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Sammanfattning 

Inledning 
Lärare bör bedriva motivationsarbete i svenskundervisningen som ökar elevernas 

förväntningar på att bemästra uppgifter. Motivationsarbetet bör också stärka elevernas inre 

läs- och skrivmotivation med självutveckling och kompetensökning som överordnade mål för 

läsning och skrivning. Om eleverna har inre läs- och skrivmotivation ökar deras engagemang, 

koncentration och vilja att lyckas med skoluppgifter vilket resulterar i ökade skolprestationer.  

 

Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att analysera lärares motivationsarbete i 

svenskundervisningen i grundskolans lägre årskurser. 

 

Syftet har konkretiserats i följande frågeställningar: 

 

 Hur motiverar lärare elever i svenskundervisningen med stödstrukturer?  

 Hur motiverar lärare elever i svenskundervisningen med konkretisering av 

kunskapskraven? 

 Hur motiverar lärare elever i svenskundervisningen med belöningssystem? 

 

Metod 
Genom observationer och efterföljande samtal gjordes en kvalitativ studie som syftar till att ta 

reda på hur lärare motiverar elever i svenskundervisningen.  

 

Resultat 
I resultatavsnittet visas resultatet av den data som producerats i observationsscheman. 

Resultatet visar lärares motivationsarbete i svenskundervisningen. I resultatet framkommer att 

lärarna motiverar elever i svenskundervisningen med stödstrukturer då de modellerar, ger 

individuellt stöd och feedback, att lärarna motiverar elever i svenskundervisningen med 

konkretisering av kunskapskraven då de bedriver målorienterad undervisning och bedömer 

eleverna formativt och att lärarna motiverar elever i svenskundervisningen med 

belöningssystem då de bedriver yttre motivationsarbete som främjar elevernas inre 

motivation. 
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1. Inledning 
Forskningen kring motivation är bred och omfattande. Därför fokuserar denna undersökning 

på en del teman ur motivationsforskningen som är av relevans för det praktiska pedagogiska 

arbetet i svenskundervisningen.  

Elevers läs- och skrivmotivation har en avgörande roll för deras skolprestationer i 

svenskämnet. Därför behöver läraren bedriva motivationsarbete som stärker elevernas läs- och 

skrivmotivation (Andreassen 2008, s. 245), (Bråten 2008, s. 77) och (Troia et al. 2012, s. 18). 

Elevernas upplevelser av framgångar och misslyckanden i tidigare undervisningssituationer 

påverkar deras självkänsla och motivation i kommande undervisningssituationer. Det ligger 

ett stort ansvar hos läraren att bedriva undervisning i elevernas nästa zon för utveckling, ha 

höga förväntningar på eleverna och tilltro till deras förmåga att övervinna svårigheter och 

bemästra lagom utmanande uppgifter. När läraren bedriver detta motivationsarbete stärks 

elevernas självkänsla och deras läs- och skrivmotivation ökar (Börjesson 2000, s. 33), (Jenner 

2004, s. 10) och (Santini 2014, ss.74-78).  

I Lgr11 (Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet) under syftesdelen i 

kursplanen för svenskämnet står det att ”undervisningen ska stimulera elevernas intresse för 

att läsa och skriva.” (Skolverket 2011, s. 222). Därför har lärare ett ansvar att skapa 

undervisningstillfällen som motiverar och engagerar eleverna i sin språkutveckling.  

Utgångspunkten för denna undersökning var först problemformuleringen vad det är som gör 

att elever är motiverade eller saknar motivation i svenskundervisningen och hur detta yttrar 

sig. Under undersökningens gång framkom att motivation är ett komplext område som 

påverkar lärande och att orsakerna till elevernas motivation samt avsaknad av motivation kan 

vara många och i stor utsträckning påverka deras lärande i svenskundervisningen. Under 

undersökningens gång fick avgränsningar därför göras och det slutliga fokus för denna 

undersökning är att analysera  lärares motivationsarbete i svenskundervisningen.  

Denna undersökning görs för att visa lärare att elevers motivation i stor utsträckning påverkas 

av lärarens motivationsarbete och den asymmetriska relationen mellan läraren och eleven som 

detta innefattar. Undersökningen tar reda på hur och när lärare bedriver motivationsarbete i 

svenskundervisningen för elever i årskurs 3. Det finns många olika sätt och vid många olika 

tillfällen som lärare kan motivera elever i svenskundervisningen och det är detta i 

kombination med den inverkan motivationsarbetet har för elevernas läs- och skrivmotivation 

som redogörs.  
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2. Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att analysera lärares motivationsarbete i 

svenskundervisningen i grundskolans lägre årskurser.  

 

Syftet har konkretiserats i följande frågeställningar: 

 

 Hur motiverar lärare elever i svenskundervisningen med stödstrukturer?  

 Hur motiverar lärare elever i svenskundervisningen med konkretisering av 

kunskapskraven? 

 Hur motiverar lärare elever i svenskundervisningen med belöningssystem? 

3. Begreppsdefinitioner  
I rapporten används nedanstående begrepp: 

Motivation: Orsaken till varför människor gör det som de gör och varför de väljer att göra 

just det framför något annat. Motivationen påverkar hur individen engagerar sig i den valda 

aktiviteten (Bråten 2008, s. 75).  

Inre motivation: En drivkraft inom individen, såsom inre stolthet, som sätter igång beteendet 

eller handlandet utan förväntan om yttre belöningar (Jenner 2004, ss. 41-42). 

Yttre motivation: En drivkraft utanför individen, såsom yttre belöningar, som sätter igång 

beteendet eller handlandet utan känslan av inre stolthet (Jenner 2004, ss. 41-42). 

Stödstrukturer: Läraren fungerar som ett stöd för eleven, vilket innebär att eleven ges 

stödstrukturer så att problem eleven står inför kan lösas. Det innebär även att läraren har 

kunskaper om elevens förförståelse och kan dela upp en uppgift i små delmål samt stöttar 

eleven kommunikativt och kognitivt genom exempelvis att modellera och ställa utmanande 

frågor. För att kunskapstradering ska ske måste eleven vara aktiv och utmanas av läraren i sitt 

lärande (Säljö 2010, ss. 119-120). 

Konkretisering av kunskapskraven: När lärare konkretiserar kunskapskraven för eleverna 

och bedriver en målorienterad svenskundervisning blir eleverna medvetna om var de befinner 

sig i sin språkutveckling i förhållande till kunskapskraven och hur de ska arbeta vidare för att 

nå målen. Med tydliga undervisningsmål som är utvärderingsbara ges förutsättningar för 

motiverade och högpresterande elever och vaga, orimliga mål eller avsaknaden av dem ger 

motsatt effekt där eleverna underpresterar eller ger upp för att målen känns ouppnåeliga 

(Westlund 2009, s. 26). 

Belöningssystem: Den inre eller yttre drivkraft som sätter igång beteendet eller handlandet. 

Belöningssystem kan vara positiva konsekvenser som följder till önskvärt beteende 

exempelvis beröm, belöning eller ära från någon som står eleven nära eller negativa 

konsekvenser som följder till oönskat beteende exempelvis fråntagande av privilegier 

(Andreassen 2008, s. 245). 
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4. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras internationell och nationell forskning med fokus på lärares 

motivationsarbete i svenskundervisningen. Definition av vad motivation i detta sammanhang 

innebär görs samt vilka faktorer som påverkar elevers motivation i svenskundervisningen. 

4.1. Motivation 
Ordet motivation härstammar från det latinska ordet movere som betyder att röra sig. Jenner 

(2004, s. 37) och Bråten (2008, s. 75) definierar motivation som orsaken till varför människor 

gör det som de gör och varför de väljer att göra just det framför något annat samt att 

motivationen påverkar hur människor engagerar sig i den valda aktiviteten. Därför anser de att 

motivationsforskningens huvudfråga är: ”Vad är det som får människor att röra sig?”. 

Det finns olika motivationsteorier som har olika inriktningar och förklaringar till vad som 

motiverar oss och varför. Den motivationsteori som valdes att utgå ifrån för denna 

undersökning är kognitiv teori. Detta för att Jenner (2004, s. 40) förklarar att en grundsats i 

den kognitiva motivationsteorin är att det är de tankar, förväntningar och aningar som 

individen har rörande framtida händelser som styr det mänskliga beteendet. Med andra ord så 

ses beteendet som målorienterat och grundat på medvetna avsikter. Elever redan i de lägre 

årskurserna gör skolarbete i svenskundervisningen eftersom läraren förväntar sig det av dem. 

Vissa lärare bedriver en målorienterad svenskundervisning där det synliggörs för eleverna var 

de befinner sig i förhållande till kursplanemålen och hur de ska arbeta vidare för att nå dem. 

Vissa av eleverna i de lägre årskurserna vet även om att de går i skolan för att de ska ges 

förutsättningar till att kunna arbeta med det som de vill i vuxenlivet.  

En motivationsteori, eller alla tillsammans, kan inte förklara hela sanningen om motivation 

men teorierna ger en fördjupad kunskap om avgränsade delar av problemområdet. Det som 

däremot kan fastställas vid studerandet av alla motivationsteorier genom tiderna är att 

motivation består av tre samverkande faktorer (Jenner 2004, ss. 41-42). 

Den första faktorn är inre motivation, en drivkraft inom individen som sätter igång beteendet 

eller handlandet. Den andra faktorn är att individen har en tanke om målsträvan. Handlandet 

är riktat mot ett mål. Dessa mål kan vara både yttre, såsom belöningar, och inre, såsom 

stolthet. Yttre respektive inre mål påverkar beteendet på olika sätt. Om tyngdpunkten ligger 

på yttre mål, att exempelvis få bra betyg, så vill individen skaffa sig sådana kunskaper som 

efterfrågas av läraren. Vid en sådan situation så kommer de inre målen, att exempelvis få aha-

upplevelser och känna intellektuell tillfredsställelse, i skymundan. Den tredje faktorn är en 

växelverkan mellan personens drivkraft och inre och/eller yttre mål. Detta hänger ihop med 

individens självförtroende och om målen uppnås eller ej. Om en elev med starkt 

självförtroende exempelvis tar sig an en svår uppgift för att visa vad hen kan för läraren och 

för att utmana sig själv i sitt lärande och sedan inte bemästrar uppgiften leder detta 

misslyckande till nya tag och en starkare satsning. Skulle en elev med svagt självförtroende ha 

samma drivkraft och mål som den förra eleven men misslyckas med uppgiften leder det till att 

ambitionsnivån sänks.  
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Själva motivationsprocessen påverkas av ytterligare faktorer. Dessa är individfaktorer och 

sociala faktorer. Individfaktorerna innebär den livsryggsäck individen bär med sig 

innehållande värderingar, tidigare upplevelser m.m. Med sociala faktorer menas de roller och 

relations- och organisationsförhållanden som individen omges av samt andras förväntningar 

på individen. I det pedagogiska mötets villkor påverkar motivationsprocessens faktorer samt 

motivationens tre samverkande faktorer hur motivationsarbetet yttrar sig. (Jenner 2004, s. 43) 

Det som främst präglar motivationsprocessen är enligt Andreassen (2008), Bråten (2008), 

Jenner (2004), Troia et al. (2012) och Westlund (2009) målet - om det ligger inom räckhåll 

och är uppnåbart, uppnåendets värde - att vilja nå målet och misslyckandets sannolikhet – 

individens bedömning av chansen att lyckas nå målet. Hur läraren ska tillmötesgå eleven i 

motivationsprocessen för att få eleven att bli motiverad till skolarbete i svenskämnet beskrivs 

under avsnittet Lärares motivationsarbete i svenskundervisningen. 

4.2. Motivation i svenskundervisningen 
I Lgr11 under syftesdelen för kursplanen i svenskämnet står det att: 
 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och 

lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor 

och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och 

varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett 

samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. 

(Skolverket 2011, s. 222) 

 

Jenner (2004, s. 18) förklarar att svensklärares uppdrag i en vidare mening handlar om att 

motivera eleverna till att bli delaktiga i sina egna liv och i omgivningen. Denna delaktighet 

skapas och formas i dialog och samspel med andra.  

4.2.1. Läs- och skrivmotivation 

De likheter som finns mellan läs- och skrivmotivation är att om elever ska ha ett optimalt läs- 

och/eller skrivmotivationsmönster menar Bråten (2008, s. 77) och Troia et al. (2012, s. 18) att 

de bör ha både höga förväntningar på att bemästra läs- och/eller skrivuppgifter, ha inre läs- 

och/eller skrivmotivation med självutveckling och kompetensökning som överordnade mål för 

läsningen/skrivningen. Andreassen (2008, s. 245), Bråten (2008, s. 77) och Troia et al. (2012, 

s. 18) belyser att läs- och skrivmotivation i svenskundervisningen behövs först och främst för 

att motivationen påverkar vad personer väljer att göra, vilken handling det leder till och avgör 

hur starkt man engagerar sig, som konstaterats under avsnittet Motivation. Elever med hög 

läs- och/eller skrivmotivation väljer därför att läsa/skriva oftare än elever med låg läs- 

och/eller skrivmotivation. Motivationen tillför även handlingen energi. Det gör att elever med 

hög motivation investerar mera i uppgiften samt koncentrerar sig mera på den än vad elever 

med låg motivation gör.  
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Som nämndes ovan bidrar motivationen med ett engagemang för läsningen/skrivandet. 

Engagemanget har en positiv inverkan för situationer i svenskundervisningen för att elever 

som är engagerade i uppgiften är mer uthålliga och har en starkare vilja att tackla utmaningar 

och övervinna svårigheter under läsning/skrivning än elever som saknar engagemang för 

uppgiften.  

Sammanfattningsvis gällande läsmotivationen beskriver Bråten (2008, s. 78) att elever med 

hög läsmotivation läser mer än de med låg läsmotivation vilket leder till bättre förståelse av 

det lästa, då mycket läsning gynnar ordavkodningsfärdigheterna, utvidgat ordförråd, 

kunskapsutveckling samt utvecklande av förståelsestrategier. Han poängterar dock att det inte 

finns ett klart samband mellan läsmotivation och läsförståelse men förklarar att läsmotivation 

ökar läslusten medan det är själva läsningen som leder till att eleverna utvecklar god 

läsförståelse. Westlund (2009, ss. 24 och 27) och Guthrie et al. (2004, s. 403) menar, såsom 

Bråten (2008, s. 78), att läsmotivation ändå har en inverkan på elevernas 

läsförståelseutveckling. För att öka elevernas läsengagemang och delaktighet menar 

Andreassen (2008, s. 248) att social interaktion är viktigt. Med det menas dialog och 

samarbete mellan elever i olika sammansättningar, två och två, i grupp och i helklass.  

Bråten (2008, s. 78) beskriver att det finns en tendens att elevers läsmotivation avtar upp 

genom skolåren. Orsakerna kan vara både individuella och miljörelaterade. Det kan bero på 

en ökad självmedvetenhet om elevernas egna begränsningar och jämförandet av 

klasskamraters läsförmåga samt jämförande mellan eleverna av lärarens bedömningar av 

deras skolprestationer. Under avsnittet Elevens självkänsla lyfts att elevens förväntningar på 

möjligheten att bemästra en skoluppgift påverkas av hur eleven har presterat i tidigare 

undervisningssituationer. Då elever i de lägre årskurserna ser en klasskamrat bemästra en 

läsuppgift ger det tilltro till elevens egen förmåga att bemästra läsuppgiften. När eleverna går i 

de högre årskurserna har individuella och miljörelaterade faktorer påverkat så att när eleven 

ser en klasskamrat bemästra en uppgift kan känslan istället vara att klasskamraten är mycket 

duktigare och smartare än eleven själv vilket gör att eleven inte vågar tro på sin egen förmåga 

att kunna bemästra läsuppgiften. Det i sin tur försvagar elevens läsmotivation. Guthrie et al. 

