) Jag läser berättelser eller 

artiklar på Internet*2 
1 2 1 5 1 - 7 3 

d) Jag läser faktaböcker om 

sådant jag vill lära mig mer 

om*2 

3 2 3 4 1 1 2 2 

e) Jag läser berättelser i 

böcker*2, *5 
5 4 3 - - 4 1 2 

f) Jag läser artiklar i 

tidningar*2 
1 3 2 4 2 2 4 1 

*2internt bortfall år 2 

*5internt bortfall år 5 



  

 

39 

 

 

6. När du är i skolan, hur 
ofta händer dessa 
saker? 

Varje dag 

eller nästan 

varje dag 

En eller två 

gånger i 

veckan 

En eller två 

gånger i 

månaden 

Aldrig eller 

nästan 

aldrig 

år 2 år 
5 

år 2 år 5 år 2 år 5 år 2 år 5 

a) Min lärare läser högt för 

klassen 
4 3 3 7 2 - 1 - 

b) Jag läser högt för hela 

klassen*2 

1 - 3 2 3 5 2 3 

c) Jag läser högt för några i 

min klass 
4 - 3 6 2 3 1 2 

d) Jag läser en bok som jag 

själv har valt 
9 8 1 1 - - - 1 

e) Jag läser tyst för mig 

själv*2 

8 9 - 1 - - - - 

*2internt bortfall år 2 

7. När du är i skolan, hur 
ofta händer dessa saker? 

Varje dag 

eller nästan 

varje dag 

En eller två 

gånger i 

veckan 

En eller två 

gånger i 

månaden 

Aldrig eller 

nästan 

aldrig 

år 2 år 
5 

år 2 år 5 år 2 år 5 år 2 år 5 

a) Jag skriver om det jag nyss 

har läst*2 

4 1 - 2 1 4 4 3 

b) Jag pratar med mina 

klasskompisar om vad jag 

nyss läst 

2 2 3 3 1 4 4 1 

c) Jag läser och svarar sedan 

på frågor på ett papper*2 

5 - 1 2 2 6 1 2 

d) Jag läser och svarar sedan 

muntligt på frågor*2, *5 
2 - 5 1 - 5 2 3 

*2internt bortfall år 2 

*5internt bortfall år 5 

8. Vad tycker du om 
läsning? 

Stämmer 

helt 
Stämmer 

ganska bra 
Stämmer 

inte så bra 
Stämmer 

inte alls 

år 2 år 
5 

år 2 år 5 år 2 år 5 år 2 år 5 

a) Jag läser bara om jag 

måste*2 
- 2 2 2 - 3 7 3 

b) Jag gillar att prata om 

böcker med andra 
3 2 2 2 3 6 2 - 

c) Jag tycker läsning är 1 - 2 1 - 3 6 6 
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tråkigt*2 

d) Jag måste kunna läsa bra i 

framtiden*2 
6 4 1 6 1 - 1 - 

e) Jag tycker om att läsa*2 7 6 1 2 1 2 - - 

*2internt bortfall år 2 

9. Hur bra läser du? Stämmer 

helt 
Stämmer 

ganska bra 
Stämmer 

inte så bra 
Stämmer 

inte alls 

år 2 år 
5 

år 2 år 5 år 2 år 5 år 2 år 5 

a) Att läsa är enkelt för mig*2 7 6 1 4 1 - - - 

b) Jag läser inte lika bra som 

andra i min klass*5 
1 - 3 1 2 4 4 4 

c) När jag läser själv förstår 

jag nästan allt jag läser**5 
5 4 2 4 2 - 1 - 

d) Jag läser snabbare än de 

andra i min klass*2, *5 
1 2 6 - 1 5 1 2 

e) Andra (lärare, kompisar, 

familj) tycker att jag är bra 

på att läsa*2, *5 

7 2 2 5 - 2 - - 

*2internt bortfall år 2 

*5internt bortfall år 5 

**5flera internt bortfall år 5 

10. Vad tycker du om för typer av böcker? 

 år 2 år 5  år 2 år 5 

Mysterieböcker 7 4 Faktaböcker 5 4 

Böcker om kärlek 3 3 Böcker om vampyrer 6 4 

Fantasy 6 6 Sportböcker 5 - 

Hästböcker 5 1 Faktaböcker 5 4 

Böcker om spöken 7 3 Böcker som handlar om… 5 8 

 

11. Det är viktigt att 
boken jag läser… 

Stämmer 

helt 
Stämmer 

ganska bra 
Stämmer 

inte så bra 
Stämmer 

inte alls 

år 2 år 
5 

år 2 år 5 år 2 år 5 år 2 år 5 

a) …har en bra omslagsbild*2 3 2 2 6 2 2 2 - 

b) …handlar om personer i 4 - 3 3 1 3 1 4 
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min egen ålder*2 

c) …har stor stil*5 2 1 4 3 1 3 3 2 

d) …har många bilder*5 4 - 1 1 3 3 2 5 

e) …är tunn*5 - - 4 1 - 3 6 5 

f) …är tjock*5 7 4 2 2 - 3 1 - 

*2internt bortfall år 2 

*5internt bortfall år 5 

 

 

 


