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Abstract 

 

This study will focus on how teachers motivate students to read and write. The questions that will be 

answered in this study are: How do teachers motivate students in literacy? How does the teacher work with 

methods to motivate students in literacy? How do the teachers look upon their role to create motivation for 

students in literacy? The participants in this study are three teachers who teach in separate classes, grade 1-

3 just to achieve some kind of spread in the result. The methods that will be used are interviews and 

observations so that the two may complement each other. The result shows that the teachers motivate their 

students by using encouragement to strengthen their students' self-esteem and their belief in themselve in 

literacy. The teachers believe they have a big role when it comes to creating motivation for their students 

to achieve literacy. 
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 Inledning 

Läs- och skrivinlärning är något av det mest centrala i grundskolans yngre år. Frost (2009, 

7) hävdar att dessa färdigheter är en ingång till samhällslivet vilket också betyder att de 

är en ingång till skolvärlden och alla dess ämnen. Enligt Skolverket (2011, 222) är detta 

också något som skolans undervisning bygger på Men dessa ämnen är också något som 

kan vara problematiskt för vissa elever p.g.a. bristen på förståelse och motivation. Detta 

är något som jag blev intresserad av under min sista praktik då jag märkte hur stor 

inverkan motivationen har för elevernas prestation och kunskap. Och motivationen för 

skolarbete är just en förutsättning för lärande i yngre och såväl äldre åldrar menar 

Skaalvik & Skaalvik (2015, 9) De anser också att det är en av lärarnas viktigaste uppgifter 

gentemot eleverna. Att motivera elever till att läsa och skriva handlar om att skapa 

förutsättningar och arbetssätt som gör att eleverna blir motiverade (ibid.). Teorierna om 

motivation fokuserar på olika delar i lärandet och förståelse men de är alla ute efter samma 

mål, att skapa motivation, och i detta fall för elever i yngre åldrar inom läs- och 

skrivundervisning. 

 

Motivation kan se ut på olika sätt men kan kopplas till två kategorier, vilka är inre och 

yttre motivation, och båda dessa kategorier kommer vara primära längre fram i detta 

arbete.  De är båda minst lika viktiga då den ena föder den andra hävdar Skaalvik & 

Skaalvik (2015). Vissa elever har svårare för läsning och skrivning och då är det extra 

viktigt att läraren fokuserar på att motivera dessa elever som kanske varken kan eller vill. 

Motivationen till att lära sig läsa och skriva är ett måste i skolan, men läraren kan inte 

göra allt genom den yttre motivationen, utan eleven måste finna sin inre motivation att 

lära sig läsa och skriva. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare använder sig av motivation inom läs- 

och skrivundervisning. Undersökningen ska också granska om lärarnas arbetssätt speglar 

motivationsteorierna. Det ska även undersökas hur lärarna själva ser på sin roll att ansvara 

för att motivera elever när det kommer till läs- och skrivundervisning. 

1.1.1 Frågeställningar 

 

- Hur motiverar lärarna elever inom läs- och skrivundervisning? 

- Hur arbetar läraren med metoder för att motivera elever inom läs- och 

skrivundervisning? 

- Hur ser läraren på sin roll att skapa motivation för elever inom läs- och 

skrivundervisning 
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 Forskningsbakgrund 

Denna undersökning kommer att bygga på sex olika motivationsteorier och dessa 

kommer att presenteras i detta avsnitt. 

2.1 Den egna förmågan 

När det kommer till motivation i allmänhet så är den viktigaste faktorn att tro på sig själv 

och sin egen förmåga. Sättet som eleverna tänker kring läs- och skrivundervisningen och 

vad de känner inför det är starkt kopplat till deras egen förmåga och vad de tror sig kunna, 

hävdar Corkett, Hatt & Benevides (2011, 67). Detta är också en teori som utvecklats av 

Albert Bandura (1977), där han använder sig av termen ”self-efficacy”. Med self-efficacy 

menar Bandura (ibid.) att det handlar om vad man tror sig kunna åstadkomma i olika 

situationer. Att tro på sig själv i skolans värld innebär vad eleverna ”tror om sina egna 

möjligheter att kunna utföra olika uppgifter”, och i detta fall gäller det läs- och 

skrivuppgifter anser (Skaalvik & Skaalvik 2015, 15) enligt Banduras (1977) teori. 

 

Tron på sin egen förmåga är inte generell utan den varierar och beror helt på fyra viktiga 

faktorer hävdar Bandura (1977, 191). Den vanligaste och mest betydande faktorn är vad 

det är för läs- eller skrivuppgift som ska utföras. Hur lång tid som tilldelas för att 

genomföra uppgiften och vilka hjälpmedel som eleverna har tillgång till spelar också stor 

roll. En annan stor faktor är hur förhållandena i klassrummet ser ut är anser Skaalvik och 

Skaalvik (2015, 16). Det kan vara en miljö där eleverna är stökiga och elever i behov av 

hjälp varken syns eller hörs av läraren menar Corkett, Hatt & Benevides (2011, 66), men 

också på grund av att elevgrupperna blir allt större och läraren antas undervisa i läsning 

och skrivning på samma sätt som förut trots de växande grupperna. Corkett, Hatt & 

Benevides (ibid.) anser att läraren har störst inflytande på eleverna när det kommer till 

läs- och skrivundervisning, men det fallerar när grupperna blir större. Här brister det alltså 

när klassrumsförhållandet blir sämre och eleverna som har svårt att tro på sin egen 

förmåga blir därför inte tillräckligt sedda. 

 

Uppmuntran är en stor del till framgång för elever som har svårt att tro på sin egen 

förmåga, men det finns också uppmuntran som är mer eller mindre bra. Vanlig 

uppmuntran kan vara ”det här klarar du”, ”bara du övar så går det bra” o.s.v. (Skaalvik & 

Skaalvik 2015, 20). Med denna typ av uppmuntran är väldigt kortsiktig och bör användas 

där en ökad insats kan ge resultat vid enstaka tillfällen, inte över en längre tid. Wiliam 

(2013, 165) trycker också på att läraren ska uppmuntra eleverna till att förstå att 

kunskapen växer stegvis och att man inte kan lära sig att läsa och skriva på en gång. 

Teorin om att tro på sin egen förmåga (self-efficacy) kan användas i praktiken och gör att 

framgång finns inom räckhåll. Skaalvik & Skaalvik (2015, 20) hävdar att de elever som 

har svårt att tro på sin egen förmåga inom läs- och skrivundervisning istället bör få en 

kombination av uppmuntran och undervisning som är anpassad för elevernas behov. Det 

är bättre menar Skaalvik & Skaalvik (2015, 21) att eleverna får tillgång till läromedel och 
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uppgifter som är anpassade till där de befinner sig vid tillfället, istället för att få dem att 

klara av uppgifter genom enbart uppmuntran. Allard, Rudqvist & Sundblad (2001) anser 

också att läraren måste se till elevernas kunskaper och erfarenheter inom läs- och 

skrivundervisning eftersom alla ser tillbaka på vad de redan kan och kunnandet baseras 

på detta. Genom anpassning i undervisning så kan eleverna också ges utmaningar som är 

realistiska utifrån var de befinner sig. Detta trycker också Frost (2009, 115) på, då varje 

elev befinner sig på sitt eget utvecklingsstadium. Utmaningarna måste vara realistiska 

menar Skaalvik & Skaalvik (2015, 24) och kopplas till att tron på den egna förmågan 

stärks. Dessa mindre utmaningar kopplas till att sedan sätta upp kortsiktiga mål. Detta är 

ingenting som läraren ska göra för eleven utan det är eleven som ska sätta upp sina egna 

mål men med hjälp av läraren. Det kan vara att läsa eller skriva två rader om dagen i en 

vecka, det behöver inte vara krångligare än så. Frost (2009, 116) pekar också på att dessa 

individanpassade läs- och skrivuppgifter måste vara upplagda efter rätt svårighetsgrad så 

att det hjälper eleven, snarare än stjälper.  

 

En viktig faktor som Frost (2009, 15) nämner är att textens utformning och ordvalen 

spelar stor roll. Under tiden som eleven genomgår detta är det viktigt att läraren finns som 

stöd och uppmuntrar eleven och förmedlar de framsteg som gjorts. Något av det viktigaste 

är att eleven själv kan se att de gjort framsteg i sin läs- och skrivutveckling, då goda 

resultat utifrån egna utsatta mål ökar tron på den egna förmågan (Skaalvik & Skaalvik 

2015, 24). 

 

2.2 Självkänsla 

Vad vi tycker om oss själva som person står bakom det mesta vad gäller motivation, och 

kan ses som en grund och bygger på ”self-worth theory” som är utvecklad av Covington 

& Beery (1976). Självkänsla handlar om att vi trivs med oss själva och att vi har accepterat 

vad vi är för person och därmed vågar se både sina starka och svaga sidor anser Covington 

(1984, 7-8). Att se dessa sidor av sig själv och acceptansen av dem, stärks också om en 

slutar tänka på hur vi uppfattas av omvärlden, då vad man själv tycker om sig själv är det 

som räknas i det stora hela (ibid., 8). Men att acceptera sig själv för den man är betyder 

dock inte att vi ska känna oss överlägsna och skrytsam inför andra, för då ligger fokus på 

hur vi uppfattas inför andra, vilket inte är relevant i strävan mot bättre självkänsla menar 

Skaalvik & Skaalvik (2015, 75). Det vanligaste som skadar elevers och barns självkänsla 

i allmänhet är saknaden av tillhörighet. Att tillhöra en grupp och accepteras stärker 

självkänslan, men tyvärr finns det social avvisning som i dagligt tal kallas för mobbning. 

Detta är tecken på att inte vara omtyckt av andra elever av olika orsaker. Att inte bli 

accepterad för den man är skadar självkänslan och den grund som behövs för människan 

anser Covington (1984, 8). Även i klassrummet och med skolarbetet så spelar 

självkänslan roll.  
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Då skolan och dess läs- och skrivuppgifter ofta är prestationsinriktade så finns det vissa 

normer och förväntningar för eleverna att leva upp till. Att inte leva upp till dessa leder 

till att självkänslan skadas eftersom man inte lyckas prestera och klara av sina läs- och 

skrivuppgifter (Skaalvik & Skaalvik 2015, 78). Det är viktigt att läraren skapar en bra 

miljö i klassrummet när det gäller läs- och skrivundervisning och stärka elevernas 

självkänsla. Läraren ska som i tidigare teori anpassa läs- och skrivuppgifterna utifrån var 

eleven befinner sig och därifrån sätta upp mål som för eleven är individuella och 

realistiska, (Covington 1984, 17) såsom att läsa eller skriva två rader om dagen i en vecka. 

Eleven måste få känna att uppgiften och målet är inom räckhåll och fokus ska ligga på 

lärandemål, inte prestationsmål. Utifrån dessa mål ska också elevernas arbete och vägen 

dit bedömas. Progressionen är av största vikt. Men alla människor misslyckas med 

uppgifter och gör fel. Lärarens roll i detta är att skapa en miljö i klassrummet som visar 

att det är naturligt att göra fel och att det är en del i lärprocessen. Som nämndes tidigare i 

att acceptera sig själv och se sina starka sidor så är det här läraren har ett bra tillfälle för 

uppmuntran. Att uppmuntra elever och framhäva deras starka sidor, stärker självkänslan 

och de svagare sidorna glöms bort då de ändå inte verkar spela någon roll (Skaalvik & 

Skaalvik 2015, 82). Det finns alltså ett flertal strategier för läraren att skapa en trygg 

skolmiljö som är inkluderande för att eleverna inte ska känna att läs- och skrivuppgifterna 

är alltför tunga och svåra. Relationen mellan lärare och elev är väsentlig (ibid., 83). 

 

2.3 Inre och yttre motivation 

Att motivation är väsentligt inom läs- och skrivundervisning är något som nu inte längre 

är främmande. Kombinationen mellan motivation och engagemang är central och anses 

vara ytterst väsentlig när det kommer till att stärka lärandet hävdar Saeed & Zyngier 

(2012, 252).  