(2004, s. 403) betonar vikten av att kunna läsa i högstadiet eftersom elevers akademiska 

utveckling är begränsad om de saknar läsförståelse samt läsmotivation. Bråten (2008, s.78) 

belyser dock att det finns ljus i tunneln för att motverka denna, med åren, nedgående spiral 

vad gäller elevers läsmotivation. I stycket Lärares motivationsarbete i svenskundervisningen 

följer de åtgärder han rekommenderar för lärare att vidta.  

Det som skiljer läsmotivation och skrivmotivation åt menar Troia et al. (2012, s. 19) är att det 

är svårare för elever att bibehålla intresse för skrivning än läsning på grund av att aktiviteten 

är mer krävande än läsning.  

4.3. Läs- och skrivmotivationens drivkrafter 
Elevernas läs- och skrivmotivation påverkas av ett flertal samverkande inre och yttre faktorer 

som förklaras i avsnitten nedan. 
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4.3.1. Lärarens och elevens inställning till svenskämnet 

För att läraren ska ge förutsättningar för eleverna att bli motiverade i svenskundervisningen 

menar Jenner (2004, s. 11) att det krävs en öppenhet och ett engagemang från lärarens sida. 

Bråten (2008, s. 78) förklarar att även lärarens engagemang för det teoretiska ämne som 

denne undervisar i påverkar elevernas motivation. Om lärarens engagemang för svenskämnet 

saknas kan inte denne väcka elevernas läs- och skrivmotivation. Jenner (2004, s. 24) 

poängterar även att lärarens kunskapssyn påverkar elevernas motivation. Läraren bör se 

kunskap som en process som eleverna är medskapare till. Läraren bör inte se kunskapen som 

det motsatta, som en produkt som finns färdigpaketerat att ge till eleven.   

Vissa elever kan verka vara omotiverade till skolarbete i svenskundervisningen. Istället för att 

läraren gör detta antagande om eleven, att dennes vilja till att göra skolarbete saknas, bör 

läraren istället göra ett perspektivbyte. Läraren bör då tänka att eleven vill göra skolarbetet 

men är rädd för att misslyckas och därför väljer att ha ett undvikande beteende till skolarbetet. 

Därefter bör läraren analysera situationen och fundera kring hur hen kan hjälpa eleven vidare 

till att våga göra skolarbetet i svenskundervisningen. Genom att läraren samtalar med eleven 

om vad denne har svårigheter i kan läraren hjälpa eleven att överkomma problemen. När 

eleven kan sätta ord på sin inlärning, och det som försvårar inlärningen, blir denne medveten 

om problemet och har lättare att tillsammans med lärarens hjälp åtgärda det. På detta sätt 

väcker läraren tillsammans med eleven lusten för att söka kunskap tillsammans. Motivation 

får därför en särskild tyngd i undervisning för elever i svårigheter. Läraren kan skapa 

lustmoment genom att göra undervisningen meningsfull för eleven och relevant för dennes 

liv. Att se den andre där denne är innebär att läraren möter eleven utifrån dennes livssituation 

och upplevelse av världen samt ger eleven valfrihet i svenskundervisningen (Jenner 2004, s. 

15, s. 19 och s. 27). Även Guthrie et al. (2004, ss.415- 416) poängterar vikten av att läraren 

tillsammans med eleverna väcker deras läslust och sätter ord på inlärningen, samt belyser 

vikten av att ge eleverna valmöjligheter i svenskundervisningen. Detta kan göras genom att 

eleverna får vara med och välja texter och ämnen som intresserar dem och att läraren hjälper 

dem att matcha detta med deras läsnivå eftersom motivationen triggas av valmöjligheten.  

4.3.2. Lärarens och elevens relation 

Lärarens förväntningar på eleven påverkar elevens motivation. Sedan slutet av 1960-talet 

finns det pedagogisk forskning om Pygmalioneffekten. Positiva förväntningar leder till goda 

resultat och negativa förväntningar till dåliga resultat. Det viktigaste är inte att läraren ser sina 

elever, utan istället hur denne gör det (Jenner 2004, s. 10 och s. 18).  

Läraren ska ha ett gott bemötande gentemot sina elever för det goda bemötandet är basen för 

motivationsarbetet. Jenner (2004, s. 23) påpekar dock att det inte är en jämlik kompisrelation 

läraren ska skapa med eleven. I lärarens uppdrag ingår att förstå eleven, medan eleven inte har 

ett uppdrag att förstå läraren. Läraren ska se eleven som en person som kan ha problem, men 

eleven är inte problemet. För att läraren ska kunna uppnå denna typ av relation med sina 

elever behöver denne tillägna sig ett förhållningssätt som är öppet och lyssnande och kan 

reflektera kring sitt arbete. Denna medvetna professionella hållning innebär att ha förmåga att 

kunna hantera det på förhand givna och det som skapas i mellanmänsklig dialog.  
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Professionell hållning innebär mer konkret kunskap, självkännedom och empati. 

Kunskapskravet innebär att läraren är metodmässigt kunnande och skicklig samt har 

kännedom om att psykologiska aspekter kan påverka relationen med eleverna. Att läraren har 

självkännedom menas att denne inte låter sina känslor och behov styra kontakten med 

eleverna. Empati är det mest centrala för lärarens professionella hållning och det innebär 

förmågan att sätta sig in i och förstå elevernas känslor och situation. Empati är jämförbart 

med att ha perspektivseende. Läraren kan då uppfatta vad som ligger bakom elevens avsaknad 

av motivation (Jenner 2004, s. 28). 

Professionellt förhållningssätt innebär även att läraren måste känna till sina egna 

attributionsmönster för att kunna förstå elevernas. Läraren får då fråga sig själv om hen 

brukar skylla misslyckanden på eleverna, själv tar åt sig äran för elevernas framgångar, ser på 

elevernas ansträngningar/motivation som en fast egenskap eller någonting som kan förändras, 

uppmärksammar och stödjer hen någon elev som verkat omotiverad och ändå visa motivation 

eller låter hen det gå obemärkt förbi? Alla dessa frågor har att göra med lärarens förväntningar 

på eleverna och eftersom det påverkar elevernas motivation är det viktigt att lärare blir 

medvetna om sina attributionsmönster för att på bästa sätt kunna öka sina förväntningar på 

alla sina elever. Detta visades i Rosenthal-Jacobson-studien som gjordes i slutet av sextiotalet 

och beskrivs av Jenner (2004, ss. 64-70) samt Santini (2014, ss.74-78). 

Andreassen (2008, s. 245) förklarar att för de elever som inte har inre motivation för att ta sig 

an en uppgift kan de istället motiveras genom yttre motivation, såsom positiva konsekvenser 

som följder till exempel beröm, belöning eller ära från någon som står eleven nära. Det 

förutsätter att eleven har en god relation till läraren och känner tilltro till läraren. För en elev 

som inte känner något förtroende för sin lärare fungerar därför inte yttre motivationsarbete 

från lärarens håll.  

4.3.3. Elevens självkänsla  

Hur elevernas självkänsla utvecklas under de första skolåren påverkar elevernas lust och 

förmåga att vilja lära sig läsa. Läsforskningen har kunnat urskilja tre elevtyper: Elever som är 

uppgiftsorienterade, elever som söker vuxenstöd i form av beröm eller genom att visa 

hjälplöshet och elever som avvisar hjälp och som uttrycker ovilja att göra uppgifter eller som 

utvecklar undvikarstrategier (Westlund 2009, ss. 27-28). 

Eftersom hur elevernas självkänsla utvecklas påverkar elevernas läsmotivation är det av stor 

vikt att belysa vad som påverkar elevernas självkänsla. Börjesson (2000, s.32) har samtalat 

med vuxna människor om hur de upplevde sin skolgång och vad som påverkade deras lust och 

viljan att lära och har då fått många negativa svar såsom att de upplevt leda, rädsla och 

tristess. Han menar dock att de oftast minns någon lärare under skolgången som verkligen 

förmedlade någonting, var intressant och hade förmågan att inta ett perspektivseende. Dessa 

inspirerande lärare har haft påverkan inte minst på elevens självuppfattning och självkänsla 

utan också på studie- och yrkesval. Läraren är därför den bärande betydelsen för hur eleven 

motiveras till skolarbete.  
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Börjesson (2000, s. 33) förklarar vidare att elevens studiemotivation under ett lektionstillfälle 

grundas i den erfarenhetsvärld som eleven bär på från många tidigare undervisningstillfällen. 

För elever med goda studieförutsättningar har de tidigare undervisningstillfällena bidragit 

med känslan av jag kan. Det leder till intresse för den kommande undervisningen. För elever 

med mindre goda studieförutsättningar har de tidigare undervisningstillfällena bidragit med 

känslan av jag kan inte, jag är dum. Det leder till ointresse för den kommande 

undervisningen. På grund av detta bör lärare tänka att eleverna alltid är motiverade att förstå 

sig själva i relation till världen och att lärarna bör se på de skillnader som uppstått mellan 

elevernas motivation uppstått som en följd av negativa upplevelser i undervisningssituationer.  

Att elevers förväntningar på sina egna skolprestationer grundas i deras tidigare 

skolprestationer belyser även Bråten (2008, ss. 75-78) men med fokus på elevernas 

läsmotivation. Förutom det ovannämnda så spelar även ytterligare faktorer in för elevernas 

förväntningar om bemästrande av läsning, det som nämndes i avsnittet Läs- och 

skrivmotivation att observationer av hur klasskamrater bemästrar uppgifter och observationer 

av lärarens förväntningar på klasskamraters skolarbete kan ha antingen positiv eller negativ 

inverkan på elevens självkänsla och även att uppmuntran och positiv feedback från föräldrar, 

lärare och klasskamrater är av stor vikt för att öka elevens självkänsla och förväntningar på att 

kunna bemästra läsningen. 

4.4. Lärares motivationsarbete i svenskundervisningen 
Motivationsarbete kan ske på olika sätt och här nedan lyfts de mest essentiella 

motivationsarbeten lärare kan göra för att öka elevers motivation i svenskundervisningen. 

4.4.1. Uppgifternas svårighetsgrad inom elevens nästa zon för utveckling 

För att eleverna ska kunna göra skolframgångar menar Jenner (2004, s. 60) liksom Bråten 

(2008, s. 79) att läraren måste utforma uppgifter som varken är för lätta eller för svåra för 

eleverna att klara av samt stötta eleverna med utmanande frågor medan de arbetar med 

uppgifterna. Läraren ska ha realistiska anspråk på elevens prestationer som motsvarar elevens 

kapacitet och gör att denne kan uppleva framgång. Uppgifter av dessa slag gör att eleven 

utmanas i sitt lärande inom sin nästa zon för utveckling. När uppgiften är utmanande kan den 

även kännas meningsfull och lärorik. Skulle den inte vara utmanande finns det risk att eleven 

gör en alltför likgiltig och neutral bedömning av sin förmåga att lyckas med uppgiften vilket 

inte bidrar till en känsla av framgång utan uppgiften upplevs då istället som något världsligt 

som vem som helst skulle kunna klara av. För att läraren ska kunna ta reda på var varje 

enskild elev befinner sig i förhållande till svenskämnets kunskapskrav och kunna hjälpa dem i 

deras fortsatta språkutveckling behöver hen göra formativa bedömningar. Westlund (2013, s. 

298) menar att dessa två delar av den formativa bedömningen, att ge feedback till eleverna 

och utgångspunken för fortsatt undervisning, är lika viktiga.  

Vid lärares högläsningsstunder menar Chambers (2014, s. 68) att eleverna tar del av en text de 

kanske inte skulle klara av att läsa själva, eller en text de inte skulle välja själva. Han menar 

då att eleverna kan bli motiverade att ta nästa steg i sin läsutveckling, att utmanas till att läsa 

svårare böcker, samt att vid högläsning är vi som lyssnare mer jämställda än vad vi någonsin 

kan bli som läsare. 
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4.4.2. Målorienterad svenskundervisning 

Resultat av svensk forskning, likaså internationell forskning, har visat att om svagpresterande 

elever får skapa målformuleringar tillsammans med sin lärare blir de successivt bättre på att 

sätta realistiska mål och nå tillfredställande framgångar. Elevpåverkad målorienterad 

undervisning är en av ingredienserna som bidrar till att göra undervisningen meningsfull. När 

eleverna får sätta sina egna mål stärks deras inre motivation. I detta arbete stimuleras 

elevernas kreativitet, kognitiva flexibilitet och begreppsmässiga förståelse (Jenner 2004, ss. 

60-61). 

Gurland och Glowacky (2011), Jenner (2004) och Westlund (2009) varnar för att när lärare 

belönar eleverna med yttre motivation såsom klistermärken eller kollektiv belöning om 

eleverna agerar så som läraren vill, istället för att ha arbetssätt som stärker elevernas inre 

motivation, så hämmas elevernas inre motivation för att belöningarna inte leder till att 

eleverna sätter upp en egen anspråksnivå och för att eleverna då oftast inte är medvetna om 

varför de får belöningar. Detta gör yttre motivation till en kortsiktig lösning. 

Att yttre motivation som inte stärker elevernas inre motivation är ohållbart i längden visades i 

en undersökning när barn som fått frågan vad som motiverar dem och fyra 

motivationsstrategier kunde utläsas ur barnens svar. Det visade sig att barnen såg belöningar 

som den strategi som resulterade i det största efterföljande intresset. Men att det tros bero på 

att de barnen var vana vid att få guldstjärnor. Dessa former av belöningar framkallar 

omedelbara ökningar i målbeteenden men det ökade beteendet är inte samma sak som ett 

ökande intresse för beteendet. När belöningarna sedan försvinner kommer intresset minska till 

en nivå under sitt ursprungliga värde. Den motivationsstrategi som var den näst bästa strategin 

enligt barnen var att ha valmöjligheter i undervisningen och den motivationsstrategi de 

ogillade mest var när läraren berättade att aktiviteten var viktig men inte förklarade varför. Då 

upplevde barnen sig hotade och pressade att göra aktiviteten. Om läraren utöver att förklara 

för eleverna att aktiviteten är viktig även ger dem en förklaring och motivering till varför den 

är viktig kan elevernas känsla av press och hot bytas ut mot känslan av valfrihet och 

självständighet att utforska och upptäcka sina egna skäl för att engagera sig i aktiviteten 

(Gurland och Glowacky 2011, s. 10). 

När lärare konkretiserar kunskapskraven för eleverna och bedriver en målorienterad 

svenskundervisning blir eleverna medvetna om var de befinner sig i sin språkutveckling i 

förhållande till kunskapskraven och hur de ska arbeta vidare för att nå målen. Westlund 

(2009, s. 26) menar att med tydliga undervisningsmål som är utvärderingsbara ges 

förutsättningar för motiverade och högpresterande elever och att vaga, orimliga mål eller 

avsaknaden av dem ger motsatt effekt där eleverna underpresterar eller ger upp för att målen 

känns ouppnåeliga.  

Andreassen (2008, s. 245) förklarar att elever som är inriktade på bemästrandemål, istället för 

prestationsinriktade, fokuserar på sitt eget lärande istället för att konkurrera ut andra eller visa 

för sig själv och andra att de är duktiga. Med en målorienterad undervisning hjälper läraren att 

fokusera på det förstnämnda istället för det sistnämnda.  
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Bråten (2008, s. 79) beskriver att läraren kan styra elevernas inriktning på bemästrande genom 

att lägga fokus på ämnesrelaterade begrepp och kunskaper genom att ha en målorienterad 

undervisning. Han lyfter att praktiska utgångspunkter ofta intresserar eleverna till att ta reda 

på mer om ämnesområdet samt att lärarens erbjudande av intressanta faktatexter även är av 

stor vikt för elevernas inre motivation. Han förklarar även att begreppen lärande och 

bemästrande är viktiga metaord, som ska användas aktivt och förstås av alla i klassrummet. 

För att främja inriktningen på bemästrandet bör läraren låta eleverna arbeta mycket i par och 

grupp eftersom det då är lärande genom samarbete som leder till elevernas bemästrande och 

inte individuella bemästranden som riskerar att konkurreras och jämföras mellan eleverna.   

4.4.3. Explicit svenskundervisning 

Målorienterad undervisning handlar även om att göra svenskundervisningen explicit, 

tydliggjord, genom att lärare är läsande och skrivande förebilder för eleverna. Andreassen 

(2008, ss. 229-230) och Westlund (2009, s. 33) förklarar att undervisning i och om 

läsförståelsestrategier handlar om att läraren hjälper eleverna att utveckla strategier som de 

kan använda för att förstå det lästa. Det är alltså ändamålsenliga tanke- och arbetssätt som 

hjälper eleverna att förstå och lära sig texter samt bli medvetna om sin egen tankeförmåga och 

syftet med läsningen. Med explicit läsförståelseundervisning menas konkret undervisning där 

läraren demonstrerar och modellerar effektiva lässtrategier och visar när de ska tillämpas och 

varför. Eleverna imiterar lärarens sätt att ta sig an texter och utvecklar samtidigt 

läsförståelsestrategier som så småningom blir förtrogenhetskunskaper hos eleverna. En 

undersökning med elever i mellanstadiet gjord av Lam och Law (2006, s. 158) visade att när 

lärarna gav eleverna praktiska instruktioner till hur de skulle skriva texter så blev eleverna 

mer motiverade till att skriva och i sin tur ledde det till bättre skrivprestationer. När lärare 

tillsammans med eleverna skapar metaspråk för språkutveckling, vilket användande av 

läsförståelsestrategier delvis innebär, menar Guthrie et al. (2004, s. 415) att eleverna blir mer 

motiverade och strategiska läsare.  

För att elever ska vara motiverade till läsning behöver de även öka sina förväntningar om 

bemästrande av läsuppgifter. Bråten (2008, s. 79) menar att lärare kan stödja elever med detta 

genom att hjälpa dem utveckla de förståelsestrategier som krävs för att förbättra läsningen. 

Lärare måste också individanpassa svårighetsgraden på uppgifterna efter elevernas förmåga 

och ge kontinuerlig feedback till eleven som fokuserar på de framsteg som görs i 

läsutvecklingen. Då synliggörs lärandet för eleverna och de blir medvetna om sin förmåga att 

bemästra läsuppgifter och ser sin läsprogression vilket leder till att eleverna vågar öka sina 

förväntningar om bemästrande av läsuppgifter. I en undersökning som gjordes av Lam och 

Law (2006, s. 158) visade det sig att elever blir mer motiverade när deras lärare förser dem 

med utmanande skrivuppgifter och försäkrar dem om att lärandeaktiviteten har ett 

användningsvärde i verkligheten.  
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Explicit svenskundervisning innebär även att läraren tar hänsyn till alla individer i klassen, 

deras livsryggsäckar, förmågor och personliga intressen genom att integrera detta i sin 

undervisning. Lärarna behöver därför stimulera elevernas nyfikenhet, bevilja dem självstyre, 

igenkänna deras ansträngningar och ge eleverna användbar feedback på deras texter som 

eleverna kan använda för att förbättra sina texter och därmed sin skrivförmåga. För att öka 

elevernas inre motivation kan läraren stimulera elevernas intresse för olika genrer och 

texttyper, ge dem valmöjligheter och en känsla av självbestämmande samt öppna upp 

klassrumsklimatet för social interaktion och samarbete. Om inget utrymme för elevernas 

självbestämmande val ges kan deras läs- och skrivmotivation försvagas (Bråten 2008, s. 79).  
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5. Teoretisk ram 
Som teoretiskt ramverk för studien valdes det sociokulturella perspektivet på lärande. Detta 

för att traditionen pekar på vikten av sociala samspel för lärande och utveckling och att det är 

i sociala samspel som motivationsarbete sker.  

Det sociokulturella perspektivet på lärande har sin utgångspunkt i Lev Vygotskijs (1896-

1934) idéer om mänsklig kunskaps-, insikts-, och färdighetsutveckling. Idéerna formulerades 

under 1920-1930-talet i dåvarande Sovjetunionen (Säljö 2010, s. 48). Ur ett sociokulturellt 

perspektiv sker lärande i sociala samspel och Säljö (2010, s. 66) menar att redan från födseln 

socialiseras människan in i den sociokulturella tillvaro som denne lever i med alla de normer 

och värderingar den innefattar. Han förklarar att medaktörer i en människas liv hjälper denne, 

oftast helt oavsiktligt, att förstå hur världen fungerar och skall förstås. Inom det 

sociokulturella perspektivet på lärande kallas detta att kunskapstradering (överföring och 

övertagande av kunnande) sker då omvärlden medieras (hanteras och förmedlas) med hjälp av 

intellektuella redskap (språkliga och psykologiska) och fysiska redskap (artefakter) genom 

samspel med personer i omgivningen. Säljö (2010, s. 67) belyser att barnet därför är beroende 

av den vuxnes tillåtelse och uppmuntrande för att kunna lära sig att agera i verkligheten på ett 

accepterat sätt.  

Säljö (2010, s. 68) beskriver att kommunikation och språkanvändning är helt centrala i ett 

sociokulturellt perspektiv eftersom det utgör länken mellan barnet och omgivningen. I de 

språkliga uttrycken finns den rådande världsbild som barnet tillägnar sig och sedan kan 

använda vid interaktion med andra människor. Människors tänkande är alltså utvecklat från 

lånade kunskaper och insikter från andra människor. Därför föregår kommunikation tänkande. 

I Lindqvist red. (1999, s. 269) finns ett utdrag från Vygotskijs Pedagogisk psykologi där han 

skrev att barns undervisning påbörjas långt innan skolåldern eftersom de i interaktionen med 

andra människor utvecklar språket och därmed tänkandet vid kunskapstraderingen om den 

omgivande världen. Vid motivationsarbete i klassrummet använder lärare intellektuella och 

fysiska redskap för att öka elevernas läs- och skrivmotivation då läraren förklarar för eleverna 

och förser dem med stödstrukturer för att de ska bli förtrogna med vad som förväntas av dem 

och varför, var de befinner sig i sin språkutveckling i förhållande till kunskapskraven och hur 

de ska göra för att uppnå dem. Lärarna förmedlar alltså en världsbild till eleverna som 

innehåller en förväntan om önskvärda beteenden och förser eleverna med bland annat idéer 

kring vad som är viktigt/mindre viktigt, vilka förmågor som anses vara centrala för elevens 

fortsatta språkutveckling och hur dessa bedöms av läraren. 

En av Vygotskijs idéer var den så kallade proximala utvecklingszonen. Denna idé beskrivs av 

Säljö (2010, ss. 119-120) som att människors utveckling och lärande är integrerade i sociala 

praktiker och kan ses som ett avstånd mellan vad en elev klarar av på egen hand och vad 

denne klarar av med hjälp av lärarens, eller en mer kunnig kamrats, ledning. Med handledning 

av någon mer kunnig kan eleven klara av svårare uppgifter än denne kunde på egen hand. 

Eleven approprierar (tillägnar sig) då kunskaper från handledaren i samspelssituationen. 

Appropriering sker även då eleven ser nya mönster och möjligheter i de intellektuella och 

fysiska redskap som denne behärskar. På så vis kan eleven ta nästa steg i sin utveckling.  
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Kunskapsutveckling och förändring pågår livet ut. Handledaren fungerar som ett stöd för 

eleven, vilket innebär att eleven ges stödstrukturer så att denne kan klara av att lösa problem. 

Det innebär även att handledaren har kunskaper om elevens förförståelse och kan dela upp en 

uppgift i små delmål och stöttar eleven kommunikativt och kognitivt. För att 

kunskapstradering ska ske måste eleven vara aktiv och utmanas av handledaren i sitt lärande. 

Handledaren ger alltså inte eleven färdiga svar eller löser problemet åt denne utan ställer 

istället utmanande frågor till eleven.  

När elever behöver hjälp att klara av skoluppgifter motiverar läraren dem till det genom att 

ställa frågor som utmanar och utvecklar deras tankesätt. Ofta har frågorna utgångspunkt i 

elevernas förkunskaper som läraren försöker utmana i mötet med en aktuell text. Säljö (2010, 

s. 121) sammanfattar lärande inom den närmaste utvecklingszonen genom att eleven först 

exponeras för resonemang och handlingar i sociala praktiker och sedan lär sig att bli förtrogna 

med handlingarna för att slutligen självständigt kunna genomför handlingarna från början till 

slut. I Lindqvist red. (1999, s. 269) finns ett utdrag från Vygotskijs Pedagogisk psykologi där 

han skrev att barnets utvecklingsnivå förhåller sig till undervisningsmöjligheterna. Det är 

grundtanken med den proximala utvecklingszonen och innebär att lärande inte sker om 

skoluppgifter är för lätta men inte heller om de är alldeles för svåra. Uppgifterna måste 

förhålla sig till elevernas utvecklingsnivå och vara på en svårighetsgrad som utmanar eleverna 

inom deras nästa zon för utveckling. Ur motivationsaspekten är det extra viktigt att läraren har 

kunskaper om elevernas förförståelse så att svårighetsgraden på läs- och skrivuppgifter 

hamnar inom elevens nästa zon för utveckling så att eleven med hjälp av lärarens stöttning 

klarar av att bemästra skoluppgiften vilket bidrar med känslan av jag kan och stärker 

elevernas tro till sin egen förmåga och vilja och lust till att bemästra skoluppgifter. 

Säljö (2010, s. 68) förklarar vidare att språket fungerar som ett medierande redskap med 

vilket människan skapar kunskap om världen just för att det som människor refererar till 

genom språkliga uttryck även innefattar en innebörd och mening. Hur människan väljer att 

språkligt uttrycka sig i förhållande till referenten är situationsbundet, påverkas av vad 

människan vill förmedla eller påstå, påverkas av relationen till samtalspartnern samt 

människors tidigare erfarenheter och vad som förväntas av dem. Denna flexibla och 

utvecklingsbara relation som finns mellan språkliga uttryck och de företeelser som dessa 

refererar till kallas språkets semiotiska funktion. Språkets semiotiska funktion har en 

inneboende kraft som gör det mänskliga språket till något helt annat än en neutral spegel av 

omvärlden. I allt som människor säger läggs deras värderingar, antaganden och attityder in, 

ibland utan att det märks. I Lindqvist red. (1999, ss. 55-56) finns ett utdrag från Vygotskijs 

Pedagogisk psykologi där han skrev att allt vi människor gör är på grund av intresse. Även det 

som är ointressant styrs av intresse, fast då negativt intresse av fruktan för obehagligheter. 

Därför gäller det att all undervisning av läraren byggs upp med noggrann hänsyn till elevernas 

intressen och att eleverna motiveras till skolarbete genom inre och yttre motivationsfaktorer. 

Lärarens bemötande gentemot varje elev påverkar hur denne uppfattar sig själv och därför är 

det viktigt att läraren har positiva och höga förväntningar på alla elevers förmåga att bemästra 

läs- och skrivuppgifter så att eleverna också får denna uppfattning om sig själva.  
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Säljö (2010, s. 87) menar att språkets semiotiska funktion även innebär att människor lär sig 

av andra människor hur de ska interagera i olika situationer och vårt inre tal är produkten av 

lånade språkliga uttryck från människor i vår omvärld. Språket ses därför inom det 

sociokulturella perspektivet på lärande som ett kollektivt, interaktivt och individuellt 

sociokulturellt redskap och kan därför fungera som en länk mellan kultur, interaktion och 

individens tänkande.  

Säljö (2010, s. 105) benämner människans inre tal som språkets re-presentationella funktion. 

Först finns språket på det sociala planet och sedan på det psykologiska planet. Säjlö (2010, s. 

108) förklarar vidare att genom re-presentation medieras människans omvärldsuppfattning 

och utgör sedan grunden för människans tänkande och kommunikation. Detta tänkande 

appliceras sedan på en yttre verklighet. Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande ses därför 

tänkande som en kollektiv process, något som sker inom och mellan människor. Säljö (2010, 

s. 111) definierar tänkande som ”något vi deltar i och kognition är något som finns mellan 

människor som är engagerade i gemensamma aktiviteter.” Tänkandet sker då människor sam-

talar och sam-lyssnar kring och utvecklar förståelsen för aktiviteten.  

Säljö (2010, ss. 88-89) förklarar att språket också är ett redskap för att sätta människor i 

rörelse till handling. Detta kan jämföras med att lärare som bedriver motivationsarbete sätter 

sina elever i rörelse till handling med hjälp av språket, som i detta sammanhang fungerar som 

yttre motivation som bidrar till att öka elevernas inre läs- och skrivmotivation. I och genom 

kommunikation formar människor sig själva och andra. Ständigt sker en emotionell, kognitiv, 

kommunikativ och social utveckling inom ramen för de interaktiva förutsättningar och 

utmaningar som omgivningen tillhandahåller. Genom socialisationsprocessen blir människor 

mer och mer kapabla till att göra något och påverka andra, då de behärskar mer och mer 

begreppsliga system och kunskaper. Detta benämns som språkets retoriska funktion. I 

Lindqvist red. (1999, s. 116) finns ett utdrag från Vygotskijs Pedagogisk psykologi där han 

skrev att människans handlingar har en tvåfaldig karaktär – först vilja, sedan handling. Viljan 

påverkas av målets uppnåbarhet och avgörandet av hur individen väljer att agera för att nå 

målet. I denna bemärkelse kan begreppet vilja som Vygotiskij använde bytas ut mot 

motivationsbegreppet. 
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6. Metod 
I detta avsnitt presenteras valet av undersökningsmetod och det urval som deltog i 

undersökningen. De etiska ställningstaganden som gjorts diskuteras i förhållande till 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Hur studien genomfördes redogörs samt 

bearbetning och analys av data. Även undersökningens validitet och reliabilitet motiveras. 