 

När det handlar om motivation så finns det två olika kategorier som kallas inre och yttre 

motivation, och dessa två ingår i medbestämmandeteorin, även kallad ”self-

determination theory”, utvecklad av Deci & Ryan (1985) I denna teori så ligger inte fokus 

på vilket sätt eleverna är motiverade. Det viktiga här är vilken slags motivation det 

handlar om för eleverna eftersom det finns två olika typer, inre och yttre motivation, och 

mellan dessa är det stor skillnad menar Skaalvik & Skaalvik (2015, 59). Ryan & Deci 

(2000, 252) anser att inre motivation definieras som viktigt och tillfredsställande för 

individen och en inre motiverad individ drar sig inte för att engagera sig i läs- och 

skrivuppgifterna som för den är till belåtenhet (ibid.). Här ligger glädjen i själva 

skolarbetet och aktiviteten för eleven och inte genom externa källor såsom beröm och 

belöning och det är denna slags motivation som leder till det bästa lärandet (Skaalvik & 

Skaalvik 2015, 59). Det är just det egna intresset som definierar inre motivation och det 

är också det som skiljer den inre och yttre motivationen åt anser Ryan & Deci (2000, 60). 

Den inre motivationen är det som är strävansmålet och anses också vara den viktigaste 
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typen av motivation, men många läs- och skrivuppgifter genomförs inte p.g.a. att eleverna 

funnit en inre motivation (ibid.). Att utföra uppgifter och skolarbeten för att erhålla 

belöning och beröm kallas för yttre motivation (Taube 2011, 126). Där är uppgiften i sig 

inte är viktig för eleven. Det finns olika anledningar till att uppgiften inte tycks vara viktig 

för eleven, men en stor anledning är att känna tvång att genomföra den, båda av lärare 

och föräldrar menar Ryan & Deci (2000, 60). Tvång låter inte så farligt som det låter men 

en elev som inte finner en läs- eller skrivuppgift intressant eller givande blir heller inte 

motiverad till att utföra den och känner då tvång och gör då endast uppgiften för belöning 

(Skaalvik & Skaalvik 2015, 60). Just denna typ av motivation kallas för kontrollerad 

motivation och är den mest ogynnsamma typen av yttre motivation hävdar Taube (2011, 

126). Men det finns också en autonom yttre motivation som är den bättre typen. Här har 

eleven förstått att uppgifterna är viktiga och det är viktigt att lära sig läsa eller skriva. Nu 

har eleven kommit längre och gör nu uppgifterna eftersom de har ett värde, inte för att 

den känner sig tvingad menar Skaalvik & Skaalvik (2015, 60). Denna typ av yttre 

motivation är ingång till elevens inre motivation menar Ryan & Deci (2000, 60). Men 

självklart kan man inte anta att alla elever kommer att bli intresserade av att läsa eller 

skriva, men det är en bit på väg (Skaalvik & Skaalvik 2015, 61). Det som läraren kan göra 

för eleverna är stödja autonomi i klassrummet och det finns flera sätt att göra det. Något 

av det mest väsentliga i undervisningen är att förklara varför läs- eller skrivuppgiften ska 

utföras och varför den är viktig, då får eleverna förståelse för uppgiften.  

 

Skolverket (2000, 9) säger att läraren ska visa eleverna att konsten att läsa och skriva 

behövs för att klara alla andra skolämnen, vilket för eleverna då kan komma bli mer 

synligt och förståeligt. När en läs- eller skrivuppgift presenteras så ska läraren inte göra 

det för krångligt utan det ska vara kort och koncist med så få direktiv som möjligt. 

Skaalvik & Skaalvik (2015, 62) menar på att om det krävs mycket förklaring till en 

uppgift, dela då upp instruktionerna och ta ett steg i taget. Här kan läraren också ta hänsyn 

till individualisering och eleverna kan ges valmöjligheter utifrån egna önskemål om det 

är möjligt, men heller inte där för många. Ger eleverna önskemål och kommer med egna 

förslag och synpunkter gällande vilka typer av texter de vill arbeta med är det då viktigt 

att läraren betonar detta och uppmuntrar till egna initiativ (ibid.). I denna 

medbestämmandeteori som handlar om inre och yttre motivation så märker vi att en 

väsentlig del är att kunna ge individuell undervisning anser Skaalvik & Skaalvik (2015, 

65). Genom den autonoma yttre motivationen finns ingången till elevernas inre 

motivation att ta sig framåt inom läsning och skrivning.  

  

2.4 Värdeperspektiv 

Teorin om värde och förväntningar handlar om att någon ser ett värde i att lära sig läsa 

eller skriva och kallas ”expectancy-value theory”. Detta liknar många andra teorier men 

i denna så ligger medelpunkten i att ett motiverande beteende från eleven också är ett 
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resultat av de förväntningar som eleven hade i att lyckas och därför funnit ett värde i att 

kunna och utföra läs- eller skrivuppgiften (Eccles & Wigfield 2002, 118). Just detta 

påminner om teorin att tro på sin egen förmåga, men fokus i denna teori ligger i just värdet 

av att utföra uppgifter. Enligt Eccles & Wigfield (2002, 120) så finns det olika typer av 

värden för elever och såväl vuxna.  

 

Ett inre värde framkallas när en elev utför läs- eller skrivuppgiften och finner glädje i det 

den gör och att det är intressant menar Eccles & Wigfield (2002, 120). Det inre värdet är 

alltså när en uppgift ger positiva känslor hos en elev och detta bidrar också till en stark 

drivkraft i läs- och skrivundervisningen anser Skaalvik & Skaalvik (2015, 51). Wiliam 

(2013, 162) hänvisar till att dessa elever uppskattar följderna av sin prestation när de gjort 

en läs- eller skrivuppgift, vilket också gör att de förstår värdet i att lära sig läsa eller 

skriva. I och med ett uppfyllt inre värde så behövs inte heller lika mycket stimulering 

utifrån, såsom beröm och bekräftelse. Detta gör också att eleverna känner mer kontroll 

och vågar också ta egna initiativ i sitt lärande eftersom de funnit ett värde i uppgiften 

menar Skaalvik & Skaalvik (2015, 51). Det är just detta som det inre värdet handlar om 

och för att stimulera detta så bör elevernas läs- och skrivuppgifter göras så intressanta 

som möjligt och även vara värdefulla. Men att tänka att alla läs- och skrivuppgifter måste 

vara intressanta för alla elever är nästintill omöjligt, men att anpassa uppgifterna så gott 

det går för de elever som inte funnit ett inre värde kan vara en god idé (ibid.).  

 

När det kommer till att se värdet i att kunna läs och skriva och att dessa förmågor kan 

gynna en i framtiden så handlar det om nyttovärde (Eccles & Wigfield 2002, 120). 

Nyttovärdet är kopplat till elevernas framtidsplaner och just därför kan det vara lite 

svårare för elever i yngre åldrar att finna ett nyttovärde i vissa skolämnen och uppgifter 

hävdar Eccles & Wigfield (ibid.). Framtidsplaner ligger inte tillräckligt nära i tiden för 

elever i lågstadiet, så därför finner många elever ett nyttovärde i skolämnen som på något 

sätt är kopplade till deras egna aktiviteter och intressen. Det är mer lättåtkomligt (Skaalvik 

& Skaalvik 2015, 52). Därför är det viktigt att läraren känner sina elever och vad de har 

för intressen. Då kan läs- och skrivundervisningen utformas efter elevernas intressen men 

självklart bara till en viss del då undervisningen måste vara ett lärtillfälle. Skolverket 

(2000, 9) talar om att läraren måste visa varför det är viktigt att kunna läsa och skriva, att 

det behövs i framtiden, men också i alla andra skolämnen. Det kan bli mer synligt för 

eleverna att veta att man måste kunna läsa och skriva i övriga ämnen. 

 

Att utföra en läs- eller skrivuppgift som är kopplad till den egna identiteten och stärker 

självbilden kallas för personligt värde (Eccles & Wigfield 2002, 119-120). Det låter 

ganska enkelt och självklart och det är det också. Om en elev tycker sig vara bra på att 

läsa och skriva så känns också dessa uppgifter som extra viktiga. Det märks väl på elever 

i skolan som hellre vill arbeta med vissa ämnen, då de antagligen tycker sig vara bra/bättre 

på dessa, än vissa andra, så därför söker de sig till t.ex. läsning och skrivning menar 

Skaalvik & Skaalvik (2015, 52). Eftersom många elever kan ha svårt för vissa ämnen, 
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t.ex. läs- och skrivundervisning är det viktigt att de finner ett nyttovärde i dessa ämnen. 

Att de förstår att läsning och skrivning är bra att ha i andra ämnen och sedan i framtiden 

(ibid., 56).  

 

Det inre värdet, personliga värdet och nyttovärdet är av positiv karaktär men det finns 

också ett värde som är mer negativt. Uppgifter och aktiviteter kostar olika mycket och det 

är kostnad som är det sista värdet. Vissa läs- och skrivuppgifter är mer kostsamma vad 

gäller tid och ansträngning för eleven anser Eccles & Wigfield (2002, 120). Om en uppgift 

tar lång tid och på bekostnad av andra aktiviteter för eleven så har detta en negativ 

inverkan och uppgiften får ett negativt värde menar Wiliam (2013, 164). Men det kan 

också handla om att det är något som är svårt för eleven och hen inte kommer fram till 

svaret. Detta är tröttsamt och har en stor negativ inverkan på elevens självbild och 

självkänsla, vilket gör att motivationen till slut blir obefintlig att utföra läs- eller 

skrivuppgifter hävdar Skaalvik & Skaalvik (2015, 52-53). Som i så många andra teorier 

så är det individualisering och val av läs- och skrivuppgifter som gäller för dessa elever 

(ibid., 56). 

 

2.5 Målorientering 

Mycket gällande motivation inom läs- och skrivutveckling handlar om varför arbete ska 

ske med vissa läs- och skrivuppgifter, och vad de har för syfte. Detta är kopplat till 

”Achievement-goal theory” som handlar om att elever har olika slags orsaker till att utföra 

vissa läs- och skrivuppgifter eller inte och hur mycket de vill anstränga sig menar Patrick, 

Kaplan & Ryan (2011, 367-368). Just dessa två orsaker är det som spelar mest roll för 

elevernas beteende och motivation inom målorienteringsteorin (Skaalvik & Skaalvik 

2015, 37).  

 

Inom denna teori finns det två typer av orsaker till att elever anstränger sig inom läsning 

och skrivning. Dessa orsaker är antingen uppgiftsorienterade eller ego-orienterade 

(Tercanlioglu 2004, 35-36). Om en elev är uppgiftsorienterad inom skolämnena så är den 

ute efter att öka sin kompetens och förståelse, och i detta fall inom läsning och skrivning. 

Eleven tycker alltså att läs- och skrivuppgifter är viktig för den själv och anser att läsa 

och skriva är viktigt, och ser också att ansträngning är mödan värt anser Tercanlioglu 

(ibid.). Dessa typer av elever väljer också uppgifter som är mer utmanande, eftersom 

eleven vill lära sig mer.  

 

När det kommer till elever som är ego-orienterade så vill dessa visa sig duktiga inför 

andra och visa sin kompetens, och där spelar lärandet inte så stor roll för dessa elever 

(Tercanlioglu 2004, 36). Bland dessa elever är det också vanligt att de jämför sig med 

andra eftersom de ofta vill visa sig duktiga snarare än att lära sig hävdar Sutantoputri & 

Watt (2012) och Covington (1984, 15). Något som är vanligt för dessa elever är att de 
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kopplar ihop sin prestation med sin förmåga, vilket betyder att dessa elever tror att de inte 

har förmågan att klara av vissa läs- eller skrivuppgifter. Detta gör också att de ger upp 

mycket lättare när de stöter på problem hävdar Skaalvik & Skaalvik (2015, 38). Men en 

elev som är uppgiftsorienterad kopplar istället ihop sin prestation med resultat. De ser 

alltså att om de anstränger sig att läsa eller skriva och presterar så ger det också resultat 

(ibid.). När det kommer till att använda målorientering i skolan och i läs- och 

skrivundervisning så ska den vara inriktad på den kunskapsorienterade, eftersom eleverna 

ska koppla sin prestation till kunskap inom den gällande läs- och skrivundervisningen. 

Här är det viktigt att eleverna verkligen får chans att se att de gör framsteg när de 

anstränger sig och att göra fel är en del i att lära sig läsa och skriva. De elever som redan 

är uppgiftsorienterade vill gärna ha utmaningar och det ska de självklart genom att läraren 

anpassar läs- och skrivuppgifterna. Men de elever som inte riktigt kommit igång med 

dessa ska man ta det varsamt med och ge uppgifter som är lagom utmanande och inte för 

mycket då de kan ge upp om de stöter på problem, vilket gör att läsningen och skrivningen 

kan bli ännu mer mödosamt. När det väl kommer till kritan så är det viktigaste att få 

eleverna att inse att ansträngning är viktigt för att nå lärande (ibid., 48). 

 

2.6 Attribution 

Teorin om ”attribution” fokuserar på vad det är för orsak eller anledning till att man inte 

klarar av läs- eller skrivuppgiften. Eleverna ställer sig frågan varför de inte klarade av 

uppgiften och varför resultaten inte blev som förväntat (Weiner 2000, 1-2). Dessa elever 

ställer sig olika frågor och kommer fram till olika orsaker, och inom denna teori så finns 

det också tre dimensioner där anledningarna klassificeras (Skaalvik & Skaalvik 2015, 68).  

 

När en elev kan förklara att orsaken till misslyckandet beror på eleven själv eller något 

annat än eleven så är det inre faktorer, medan det som eleven inte kan rå på är en yttre 

faktor. När bristen ligger i elevens ansträngning och strategi så är detta en intern 

förklaring medan en extern förklaring kan vara att uppgiften var för svår eller att lärarens 

undervisning var bristfällig enligt eleven (Weiner 2000, 2 och Skaalvik & Skaalvik 2015, 

68). När det gäller kontroll så handlar det om att eleven själv kan kontrollera resultatet av 

uppgiften. Detta kopplas till strategi och ansträngning eftersom det är något som beror på 

eleven själv anser Skaalvik & Skaalvik (2015, 68). Däremot så är inte förmågan kopplad 

till detta då det inte är något som eleven kan göra något åt, då individer föds med vissa 

förmågor (Taube 2011, 129 och Skaalvik & Skaalvik 2015, 68). Vissa saker kommer 

också alltid att vara stabila, eller så kommer de att förändras. Elever med en sund syn på 

sitt lärande kring läsning och skrivning anser att deras förmågor är stabila, men att 

ansträngning är något som kan förändras (Weiner 2000, 4). 

 

Attributionsteorin är väldigt användbar inom skolan och det som ska fokuseras på är att 

läraren får eleverna att förstå att deras resultat beror på orsaker som inte är stabila och 
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stabila orsaker är sådant som inte går att förändra, såsom förmågan. Här handlar det alltså 

om att visa eleverna att det är deras ansträngning som gett dem resultatet, inte deras 

förmåga. Deras resultat ska alltså inte kopplas till deras förmåga då deras motivation 

sänks eftersom eleverna anser att orsaken är stabil (Weiner 2000, 4 och Skaalvik & 

Skaalvik 2015, 69-70). Lärarens jobb enligt denna teori är att försöka styra eleverna till 

att det är deras ansträngning och strategi som är vägen till lyckad läsning eller skrivning 

(Skaalvik & Skaalvik 2015, 73). Genom att läraren också upptäcker elevens val av strategi 

menar Frost (2009, 117) att läs- och skrivundervisningen kan anpassas efter eleven och 

det gäller också som i de övriga teorierna, att undervisningen måste anpassas så att det 

blir synligt för eleverna att deras ansträngning spelar roll och kan öka deras resultat, och 

därför ska de också utmanas och sätta upp egna mål. Det viktiga här är att eleverna måste 

få se sina framsteg de har gjort och de ska också bedömas individuellt utifrån de mål de 

har satt upp. Arbetet mot att styra eleverna till att inse att deras ansträngning spelar roll, 

är något av det viktigaste i skolan idag (Skaalvik & Skaalvik 2015, 73 och Taube 2011, 

130). 

 

2.7 Motivation till läsning och skrivning 

Alla dessa teorier kompletterar på något sätt varandra och blir tillsammans ett verktyg till 

motivation. En övergripande teori är värdeperspektivet (expectancy-value theory) där en 

uppgift eller ett ämne är värt något för eleven skriver Skaalvik & Skaalvik (2015, 50). 

Och för att elever ska nå ett bra resultat i skolan måste de ha ett positivt tänkande kring 

att lärandet är viktigt för en själv, poängterar Skolverket (2004, 8). När det kommer till 

motivation i läsning och skrivning så är det viktigt att ”Undervisningen ska stimulera 

elevernas intresse för att läsa och skriva” (Skolverket 2011, 222). Här är det tydligt att 

motivation är en stor del av lärarens uppgift när det kommer till att läsa och skriva. 

Skaalvik & Skaalvik (2015) ger förslag på hur läraren kan motivera sina elever till läsning 

och skrivning, och dessa är också övergripande för samtliga motivationsteorier, då målet 

är detsamma, motiverande undervisning.  

 

Barns läs- och skrivutveckling byggs upp på flera olika sätt. Barnen måste få möta läs- 

och skriftspråket genom böcker, tal m.m. och ofta för att utvecklas (Myndigheten för 

skolutveckling 2003, 28). När barnen möter detta så är det lättare att ge barnen förståelse 

för varför det är viktigt och roligt att kunna läsa och skriva (ibid.). Det är viktigt att läraren 

förklarar för sina elever varför läsning och skrivning är en väsentlig del i skolan och alla 

ämnen bygger på denna kunskap, alltså att kunna läsa och skriva (Skolverket 2000, 9). 

När det kommer till val av läs- och skrivuppgifter så nämner Skaalvik & Skaalvik (2015, 

61) att elever känner större motivation till att läsa och skriva när de får vara med och 

bestämma. En så liten sak som att eleven får vara delaktig i valet av bok eller text när de 

ska läsa, eller valet av skrivuppgift påverkar eleven till det bättre anser Ryan & Deci 

(2000, 58). Att använda detta sätt är framgångsrikt menar Ryan & Deci (ibid.) och det 
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kommer också att ge eleverna självförtroende så att de presterar bättre. Dessa två 

komponenter är väsentliga och Skolverket (2004, 17) trycker på att dessa två inte bara 

påverkar prestationen utan kommer också att ge en grund och förutsättningar för att sedan 

kunna tillämpa och använda sig av olika inlärningsstrategier gällande läsning och 

skrivning. 

 

Skolverket (2010, 3) talar om hur viktigt det är att lärarna ska utveckla sina egna 

kunskaper i vad det faktiskt innebär att kunna läsa och skriva. Skolverket (ibid.) menar 

att lärarna på det sättet kan kunna förstå eleverna bättre och vad undervisningen bör 

innehålla för slags läs- och skrivuppgifter som är motiverande för eleverna. De nämner 

också att det faktiskt är en av skolans viktigaste uppgift att främja elevernas utveckling 

av sin läs- och skrivförmåga. Skolverket (2014, 28) säger att elever som har svårt för att 

läsa- och skriva kanske först måste utveckla sin språkliga förmåga då läs- och 

skriftspråket bygger på detta.  

 

Csikszentmihalyi (1990, 3) anser att det är många lärare och vuxna nuförtiden som har en 

förväntning på att alla ska kunna läsa och skriva. Genom dessa förväntningar så lägger 

lärare krokben för sig själva och tror att många elever inte kan läsa eller skriva menar 

Csikszentmihalyi (1990, 2-3), när det i själva verket handlar om att dessa elever inte vill 

lära sig. I slutändan menar Csikszentmihalyi att lärarna måste arbeta med motiverande 

läs- och skrivuppgifter för elever då viljan att lära sig är nyckeln till framgång. 

 

Samtliga motivationsteorier kommer att vara relevanta i denna studie då de hör ihop och 

kompletterar varandra och att man sällan använder sig av en enda teori i praktiken. Ingen 

teori kommer att uteslutas då studien inte går ut på att ta reda på den vanligaste eller mest 

använda, utan se i vilken mån de olika teorierna praktiseras inom läs- och 

skrivundervisning.
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 Metod, informanter och metod för analys 

I detta avsnitt så kommer metoderna för denna studie att presenteras. Jag kommer även 

att beskriva hur jag kommer gå tillväga gällande insamling av material och vilket urval 

min studie ska utgå ifrån.  

 

Detta är en empirisk studie och vid insamling av material så har jag valt att använda mig 

av två metoder som är till för att komplettera varandra, men även för att se att resultaten 

överensstämmer. Jag har valt att arbeta med observationer och semistrukturerade 

intervjuer just för att observationer visar det som faktiskt sker, men att intervjuer är en 

bra källa till ett nytt och spännande material om frågorna är korrekt utformade vilket 

Stukát (2011, 43) anser. Å andra sidan hävdar Stukát (2011, 55) att en intervju kan vara 

mindre sanningsenlig. Men Kvale & Brinkmann (2009) menar att intervjuer också kan ge 

lärdom av andra, samtidigt som man kan vidga sina perspektiv.  

3.1 Observation 

Observationen kommer att vara öppen enligt Vetenskapsrådet (2011, 42) där jag 

observerar interaktionen mellan lärare och elev. Den kommer att gå till så att jag kommer 

vara en observatör som inte kommer att ingripa i undervisningen, då detta kan påverka 

mina resultat. Jag kommer att utgå från ett strukturerat observationsprotokoll och 

resultatet av detta kommer att vara konkret, vilket Stukát (2011, 56) anser. Observationen 

kommer också därför att ge ett stabilt underlag som lätt kan tolkas. Observationen ska 

genomföras under 3-6 tillfällen, beroende på hur mycket material som fås. Protokollet 

kommer att vara utformat som en checklista där lärarens handlingar är lätta att checka av 

och det är också utformat utifrån samtliga motivationsteorier. Teorierna symboliserar ett 

eller flera beteenden från en elev, eller ett arbetssätt från läraren. De teorier som 

symboliserar fler beteenden eller arbetssätt får fler rutor i protokollet att checka av (se 

bilaga 2).  

 

3.2 Intervju 

Då jag vill att mina resultat är så trovärdiga som möjligt kommer jag att komplettera dessa 

observationer med intervjuer. Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade då jag vill 

ha en blandning mellan strukturerat och ostrukturerat (Stukát 2011, 44). Detta innebär att 

jag kommer att ha färdiga intervjufrågor att ställa men ordningen av dessa frågor har inte 

någon större betydelse, och det kan även ske följdfrågor. Anledningen till att jag har valt 

semistrukturerade intervjuer är för att enligt Stukát (2011, 44) så kan vissa frågor vara 

svåra att svara på för den intervjuade, och då kan följdfrågor och förtydligande frågor 

kompensera för detta. De färdiga intervjufrågorna kommer att vara grunden för intervjun 

och Denscombe (2009) skriver att flexibilitet är väsentligt i en semistrukturerad intervju. 

Denscombe (2009) menar alltså att frågorna som ställs måste ge den intervjuade ett visst 

spelrum att tala fritt kring ämnet. Här trycker Kvale & Brinkmann (2009) på att denna 
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typ av intervju gör att vi kan lära mycket av vad andra tycker och tänker vilket också gör 

att man kan vidga sina egna perspektiv kring ämnet. Även intervjufrågorna liksom 

observationsprotokollet kommer vara utformade efter de motivationsteorier som denna 

studie är uppbyggd på och som nämns i litteraturgenomgången. Detta är något som är 

väldigt genomtänkt från min sida då varje motivationsteori symboliserar ett visst beteende 

från en elev, eller ett arbetssätt från läraren. Jag lade upp mina intervjufrågor på ett sådant 

sätt så att varje fråga fick representera varsin teori, eftersom varje teori står för ett särskilt 

beteende eller ett arbetssätt (se bilaga 1). Då mina intervjufrågor och 

observationsprotokoll utgår från teorierna så hänger de ihop innehållsmässigt och 

resultatet av dessa blir lättare att tolka. 

 

Det problematiska i att utforma observationsprotokollet och intervjufrågorna är att vissa 

teorier är väldigt lika varandra. Därför var det viktigt att finna kärnan i varje teori och 

finna det beteende och arbetssätt som symboliserar enskilda teorier. Därför kan vissa 

intervjufrågor kännas simpla, likaså observationsprotokollet, då alla teorier inte är lika 

omfattande. 

 

3.3 Urval av informanter 

Informanterna i denna undersökning är lärarna och det är de som står i fokus. Jag har valt 

att observera och intervjua tre lärare som är lärare för årskurs 1, 2 och 3 på samma skola 

vilket beror till stor del på att skolan är lättillgänglig och den tid som finns till förfogande 

att genomföra undersökningen, vilket Miles, Huberman & Saldaña (2014, 32) anser. Att 

jag valt tre lärare och inte fler är också för att jag måste kunna hantera det material jag 

får, och fler lärare än så skulle bli för omfattande. Detta är ett icke-representativt urval då 

jag inte är intresserad av att generalisera till en större population (Stukàt 2011, 63) och 

anledningen till detta är brist på tid och resurser vilket Stukàt (2011, 64) anser är en stor 

anledning till att studenter väljer icke-representativa urval.  