6.1. Metodval 
Undersökningsmetoden är observation. Valet föll på observation som redskap för att då kunde 

syftet med undersökningen besvaras genom att jag som observatör fick se hur lärare bedrev 

motivationsarbete i svenskundervisningen. Hade exempelvis intervju valts som redskap 

istället hade analysen gjorts av hur och när lärare upplever att de använder stödstrukturer, 

konkretiserar kunskapskraven och belöningssystem för att motivera sina elever i 

svenskundervisningen, som kan skilja sig från så som de faktiskt motiverar elever i praktiken. 

Genom observationerna fick jag alltså bevittna lärarnas motivationsarbete i 

svenskundervisningen. För att få svar på frågor som inte kunde besvaras genom observation 

samt frågor som uppstått under observationstillfällena så valde jag att ha ett efterföljande 

samtal med lärarna efter observationstillfällena. Detta för att Kihlström (2007, s. 37) belyser 

att om frågor kring deltagarnas tankar uppstår efter observation måste den som gör 

undersökningen även ställa frågor till studiedeltagarna för att kunna få svar på det som inte 

går att ta reda på genom observation. 

Jag har den konstruktivistiska verklighetssynen att lärande är en social process och anser 

såsom Bryman (2011) att sociala egenskaper är resultatet av interaktion. Därför har jag utgått 

från kvalitativ metod då tolkningar får göras av vad deltagarna har sagt och gjort i en social 

kontext. Med kvalitativ metod kan jag som observatör ha ett perspektivseende och då inta 

studiedeltagarnas perspektiv för att kunna få förståelse för hur och när lärarna motiverar 

elever i svenskundervisningen.   

6.2. Urval 
I studien valdes att undersöka hur tre lärare motiverar sina elever i svenskundervisningen. Två 

stycken svensklektioner observerades hos varje lärare under en treveckorsperiod. Lärarna som 

ingick i urvalet benämns som Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3. När läraren interagerar med en 

elev i klassen benämns denne som Elev. Deltar fler elever i interaktionen benämns de som 

Elev 1, Elev 2, Elev 3 osv. 

Genom att undersöka hur tre lärare, med samma GSME-utbildning (grundläggande svenska, 

matematik och engelska med inriktning mot F-6), som arbetar på samma skola i en medelstor 

kommun i Västsverige och alla tre har elever i årskurs 3, motiverar elever i 

svenskundervisningen synliggjordes att motivationsarbete är bundet till individen.  

Kontakt togs med lärarna genom samtal med dem om deltagande i undersökningen. Sedan 

skickades ett mejl till dem med ytterligare information om undersökningen samt med bifogat 

missivbrev (se bilaga 1). Missivbrevet gav lärarna till elevernas vårdnadshavare som 

signerade det och sedan lämnade tillbaka det till klassläraren. 
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6.3. Forskningsetik 
I min undersökning har jag under hela processen förhållit mig till forskningsetik. Jag har 

utgått från Vetenskapsrådets fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vad gäller forskningsetiska principer (Hermerén 

2011, ss. 66-70). Dessa förtydligas av Björkdahl Ordell (2007, ss. 25-27). Då missivbrevet 

skickades ut till urvalsgruppen, lärarna och eleverna, uppfylldes informationskravet. Med det 

menas att jag som gör en undersökning måste informera alla som berörs av min studie om 

dess syfte. Då urvalsgruppen sedan gavs möjlighet att svara på missivbrevet och själva välja 

om de ville medverka eller ej, uppfylldes samtyckeskravet som handlar om frivillighet. Med 

andra ord tvingades inte någon att medverka i studien. Det tredje kravet gäller konfidentialitet 

och handlar om att skydda de medverkande personernas integritet. Detta gjordes genom att 

namn på de lärare och elever som medverkade i undersökningen inte nämns samt inte heller 

namnen på den skola som de arbetar på utan i stället användes begrepp såsom Lärare 1, Lärare 

2 och Lärare 3. Det fjärde kravet kallas nyttjandekravet och handlar om att de uppgifter som 

kom fram under forskningsprocessen enbart får användas för forskningsändamålet. All data 

som producerades behandlades varsamt och samlades på ett säkert ställe för att bara användas 

under detta examensarbete.  

6.4. Genomförande 
Jag valde observation som redskap. Detta för att få de svar på de frågor studien avser att 

undersöka. Kylén (2004, s. 95) beskriver att observatören ställer sig frågan ”Vad ser jag just 

nu?” och att observationer vid undersökningar är systematiska och utgår från det som behövs 

tas reda på för att kunna svara på syftets frågeställningar.  

Som förberedelser inför observationstillfällena gjordes ett observationsschema (se bilaga 2). 

De deltagande lärarna samt elevernas vårdnadshavare hade inför datainsamlandet fått 

information om vem jag är samt undersökningens syfte. Det hade dock inte eleverna. Därför 

valde jag att när svensklektionerna startade presentera mig för eleverna och berätta för dem att 

jag skulle observera under svensklektionen och varför jag skulle göra det. 

Observationsschemat var dock inget som deltagarna i studien i förväg fick ta del av. Detta för 

att inte göra dem fullt medvetna om exakt vad jag skulle observera för enligt Kylén (2004, s. 

99) ändrar människor sitt beteende när de blir medvetna om att de observeras och om vad som 

observeras.   

I observationsschemat framkommer vilket fokus jag har vid observationstillfällena. Detta 

utgår från syftet och dess frågeställningar och är fokuserat så att det underlättade för mig att 

endast observera det som var mest relevant för undersökningens syfte. Kihlström (2007, s. 31) 

betonar vikten av att bortse från sin egen förförståelse då observationen sker. Detta för att 

kunna se på något redan bekant med nya ögon. Kihlström (2007, s. 34) menar att det kan 

göras om observatören är medveten om vilka faktorer som påverkar hur tolkningar görs av det 

observerade.  



17 

 

Kylén (2004, s. 96) förtydligar detta med att observatören ska hålla isär det faktiskt 

observerade och det upplevda.  Detta kan jämföras med att ta på sig ett par glasögon som har 

speciellt fokus och ett filter som filtrerar bort ens förförståelse så att man lättare ser på 

företeelsen med en ny blick. Kylén (2004, s. 97) poängterar att observatören kan se händelser, 

beteenden, ord och interaktion men inte förklara det som händer.  

Jag som observatör antecknade i observationsschemat det som hände under 

svensklektionerna, hur läraren och eleverna betedde sig, vad som sades och hur lärare – elev - 

interaktionen såg ut men jag kunde inte se varför detta skedde. Däremot kunde jag skriva ned 

egna reflektioner som gjordes under observationerna och lyfta dem i diskussionsavsnittet. 

Kylén (2004, s. 97) menar att jag som observatör då använder mina erfarenheter, den 

bakgrund jag läst, för att förstå samband eller se vad vissa beteenden leder till och jämför det 

med vad som är önskvärt.  

Observationsschemat hade utrymme för övriga observationer om något ytterligare relevant för 

undersökningen synliggjordes vilket inte passade in under de övriga observationsfrågorna 

som observationsschemat grundades på. Innan varje observationstillfälle noterades hos vilken 

lärare observationen ägde rum, tid, aktörer och objekt för observationen och när 

observationstillfället ägde rum noterades aktörernas handlingar och aktivitet. Detta med 

utgångspunkt från checklistan som Kihlström (2007, s. 32) beskriver hjälper observatören att 

fokusera på det som ska observeras istället för allt annat som händer under observationerna.  

Noteringarna gjordes med bläckpenna i observationsschemat som var utskrivet på ett A4-

papper. Att noteringarna gjordes med just bäckpenna var för att förhindra att data skulle råka 

suddas ut och försvinna under bearbetningen av data. Att jag valde att skriva ned det 

observerade för hand istället för i ett Word-dokument på en laptop var ett medvetet val för att 

dra så lite uppmärksamhet åt mig som möjligt. Detsamma gäller valet att inte filma under 

observationstillfällena. Hermerén (2011) menar att observatören ska eftersträva objektivitet 

och att det görs genom att försöka påverka deltagarna så lite som möjligt. Genom att jag 

försökte vara så tyst som möjligt under observationerna anser jag att risken för att deltagarna 

påverkades av att jag var där minskade eftersom de då knappt märkte att jag var där och 

kunde agera så som de brukade under andra svensklektioner. Jag valde dock att ljudinspela 

observationstillfällena för att i efterhand kunna lyssna igenom vad som sades och på så sätt 

försäkra mig om att jag hört rätt under observationstillfällena. Jag anser att ljudinspelning är 

mer diskret än videoinspelning. 

Under observationen satt jag på en stol i det ena hörnet längst bak i klassrummet. Denna 

position valdes för att elevernas blickar riktas oftast mot klassläraren, som oftast står längst 

fram i klassrummet. Jag satt alltså bakom alla elever för att göra mig så omärklig som möjligt. 

Anledningen till varför jag satt snett bakom eleverna istället för rakt bakom dem var för att 

jag då kunde observera deras ansiktsuttryck och vilket skolarbete de arbetade med under 

svensklektionerna. Jag deltog alltså inte i den process som observerades. Kylén (2004, s. 99) 

benämner det som en utomstående observatör.  



18 

 

Efter det första observationstillfället hos varje lärare hade jag ett efterföljande samtal med 

dem. I detta samtal fick jag information om klassens elevkonstellation samt vad lärarna har 

för utbildning och hur länge de har arbetat som lärare.  

6.5. Bearbetning och analys av data 
Eftersom sex stycken observationstillfällen var utspridda under tre veckor antogs möjligheten 

att direkt efter varje observationstillfälle göra en analys över det observerade. Patel och 

Davidsson (2011, s.121) anser att det är klokt att bearbeta data direkt efter insamlandet av 

data för att man då har ett levande förhållande till materialet.  

Analysen av data gjordes utifrån Kihlströms (2007, s. 37) rekommendation att läsa igenom 

observationsanteckningarna och reflektera över det observerade och om mönster kan hittas. 

Med mönster menas händelser och beteenden som besvarar frågeställningarna. Alltså mönster 

som visade när och hur lärarna motiverade eleverna i svenskundervisningen med 

stödstrukturer, konkritisering av kunskapskraven och belöningssystem. Genomläsningen 

fungerade också som ett verktyg som underlättade fokusering på undersökningens syfte under 

kommande observationstillfällen.  

Patel och Davidson (2011, s. 122) rekommenderar att texten skrivs ut så att en bättre 

överblick ges. Jag skrev ut data som producerats och markerade för undersökningen relevanta 

avsnitt med överstrykningspennor i olika färger. Varje kategori symboliserades av en enskild 

färg. De mönster som hittades utifrån undersökningens syfte sorterades i kategorierna 

modellering, målformulering, engagemang, individuellt stöd, yttre belöningar och övrigt. 

Kihlström (2007, s. 37) förklarar att när bearbetning av data sker så tolkas, analyseras och 

jämförs observationerna med aktuell forskning inom området. Det gjordes vid bearbetning av 

data i enlighet med det som Patel och Davidsson (2011, s. 111) menar behövs göras vid 

bearbetning av data - systematisera, komprimera och bearbeta materialet för att kunna besvara 

syftets frågeställningar. När kategoriseringen gjordes gavs en överblick över producerad data 

vilket möjliggjorde komprimering genom att de mest betydelsebärande delarna ur de mönster 

som hittats lyftes fram, problematiserades och sattes i relation till motivationsforskning och 

det sociokulturella perspektivet på lärande.  

6.6. Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet. Bryman (2011) beskriver att forskare 

strävar efter hög reliabilitet, vilket innebär att forskningsresultaten blir desamma om 

undersökningen görs en gång till. Han betonar dock att det är i de flesta fall svårt att uppfylla 

detta kriterium i kvalitativ forskning på grund av att en social miljö inte är identisk med någon 

annan. Patel och Davidson (2011, s. 104) förklarar att när mått på reliabiliteten inte kan 

erhållas får undersökningen göras tillförlitlig på andra sätt. Detta kan ske genom att vara en 

tränad observatör som har förmåga att göra goda bedömningar av de observerades agerande 

och registrera detta i ett strukturerat observationsschema. Då jag genomfört observationer i 

två andra sammanhang anser jag mig vara ganska tränad på behärskandet av observation som 

undersökningsredskap och därför har min undersökning god reliabilitet.   
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Validitet handlar om undersökningens giltighet. Bryman (2011) beskriver att forskare strävar 

efter hög validitet, vilket innebär att de slutsatser som genererats från en undersökning hänger 

ihop med dess syfte eller med andra ord att det som avses att undersöka undersöks. Kylén 

(2004, s. 140) samt Patel och Davidson (2011) menar att strävan efter en god validitet bör 

genomsyra forskningsprocessens alla delar, från hur forskningsproblemet uppkommit, 

förförståelse, val, tolkningar, bearbetning av underlag, resultat och till rapportskrivning. 

Under hela arbetsprocessen har jag funderat över hur frågeställningarna kan besvaras samt 

hela tiden hållit mig till undersökningens syfte. Under arbetets gång gjordes avgränsningar för 

att hålla fokus på det jag ville undersöka och för att inte sväva ut på irrelevanta sidospår. 

Kontinuerliga handledarsamtal har hjälpt mig att öka validiteten då vi diskuterat om och hur 

det som skulle undersökas kunde undersökas. 
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7. Resultat 
Utifrån kategorierna modellering, målformulering, engagemang, individuellt stöd, yttre 

belöningar och övrigt som presenterades i metodavsnittet redogörs för resultatet av 

producerad data lärares motivationsarbete i svenskundervisningen. Kategorierna indelades till 

underrubrikerna Stödstrukturer, Konkretisering av kunskapskraven och Belöningssystem. 

7.1. Stödstrukturer 
I detta avsnitt presenteras hur, när och om lärarna motiverar sina elever i 

svenskundervisningen genom att modellera, individanpassa undervisningen och ge eleverna 

feedback på deras skolprestationer.  

7.1.1. Modellering 

Vid observationstillfällena hos Lärare 1 skulle eleverna arbeta med att göra 

personbeskrivningar. Lärare 1 inledde lektionen med att fråga eleverna vad personlighet 

betyder. Eleverna fick ge några exempel som de beskrev. Sedan ställde läraren frågan varför 

det är bra med personbeskrivningar och eleverna svarade genom att ge olika exempel såsom 

att en vikarie på fritids behöver få en beskrivning av eleven hur dennes förälder som ska 

hämta ser ut eller att något upphittat återges mot beskrivning. Sedan skulle eleverna komma 

på ord som har med utseende och personlighet att göra som läraren sedan kategoriserade på 

whiteboardtavlan. Vid denna uppstart synliggjordes elevernas förkunskaper kring begreppet 

personlighetsbeskrivning, utseende och personlighet. Även vid högläsningstillfället så tog 

Lärare 1 reda på elevernas förkunskaper genom att fråga dem vad som hade hänt sist. Hon 

förklarade även vad nya ord betyder för att ge eleverna möjlighet till ökad förståelse av den 

skönlitterära boken.  Lärare 1 försåg sina elever med stödstrukturer för att hjälpa dem vidare i 

deras förståelse när hon skrev upp stödord på whiteboardtavlan och när hon berättade att 

personlighetsbeskrivningar gör att läsaren får inre bilder om hur en karaktär i en berättelse ser 

ut och är. Lärare 1 modellerade detta genom att ge exemplet att ju tydligare 

personbeskrivningar som står i Sune desto bättre inre bilder får hon. Lärare 1 berättade att 

läsförståelsestrategin, att se inre bilder, hör samman med personbeskrivningar och förklarade 

även hur den kan utvecklas.  