 

3.4 Etiska aspekter 

I denna studie så kommer varken lärarnas ålder eller kön att vara väsentliga och de 

kommer därför vara anonyma i enlighet med Vetenskapsrådets (2011, 68) uppmaning, då 

identiteten inte är av intresse för studien. Det är också viktigt att lärarna får vara anonyma 

menar Stukát (2005, 138) eftersom det blir ett skydd för individen och dess åsikter. 

Ljudupptagning under intervjun kommer att ske och samtliga lärare har gett tillstånd. 

Skolan för studien kommer inte heller att nämnas då det inte är väsentligt för studiens 

resultat. 
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3.5 Genomförande 

Jag började med att ta kontakt med tre lärare från min VFU-plats för att vara säker på att 

de ville delta i varsin intervju och observation. De tre tänkta lärarna kunde delta i både 

observation och intervju så därför bokade jag tid med samtliga så snart som möjligt. Efter 

detta så utformade jag först mitt observationsprotokoll utifrån de sex teorier som mitt 

arbete bygger på. Varje teori har minst ett kännetecken så jag utgick först från själva 

teorin och sen utformade protokollet utifrån varje teoris kännetecken. Jag gjorde 

protokollet så översiktligt som möjligt med hjälp av en tabell där teori och kännetecken 

skrevs och rutor bredvid som kunde bockas i när det uppkom vid observationen. Jag 

gjorde så att kännetecknet kunde uppkomma i fyra olika grader samt att jag kunde 

anteckna vad det var som sågs för att ha så mycket underlag som möjligt. När 

observationsprotokollet var klart började jag att utforma intervjufrågor utifrån 

observationsprotokollet då de var tvungna att hänga ihop resultatmässigt. 

 

Jag valde att utföra observationen först med lärarna då jag på något sätt kände att jag ville 

ha ett fylligare underlag till intervjuerna, även om frågorna redan var utformade. Samtliga 

observationer gick till så att jag först kom in i klassrummet och hälsade på eleverna och 

sa att jag ville vara med och se hur de hade det. Jag satte mig längst bak i klassrummet 

där jag kände att jag hade mest överblick. Eleverna påverkades inte alls av att jag satt där 

eftersom jag hade förberett dem innan på att jag skulle vara där inne. Jag försökte vara så 

koncentrerad som möjligt och verkligen lyssna på hur läraren agerade och vad den sa, då 

det var detta som observationen byggde på. Klassrummen är relativt små så det var inte 

svårt att höra även fast jag satt längst bak. Utformningen av observationsprotokollet var 

bra då det var enkelt att fylla i och kommentera. Observationstillfällena var ca 40 till 50 

minuter långa och samtliga lektioner var inom ämnet svenska med läsning och skrivning.  

 

Intervjuerna skedde samma dag som observationen men i ett av fallen tre dagar efteråt. 

Under intervjuerna så använde jag min mobiltelefon som diktafon så att jag inte skulle 

missa något som lärarna sa. Ljudupptagningen fungerade väldigt bra och det hördes 

tydligt vid uppspelning. Jag hade även utrymme under intervjufrågorna för att göra 

anteckningar och mina egna tankar kring vad lärarna berättade. Allt för att göra det så 

enkelt och översiktligt som möjligt. De frågor som jag hade utformat fungerade bra och 

gav svar som var lätta att tolka. Intervjuerna tog från 20 minuter till 50 minuter beroende 

på att det skedde en del avbrott. När både observation och intervju var genomförda så var 

det tid för analys. 
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3.6 Metod för analys 

Nu när intervju och observation var genomförd så bearbetades detta för att sedan kunna 

användas i resultatredovisningen i en enklare och löpande text. Jag lyssnade på mina 

inspelningar och skrev ned nyckelmeningar till det som lärarna sagt vid intervjun 

eftersom Stukát (2011, 45) anser att transkribering är tidsödande och det kan vara lättare 

att anteckna de mest relevanta delarna istället för att ödsla tid på att transkribera hela 

konversationer, vilket jag också ansåg. Jag hade antecknat under tiden som intervjuerna 

skedde men jag använde också diktafon just för att det är svårt att hinna med att uppfatta 

allt som sägs. Detta gör att innehållet blir mer fylligt och innehållsrikt (Miles, Huberman 

& Saldaña 2014, 71).  Målet var inte att transkribera på ett sådant sätt så att hela intervjun 

skrevs ned ordagrant, utan mer det väsentliga och innehållsrika. 

 

Då både intervjuer och observationsprotokoll är utvecklade utifrån olika teorier så är de 

uppbyggda på samma sätt så att analysen ska bli smidig. Jag gjorde så kallade teman utav 

mina intervjufrågor och observationsprotokoll vilket också kan ses som en slags kodning 

när det kommer till analysen (Miles, Huberman & Saldaña 2014, 72). Det gjorde att jag 

enkelt kunde koppla intervjufrågor och observationer till de teorier som studien bygger 

på, men också till studiens frågeställningar. De intervjufrågor som hörde till samma tema 

skrevs också ned i samma stycke i en löpande text, likaså observationerna. På så sätt blir 

det inte så uppradat utan mer en löpande text. 
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 Resultat och analys 

I detta avsnitt visas resultatet av lärarnas intervjuer och observationer som kommer att 

kopplas till litteraturgenomgången i resultatanalysen. 

4.1 Resultatredovisning 

4.1.1 Intervjuer 

Lärare 1 

Lärare 1 har arbetat som lärare i 25 år och gick lärarutbildningen mellan 1988-1991. 

Utbildningen gick efter två läroplaner under den tiden, vilka var LGR-80, men även LPO-

94. När det kommer till motiverande undervisning inom läs- och skrivundervisning så har 

läraren viss erfarenhet, men också gällande fortbildning inom detta område. Läraren har 

gått en kurs vid namn Läslyftet och detta skedde i samband med byte av läromedel på 

skolan. De gjorde en djupdykning i läromedlen och på detaljnivå för att kunna lära sig att 

arbeta på ett mer motiverande sätt gentemot eleverna. Läraren tog till sig att man ska 

berätta för eleverna mer noggrant vad t.ex. en berättelse ska innehålla, och varför den ska 

innehålla vissa saker. Det ger eleverna mer förståelse för läsning och skrivning. Men vissa 

elever har kanske inlärningssvårigheter eller är omotiverade att lära sig läsa eller skriva. 

Dessa elever menar läraren måste få en chans och kanske få anpassad undervisning. Men 

nuförtiden så ska alla elever vara inne i klassrummet och inkluderas, och att ta ut elever 

ur klassrummet känner läraren att det anses vara fult. Läraren är ändå inte främmande 

inför detta utan känner sina elever bäst och vet vilka elever som man kan låta arbeta 

utanför klassrummet. Det kommer alltid att finnas behov för anpassad undervisning säger 

läraren och en så enkel sak som att låta en elev arbeta i lugn och ro utanför klassrummet, 

är det inget fel på. Men sen säger också läraren att vissa omotiverade elever kan ges olika, 

kanske lättare versioner av en uppgift som är mer riktad mot just den eleven, som då 

känner att uppgiften är överkomlig. Läraren går in på att det är vanligt att omarbeta texter 

till vissa elever, där bokstäverna kanske görs större eller använder andra slags ord. Allt 

detta är för att mina elever ska få en chans att nå målen menar läraren, och exkludering 

kan ibland vara en del utav det, men det behöver inte vara en dålig sak. 

 

En stor faktor när det kommer till omotiverade elever inom läsning och skrivning, är deras 

självkänsla känner läraren. Här anser läraren att självkänslan spelar en avsevärd stor roll 

om en elev är omotiverad. För om vi tror på oss själva så tycker vi också att det är roligt 

att läsa och skriva, men är man minsta osäker så blir det ett motstånd. Många av ens elever 

kanske inte uttrycker det, men det märks väldigt väl ändå på deras beteende när lektionen 

innefattar läsning eller skrivning. Läraren trycker på att självkänslan är något som lärarna 

måste hjälpa till att bygga upp för att eleverna också så småningom ska kunna få 

självförtroende inom läs- och skrivundervisning. Självkänslan är grunden i skolarbetet 

anser läraren, och utan den är det svårt att komma framåt. Dessa elever behöver 

uppmuntran och läraren tycker att eleverna ofta ska få veta att de är duktiga, men såklart 
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bara om de är det. Beröm och uppmuntran ska inte vara obefogad. Men att bara säga ”bra 

jobbat” ger inte eleverna något, utan det måste visas tydligt varför de har varit duktiga 

anser läraren. Läraren menar t.ex. ”tänk vad ni har varit duktiga den här lektionen när vi 

gjorde det här” eller ”vad bra ni har jobbat när ni kom fram till det här”. Uppmuntran och 

beröm måste vara tydlig menar läraren och den ska vara kopplad till ett utförande eller 

resultat. Men läraren anser också att elever måste få både ris och ros för att de ska få 

förståelse för att beröm ska förtjänas, det kommer inte gratis. Genom denna uppmuntran 

så stärks också självkänslan menar läraren vilket förhoppningsvis ger de omotiverade 

eleverna en tro på sig själva. Men läraren tänker också att när man försöker att lyfta dessa 

elever så är det lätt att göra för mycket för en och samma elev, och hjälpen och 

uppmuntran blir tagen gör given. Läraren har sett detta och det blir ett bakslag, både för 

elever och lärare, och i slutändan så blir det egentligen inte någon tjänst för eleven. Men 

läraren anser sig ändå vara jätteviktig när det kommer till att främja elevernas motivation 

gällande läsning och skrivning. Läraren menar att detta är utmaningen som de alltid 

försöker att leva upp till, men om det är möjligt är en annan sak. Läraren anser att det är 

deras uppgift, att locka eleverna in på banan och att hjälpa eleverna till kunskapen. 

 

För att gå tillbaka till anpassad undervisning så är det möjligt i vissa fall, men ibland så 

måste en uppgift vara lika för alla elever menar läraren. Då försöker man att förklara för 

eleven varför den måste läsa eller skriva en viss text och vad det är vi vill uppnå med den 

uppgiften. Läraren försöker så ofta hen kan att förklara varför det är viktigt att kunna läsa 

och skriva, och det är något som sker automatiskt nu efter att man jobbat så många år 

menar läraren. En gång om dagen så kanske jag gör det ordentligt säger läraren. Att jag 

verkligen förklarar grundligt varför en uppgift ska utföras och vad vi kommer att få ut 

utav den. Men till de omotiverade eleverna så sker det kanske kontinuerligt under 

lektionens gång. Men när vissa elever vägrar inse värdet i att kunna läsa eller skriva och 

sätter sig på tvären, så måste det ibland ske tvång och förklaring för eleven att allt inte 

alltid kan vara roligt. Läraren säger att ibland måste det ske starka tillsägelser gentemot 

eleverna som t.ex. ”om vi inte gör det här, så kommer vi inte att kunna göra den här roliga 

uppgiften efteråt”. Det kanske anses vara fel menar läraren, men ibland måste det ske lite 

fult spel. Det är ändå för elevens bästa. Nu när eleverna fått varsin elevdator så är detta 

en bra morot skrattar läraren. Att den kan vara ett medel till att locka eleverna till att 

utföra den tråkiga uppgiften, för att sedan få hålla på med datorn. Men läraren menar att 

detta är inget som sker ofta, utan bara i speciella situationer där tvång blir nödvändigt. 

Många gånger kan en enkel förberedelse vara nyckeln. Vissa elever vet man med sig 

kommer vara omotiverade gentemot en uppgift. Då kan förklaringen komma i förväg vad 

som kommer att ske på lektionen och varför vi gör det. Men också vad som kommer att 

ske när den uppgiften är avklarad. Där kommer moroten och uppmuntran till att utföra 

uppgiften anser läraren. Läraren tycker att alla insatser som är möjliga ska göras till att 

motivera eleven. 
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Motivationen till att lära sig läsa och skriva är för eleverna viktig och läraren har stor del 

i detta. När eleverna kommit så långt att de faktiskt utför uppgiften så måste vi vara 

tydliga med att förklara varför de har klarat uppgiften tycker läraren. Vi måste visa vad 

det var som eleven gjorde bra och att deras valda strategi hjälpte dem att fullfölja 

uppgiften. Att poängtera val av strategi när de klarade sin läs- eller skrivuppgift anser 

läraren vara en bra metod. Men elever gör ju också fel, men då känner läraren att det inte 

ska påpekas att de gjort fel. Man ska hellre använda säga ”vi kollar på den där delen en 

gång till”. Läraren menar alltså att det ska uppmärksammas vilket fel eleven har gjort, 

utan att säga att de har gjort fel. Att poängtera elevens fel menar läraren är onödigt och 

kan göra att vi måste börja om från noll. 

 

Läraren säger också att det är viktigt att visa för eleverna att de måste anstränga sig om 

de ska klara av en uppgift och att val av strategi spelar roll. Om de då inte klarar av 

uppgiften så måste man som lärare visa på att det är på grund av deras brist på 

ansträngning eller val av strategi att närma sig uppgiften. Eleverna ska inte knyta sitt 

misslyckande till sin personlighet för det kommer att försämra deras ego och självkänsla. 

 

Lärare 2 

Lärare 2 har arbetat som lärare i 24 år och gick lärarutbildningen mellan 1988-1991. 

Utbildningen gick efter två läroplaner under den tiden vilka var LGR-80, men även LPO-

94.  Även denna lärare har gått läslyftet där de gick in på djupet i läromedel och texter 

och hur dessa skulle motivera eleverna till att läsa och skriva. Läraren menar att för att 

kunna motivera sina elever och närma sig uppgifter på olika sätt så måste vi som lärare 

själva vara uppdaterade. Uppdaterad inom metoder men även om vad som händer i 

världen idag menar läraren. Läraren känner att eleverna är motiverade om ämnet som de 

ska skriva eller läsa om är aktuellt och kan då också kännas mer väsentligt för eleverna. 

Att som lärare själv vara intresserad av olika ämnen och olika slags uppgifter är viktigt, 

för då lägger en själv ner extra mycket tid på detta. Är en själv sedan insatt och lägger 

ned extra mycket tid så kan man utforma olika slags läs- och skrivuppgifter och då väcka 

elevernas nyfikenhet och motivera dem tänker läraren. Läraren tycker att ”man ska börja 

på det lilla och aldrig sluta och aldrig sluta motivera och väcka deras nyfikenhet, för det 

är där deras kunskap börjar”.  

 

Vissa elever som är omotiverade behöver dock en extra knuff i undervisningen och det är 

där som uppmuntran spelar stor roll. Läraren menar att det ska vara rätt sorts uppmuntran 

och att lyfta eleverna som enskilda goda exempel är något som hen föredrar. Att 

presentera en elevs åsikt för klassen och vad de har kommit fram till är något som alla 

elever vill uppleva. Att deras åsikt spelar roll. Läraren känner att dennes elever svarar på 

denna typ av uppmuntran och det ger dem motivation att utföra läs- och skrivuppgifter. 

Men läraren menar att uppmuntran är en ganska enkel väg att motivera, men det fungerar 

inte på alla elever. En del behöver extra stöd och en mer anpassad undervisning. En 
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anpassad undervisning där elever får hamna på den nivå de faktiskt är. Läraren tror att 

alla barn vill lyckas och jobba, om de nu klarar av det. Eleverna får anpassad undervisning 

i den mån det går, då det krävs mycket tid och resurser, vilket tyvärr inte finns. Vi ska 

inte vara rädda att ge den hjälp som eleverna verkligen behöver, trycker läraren på. 

 

Att uppmuntra sina elever och ge anpassad undervisning är något som läraren ofta gör 

och genom detta så stärker den också självkänslan. Läraren känner att elevernas 

självkänsla spelar en mycket stor roll. Om eleven vet att den kommer att lyckas så känns 

de mycket enklare, men om den vet att den kommer misslyckas så kan det lika gärna vara, 

menar läraren. Läraren anser att det är en av de viktigaste arbetsuppgifterna som en lärare 

har, att stärka elevernas självkänsla. Utan självkänslan så är det svårt för eleven att gå 

vidare och det är där som jag måste gå in anser läraren. Läraren säger också att efter 

självkänslan så måste också motivationen till läsning och skrivning ske och det är något 

som vi lärare måste skapa. Det kan vara en anledning till att många lessnar på läraryrket, 

att inte hålla elevernas motivation uppe, att känna hopplöshet. 

 

Att anpassa undervisning kan gå i de flesta fall, men läraren menar att ibland så måste 

faktiskt en uppgift se likadan ut för alla, och uppgiften måste genomföras. Läraren kan då 

säga att eleverna tyvärr inte har något val den här gången. Det måste alltså ske med tvång. 

Men läraren uppmuntrar att eleverna ska göra sitt bästa även om det kan verka svårt. 

Läraren menar att ”livet är inte orättvist, det är olika”, vilket hen många gånger har 

använt. Allt kan inte anpassas eller kompromissa om, så också i det verkliga livet tycker 

läraren. I sådana situation så passar läraren också på att förklara varför det är viktigt att 

kunna läsa och skriva, om nu en elev sätter sig på tvären. Läraren säger att hen ofta pratar 

om med eleverna att vi missar saker. Att saker har missats för att man inte vill läsa, och 

då inte fått reda på en viss information. Läraren menar att elever vill känna tillhörighet 

och delaktighet, vilket då uteslutandet av läsningen eller skrivning går emot. Läraren 

säger också att hen brukar koppla till elevernas framtidsplaner och för att kunna arbeta så 

måste man faktiskt kunna läsa och skriva, och varför inte ta tillfället i akt nu när ni går i 

skolan, säger hon till eleverna. Men vissa elever menar läraren inte har några 

framtidsplaner än, vilket inte är så konstigt. Då brukar läraren istället koppla det till deras 

intressen. 

 

De elever som är omotiverade kan vara det av egentligen obetydliga anledningar, men 

när eleverna kopplar resultatet till sitt ego så måste vi reda ut det. Läraren menar att det 

måste förklaras varför vissa mål ska uppnås och det gör man genom att anstränga sig och 

välja rätt strategi. Utan ansträngning så kommer vi inte framåt och når inte heller målet. 

Men att förklara målet varje lektion kommer göra att eleverna till slut slutar lyssna, så 

man ska absolut välja sina tillfällen tycker läraren. När eleven väl har klarat av uppgiften 

så säger läraren att den visar för eleverna att ”tack vare att ni lärt er läsa och söka i texter, 

så kunde hitta svaret och olika tankar kring texten”. Då menar läraren att det ska lyftas att 
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eleverna har lyckats, att de förstått och hur de gjorde det. Läraren tycker också att det är 

viktigt att påpeka att vi kan lyckas på olika sätt, men inga sätt är dåliga. 

 

Lärare 3 

Lärare 3 har arbetat som lärare i 3 år och gick lärarutbildningen mellan 2009-2013. 

Läroplanen under denna tid var LPO-94, men bytte mitt i till LGR-11. Utbildningen gick 

då efter två läroplaner även under denna tid. Läraren har inte gått någon kurs som 

behandlar motivation, men det har ingått i en väldigt liten mängd i lärarutbildningen. 

Läraren menar att det är viktigt att skapa spänning inför uppgiften. Och är en som lärare 

själv engagerad och tycker det är intressant, så verkar också eleverna bli engagerade 

känner läraren. Att läs- och skrivuppgiften är viktig och rolig, gör den också intressant. 

Även om en uppgift kan vara intressant så kan det för vissa elever ändå vara svårt att 

komma igång eller utföra en läs eller skrivuppgift. Läraren har använt sig många gånger 

av konceptet ”two stars and a wish” som går ut på att man som lärare och även elev ska 

säga något bra om skrivandet eller läsningen och sedan önska en sak de ska tänka på och 

göra bättre. Det behöver inte vara stora saker, men att få två positiva saker om det en har 

gjort och sedan en sak att tänka på, ger de en aning mer motivation till att fortsätta menar 

läraren. 

 

Vissa elever behöver mer hjälp än så och kanske kräver en mer anpassad undervisning 

säger läraren. Ofta kan det handla om kort koncentrationsförmåga och då kan man välja 

att dela upp läs- och skrivundervisningen i kortare pass. Kanske bryta och spela ett spel 

eller någon annan mer avslappnande aktivitet. Då menar läraren att eleverna kan finna 

och hålla motivationen uppe. Sedan kan det också vara så att en del elever bara behöver 

mer tid till vissa uppgifter, och då får det vara så. Men många elever saknar självkänsla 

och läraren anser att det spelar en stor roll gällande deras motivation. Om en elev har 

dålig självkänsla så kommer den att ge upp innan den ens har provat, eftersom den tror så 

lite om sig själv menar läraren. Då sitter motivationen fast i en känsla och inte i själva 

kunskapen vilket läraren tycker är synd, och detta kommer också att bli en ond cirkel. 

Men om det lyckas att höja sin självkänsla så höjs också motivationen vilket gör att 

eleverna vågar försöka. I den situationen är jag som lärare viktig, men det är nog ännu 

viktigare med föräldrar känner läraren. Om elever har föräldrar som tror på skolan och 

läraren och anser det var viktigt med kunskapen, så märks det också på eleverna. Det är 

de eleverna som är motiverade menar läraren. Vissa barn har föräldrar som är 

misstänksamma och har dåliga erfarenheter av skolan. De barnen har tyvärr inte samma 

tro på läraren eller skolan. Så det behövs både och anser läraren. En vuxen överhuvudtaget 

som kan stötta. 

 

De elever som är omotiverade i skolan är det ofta av en anledning menar läraren. Då 

måste man som lärare lista ut var motivationen brister i första hand och kunna arbeta runt 

den. Tyvärr går inte alltid det då en del uppgifter måste utföras på ett visst sätt. Läraren 
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menar att det då kan vara svårt för eleven att förstå och att uppgiften kan ta tid. Men då 

får det vara så, bara uppgiften blir utförd på rätt sätt. Ofta kan det vara värt att förklara 

varför uppgiften måste utföras på ett visst sätt och att det är viktigt att lära sig läsa och 

skriva. Men det är något som vi gör varje dag säger läraren. Läraren brukar ofta använda 

sig av elevernas intressen och fritid och att de faktiskt måste kunna läsa om de vill leta 

reda på en kompis adress, eller att kunna skriva för att ge kompisen sin adress. Många 

elever gillar att baka, och då måste de kunna läsa recept. En del gånger så kopplar också 

läraren till elevernas framtidsplaner då många elever vill arbeta med fordon. Då trycker 

läraren på att de måste ha körkort, och för att kunna ta körkort så måste de både kunna 

läsa och skriva. Då blir eleverna mer förstående om varför läsning och skrivning är så 

viktigt. 

 

Många gånger så förklarar man syftet med dagens arbete och varför vi ska göra det säger 

läraren. Det gör att eleverna håller drivet bättre om de förstår varför vissa uppgifter ska 

göras, när de är medvetna om målet. Men bara för att eleverna vet målet så behöver det 

inte vara en lätt väg dit. Läraren menar att eleverna måste förstå att alla kan göra fel och 

det är bara att försöka igen, men kanske på ett annat sätt. Att det inte är eleven som är 

felet, utan val av strategi, snarare än förmåga. Och när en elev har klarat en uppgift så är 

det viktigt att vi är där och visar varför de har klarat den menar läraren. Som t.ex. ”Det 

här gjorde du jättebra när du läste ett krångligt stycke och förstod då vad texten handlade 

om”. Det gäller att så ofta som möjligt visa varför och hur en omotiverad elev har klarat 

en uppgift, för det sätter sig, och den vet då det till nästa gång säger läraren. 

 

En fråga ställdes till samtliga lärare om de känner till några motivationsteorier och jobbar 

utifrån dem. De hade hört ordet men ingen av lärarna kunde nämna någon specifik teori 

och var osäkra på om de ens visste om dem. 

 

4.1.2 Observationer 

Lärare 1 

Den observerade lektionen är inom ämnet svenska och innehåller läsning och skrivning. 

Klassen är en årskurs 1 och det är 15 elever närvarande.  