När eleverna hos Lärare 1 skulle skriva egna personbeskrivningar till bilder på fyra barn i ett 

häfte fick de först läsa en sida som handlade om personbeskrivningar. Där stod förklarat att 

personbeskrivningar gör texten bättre och att de skapas genom noggranna beskrivningar av 

hur någon känner sig eller någon ser ut. När eleverna läste de två olika beskrivningarna ”Kalle 

var ledsen.” och ”Kalles ögon fylldes av tårar. Hans röst blev ljus och spänd.” repeterade 

Lärare 1 det lästa och förklarade att den andra personbeskrivningen är mer beskrivande av hur 

man kan se ut och känna sig när man är ledsen trots att ordet ledsen inte används. Läraren 

frågade eleverna hur de ändå kan veta att Kalle är ledsen om de endast skulle läsa den andra 

meningen. Då svarade Elev 1: ”Man får tårar när man är ledsen.”; Elev 2: ”Gråter.”; Elev 3: 

”Ofta när man gråter så blir rösten pipig.” Lärare 1 berättade även att eleverna kan använda 

sig av sinnesintrycken när de gör personbeskrivningar. 
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Under observationstillfällena hos Lärare 3 arbetade även hans elever med 

personbeskrivningar samt miljöbeskrivningar. Lärare 3 modellerade personbeskrivningar och 

miljöbeskrivningar genom att säga att ”när man ser på film får man mycket gratis som man 

själv måste föreställa sig när man läser.” Han berättade utförligt om de inre bilder han fick när 

han läste Sagan om ringen och att han sedan blev besviken när han såg skildringarna i 

filmerna. Efter att han försett eleverna med stödstrukturer via modellering av hur han får inre 

bilder vid läsning visade han dem även exempel på hur eleverna i klassen och deras 

favoritplatser kan beskrivas. Lärare 3 beskrev en elev: ”Här är Elev. Hon sätter sig och tar ett 

äpple. Hur kan texten byggas ut?”; En elev svarade: ”Långt blont hår. Blå ögon.”; Läraren 

fortsatte beskriva: ”Hon har ljuvliga diamanter i öronen. Hon tycker om äpplen men inte vilka 

äpplen som helst. Det ska vara röda, blanka Snövitsäpplen.”; Han frågade sedan eleverna: 

”Låter det bättre?”; Alla elever svarade i kör: ”Ja!” Sedan skrev eleverna hos Lärare 3 

personbeskrivningar av sig själva och miljöbeskrivningar av deras favoritplats. Läraren hade 

en lång muntlig genomgång om vad begreppen innebär och modellerade hur beskrivandet kan 

gå till. Eleverna försågs då med många och tydliga stödstrukturer. Alla elever började skriva 

direkt och verkade veta vad de skulle göra. Den enda frågan som en elev ställde till läraren 

var: ”Får man rita bild?”; Då svarade läraren: ”Nej! Man ska få en bild här inne.” och pekade 

mot sitt huvud.  

Stöttande och användbara stödstrukturer verkade även Lärare 1 förse sina elever med för att 

alla elever visste vad de skulle göra när det var dags för dem att skriva en personbeskrivning 

av en klasskamrat. När eleverna sedan skrev personbeskrivningar tittade alla återkommande 

tillfällen på stödorden som stod på whiteboardtavlan. Läraren förtydligade att eleverna var 

tvungna att vara diskreta när de skrev så att ingen klasskamrat upptäckte vem de skrev om 

eftersom det sedan skulle gissas fram. Läraren sade; ”Skriv inte namnet på personen i din bok 

för då kan kamrater se. Du kan ju inte gå fram till personen och se vilken ögonfärg denne har 

till exempel.” Under det andra personbeskrivningstillfället hos Lärare 1 när eleverna i par 

skulle skriva på whiteboardtavlan de personbeskrivningar de gjort likadana skrev först Lärare 

1 upp en tvåstegslista hur eleverna skulle göra: ”1. Läs – gissa. 2. Jämför era beskrivningar.” 

Även vid detta tillfälle verkade eleverna förstå vad de skulle göra och ställde inga frågor till 

läraren.  

Hos Lärare 2 skulle eleverna för första gången skriva en instruerande text i par. När eleverna 

skulle börja arbeta efter lärarens genomgång som innehåll många steg uppstod ett antal frågor. 

Då sade läraren inför hela klassen: ”Är jag otydlig? Jag får några frågor.” Sedan repeterade 

hon inför hela klassen vad de skulle göra.  

Förutom att skriva upp stegvisa punkter som eleverna skulle få med i sina instruerande texter 

lät Lärare 2 eleverna ge exempel på vad dessa punkter skulle innehålla om den instruerande 

texten handlade om att göra en smiley, vilket eleverna tidigare gjort genom att följa en 

instruktion.  
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Läraren samtalade med eleverna om vilken bild som kunde vara passande till 

smileyinstruktionen: ”[En bild på en] fågel. Hade det hjälpt?”; En elev svarade: ”[Då skulle 

det bli] lättare [att följa instruktionen].” Eleven uppfattade antagligen inte att läraren syftade 

på att bilden föreställde en fågel istället för en smiley utan fokuserade istället på att en 

illustration till instruktionen kan underlätta förståelsen. Ett annat elevsvar på lärarens fråga 

var: ”Då hade det blivit svårt.”; Läraren förtydligade sedan: ”[Bilden] ska underlätta, inte 

förvirra.”; Sedan frågade läraren: ”Om en instruktion handlar om hur man blandar saft, vilken 

bild passar då?”; En elev svarade: ”Glas med saft.”; och en annan elev svarade: ”Blandare.”  

När eleverna hos Lärare 1 skulle redovisa sina personbeskrivningar i slutet av det första 

observationstillfället använde Lärare 1 sin röst för att ge eleverna stödstrukturer för hur de 

skulle göra. Stöttningen handlade om hur de skulle bete sig för att vara en bra publik. Innan 

och efter en elevs presentation av sin personbeskrivning inför hela klassen sade Lärare 1: 

Elev 1, koncentration nu! Elev 2, läs tydligt så att alla hör.[…] Nu får du 

välja vem som får svara. Vilken beskrivning! Applåder! Man får inte 

störa. Han hade en lång och väldigt bra [personbeskrivning] men så 

störde andra. Avbryt inte någon mitt i. Vänta lite. Vi väntar tills det är 

tyst. 

När eleverna beskrev yttre och inre egenskaper hos sin klasskamrat hände det att elever sade 

sådant som kan anses stötande för den eleven som beskrevs. Vid ett sådant tillfälle 

modellerade Lärare 1 hur eleven som presenterade kunde förtydliga vad han menade för att 

det inte skulle bli några missförstånd. En elev sade: ”Han är ganska elak.”; En annan elev 

frågade: ”Elak…?”; Lärare 1: ”Ibland elak, oftast snäll hade du skrivit. Det får du ju säga!”. 

När vissa elever i slutet av redovisningarna av personbeskrivningarna klagade på att det blev 

för enkelt att gissa vem som beskrevs sade Lärare 1;  

Glöm inte att applådera för de i slutet har gjort ett lika bra jobb som de i 

början. Man ska beskriva för att vi ska veta vem det är. Då har man ju 

lyckats med uppdraget! Alla kan inte redovisa samtidigt. Nu lyssnar vi 

[på den sista redovisaren].      

Återigen poängterade läraren vad personbeskrivningar fyller för funktion samt vad det innebär 

att vara en bra publik. Hos Lärare 2 och Lärare 3 redovisade ej eleverna muntligt det som de 

hade skrivit. 

Hos Lärare 3 arbetade eleverna också med att göra personbeskrivningar, men av sig själva, 

samt även miljöbeskrivningar. Lärare 3 sade att om eleverna blev klara skulle de göra en 

positiv beskrivning av en kompis i klassen med betoning på positiva ord. Lärare 3 gav 

exempel på ord som var positiva och ord som var negativa. Anledningen till att Lärare 3 hade 

annorlunda lektionsmoment än Lärare 1, trots att båda undervisade om inre bilder, kan ha 

berott på att Lärare 1 samtalat med Lärare 3 om att det kan bli känsligt när eleverna får 

beskriva varandra. 
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Hos Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3 visades, förutom lärarmodellering även, exempel på 

elevmodellering. När momentet med personbeskrivningar var avslutat hos Lärare 1 läste hon 

för eleverna. Då fick de som ville massera varandra och en elev frågade Lärare 1: ”Kan du 

förklara hur man ska göra?” Lärare 1 svarade: ”Du [bänkgrannen] får visa. Om du börjar så 

märker han hur du gör.” Ett liknande exempel på elevmodellering uppstod hos Lärare 3 när en 

elev frågade läraren: ”Hur stavas Avengers?” och Lärare 3 svarade: ”Det står på din tröja. Be 

din bänkgranne att läsa vad det står.” Sedan bokstaverade bänkgrannen Avengers åt eleven 

som sedan sade; ”Tack!” och gav bänkgrannen en liten applåd. Hos Lärare 2 ville en elev göra 

en instruktion om hur man gör en backflip och då uppmanade läraren honom att förklara vad 

en backflip är för sin arbetspartner som inte hade en aning om vad det är. Eleven verkade bli 

motiverad till uppgiften och började förklarandet med att ställa sig upp och visa med kroppen 

i vilken riktning rörelsen är. Eleverna hos alla tre lärarna hjälpte varandra med uppgifter och 

det verkade uppskattas av både den som hjälpte och den som blev hjälpt eftersom båda 

eleverna log och fortsatte arbeta lika fokuserat eller mer fokuserat.  

7.1.2. Individuellt stöd 

När en elev skulle redovisa förflyttade sig Lärare 1 närmare honom för att viska det han hade 

skrivit till honom sedan sade eleven det som läraren viskat till honom högt till 

klasskamraterna som lyssnade. Detta förklarade läraren i det efterföljande samtalet berodde på 

att eleven, som är en integrerad särskoleelev, inte själv såg vad han hade skrivit. Likaså hjälp 

vid igångsättningen till en annan elev individanpassade alltså Lärare 1 det stöd hon gav till 

eleverna efter deras särskilda behov.  

Lärare 3 individanpassade stödet till eleverna genom att låta en autistisk elev och en elev med 

språkstörning skriva sina person- och miljöbeskrivningar på iPads.  

Lärare 2 individanpassade undervisningen efter elevernas individuella behov då hon endast 

hade ett fåtal papper med extra stödlinjer och valde att dela ut dessa till de elever som hon 

ansåg behövde det mest.  

När Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3 gick runt i klassrummet för att ge individuellt stöd till 

eleverna som skrev sade elever påståenden som de sedan valde att lyfta i helklass. Här följer 

ett exempel på ett sådant påstående från en elev hos Lärare 1: ”Om man känner - Jag har gjort 

en svår beskrivning! Då kan man avsluta med att skriva om det är en tjej eller kille.” När 

läraren lyfte detta påstående från individnivå till gruppnivå kunde fler elever samtidigt få svar 

på denna fråga, som kanske annars skulle uppstått fler gånger på individnivå. När elever hade 

frågor likt denna valde Lärare 1 att ge eleverna tips på hur de kunde skriva, ibland på 

gruppnivå och ibland på individnivå. Hon gav exempel på hur hon skulle gjort. En elev sade: 

”Jag vet inte exakt hur gammal personen är!”; Läraren svarade då: ”Skriv cirka 10 år.” Eleven 

såg ut att bli inspirerad av lärarens skrivtips och skrev ned detta. Medan eleverna skrev 

personbeskrivningar gick Lärare 1 runt och gav även skrivhjälp genom modellering. En elev 

frågade: ”Vad är förvånad?” Lärare 1 svarade:  

Tittar så här [med stora ögon och har öppen mun]. Chockad. Till 

exempel om kungen skulle komma in i klassrummet. Då skulle vi bli 

förvånade. Det händer något som man inte riktigt tror [ska hända].  
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Medan elevparen hos Lärare 2 skrev instruktioner gick Lärare 2 runt till alla elevpar och 

frågade dem hur det gick för dem och om de hade enats om något att skriva om. Om de inte 

hade enats gav hon dem förslagen att dra lott eller komma överens genom att en backar med 

sitt förslag. För ett elevpar krävdes det att läraren till slut hjälpte dem att komma överens så 

att de kunde börja arbeta. Förutom det individuella stödet från Lärare 2 som handlade om att 

förse eleverna med verktyg för att kunna enas stöttade hon även eleverna genom att ställa 

utmanande frågor såsom: ”Vad behöver man för sköta om en kanin? Ni har ju med det i texten 

men jag saknar en lista. Till exempel vid saftblandning så behövs skedar.” Läraren försåg 

elevparet med stödstrukturer då hon tydligt sade vad eleverna saknade i sin text och gav ett 

liknande exempel på vad som ingår i materiallistan för en saftblandningsinstruktion. Lärare 2 

gav alltså inte eleverna direkta förslag eller lösningar på vad de kunde skriva, såsom Lärare 1 

många gånger gjorde, utan handledde dem istället till att komma på det själva. 

Lärare 3 gav individuellt stöd under observationstillfällena då eleverna räckte upp handen. 

Den hjälp som eleverna ville ha från Lärare 3 handlade oftast om rättstavning. En nyanländ 

elev, som är i början av sin svenskspråkinlärning, hade skrivit märkt istället för mörkt och har 

istället för här så för att förse honom med stödstrukturer sade läraren:  

Jag har mörkt [hår]. Där står det märkt. Titta på alfabetet du har där 

borta. Har, det hade du inte behövt sudda ut. Nu står det hor. Å ä och ö 

min kära vän!  

Medan Lärare 3 läste upp elevens personbeskrivning för honom hörde eleven hur å, ä och ö 

låter och läraren tipsade eleven att ta hjälp av alfabetet då det kan fungera som ett stöd för 

rättstavningen. 

7.1.3. Feedback 

Eftersom det individuella stöd som Lärare 3 gav eleverna delvis skedde vid genomläsning av 

deras texter innebär det att läraren då samtidigt gav eleverna direkt feedback. Det gav 

eleverna möjlighet att direkt redigera och förbättra sina texter. När eleverna hos Lärare 3 

skrivit färdigt sina personbeskrivningar ville de att Lärare 3 skulle läsa igenom texten innan 

de började skriva miljöbeskrivningen. Detta gjorde Lärare 3 högt för eleven så att denne 

kunde höra hur texten låter och själv upptäcka om något i texten inte stämmer eller måste 

förtydligas. Ibland läste Lärare 3 upp elevernas texter extra högt för att alla elever i klassen 

skulle höra och läraren gav även eleven feedback extra högt så att fler elever kunde reflektera 

över om det var något som de också behöver tänka på vid skrivning. Ett exempel på detta 

synliggjordes vid det andra observationstillfället hos Lärare 3: 

Fantastiskt! Får jag läsa det högt? ’Mira är väldigt överraskad och 

hennes ögon är stora och runda som tallrikar. Hennes mun ser ut som ett 

stort O.’ Sedan har Elev missat något, i slutet på varje mening…  

Lärare 1 och Lärare 2 gav också eleverna direkt feedback. Medan eleverna hos Lärare 1 skrev 

gick hon runt och gav dem direkt feedback genom att svara på om de uppfattat uppgiften rätt 

och fått med det innehåll som de skulle samt markerade felstavade ord som eleverna fick 

möjlighet att skriva om och stava rätt.  
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Lärare 2 läste igenom elevparens instruktioner och berättade om de missat något av kriterierna 

för texten och som de i så fall fick chans att lägga till. När eleverna hos Lärare 2 skrev av 

Veckans ord som stod på whiteboardtavlan gick läraren sedan runt och såg till så att de hade 

stavat orden rätt. Hade eleverna stavat fel på ord så skrev läraren ett + bredvid ordet så att 

eleverna såg att de behövde träna mer på stavningen av just de orden. I det efterföljande 

samtalet hos Lärare 2 efter andra observationstillfället berättade hon att eleverna även får 

feedback på sin skrivläxa i form av two stars and a wish där läraren skrev ned två saker hon 

ansåg att eleven gjort bra med läxan och en sak som hon önskade att eleven kunde utveckla 

för att träna mera på.  

7.2. Konkretisering av kunskapskraven 
I detta avsnitt presenteras hur, när och om lärarna motiverar sina elever i 

svenskundervisningen genom att bedriva målorienterad undervisning och bedöma elevernas 

skolprestationer formativt. 

7.2.1. Målorienterad undervisning 

Vid första personbeskrivningstillfället förklarade Lärare 1 för sina elever att de skulle träna på 

målet som hänger på klassrumsdörren som handlar om att göra personbeskrivningar. Vid det 

andra tillfället berättade hon att de skulle fortsätta att arbeta med detta mål och sedan vid det 

kommande tredje tillfället istället arbeta med målet som handlar om att göra 

miljöbeskrivningar. För att konkretisera vad personbeskrivningar är förklarades detta begrepp 

och delades in i underkategorierna utseende och personlighet. När Lärare 1 förklarade för 

eleverna att uppgiften med personbeskrivning av en klasskompis var att till slut avslöja vem 

det var fick eleverna träna på att återberätta något de skrivit så att klasskamraterna förstod. 

Läraren påminde även eleverna om att de hade tränat på att inte avslöja direkt vem det är i ett 

annat skolsammanhang. De elever som lyssnade på den som redovisade uppmanades flera 

gånger att lyssna noga på den som berättade. Läraren gav dem då exempel på hur de ska göra 

för att utveckla sin förmåga att lyssna och hur de inte skulle göra. Läraren sade även: 

Ni ska hålla koncentrationen på den som talar. Onödig energi och tid går 

när ni gör annat än lyssnar. Det skulle inte vara roligt om bara fem 

[elever] skulle hinna redovisa. Ni alla måste tänka på att lyssna.  

Under det andra personbeskrivningstillfället berättade Lärare 1 för eleverna att de skulle läsa 

en text och sedan beskriva personerna på bilden för en kompis. Sedan skulle de i paren skriva 

upp alla likadana beskrivningar de gjort för känslorna förvånad, blyg, kär och rädd på 

whiteboardtavlan. Här berättar läraren för eleverna vad uppgiften var, vad som var målet med 

lektionen och vilka förmågor de skulle utveckla.   

I slutet av lektionen fick eleverna lista, på whiteboardtavlan, de ord som båda i paret använt 

för att beskriva de fyra känslorna som barnen på bilderna i häftet hade. När de var klara 

ställde Lärare 1 frågan: ”Varför tror ni att ni skulle skriva upp orden på tavlan?” En elev 

svarade att det var för att visa de andra och en annan svarade att det var för att ge dem tips och 

idéer. Sedan sade Lärare 1: ”Det finns inte ett svar som är rätt. Alla har skrivit olika”.  
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Här visade läraren för eleverna att personbeskrivningar görs på olika sätt av olika personer. 

Sedan lyfte läraren att beskrivningar även kan göras med hjälp av kroppsspråk och att 

kroppsspråket hör ihop med känslan man har. Så här modellerade hon detta:  

Har ni lekt charader någon gång? Det här handlar om kroppsspråk. När 

jag gör charader så beskriver jag med hjälp av min kropp. Om jag står 

och skrattar och ska berätta något tråkigt går ju det inte ihop. 

Lärare 2 konkretiserade läroplanens kunskapskrav när hon påminde eleverna om att de 

tidigare arbetat med en instruerande text och att de vid första observationstillfället i par skulle 

skriva egna instruktioner. Läraren hade en muntlig genomgång om vilka kriterier elevernas 

instruktioner skulle uppfylla. De skulle ha en rubrik, en materiallista, en arbetsgång och en 

illustrerande bild. Läraren poängterade även att eleverna fick möjlighet att utveckla förmågan 

att komma överens och till ett elevpar sade hon: 

Det kan vara spännande. Nu måste en av er backa eller komma överens. 

Det blir nog er stora utmaning idag! 

Efter instruktionslektionen fick eleverna utvärdera vad de tyckte var svårt och många ansåg 

att det var just att enas om vad de skulle skriva en instruktion om. Därför ansåg Lärare 2 att 

samarbete och överenskommande var något eleverna skulle behöva träna mer på.  

Vid det andra observationstillfället hos Lärare 2 arbetade eleverna med Veckans ord. När 

klassen tillsammans hade gått igenom de tio orden frågade läraren eleverna: ”Vilken 

stavningsregel övar ni på idag?” Det verkade som att en del elever hade ordet på tungan och 

ljudade d men hade svårt att komma ihåg vad det heter så läraren sade: 

Dubbelteckning. Det har vi tränat på jättemycket det här året . Att efter 

kort vokal så kommer två konsonanter. 

För att konkretisera detta drog läraren ett rött streck under vokalerna och gröna streck under 

konsonanterna på de Veckans ord som stod på whiteboardtavlan.  

Lärare 3 konkretiserade begreppen personbeskrivningar och miljöbeskrivningar genom att 

påminna eleverna om att de hade skrivit sådana tidigare i andra sammanhang och genom att 

tala om den fiktiva figuren Konstnären, som målar inre bilder, och då lät eleverna berätta vad 

denne gör vid läsning. Klassen hade alltså ett gemensamt metaspråk för läsförståelsestrategier. 

Sedan gav läraren eleverna ett antal exempel på hur personbeskrivningar och 

miljöbeskrivningar kan vara och vad som gör dem bra/mindre bra. När en elev hos Lärare 3 

ansåg sig vara färdig läste läraren igenom personbeskrivningen och miljöbeskrivningen och 

sade sedan till eleven: 

Läs igenom texten innan beskrivning av kompis. Jag hindrar dig där! 

Punkter och stor bokstav. Sätt en punkt och stor bokstav om det funkar. 

Där skulle jag tagit en andningspaus. 
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Förutom att konkretisera kunskapskraven gällande personbeskrivningar och 

miljöbeskrivningar poängterade även Lärare 3 vilken funktion punkt och stor bokstav har för 

texten.  

7.2.2. Formativ bedömning 

I slutet av det första personbeskrivningstillfället hos Lärare 1 fick eleverna utvärdera 

lektionen genom att skriva ned two stars and a wish på varsin post-it-lapp. Detta synliggjorde 

för läraren om eleverna hade lärt sig något, vad de hade lärt sig, vad de tyckte var bra/dåligt 

m.m. Med den vetskapen kan läraren utvärdera sin undervisning och utveckla och anpassa den 

till elevernas lärandebehov inför nästa undervisningstillfälle. Det kan även ge eleverna en 

känsla av att de kan påverka undervisningen och förstå vad den syftar till. I början av det 

andra personbeskrivningstillfället visade Lärare 1 en sammanställning av elevernas two stars 

and a wish och förklarade vilka mål de måste arbeta vidare med. Lärare 2 avslutade lektionen 

om instruerande texter genom att fråga eleverna vad de upplevde var svårt med lektionen. De 

flesta svarade att kunna enas om vad instruktionen skulle handla om var det som var svårast. 

Då ställde läraren följdfrågan hur eleverna gjorde för att välja ut en idé. Då fick alla elever ta 

del av olika sätt problemet kunde lösas på. Hos Lärare 3 fick eleverna ej utvärdera 

svensklektionerna.  

Den formativa bedömningen skedde även hos alla tre lärarna då de gav eleverna direkt 

feedback på det språkliga innehållet och den språkliga formen i elevernas texter. I samtalet 

med eleven synliggjorde lärarna vad eleverna hade skrivit som vad bra och stöttade dem 

vidare i deras skrivutveckling så att de kunde förbättra sina texter och utmanade dem i det 

som de behövde träna mera på.  

7.3. Belöningssystem 
I detta avsnitt presenterar hur, när och om lärarna motiverar sina elever i 

svenskundervisningen genom att ge dem valmöjligheter, ge tid för beröm och främja eller 

hindra arbetsron. 

Under det första personbeskrivningstillfället visade Lärare 1 engagemang för 

svenskundervisningen och markerade att den var viktigast för eleverna där och då när ett skrik 

hördes från ett annat klassrum. Då fortsatte läraren prata, men med en högre röst för att 

distrahera eleverna från ljudet, om hur man kan beskriva en person genom att avslöja åldern. 

Under genomgången när eleverna svarade på lärarens frågor förstärkte hon det som de sagt 

med ”Bra!”, upprepade det de sagt och gav förtydliganden och ytterligare exempel. När ett 

elevsvar inte stämde överens med vad ett ord betyder svarade läraren med: ”Nja…” och 

modifierade sedan elevsvaret så att det stämde överens med den faktiska betydelsen. 

 Även Lärare 2 och 3 visade engagemang för sin svenskundervisning och var lyhörda på vad 

eleverna sade, förstärkte deras svar med beröm och ville förstå vad de menade och 

modifierade elevernas felsvar. Alla elever ville att deras lärare skulle läsa igenom det som de 

skrivit och medan lärarna läste igenom texterna gav de eleverna beröm samt feedback.  
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När Lärare 1 vid det andra personbeskrivningstillfället bad eleverna att läsa texten som 

handlade om personbeskrivningar högt drog hon lott om vem som skulle läsa men var tydlig 

med att säga om eleven inte vill läsa så fick den säga pass och så drogs ett nytt namn. Detta 

visade på att läraren var tillmötesgående gentemot eleverna, kunde kompromissa och gav dem 

valfrihet.  

Det samma gällde även för eleverna hos Lärare 2 och Lärare 3. Inga elever tvingades att svara 

utan det var istället frivilligt. Valfriheten och elevernas ansvarstagande över sina studier 

yttrade sig även då eleverna som ville åt frukt eller riskakor under lektionerna och tilläts att gå 

och dricka och gå på toaletten om de först bad sin lärare om lov. När eleverna skrev hos 

Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3 frågade de alltid lärarna vad som var tillåtet eller ej. Det visar 

på att eleverna lyssnade på sina lärare, ville vara dem till lags och göra rätt. Exempelvis när 

eleverna hos Lärare 1 skrev sina personbeskrivningar frågade de hela tiden läraren vad som 

var tillåtet att skriva: ”Får man skriva hen?” […] ”Hur många [egenskaper] får man ha med?”. 

Detta visade på att det är läraren som bestämmer spelreglerna och är konsekvent i 

klassrummet men samtidigt är lyhörd för elevernas förslag och ger dem viss frihet. Denna 

valfrihet och medbestämmande synliggjordes även under högläsningen hos Lärare 1. Då fick 

eleverna välja om de ville ha massage samtidigt och var de skulle sitta medan de masserade. 

De fick även äta frukt om de ville. En elev frågade läraren: ”Får vi tre måla tillsammans?” 

Läraren nickade som svar.  

Lärare 1 var mån om att eleverna skulle få arbetsro och vara medskapare till 

målformuleringar. Detta visades då hon lyfte vad eleverna skrivit som two stars and a wish, 

när hon påminde eleverna om att vara en bra publik samt när hon sade; ”Tänk på ljudnivån. 

För en elev arbetar med annat.” För att hjälpa eleverna att få arbetsro hade Lärare 3 placerat 

två elever som tenderade att störa varandra och arbetsron i två olika bänkgrupper med 

ryggarna vända mot varandra. Lärare 3 spelade även lugnande musik på låg ljudnivå medan 

eleverna skrev sina person- och miljöbeskrivningar. Musiken verkade ha en lugnande och 

motiverande effekt på eleverna som alla satt stilla, tysta och fokuserade på skrivandet. Lärare 

2 påminde sina elever om att tänka på arbetsron genom att säga; ”Sch…” vid de tillfällen då 

elever blev för pratiga. Dock hade detta inte någon större verkan då många av eleverna hos 

Lärare 2 fortsatte prata så att ljudnivån blev så hög att den hindrade arbetsron. 

Det märktes även att lärarna hade höga förväntningar på elevernas prestationer eftersom 

Lärare 1 sade: ”Jag hoppas att alla redovisar sedan!” och ”Alla måste bli klara”. När nästan 

alla var färdiga sade läraren till en elev: ”Du får fortsätta skriva, du är inte färdig.” Ett elevpar 

sade: ”Vi är klara!” Lärare 1 svarade: ”Har ni jämfört?” Det ska ni göra nu”. Lärare 1 såg hela 

tiden till att alla gjorde uppgiften, blev klara med den och inget annat. 

 Lärare 2 visade att hon hade höga förväntningar på eleverna genom att säga: ”Är det bara fem 

i klassen som kan ordet? Jag vill se fler händer i luften!” och ”Är det någon som behöver mer 

tid? Då väntar vi lite till.”  

Lärare 3 visade att även han hade höga förväntningar på eleverna genom att säga: ”Det är en 

halvtimma kvar. Ni har jättelång tid [på er att bli klara med texten] och behöver inte oroa er!” 

Alla tre lärarna hade höga förhoppningar på elevernas prestationer och förväntade sig att alla 
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skulle bemästra uppgifterna, kunde bearbeta och utveckla dem. Ingen av lärarna gav elever 

extrauppgifter när eleverna ansåg sig vara klara med skrivuppgiften. 

Under högläsningen verkade Lärare 1 vara mindre entusiastisk än vid de andra momenten 

som observerades i svenskundervisningen. Hon satt längst fram i klassrummet. Hon tittade 

ner i boken, läste utan inlevelse och hade ingen ögonkontakt med eleverna medan hon läste. 

Läraren stannade endast upp några fåtal gånger under läsningen för att förklara ord som var 

nya för eleverna. Lärare 3 uppvisade däremot ett större intresse för högläsningen då han läste 

med inlevelse och ibland tittade upp och hade ögonkontakt med eleverna. Hos Lärare 3 satt 

alla elever riktade mot läraren och endast lyssnade på högläsningen medan eleverna hos 

Lärare 1 masserade varandra, åt frukt eller målade medan läraren läste högt. Hos lärare 2 

observerades inget högläsningstillfälle. Vid observationens efterföljande samtal förklarade 

Lärare 1 att eleverna arbetat med En läsande klass och då läst utdrag ur den första boken om 

Halvdan Viking skriven av Martin Widmark. Eleverna hade tyckt så mycket om texten att de 

önskat ha hela boken som högläsningsbok. Lärare 1 läste därför den första boken för eleverna 

och hade fortsatt läsa serien och läste nu den fjärde boken för eleverna. Läraren hade alltså 

valt en skönlitterär bok utifrån elevernas intresse och återigen visar detta på att läraren är 

lyhörd för vad eleverna vill att svenskundervisningen ska innehålla och anpassar sig till detta.   
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8. Resultatdiskussion 
I detta avsnitt sätts resultatet från undersökningen i relation till den forskning som 

presenterades i bakgrundsavsnittet samt till det sociokulturella perspektivet på lärande. 