 

Läraren använder sig väldigt mycket av uppmuntran gentemot eleverna. Det är inte alltid 

som uppmuntran är så väl beskriven utan mer ”bra”, ”bra jobbat” o.s.v. Men det märks 

vilka elever som läraren använder sig av en uppmuntran där hen förklarar varför eleverna 

har jobbat bra. Det kan t.ex. vara ”vad bra det gick när du gjorde så” eller ”alla kan göra 

fel, men du gör ju ditt absolut bästa”. Det märks att det är svårt för läraren under 

lektionstid att ge den där speciella uppmuntran för det finns helt enkelt inte tillräckligt 

med tid, men det sker, absolut. De elever som är märkbart omotiverade ges samma uppgift 

som de andra, men det kan vara lite olika krav. Just denna lektion så fanns det inga 

omarbetade texter som skulle kunna vara till hjälp, men den texten som eleverna skulle 
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läsa och skriva om, var tillräckligt enkel med väldigt få ord. En del elever får sitta utanför 

klassrummet och det är för deras eget bästa då man ser att de behöver lugn och ro när de 

ska arbeta. Klassrummet är ibland rörigt med många ljud, så det är förståeligt att en del 

elever får sitta utanför. När lektionen hade kommit igång och läraren hade gått igenom 

uppgiften noggrant med eleverna så gav också läraren ett mål att en viss del av uppgiften 

ska eleverna ha försökt att göra klar. Det för att kunna hinna med vissa andra uppgifter 

senare under dagen. Uppgiften under den här lektionen handlar om att finna ord på en 

bild, och det är en speciell bokstav som orden måste innehålla. Där märks det vissa elever 

som är omotiverade och faktiskt har en lägre självkänsla kring sig själva och skolarbetet. 

De eleverna vill utföra uppgiften på sitt sätt vilket tyvärr inte innefattade den bokstaven 

som det gällde. Dessa elever vill alltså göra något som de är säkra på och känner att de är 

bekväma med. Men läraren är med där och ger uppmuntran och viss hjälp så att eleverna 

får känna att de faktiskt kan klara av uppgiften. Läraren förklarar varför eleven kommer 

klara av uppgiften och att man ska göra sitt bästa så kommer det att gå vägen. Läraren 

visar också att hen finns där för eleverna och att de kan få hjälp och stöd.  

 

Men en del elever verkar inte ha en låg självkänslan utan är mer omotiverade över lag. 

Det finns annat i klassrummet som är roligare än uppgiften och dessa gör allt för att inte 

utföra den. Dock finns det energi till att göra annat, så det är inte den det är fel på. Här 

sker det ett visst tvång för läraren vet ett eleverna är duktiga och kan utföra uppgiften. Då 

sker det övertalning och tillsägelser för det märks att just en elev gör detta ofta. Läraren 

förklarar varför eleven ska göra uppgiften och vad hen kommer att få ut utav den. Men 

läraren förklarar också varför uppgiften är viktig för hela klassen, men vissa elever verkar 

behöva höra det individuellt. Läraren förklarar också just i denna situation, att det måste 

ske ansträngning för att lyckas och att nå målet. Fungerar inte det nuvarande arbetssättet 

så kanske det är läge att byta strategi. Det märks att läraren vill finnas där för sina elever 

och visar det också med beröm och uppmuntran. Men de elever som man märker är 

omotiverade tar sig också friheter när läraren gett beröm och uppmuntran och tror sig få 

göra vad de vill. Men då sker det självklart en tillsägelse.  

 

Just vid detta observationstillfälle så var det inte läge för läraren att koppla framtidsplaner 

och intressen till varför eleverna ska kunna utföra uppgiften. Det kunde ha skett vid något 

tillfälle, men den tiden fanns helt enkelt inte, och var kanske inte ens nödvändigt. 

 

Lärare 2 

Den observerade lektionen är inom ämnet svenska och innehåller läsning. Klassen är en 

årskurs 2 och det är 14 elever närvarande.  

 

Läraren känner sina elever väl och vad som fungerar på dem. Det är en positiv miljö i 

klassrummet och det sker mycket uppmuntran, men inget onödigt. Läraren lyfter sina 

elever och visar att deras åsikter spelar roll i den diskussion de har. Läraren är noga med 



 
26 

 

att förklara varför något som en elev gjorde var bra, och inte bara säga ”bra”. Det märks 

att dessa elever tar till lärarens positiva syn på saker och ting, och det smittar av sig. 

 

Eleverna jobbar med rymden och de ska få välja egna läseböcker och här är läraren tydlig 

med att det inte är hur mycket text det finns i boken som är viktigast, utan innehållet. Och 

vad man får ut av det själv. Här blir böckerna anpassade efter eleverna eftersom det finns 

mer eller mindre text, eller att de är utformade på olika vis. Det gör att läsningen blir 

individanpassad, men inte på ett tydligt sätt för andra elever. Vissa elever är väldigt 

duktiga på att läsa, även fast de inte vill tro det. Då hjälper läraren de att välja en bok som 

hen vet kommer att fokusera på elevens starka sidor. Allt för att lyfta eleven till vad den 

faktiskt kan. Det märks inte att någon elev har låg självkänsla, men det är för att läraren 

behandlar alla sina elever på samma sätt och lyfter dem på ett sätt så att det är nästintill 

omöjligt att tycka dåligt om sig själv. Just vid det här tillfället så är alla elever glada och 

exalterade över uppgiften och det är nog för att läraren visar att böcker är kul och varför 

de är så viktiga. Läraren förklarar att om vi inte kan eller vill läsa så kommer vi inte att 

få reda på någonting själv, då måste man alltid lita på någon annan. Läraren förklarar 

alltså att man missar saker om man inte läser, och det kan inte ske en utveckling av 

lärandet. Just vid detta tillfälle så förklarar läraren att om de läser böckerna om rymden 

så kommer de att förstå varför vissa saker sker här på jorden. Det gjorde eleverna 

intresserade och fick förståelse att läsning är viktigt. Läraren förklarade också hur mycket 

de kan behöva läsa på en vecka för att få förståelse för ämnen och de la upp en plan att 

de skulle läsa lite varje dag. 

 

Just vid detta lektionstillfälle så skulle böckerna handla om rymden så det gav eleverna 

inte så många andra val när de sedan skulle välja bok. Men alla elever verkade vara 

intresserade av rymden. Men olika elever är intresserad av olika saker gällande rymden 

och det är där som valet av bok kan bli olika. Läraren var med och hjälpte till och eleverna 

fick välja böcker just utifrån vad de var intresserade av gällande rymden. Då får alltså 

eleverna chans att läsa något de tycker är roligt men även välja efter hur en bok är 

utformad. En del ville inte ha så mycket text, och då var det okej. Det var trygghet och 

kunskap som räknades under detta lektionstillfälle. 

 

Lärare 3 

Den observerade lektionen är inom ämnet svenska och innehåller läsning och skrivning. 

Klassen är en årskurs 3 och det är 16 elever närvarande. Det finns även en assistent i 

klassrummet. 

 

Läraren har ett uppmuntrande arbetssätt gentemot sina elever och visar att hen verkligen 

tror på dem och att de är duktiga. Läraren berömmer sina elever när det gjort något bra 

eller försökt att göra något bra, och visar då att det inte alltid kan bli rätt, men det är bra 

att en försöker. De elever som har lite svårare för läsning och skrivning har en 
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nivåanpassad läsebok och skrivbok som är anpassad för var just de eleverna befinner sig. 

Böckerna är varken för svåra eller för lätta, och läraren har valt nivåanpassade böcker just 

för att dessa elever ska få en chans att komma framåt i sitt lärande. 

 

De elever som uppenbarligen är omotiverade ges uppmuntran där läraren berättar för 

eleven att den är bra på ämnet och fokusera på elevens starka sidor vid uppmuntran. 

Uppgiften som ska utföras ser likadan ut för alla men de ska skriva mer eller mindre 

eftersom vissa böcker är nivåanpassade. Ett fåtal elever vägrar att utföra uppgiften, men 

det är inte på grund av att de inte kan, utan de trotsar för att de inte vill. Dessa elever blir 

mer eller mindre tvingade till att utföra uppgiften. Läraren förklarar lugnt varför vi måste 

kunna läsa och det är för att om vi inte kan läsa i läseboken, så kan vi inte heller utföra 

uppgifterna i skrivboken. Det ena ger det andra. 

 

När den huvudsakliga uppgiften var genomförd så tilläts eleverna välja vad de ville göra 

härnäst, och de fick de välja bland utvalda böcker eller uppgifter. Då fick eleverna en 

chans att faktiskt välja en uppgift som de tycker de är bra på. 

 

Läraren visar tydligt för vissa elever, att de kan utföra uppgiften om de försöker. Och när 

vissa elever gör ”fel” så förklarar hen att alla kan göra fel, men att det är en del av lärandet. 

Läraren visar också att det beror på hur väl man presterar inte att eleverna är oförmögna 

att utföra uppgiften. En del elever närmar sig uppgiften på ett visst sätt, men när det inte 

fungerar så föreslår läraren en annan strategi. Då blev uppgiften mer förståelig och 

eleverna förstår även att strategin är viktig för att klara av en uppgift. 

 

4.1.3 Resultat – jämförelse mellan intervju och observation 

Lärare 1 

Den slags uppmuntran som jag såg vid observationen var av två slag. Enligt det ena sättet 

sa läraren bara ”bra, och enligt det andra sättet mer utvecklande såsom ”vad bra det blev 

när du gjorde såhär”. Det var läraren medveten om i intervjun att hen gjorde och svarade 

då att båda sätten används i undervisningen, och det beror på om det finns tid eller inte 

att ge mer utvecklad beröm och uppmuntran. Den anpassade undervisningen som sågs 

vid observationen var att någon elev fick sitta utanför klassrummet just för att den 

behövde lugn och ro, och det är något som läraren säger att hen ofta gör. Just för att ge 

eleverna en ärlig chans att lyckas. Ibland finns det anpassat läromedel när det gäller vissa 

uppgifter, vilket läraren berättade. Men vid observationen var det inte den typen av lektion 

där detta läromedel användes och läromedlet var redan så pass enkelt att de skull passa 

alla elever. Men läraren förklarade att när det är rätt tillfälle så sker det absolut anpassad 

undervisning där eleverna kan få olika uppgifter och mer hjälp från en vuxen. 

 

De eleverna med låg självkänsla gavs mer uppmuntran från läraren och även mer 

förklaring runt uppgiften. Men läraren visade även att hen fanns där för eleverna, så att 
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de ska känna sig trygga. Det är något som läraren berättade om i intervjun att det är 

någonting som de jobbar med varje dag, att försöka lyfta sina elever så att de till slut tror 

på sig själva. Det är också något som är en av lärarens viktigaste uppgifter i skolan menar 

läraren, för utan självkänsla finns inget självförtroende, och utan dessa finns ingen vilja. 

Men vissa elever var omotiverade utan anledning under lektionen och där krävdes det 

tvång och övertalning, och det är något som läraren är medveten om att det sker. Ibland 

måste vi tvinga eleverna och då berättar läraren att man måste förklara varför uppgiften 

är viktig, vilket och syntes vid observationerna. 

 

Det som inte syntes vid observationerna var läraren kopplade värdet av uppgiften till 

elevernas intressen eller framtid. Inte heller att förklara för eleverna att resultatet inte 

beror på deras förmåga utan att de inte har ansträngt tillräckligt. Men det är något som 

läraren själv berättar om i intervjun, men det uppkom inte vid observationstillfället. 

Däremot visade läraren att val av strategi är viktigt om uppgift en uppgift ska klaras av, 

vilket också nämns i intervjun. 

Lärare 2 

Läraren arbetar mycket med att uppmuntra och lyfta sina elever under 

observationstillfället och det är också något som läraren beskriver i intervjun. Att den 

bästa typ av uppmuntran är att lyfta eleverna som enskilda goda exempel och att deras 

åsikter spelar roll. 

 

Vid observationstillfället så fick eleverna välja sina egna läseböcker och de fick då välja 

böcker utifrån var de befinner sig och känner att de klarar av. Läraren menar att det är 

något väldigt viktigt att elever måste få hamna på den nivå de faktiskt är för att komma 

framåt. Ibland krävs det tid och resurser, men vid ett sådant här tillfälle så krävs det inte, 

då anpassningen sker vid typ av text och hur lång den är. Vid detta tillfälle så arbetade 

eleverna med rymden vilket de tycker är väldigt kul så att välja och läsa en bok var inte 

något som de behövde tvingas till, även fast läraren vet med sig att vid andra tillfällen så 

måste det ske ett visst tvång. 

 

Vid lektionen så visar ingen elev att den har en låg självkänsla men det är något som 

läraren arbetar med, men kanske inte just i denna klass. Men i allmänhet så fokuserade 

läraren på elevernas starka sidor under lektionen och det är även något som hen nämner i 

intervjun. 

 

Läraren är noga med att förklara varför eleverna ska läsa om rymden och varför det är 

viktigt att kunna läsa, och det förklarar läraren även i intervjun att hen brukar prata om 

att vi missar saker om vi inte läser.  