Resultatet från undersökningen diskuteras och analyseras, även mina egna slutsatser och 

reflektioner kring motivationsarbetet i svenskundervisningen presenteras i detta avsnitt.  

8.1. Lärandegemenskap 
Alla tre lärarna hade genomgångar i början av lektionen där de inspirerade eleverna till 

skrivande genom att ge elevnära exempel på vad de skulle skriva om, hur de skulle gå tillväga 

under skrivprocessen och lät eleverna vara medskapande av begreppen och i vilka 

sammanhang de används. Detta verkar vara en avgörande motivationsfaktor för att eleverna 

ska vilja skriva egna texter och stämmer överens med det som Anderassen (2008, s. 247) 

menar att undervisning i läsförståelsestrategier ökar elevernas motivation för att lära.  

Säljö (2010, ss. 119-120) förklarar att utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

approprierar eleverna kunskaper från lärarna i samspelssituationen. Detta skedde då lärarna 

under genomgångarna försåg eleverna med stödstrukturer då de listade upp begrepp och 

arbetsgång på whiteboardtavlan samt utmanade eleverna i sitt skrivande genom att ställa 

utmanande frågor som utvecklade elevernas tankesätt. Lärandet skedde i elevernas nästa zon 

för utveckling eftersom lärarna först tog reda på elevernas förkunskaper, sedan stöttade dem 

genom handledning och bedömde formativt vilket bidrog till möjlighet att utveckla 

kommande undervisningstillfälle samt förflytta horisonten för elevernas nästa zon för 

utveckling.  

Lärande i elevernas nästa zon för utveckling skedde även då eleverna fick agera handledare 

för varandra. Exempelvis när en elev hos Lärare 3 bokstaverade Avengers för en annan elev. 

Med en klasskamrats hjälp kunde eleven klara av något som denne inte hade kunnat på egen 

hand. När Lärare 3 inför hela klassen läste upp en elevs personbeskrivning synliggjordes för 

klasskamraterna att eleven hade bemästrat uppgiften vilket enligt Bråten (2008, s. 76) kan ge 

effekten att deras tilltro till sin egen förmåga att klara av att skriva personbeskrivningar ökar 

då de sett att en klasskamrat har klarat av det. I ett klassrum behöver det därför inte endast 

vara läraren som figurerar som en läsande och skrivande förebild för eleverna, de kan även 

inspireras av varandras läsning och skrivning. 

Lam och Law (2006, s. 158) menar att lärares praktiska instruktioner bidrar till 

skrivmotivation hos eleverna och bättre skrivprestationer än om instruktionerna hade uteblivit. 

Om detta, förutom skrivmotivation, även bidrog till bättre skrivprestationer kunde jag inte 

observera eftersom jag inte hade en svensklektion utan lärarmodellering att jämföra med. 

Genom att lärarna inledde sina lektioner med praktiska instruktioner aktiverade de eleverna 

och gjorde dem delaktiga i genomgången såsom Jenner (2004, s. 18) och Andreassen (2008, s. 

248) menar att svensklärare kan motivera elever till delaktighet och öka deras engagemang 

genom att det skapas och formas i samspel med andra. Även när eleverna hos Lärare 1 och 

Lärare 2 fick arbeta i par hade det denna effekt.  
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Det förklarar Säljö (2010, s. 68) beror på att utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande är 

människors tänkande utvecklat från lånade kunskaper och insikter från andra människor. Säljö 

(2010, s. 105) menar därför att språk först finns på det sociala planet och sedan på det 

psykologiska planet. Vi inspireras och lär av varandra. När lärarna i början av varje lektion 

samtalade med sina elever om vad olika begrepp innebär och hur de kan kontextualiseras 

spann eleverna vidare på varandras tanketrådar. Engagemang för den kommande 

skrivuppgiften skapades då eleverna fick ta del av lärarens och andra kamraters tankar och 

idéer kring hur texten skulle kunna byggas upp. Detta synliggjordes genom de positiva 

effekter Bråten (2008, s. 77) och Andreassen (2008, s. 245) menar att ökad motivation tillför 

lärandesituationen. Eleverna hade ett engagemang för skrivuppgiften och ork att göra den. De 

var uthålliga och hade en stark vilja att tackla utmaningen och övervinna svårigheter. Detta 

synliggjordes extra tydligt under det första observationstillfället hos Lärare 3 där skrivpasset 

inleddes med att lärarens och elevernas tanketrådar vävdes samman med roande kuriosa 

berättad av läraren. I alla tre klassrum upplevde jag att det fanns en klassrumsgemenskap och 

högt i tak där alla vågade yttra sig. När eleverna sedan skrev sina person- och 

miljöbeskrivningar var nästan alla fullt koncentrerade och uppslukade av vad de höll på med.  

8.2. Lärarnas förväntningar på elevernas måluppfyllelse 
Under alla svensklektioner som observerades förväntades eleverna hinna klart med 

skrivuppgifterna, vilket de även gjorde. Att lärarna valde att lägga upp skrivmomenten så att 

alla elever hann klart med minst en skrivuppgift kan förklaras med det som Jenner (2004, ss. 

43-44) belyser att det som präglar motivationsprocessen är elevernas bedömningar om målet 

är uppnåbart, dess värde och vilken sannolikhet det är att misslyckas är det oerhört viktigt att 

läraren har vetskap om elevernas förkunskaper och därmed kan individanpassa uppgifterna så 

att eleverna rör sig mot sin nästa zon för utveckling. Motivationsprocessens drivkrafter lyftes 

även av Vygotskij som menade att viljan att utföra en handling påverkas av målets 

uppnåbarhet som avgör hur handlingen utförs. Vygotskij belyste även att 

undervisningsmöjligheterna förhåller sig till elevernas utvecklingsnivå och innebär därför att 

lärare måste bedriva undervisning anpassad till elevernas proximala utvecklingszoner för att 

lärande ska ske (Lindqvist red. 1999, ss. 116 och 269). Även Lam och Law (2006, s. 158) 

poängterar att elever blir mer motiverade när lärare förser dem med utmanande uppgifter 

utifrån deras nästa zon för utveckling som stöttar eleverna i utvecklandet av användbara 

kunskaper.  

Eftersom alla tre lärarna som ingick i denna undersökning uttryckte att alla elever skulle hinna 

klart med skrivuppgiften innan lektionens slut reflekterade jag kring om detta kunde bero på 

något mer än att lärarna hade höga och positiva förväntningar på elevernas måluppfyllelse. En 

konklusion kan vara att lärarna har en planering och en tidsplan de måste följa som förutsätter 

att eleverna hinner bli klara med specifika skrivuppgifter under specifika svensklektioner. En 

risk med att lägga upp svensklektioner på sättet som dessa lärare gjort, med uppgifter som alla 

elever ska hinna klart med, är att uppgiften är på ungefär samma svårighetsnivå för alla elever 

vilket kan betyda att den upplevs som för svår för vissa elever och för lätt för andra. 

Motivationsprocessen påverkas då negativt om elever inte förses med utmanande uppgifter 

inom deras nästa zon för utveckling.  



32 

 

Lärare 1 visade på det som Jenner (2004, s. 28) och Börjesson (2000, s. 32) kallar för 

perspektivseende, då lärare har förmåga att ha förståelse för elevens situation, när hon hjälpte 

sin integrerade särskoleelev att redovisa och Lärare 3 gjorde detsamma när han lät en autistisk 

elev och en elev med språkstörning använda iPads som hjälpmedel vid skrivning. Skulle 

lärarna däremot ställa samma kravnivå på alla sina elevers prestationer varnar Börjesson 

(2000, s. 33) för att många av eleverna skulle bära med sig en erfarenhetsvärld av en rad 

misslyckanden från undervisningstillfällena vilket skulle bidra till känslor hos dem såsom jag 

kan inte och jag är dum. Säljö (2010, s. 68) belyser att utifrån ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande präglas allt som människor säger av deras värderingar, antaganden och attityder och 

därför speglas även lärarnas förväntningar på eleverna i det som lärarna uttrycker. Det är 

ytterligare en anledning till varför lärare bör ha positiva och höga förväntningar på sina 

elevers prestationer vilka eleverna märker av. Genom att alla tre lärarna i undersökningen 

individanpassade undervisningen fick alla elever uppnåbara mål vilket bidrar till känslan av 

att kunna.   

Genom att alla tre lärarna även hade positiva förväntningar på vad eleverna kan klara av 

utvecklar de en god relation till sina elever samt hjälper sina elever att stärka sin självkänsla 

vilket i sin tur enligt Jenner (2004, s. 10) bidrar till goda skolprestationer. För mig som inte 

kände eleverna var det svårt att avgöra hur deras självkänsla var under endast två 

observationstillfällen hos varje klass. När lärarna också ger eleverna kontinuerlig feedback, 

vilket alla tre lärarna i denna undersökning gjorde, menar Bråten (2008, s. 79) att lärandet 

synliggörs för eleverna och de blir medvetna om sin förmåga att bemästra uppgifter. Då vågar 

de öka sina förväntningar på bemästrande av uppgifter.  

När lärarna även läste upp elevers skrivprestationer för hela klassen kan de haft den effekt 

som Bråten (2008, s. 76) poängterar, att när en elev ser en klasskamrat bemästra en 

skoluppgift kan det stärka elevens tro till sin egen förmåga att själv klara uppgiften. Å andra 

sidan, om läraren alltid väljer att lyfta samma elevers prestationer inför helklass, kan de elever 

som aldrig väljs ut känna sig sämre och dummare än de duktiga klasskamraterna. Effekten av 

det blir då att den tendens som Bråten (2008, s. 78) beskriver, att elevers läsmotivation avtar 

upp genom skolåren, startar betydligt tidigare om eleverna redan i årskurs 3 får en ökad 

självmedvetenhet om egna begränsningar då de jämför sig med klasskamraters läsförmåga 

och även jämför lärarens bedömningar av deras skolprestationer. Även om Bråten (2008, s. 

78) lyfter att läsmotivation påverkas negativt då elever jämför sina skolprestationer så kan ett 

antagande göras att detta även påverkar elevernas skrivmotivation. På grund av att Troia et al. 

(2012, s. 19) förklarar att elever har svårare att bibehålla intresse för skrivning eftersom 

skrivning är en mer krävande aktivitet än läsning anser jag att lärare bör vara minst lika 

medvetna om hur de bedriver skrivmotivationsarbete i klassrummet som de bedriver 

läsmotivationsarbete. Det kan alltså finnas både fördelar och nackdelar med att läraren lyfter 

en elevs skrivna text inför hela klassen. Därför gäller det, förutom att läraren är medveten om 

sitt skrivmotivationsarbete, att läraren är noga med att variera vilka elever vars 

skolprestationer ska synliggöras inför alla andra samt vara lyhörd på om eleven vill dela med 

sig av det skrivna. 
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8.3. Att veta varför och hur skolarbete ska göras för att nå mål 
Då eleverna som deltog i denna undersökning inte fick yttre belöningar såsom guldstjärnor, 

som Lam och Law (2006, s.158) menar kan öka motivationen tillfälligt men om de försvinner 

blir motivationsnivån lägre än den ursprungliga, funderar jag kring om det finns något 

jämförbart som motiverade eleverna i denna undersökning tillfälligt i svenskundervisningen. 

Min analys är att lärarna som deltog i denna undersökning inte hade denna form av kortsiktiga 

lösningar utan istället bedrev yttre motivationsarbete som har funktionen att stärka elevernas 

inre motivation. När lärarna konkretiserade kunskapskraven för eleverna så blev eleverna 

medvetna om vad de redan kan, vad de ska lära sig, varför det ska lära sig det och hur de ska 

göra för att lära sig. Detta innebär att undervisningen är målorienterad. Jenner (2004, s. 37) 

och Bråten (2008, s. 75) definierar motivation som orsaken till varför elever gör skoluppgifter 

och att det därför är det självklart att de ska få veta vad syftet med aktiviteten är. Ytterligare 

en bidragande faktor som lärare i denna studie använde som enligt Guthrie et al. (2004, s. 

415) hjälper eleverna att bli mer motiverade och strategiska läsare är metaspråk såsom att tala 

kring inre bilder och ha en fiktiv figur som visualiserar detta. Mina egna reflektioner kring att 

eleverna lär sig använda metaspråk för läsning och skrivning är att detta även hjälper eleverna 

att kunna se sin läs- och skrivprogression, vilket kan ha motiverande effekt, och sätta ord på 

det som eleven upplever att denne har svårigheter och lätthet i så att läraren får en större 

inblick i hur hen kan stötta eleven vidare i sin språkutveckling. 

Utan att veta varför skoluppgiften ska göras, kan det upplevas som för barnen i 

undersökningen gjord av Gurland och Glowacky (2011, s. 10) att läraren pressar och hotar 

dem till att göra skolarbetet. Genom att läraren synliggör syftet med arbetsuppgifterna för 

eleverna menar Westlund (2009, s. 26) att elevernas inre motivation för aktiviteten ökar 

eftersom tydliga utvärderingsbara mål ökar sannolikheten för motiverade och högpresterande 

elever. Det verkade som att eleverna i denna undersökning fokuserade på det som Andreassen 

(2008, s. 245) och Bråten (2008, s. 79) kallar för bemästrandemål då de inte jämförde sina 

resultat och prestationer med varandra och att det kan ha berott på att lärarna hade 

målorienterad undervisning som hjälper eleverna att fokusera på sitt eget lärande istället för 

att konkurrera med klasskamrater. Även att eleverna hos Lärare 1 och Lärare 2 fick arbeta i 

par kan enligt Bråten (2008, s. 245) ha varit en bidragande faktor till fokus på 

bemästrandemål då lärande sker genom samarbete.  

Jenner (2004, ss, 60-61) lyfter en ytterligare ingrediens som bidrar till att göra undervisningen 

meningsfull för eleverna. När eleverna tillsammans med läraren får skapa målformuleringar 

blir eleverna bättre på att för sig själva skapa realistiska mål och nå tillfredställande 

framgångar. Det i sin tur leder till att elevernas inre motivation stärks. Hos Lärare 2 och 

Lärare 3 konkretiserade lärarna kunskapskraven men de lät inte eleverna vara medskapare av 

målformuleringarna. Hos Lärare 1 skedde detta då hon vid det andra observationstillfället 

hade sammanställt elevernas egna two stars and a wish och sedan lyft dessa mål med eleverna 

som de sedan skulle få arbeta vidare med. Tack vare metoden two stars and a wish gavs 

eleverna möjlighet att sätta upp egna anspråksnivåer för vad de skulle lära sig vilket Jenner 

(2004, s. 60) menar främjar elevernas inre motivation.  
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Vid reflektion kring att elever får utvärdera och skapa målformuleringar har jag kommit till 

konklusionen att de inte bör arbeta med för många kunskapsmål parallellt utan istället 

fokusera på ett få antal kunskapsmål och bryta ned dessa till delmål som blir lättare för 

eleverna att successivt uppnå.  

Detta uttalande väljer jag att göra eftersom, såsom tidigare nämns av Jenner (2004, ss. 43-44), 

det som präglar motivationsprocessen är elevernas bedömningar om målet är uppnåbart, dess 

värde och vilken sannolikhet det är att misslyckas. Är kunskapskraven nedbrutna i delmål är 

det större sannolikhet att eleverna upplever målen som uppnåbara och att de kommer lyckas 

nå dem. Målens värde ökar när elevernas lärare förklarat syftet med dem samt då eleverna 

själva varit med och gjort målen meningsfulla i medskapandet av målformuleringarna.  

Att utvärdera svensklektioner tillsammans med eleverna, låta dem enskilt och i grupp 

reflektera krig vad de behöver arbeta vidare med, gör eleverna medvetna om lärandeprocessen 

och hjälper dem att utveckla de förmågor som behövs för att formulera realistiska mål. Om 

eleverna klarar av att tillsammans med läraren skapa realistiska målformuleringar minskar 

även risken för att misslyckas med framtida skolprestationer och då även den bidragande 

faktorn enligt Börjesson (2000, s. 33) att elevens självkänsla försämras och likaså elevens läs- 

och skrivmotivation. 

Ytterligare en motiverande faktor som hjälper eleverna att förstå hur skolarbete kan göras för 

att nå mål nämns av Andreassen (2008, s. 245). När lärarna läser elevernas skrivuppgifter får 

det positiva konsekvenser i form av beröm och feedback från någon som står eleven nära, 

nämligen läraren. För att eleverna i denna undersökning inte skulle tappa motivationen under 

skrivprocessen fanns lärarna närvarande som en handledare för eleverna då de ställde 

utmanande frågor, gav skrivtips och hjälpte eleverna med rättstavning. Även vid dessa 

tillfällen gav lärarna rikligt med beröm och ofta formativ bedömning. Säljö (2010, ss. 88-89) 

belyser att utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande formar människor sig själva och 

andra i och genom kommunikation och det innebär att elevens självkänsla formas i 

kommunikationen med läraren samt påverkas av lärarens förväntningar på elevens 

prestationer. Att de tre lärarna i denna undersökning hade goda relationer till sina elever, var 

lyhörda och genuint intresserade av att hjälpa eleverna i skolarbetet, hade höga förväntningar 

på deras prestationer och gav dem rikligt med beröm och feedback tolkar jag som de starkaste 

bidragande faktorerna för elevernas läs - och skrivmotivation. 

8.4. Valfrihet 
Viktigt är det som Bråten (2008, s. 79) liksom Gurland och Glowacky (2011, s. 10) samt Lam 

och Law (2006, s. 158) lyfter att när elever ges valmöjligheter kan deras inre motivation öka. 

Detta är något som jag aldrig tidigare reflekterat kring men som under denna undersöknings 

gång blev extra tydligt. När Lärare 1 skulle ha högläsning för sina elever fick de en stor 

valmöjlighet av vad de ville göra medan läraren läste. Eftersom läraren inte läste med så stor 

inlevelse under högläsningen kan dessa valmöjligheter fungerat som en kompensation till 

lärarens bristande inlevelse som gjorde att eleverna ändå blev motiverade till att sitta stilla, 

tysta och lyssna på högläsningen.  
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Hos Lärare 3 var inlevelsen större vid högläsningen och då valde eleverna istället att sitta och 

titta på läraren medan han läste, istället för att exempelvis äta frukt eller massera en 

klasskamrat samtidigt. Att Lärare 2 gav fria tyglar till eleverna om vad de skulle skriva en 

instruktion om och hur de skulle göra för att komma överens kan också ses som en 

valmöjlighet som ökade elevernas inre motivation då de själva tog ansvar för hur de skulle 

komma överens om vad de skulle skriva om.  

Med valfriheten följer även utrymme i svenskundervisningen för elevernas intresseområden. 

Vygotskij menade att allt människor gör är på grund av intresse, positiva liksom negativa 

intressen (Lindqvist red., 1999, ss. 55-56). Lärare bör därför motivera elever i 

svenskundervisningen genom att i så stor utsträckning som möjligt utgå ifrån elevernas 

intresseområden. Guthrie et al. (2004, s. 416) poängterar att när eleverna får välja texter och 

ämnen som intresserar dem triggas deras motivation av denna valmöjlighet. Detta verkade 

Lärare 1 tagit hänsyn till då hon högläst fyra böcker i en fantasy-serie för sina elever eftersom 

att de tyckt så mycket om böckerna. Andreassen (2008, s. 245), Bråten (2008, s. 77), och 

Troia et al. (2012, s. 18) belyser att när elevers läs- och skrivmotivation ökar så ökar även 

sannolikheten att de väljer att läsa (och lyssna på läsning) samt skriva, tillför handlingen extra 

energi som hjälper dem att koncentrera sig på handlingen och de vågar kämpa för att 

överkomma svårigheter.   

Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande kan många fördelar med högläsning lyftas. Säljö 

(2010, s. 68) beskriver att kommunikation och språkanvändning utgör länken mellan barnet 

och omgivningen. Barnets tänkande är utvecklat från lånade kunskaper och insikter från andra 

människor. När läraren högläser för eleverna får de inte bara ta del av lärarens tankar, känslor 

och värderingar utan även den rådande världsbild och de perspektiv som förmedlas via 

högläsningsboken vilket utvecklar elevernas tänkande. Chambers (2014, s. 68) menar att 

eleven under lärarens högläsning tar del av en text den kanske inte skulle klara av att läsa 

själv och då också utvecklar sitt språk vilket kan göra eleven mer motiverad att ta nästa steg i 

sin läsutveckling. Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande innebär detta att lärandet sker i 

elevens nästa zon för utveckling då läraren har mer kunskaper än eleven och stöttar denne 

vidare i sin språkutveckling. Eleven approprierar då kunskaper från läraren i 

samspelssituationen vilket gör att eleven ges möjligheten att se nya mönster och möjligheter i 

de intellektuella redskapen som denne behärskar. I valfrihetsaspekten av elevers 

läsmotivation, förutom att elever ges valfriheter vid egen läsning, tolkar jag det som oerhört 

viktigt att lärare förser sina elever med språkligt och kognitivt utmanande högläsningsböcker 

där eleverna i boksamtalen har valfriheten att samtala om det lästa utifrån sin förmåga och har 

valfriheten att vara medbestämmare till vilka böcker läraren läser.  
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8.5. Slutsatser 
Utifrån undersökningen kan följande slutsatser dras:  

Lärare motiverar elever i svenskundervisningen genom att göra dem medvetna om sitt lärande 

och ge dem valfrihet i det. För att lärarna ska kunna göra detta behöver de känna sina elever, 

förse eleverna med uppgifter som de kan bemästra inom närmaste utvecklingszonen, ha tilltro 

till deras förmåga och bedöma deras prestationer framåtsyftande så att eleverna utmanas i sitt 

lärande och att läraren utvärderar och anpassar sin undervisning inför kommande 

undervisningsillfällen.  
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9. Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras det metodval som gjordes inför undersökningen. 

För att få svar på frågeställningarna föll valet på observation. Observation valdes för att 

bevittna lärares motivationsarbete i svenskundervisningen med stödstrukturer, konkretisering 

av kunskapskraven och belöningssystem. Genom både observation och samtal med lärarna 

samlades datamaterial som synliggjorde och förklarade lärarnas motivationsarbete i 

svenskundervisningen. 

Inför datainsamlandet kontaktades fyra olika skolor. Till slut fick jag kontakt med tre lärare 

som ville delta i undersökningen. Att alla tre lärarna arbetar på samma skola och har samma 

årskurser kan ha påverkat resultatet då de kan ha planerat ämnesinnehåll och diskuterat 

undervisningsmetoder med varandra inför observationstillfällena. Resultatet kan därför sett 

annorlunda ut om även lärare från andra skolor, oberoende av varandra, observerats.  

Observationerna var utspridda under en treveckorsperiod och varje lärare observerades under 

två svensklektioner under olika dagar och tider. Troligtvis gavs en bättre bild av hur lärare 

motiverar elever i svenskundervisningen än om jag endast observerat en svensklektion hos 

varje lärare. Jag poängterade även för lärarna inför observationerna att de inte skulle anpassa 

undervisningen när jag observerade utan försöka ha sådana svensklektioner som de vanligtvis 

brukar. Trots detta finns det risk att lärarna omedvetet eller medvetet idealiserat sin 

undervisning under observationstillfällena eftersom de visste om undersökningens syfte. En 

lösning på det problemet skulle vara att endast nämna att undersökningens syfte var att 

observera interaktionen mellan lärare och elever i svenskundervisningen och göra fler 

observationer under en längre observationsperiod. Då kanske en mer naturlig lärandemiljö 

kunnat synliggöras eftersom lärarna inte skulle anpassat sin undervisning till undersökningens 

syfte i samma utsträckning samt att lärarna och eleverna skulle vänja sig vid att bli 

observerade.  
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10. Didaktiska konsekvenser 
Utifrån slutsatserna som dragits i resultatdiskussionen kan följande didaktiska konsekvenser 

dras: 

Slutsatserna indikerar på tre komponenter som, tidigare forskning och denna undersökning 

visar, är grunden för lärares motivationsarbete i svenskundervisningen som ökar elevernas 

läs- och skrivmotivation: 

Den första komponenten är att läraren gör kunskapskraven explicita för eleverna. Detta kan 

göras såsom framkom i undersökningen, och visats av forskning, att kunskapskraven finns 

tillgängliga på klassrumsväggen, förklaras av läraren för eleverna samt att lektionen syftar till 

att de ska uppnås och att bemästrande av kunskapskraven evalueras vid lektionsutvärderingar. 

Lärare kan även låta elever vara medskapare av målformuleringarna för att göra dem explicita 

för eleverna.  

Den andra komponenten är  att lärare undervisar i och om stödstrukturer som hjälper eleverna 

att nå kunskapskraven. Detta kan göras såsom framkom i undersökningen, och visats av 

forskning, att lärarna utgår ifrån sig själva och klasskamrater som läsande och skrivande 

förebilder för eleverna då de modellerar effektiva strategier som används vid läsning och 

skrivning samt förklarar varför de bör användas. Genom att lärarna i undersökningen använde 

rösten, gester, whiteboardtavlan, digitala verktyg, metaspråk och gav eleverna konstruktiv 

kritik försågs eleverna med stödstrukturer.  

Den tredje komponenten handlar om att lärare förser elever med yttre belöningssystem som 

syftar till att stärka elevernas inre belöningssystem. Detta kan göras såsom framkom i 

undersökningen, och visats av forskning, att lärare ger elever valfrihet i svenskundervisningen 

och tar hänsyn till elevernas intressen, har höga förväntningar på elevernas skolprestationer 

och bedömer dessa formativt samt visar intresse för och berömmer elevers läs- och 

skrivprestationer. Lärare bör även lära känna sina egna attributionsmönster för att i mötet med 

eleverna kunna förstå deras attributionsmönster vilket underlättar för en god relation mellan 

läraren och eleven vilket är förutsättningen för ovannämnda belöningssystems inverkan på 

elevernas läs- och skrivmotivation.    

När dessa tre komponenter är implementerade i svenskundervisningen stärks elevernas inre 

läs- och skrivmotivation eftersom de då förstår vad de redan kan, vad de ska lära sig och hur 

de ska göra för att lära inom nästa utvecklingszon. Att eleverna blir delaktiga i och medvetna 

om sin kunskapsutveckling på detta sätt innebär att faktorerna för lärarens motivationsarbete 

samspelar med ett för eleven inre belöningssystem. Att bli erkänd, utmanad och förstådd av 

sin lärare och få vara självbestämmande är den bästa belöning elever kan få då det stärker 

deras självkänsla och ökar motivationen till fortsatt språkutveckling. Att få guldstjärnor för 

sina läs- och skrivprestationer är däremot inget bra belöningsalternativ eftersom 

guldstjärnorna lika gärna kunnat vara ett R (rätt) eller annat klistermärke. Det är ett lufslott, 

vackert men orealistiskt och meningslöst, då det inte talar om vad eleven presterat bra och hur 

denne kan arbeta vidare för att prestera ännu bättre utan endast symboliserar Bra!  
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11. Tack 
Jag vill börja med att tacka de tre lärare som deltog i studien. Jag fick ett varmt mottagande av 

dem alla då de var flexibla med tider för observationerna samt tog sig tid till att besvara mina 

frågor.  

Jag vill tacka mina föräldrar Anders Lindén och Mona Persson som har läst och gett 

synpunkter på mitt arbete och min sambo Robin Wennberg som stöttat mig under 

arbetsprocessen. 

Sist men inte minst vill jag även tacka min engagerade handledare, Anna Norrström, som gett 

mig konstruktiv kritik och guidat mig genom hela arbetet med detta examensarbete.  
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13. Bilagor  

Bilaga 1 Missivbrev och samtyckesblankett  

 

 

Informationsbrev     Datum 2015-03-31 

 

Till vårdnadshavare med barn på *skolan  

Jag heter Maria Lindén och studerar Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i 

förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Borås. Där läser jag min åttonde 

och sista termin för att bli lärare.  

Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 

undersökas. Jag har valt att fokusera på hur lärare motiverar elever i svenskundervisningen. 

Under de närmsta dagarna kommer jag att närvara vid svensklektioner för att genomföra 

observationer. Jag kommer att observera pedagoger och elever genom att skriva ned vad jag 

ser att de gör. 

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att jag i min undersökning utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna. Det innebär följande; att alla uppgifter i undersökningen 

kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del av dem. Alla 

uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings syfte. 

Dessutom kommer alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen vara konfidentiella. 

Fiktiva namn på barn, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas. 

Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

För att kunna genomföra undersökningen kommer jag att behöva vårdnadshavares samtycke. 

Jag ber er därför att fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna 

till barnets klasslärare på skolan. 

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå mig via mejl  

*@student.hb.se eller mobilnummer ********* 

 

Med vänliga hälsningar 

Maria Lindén 

mailto:*@student.hb.se
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Samtyckesblankett för vårdnadshavare 

 

Tag med och lämna till klassföreståndare  

Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 

studien vilar på. Jag/vi är medveten om att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att 

vi när som helst kan avbryta vårt deltagande. Ringa in valt alternativ. 

 

JA, jag ger mitt samtycke till att mitt barn ska få observeras av lärarstudent. 

 

NEJ, jag ger INTE mitt samtycke till att mitt barn ska få observeras av 

lärarstudent.  

 

 

________________________________________ 

Elevens namn 

 

 

_______________________________________________________________________ 

            Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande 

 

 

 

Datum:_________________________ 
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Bilaga 2 Observationsschema 
T1 = Tillfälle ett T2 = Tillfälle två T3 = Tillfälle tre osv. L1 = Lärare 1 L2 = Lärare 2 L3 = Lärare 3 

E1 = Elev 1 E2 = Elev 2 E3 = Elev 3 osv. AE = Alla elever  

ER = Egna reflektioner 

När motiverar läraren eleven/eleverna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hur motiverar läraren eleven/eleverna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Hur reagerar eleven/eleverna? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hur reagerar läraren? 
 
 
 
 
 
 
 

 

Övrigt  
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