 

Det som inte uppkom vid observationstillfället var när läraren visar att resultat beror på 

prestation och inte förmågan, och även att läraren visar att ansträngning och strategi leder 
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till framgång. Men det är något som inte var väsentligt vid observationstillfället, men det 

är ändå något som läraren nämner i intervjun och hur hen arbetar med detta. 

Lärare 3 

Läraren använder sig av uppmuntran i sin undervisning och visar att hen tror på sina 

elever. I intervjun nämner läraren att hen brukar använda sig av ”two stars and a wish”, 

men det är inte något som jag såg vid observationstillfälle. Läraren talar om att lyfta sina 

elever när de har gjort något bra och det är även något som sker under observationen. 

Läraren talar om att undervisningen ska anpassas för de elever som är omotiverade eller 

att dela in tillfället i kortare pass. Men under detta tillfälle skedde inte det utan det var en 

sådan uppgift som alla elever skulle utföra, så det fick ske tvång till viss del. Dessa elever 

fick förklarat för sig av läraren varför uppgiften skulle utföras och vad man får ut utav 

den. Det är något som läraren talar om i intervjun och blev också väl synligt vid 

observationen. 

 

Vid intervjun så talade läraren om att hen brukar koppla en uppgift till elevernas 

framtidsplaner och intressen, men det var inte något som direkt visade sig vid 

observationen. Eller indirekt gör det de eftersom läraren förklarade varför uppgiften ska 

utföras och vad den kommer att ge, och i det här fallet att kunna läsa, och det behövs i 

andra ämnen. Men läraren använde sig inte av att koppla uppgiften till intressen eller 

framtidsplaner. 

 

Både vid observation och intervju så förklarar läraren att hen jobbar för att eleverna inte 

ska koppla sitt resultat till sin förmåga utan istället sin prestation. Men även att elevens 

val av strategi och ansträngning spelar roll när de ska klara eller har klarat en uppgift.  

 

4.2 Resultatanalys 

4.2.1 Hur motiverar lärarna elever inom läs- och skrivundervisning? 

Lärarna talar om att det är viktigt att själv vara intresserad av ämnet som ska läras ut, för 

det kommer att smitta av sig på eleverna, då de märker att läraren är engagerad, vilket gör 

att undervisningen lättare når ut till de tvivlande eleverna. Om ämnet även är aktuellt och 

väsentligt för eleverna så skapar det också intresse och motivation anser Eccles & 

Wigfield (2002, 120).  

 

Lärarna talar om att man måste vara uppdaterad inom barnens värld, då det barnen tycker 

är viktigt finns där, och det är även där nyckeln finns för läraren att engagera och 

intressera sina elever inom läs- och skrivundervisning. Men för vissa elever så räcker inte 

det här menar lärarna, utan de behöver något mer personligt. De behöver stärka sitt 

självförtroende så att de tror på sig själva menar Corkett, Hatt & Benevides (2011, 67). 
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Detta är kopplat till Albert Banduras teori ”self-efficacy”. Men till det hör också 

uppmuntran, vilket också Wiliam (2013, 165) trycker på.  

 

Samtliga lärare använder sig av uppmuntran dagligen gentemot sina elever för att skapa 

motivation i läs- och skrivundervisningen. Men den uppmuntran måste vara av rätt sort. 

Lärarna menar att uppmuntran och beröm måste beskriva det eleven har gjort och varför 

det var bra. Att bara säga bra är tomma ord och kommer inte att ge någonting menar 

Wiliam (2013, 165) som även anser att denna typ av uppmuntran ska användas vid 

enstaka tillfällen där en ökad insats kan ge resultat. Detta är något som Wiliam (ibid.) 

hävdar är viktigt, då uppmuntran måste vara berättigad och av rätt sort. Men det är också 

något som sker ofta säger lärarna eftersom det inte alltid finns tid att berömma varje elev 

på rätt sätt. Denna typ av beröm skadar självklart inte, men den ger heller inte mycket till 

de omotiverade eleverna. Att lyfta sina elever som enskilda goda exempel är något som 

en av lärarna beskriver uppmuntrande. Att lyfta en elevs strategi, tankar eller åsikt inför 

klassen får eleven att känna sig förstådd och viktig, vilket Skaalvik & Skaalvik (2015, 

68) anser är lämpligt. Att visa att elevernas tankar och åsikter är viktiga uppmuntrar 

eleverna till att göra sitt bästa och försöka ta sig an läs- eller skrivuppgiften.  

 

En del elever kommer tyvärr inte så långt att de försöker att bara göra sitt bästa menar 

lärarna, utan där ligger självkänslan i vägen menar Covington (1984, 8). Många elever 

har en dålig självkänsla inom läsning- och skrivning, och har de det så vill de inte ens 

försöka ta sig an uppgiften då de ändå vet att de inte kommer att lyckas. Där är alla lärarna 

överens om att de måste kliva in och lyfta eleven som har låg självkänsla. Teorin om 

självkänsla är utvecklad av Covington & Beery (1976) och benämns som ”self-worth 

theory”. En lärare talar om att motivationen då sitter fast i en känsla och inte i kunskapen 

vilket gör att eleven tror så dåligt om sig själv och det är då läraren ska visa att de finns 

där och uppmuntrar eleven till att försöka. Detta är något som Covington (1984, 7-8) 

anser är viktigt och lärarna ska försöka få sina elever att acceptera sig själv som person 

och både de svaga och starka sidorna. Alla lärare är överens om att utan självkänsla inom 

läs- och skrivundervisning, så kommer det heller inte att finnas någon motivation. 

4.2.2 Hur arbetar läraren med metoder för att motivera elever inom läs- och 

skrivundervisning? 

Att motivera sina elever inom läs- och skrivundervisning och att använda olika metoder 

är något som går in i varandra. Men att använda sig av metoder blir mer specifikt och 

kopplat till arbetssätt och inte övergripande såsom uppmuntran och beröm.  

Två utav lärarna har gått kursen ”Läslyftet” där de lärde sig att titta djupare på läromedel 

och att använda sig av det på ett mer motiverande sätt och att närma sig uppgifterna i 

läromedlet på olika sätt så att fler elever kunde ha glädje av uppgifterna. Kursen handlade 

mycket om hur berättelser skulle vara uppbyggda och vad de ska innehålla. Lärarna lärde 
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sig också att vara noggranna i sin förklaring runt vad en berättelse ska innehålla, då det 

ger elever mer förståelse för läsning och skrivning och väsentlighet. 

Lärarna är noga med att förklara värdet av att kunna läsa och skriva för de elever som är 

ifrågasättande och omotiverade vilket Eccles & Wigfield (2002, 118) anser viktigt. En 

lärare beskriver för sina elever att vi missar saker om vi t.ex. inte kan läsa, vilket gör att 

man blir utan information eller vetskap kring vissa saker. Då menar läraren att eleverna 

får förståelse för hur viktigt det är att kunna läsa, för annars får vi inte reda på någonting 

utan att behöva förlita sig på någon annan läskunnig. Detta är något som Skaalvik & 

Skaalvik (2015, 60) är en autonom yttre motivation som är kopplad till Deci & Ryans 

motivationsteori ”self-determination theory”. Lärarna vill alltså här hjälpa eleverna till 

att finna den inre motivationen genom den yttre (Ryan & Deci 2000, 60).  

En annan lärare kopplar ihop läsning och skrivning i ett läromedel. Läraren förklarar för 

eleverna att man måste kunna läsa i läseboken för att sedan kunna svara på frågorna i 

skrivboken. Då blir det uppenbart för eleverna att det ena ger det andra, och man klarar 

sig inte utan att kunna läsa eller skriva. Lärarna kopplar också värdet i att kunna läsa och 

skriva till elevernas vardag, intressen och framtidsplaner vilket Eccles & Wigfield (2002, 

120) nämner. Detta kopplas till ”expectancy-value theory” som handlar just om att koppla 

värdet av att kunna läsa och skriva till elevernas intressen och framtidsplaner (ibid.). Detta 

kallas för nyttorvärde Om eleverna gillar att baka så förklarar läraren att de måste kunna 

läsa recept. Om de ska ge sin adress till en kompis så måste man kunna skriva. Att koppla 

värdet av läsning och skrivning till elevernas intressen är vanligt och relativt enkelt anser 

Skaalvik & Skaalvik (2015, 52). Men att koppla till deras framtidsplaner är inte lika lätt. 

Eleverna är så pass unga att de flesta inte har några tankar om framtiden menar Skaalvik 

& Skaalvik (ibid.). Men om de nu har det så är det ett ypperligt tillfälle att koppla det till 

värdet av läsning och skrivning anser lärarna. 

När eleverna klarat av en läs- eller skrivuppgift så är det vanligt att lärarna uppmuntrar 

och sedan pratar om varför det gick så bra att klara av uppgiften. Att förstå varför en 

uppgift klarades av eller inte hör till teorin om ”attribution” enligt Weiner (2000, 1-2). 

Att vara med som lärare och förklara varför en uppgift klarades av eller inte gäller för de 

flesta elever men oftast de elever som ses som omotiverade. Eleverna får då en chans att 

förstå varför den klarade av uppgiften och med vilka medel, vilket då kommer ge den en 

förståelse för vad som egentligen krävs anser Weiner (ibid.). Det ger eleven även en chans 

att ta tillvara på detta och lära sig av till nästa gång den ska närma sig en likande uppgift. 

Lärarna visar för eleverna att det krävs ansträngning och rätt val av strategi för att klara 

av uppgifter vilket då ger eleverna ett verktyg för att nå framgång vilket Weiner (ibid.) 

anser är en intern förklaring. Lärarna är också noggranna med att eleverna inte ska koppla 

ett resultat till sin förmåga, då egot kommer att ta skada till slut och ge en lägre självkänsla 

vilket Weiner (2000, 4) och Skaalvik & Skaalvik (2015, 69-70) trycker på. Just denna del 

är också kopplad till ”achievement-goal theory”. När det kommer till de elever som 

kopplar ihop sin prestation med sin förmåga, så betyder det att dessa elever tror att de inte 
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har förmågan att klara av vissa läs- eller skrivuppgifter (Skaalvik & Skaalvik 2015, 38). 

Det är där lärarna visar att strategin är viktig och att vi måste prestera för att lyckas, och 

det gör man genom att försöka och anstränga sig. 

De elever som är omotiverade kan få en chans till en mer anpassad undervisning menar 

lärarna på. Det kan vara med enkla medel genom att de kan få sitta på en annan plats eller 

utanför klassrummet, då ljud kan vara en störande faktor. En del elever kan behöva ett 

anpassat läromedel med enklare och omarbetade texter. Lärarna menar att det ger eleverna 

en chans att få arbeta på den nivå de faktiskt är, och de kan då känna att de lyckas. 

Skaalvik & Skaalvik (2015, 21) anser att detta är en enkel anpassning och Frost (2009, 

115) menar också att elever befinner sig på olika stadier i sin utveckling och ett anpassat 

läromedel kan föra eleverna framåt. Ibland kan koncentrationsförmågan vara orsaken till 

att inte vara motiverad, och då nämner en lärare att dessa elever ibland kan få kortare 

arbetspass och få fler avbrott där de lämnar undervisningen och gör något kul och 

avslappnande. Det gäller att hitta enkla medel. Ofta så kan eleverna få denna anpassade 

undervisning men ibland måste en uppgift vara lika för alla. Lärarna pratar om att de 

omotiverade eleverna då kan sätta sig på tvären då de är vana att få undervisningen 

anpassad. Då menar lärarna att det tyvärr måste ske ett visst tvång och verkligen förklara 

varför uppgiften måste utföras på ett visst sätt och ta upp värdet med att kunna läsa och 

skriva vilket Ryan & Deci (2000, 60) nämner. Någon lärare nämner att vissa elever kan 

övertalas med enkla medel men inför en del så måste det ske starka tillsägelser där man 

förklarar att den resterande mer roliga undervisningen inte kommer att kunna genomföras 

om läs- och skrivuppgiften inte genomförs först. Tvång är något som hör till den yttre 

motivationen och dessa uppgifter genomförs oftast för att få erhålla en belöning från 

elevens sida menar (Taube 2011, 126) och (Ryan & Deci 2000, 60). Eleverna måste få ett 

slags perspektiv att allt tyvärr inte kan anpassas. En lärare talar om att ”livet är inte 

orättvist, det är olika” vilket eleverna måste förstå och att det också kommer vara så i det 

verkliga livet. Här är det också läge menar lärarna, att nämna värdet i läs- eller 

skrivuppgiften för eleverna som just Eccles & Wigfield (2002, 118) trycker på. Allt för 

att bygga förståelse. 

4.2.3 Hur ser läraren på sin roll att skapa motivation för elever inom läs- och 

skrivundervisning? 

Lärarna är överens om att motivationsskapande undervisning är en av de viktigaste 

uppgiften i deras yrke. Det är lärarna som ska skapa spänning och engagemang kring läs- 

och skrivuppgifter vilket också (Skolverket 2011, 222) trycker på. Det handlar också om 

att uppmuntra sina elever till att vara de bästa individer de kan vara, vilket Skolverket 

(2010, 3) antyder. Lärarna har eleverna hos sig ungefär halva dagen och är då en stor del 

av deras liv, vilket också gör att de förhoppningsvis har en stor inverkan på det. Lärarna 

anser sig vara jätteviktiga i att skapa motivation för elever inom läs- och 

skrivundervisning vilket Skaalvik & Skaalvik (2015) också nämner. De talar om det är 

det som är utmaningen som de alltid försöker leva upp till, men om det sen är möjligt är 
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en annan sak. Lärarna anser att det är deras främsta uppgift att locka sina elever så att de 

kommer in på banan där de kan ta till sig all kunskap. Det är här som lärarnas intresse och 

engagemang spelar stor roll menar de. Ser eleverna att lärarna är engagerade och tycker 

att ämnet är väsentligt, så rycks eleverna med, som Skolverket (2000, 9) även antyder. 

Men en lärare talar om att föräldrar kan vara viktigare i vissa situationer. De flesta elever 

har föräldrar som tror på skolan och läraren och tycker att det är viktigt att lära sig, vilket 

Skolverket (2004, 8) nämner är väsentligt. Detta märks också på eleverna och det syns att 

dessa blir mer motiverade med stödet hemifrån då föräldrarna påvisar värdet av att kunna 

läsa och skriva för sitt barn menar Skaalvik & Skaalvik (2015, 60). I vissa fall så finns det 

elever som har misstänksamma föräldrar gentemot skolan, och kanske har dåliga 

erfarenheter. Detta smittas lätt av på barnen och ger de inte samma tro på skolan och sin 

lärare. Dessa är klassiska exempel på omotiverade elever. Det denna lärare menar är att 

det behövs både lärare och föräldrar för att motivera eleverna, eller en vuxen 

överhuvudtaget som kan finnas där och stötta barnens väg till läs- och skriftspråket som 

också Myndigheten för skolutveckling (2003, 28) nämner. Lärarna tar sitt jobb på fullaste 

allvar och vet att de är viktiga i barnens utveckling. De talar om att motivationen är 

grunden till att ta till sig kunskap och det är där som lärarna har den viktigaste uppgiften. 

En lärare pratar om att motivationen kan vara en stor anledning till att vissa lärare tröttnar 

på sitt yrke och slutar eftersom de inte orkar att motivera sina elever jämt och ständigt 

och känner sig därför inte tillräckliga. 

Lärarna tar sin uppgift som motiverande vuxen på stort allvar och ser på den som en av 

de viktigaste delarna i sin undervisning. 

4.3 Sammanfattning 

Det är tydligt att samtliga lärare arbetar med motivation i sin dagliga undervisning. De 

arbetar med ständig uppmuntran gentemot de elever som är omotiverade i läs- och 

skrivundervisning och försöker på bästa sätt stärka dessa elevers självkänsla. 

 

Lärarna arbetar med anpassad undervisning i den mån det går gentemot de elever som har 

en bristande motivation, men lärarna är överens om att det inte alltid är möjligt. Ibland 

måste det ske tvång och övertalning då vissa uppgifter inte går att ändra på. Då är lärarna 

noga med att förklara att ansträngning spelar stor roll och att man gör så gott man kan. 

Där är även lärarna noga med att förklara varför läs- eller skrivuppgiften ska utföras och 

varför den är viktig. När dessa omotiverade elever har utfört uppgiften så är lärarna där 

och förklarar varför eleven/eleverna har klarat uppgiften och visar att ansträngning och 

val av strategi är en viktig del. Det är vanligt att omotiverade elever kopplar misslyckande 

till sitt ego, men samtliga lärarna är överens om att motbevisa detta för eleverna och 

koppla det till deras ansträngning och strategi istället. 

 

Samtliga lärare anser att deras roll är viktig när det gäller att motivera sina elever inom 

läs- och skrivundervisning, vilket de också menar är en av deras viktigaste 
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arbetsuppgifter. Men det kommer också fram att föräldrar har en stor roll i detta också då 

stödet hemifrån är minst lika viktigt inom läsning och skrivning. Ett problem som 

framkommer är att eftersom motivation är en så viktigt del i läs- och skrivundervisning, 

så kräver det ett stort engagemang från lärarna vilket är mödosamt och de kan lätt känna 

att de inte räcker till för sina omotiverade elever. 
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 Diskussion 

Detta avsnitt innehåller en diskussion kring resultatet av studien och den valda metoden, 

samt didaktiska implikationer som resultatet av studien kan ha i läraryrket. 

 

Resultatet av denna studie är kort sagt att lärare använder sig av motiverande undervisning 

så gott det går och i den utsträckning som är möjlig. Resultatet är för mig ingenting 

oväntat då jag vet och har sett att lärare använder sig av motiverande undervisning 

dagligen. Men det som var intressant var mer hur lärarna använde sig av motivation. För 

mig kändes det lämpligt att ta reda på detta genom observationer och intervjuer då jag 

både skulle få höra av lärarna vad de tycker och känner, men även att med observationerna 

se vad de faktiskt gör. Det finns så mycket som man gör som man varken tänker eller 

reflekterar över. För mig så skulle dessa två metoder komplettera varandra i 

undersökningen för att få ett så trovärdigt och sanningsenligt resultat som möjligt. Ju mer 

information desto säkrare tänkte jag. Men att använda sig av två olika metoder kan också 

bli för omfattande och tidskrävande eftersom det blir så mycket information att hantera. 

Men jag gjorde ett val, vilket var att använda mig av båda två, vilket jag är nöjd med. 

Men eftersom jag använde mig av två metoder så kände jag istället att antalet informanter 

inte kunde vara så många. Då hade undersökningen blivit allt för omfattande och 

transkriberingen för tidskrävande. För mig kändes tre lärare som ett lagom antal att 

intervjua och observera, men också med tanke på tid. Hade jag haft mer tid så kanske 

lärarna kunde observerats två gånger istället och då kanske fler arbetssätt och beteenden 

hade upptäckts. Men då tänkte jag istället att intervjuerna skulle få komplettera 

observationerna, som det var tänkt ändå. Jag känner själv att de metoder jag valt för denna 

undersökning var lämplig och att jag fick önskvärd information att bygga min 

undersökning på. 

 

Att observera kan kännas luddigt och det kan det också vara. Jag tror att mina 

observationer gick så bra för att jag hade ett väl strukturerat protokoll så att jag visste 

exakt vad det var jag skulle kolla på. Sedan känner jag också att jag fick ett klart och 

tydligt resultat av protokollet eftersom det var starkt kopplat till varje teori. Samma gäller 

med intervjufrågorna där varje enskild fråga hänger ihop med en viss teori. Jag tror att 

det är tack vare de strukturerade intervjufrågorna och protokollet som jag fick ett lyckat 

resultat. 

 

Då tiden var begränsad för denna studie så fick jag tänka om många gånger kring 

utförandet av undersökningen. Jag ville egentligen intervjua och observera fler lärare för 

att mitt resultat skulle bli så trovärdigt som möjligt, men det är där tiden bestämmer. Jag 

valde då som sagt att dra ner på informanter. Om man då ska diskutera om hur annorlunda 

resultatet hade blivit om informanterna var fler, så tror jag inte att mitt resultat hade blivit 

annorlunda. Detta baserar jag på att de tre lärarna som ingår i studien arbetar kring 

motivation på liknande sätt och enligt de motivationsteorier som finns, även fast de inte 

känner till dem. Och om jag då skulle använda mig av fler lärare så tror jag att också de 
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skulle arbeta på samma sätt. Jag är därför nöjd med den information som min 

undersökning gav eftersom den besvarade mina frågeställningar och gav studien ett 

trovärdigt och sanningsenligt resultat. 

 

Som nämndes tidigare så är jag inte förvånad över resultatet av min studie där lärarna 

använder sig av motiverande undervisning i en bred utsträckning. Det som var intressant 

för mig var att samtliga lärare arbetade kring motivation på samma vis och det var inte så 

mycket som skiljde. Två av lärarna har visserligen gått lärarutbildningen samtidigt och 

jobbat lika länge. Men en lärare som var yngre arbetar ändå på samma vis. Det var 

intressant för mig att olika lärare, i olika åldrar, med olika utbildning ändå arbetar på 

nästan exakt samma sätt gällande motivation.  

 

I mitt syfte nämnde jag att undersökningen också ska granska om lärarnas arbetssätt 

speglar motivationsteorierna. Som syntes i resultatet så stämmer det då de använder sig 

av samtliga metoder i sin undervisning. Men det som var intressant var att de bara att hört 

om begreppet motivationsteori, men aldrig arbetat medvetet utifrån dem eller ens 

uppfattat någon av teorierna. Det är för mig ganska stort då de ändå arbetar utifrån 

teorierna, men omedvetet. Det är ett tecken för mig att de tar motivation på stort allvar 

och är professionella i sin lärarroll kring motiverande undervisning. 

 

Teorierna i studien har gett mig en djupare förståelse för vad motivation faktiskt är och 

när den ska användas. Men informanterna i studien har visat detta i praktiken och även 

yttrat sina åsikter. Detta har gett mig en bredare syn på det hela. Teorierna tillsammans 

med informanterna har visat vilka åtgärder som kan göras när motivationen brister hos en 

elev. Men det som också behövs är egentligen en metod för att identifiera var 

motivationen brister. Detta är något som jag skulle vilja titta närmare på i framtiden. 

 

Studien har gett mig redskap för att använda motiverande undervisning på olika sätt och 

hur vi kan tackla olika problem när det kommer till motivation. Detta är med hjälp från 

lärarnas kunskaper och tankar kring motivation där de visat praktiska exempel hur man 

kan ta sig an den bristande motivationen hos elever med vissa tecken. 

Forskningsbakgrunden har gett mig en grund till motivation, men det är lärarna som gett 

mig de praktiska exemplen som jag kommer att ta med mig i min framtida lärarroll. Just 

att veta var motivationen brister hos en elev är en stor fördel och nu vet jag även hur det 

kan åtgärdas i praktiken tack vare denna undersökning. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

 När gick du lärarutbildningen och enligt vilken läroplan? 

 

 Vad har du för erfarenhet av motiverande undervisning gällande läsning och 

skrivning? 

 

 Att uppmuntra sin elever är vanligt men vilken slags uppmuntran anser du mest 

framgångsrik och långsiktig? 

 

 När elever är omotiverade, eller inte vill utföra en uppgift, hur tacklar du detta 

om uppgiften måste vara lika för alla elever? 

 

 Hur ofta förklarar du värdet i att lära sig läsa eller skriva, och hur gör du detta? 

 

 Hur arbetar du med målorientering i din undervisning? 

 

 På vilket sätt visar du för eleverna varför de har klarat en viss uppgift? 

 

 Hur anser du att anpassad undervisning kan hjälpa omotiverade elever? 

 

 På vilket sätt känner du att elevers självkänsla spelar roll gällande deras 

motivation? 

 

 Känner du till befintliga motivationsteorier och arbetar utifrån dem? 

 

 Hur viktig anser du att du är som lärare att främja elevers motivation till läsning 

och skrivning?



 

Bilaga 2 
 

 

 

 

 

 

 

       

 

Kommentar 
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Uppmuntran 

     

Anpassad undervisning där eleven 

befinner sig för tillfället 

     

Kortsiktiga mål 
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Fokuserar på elevens starka sidor 
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n
 Kontrollerad motivation – tvång till att 

utföra uppgift 

     

Autonom motivation – förklaring till 

varför en uppgift är viktig 

     

V
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Nyttovärde – framtidsplaner och 

intressen 

     

Personligt värde – låta elever göra det de 

är bra på 
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Uppgiftsorientering – Visar att resultat 

beror på prestation och inte förmågan 

     

A
tt

ri
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ti
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n
 

Läraren visar att ansträngning och 

strategi leder till framgång 

     

Observationsprotokoll för motivation till 

läsning och skrivning. 

Datum och tidpunkt för observationen: 

Observerad lärare: 

Antal närvarande elever: 

Årskurs: 

Lektionens ämne: 

Lektionens innehåll: 

 


