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Abstract 
 
The purpose of this study is to investigate how students in need of support in their language-
reading and writing learning describe motivation. The intentions are to investigate how 
students in need of support in their language-reading and writing learning describe motivation 
and how students in need of support in their language-reading and writing learning describe 
motivational education. This is a qualitative study based on 6 interviews. The student 
interviews are conducted on students between 10-12 years and the selection criteria are 
primarily that all informants are in need of support in their language-reading and writing 
learning. The result shows that the informants' descriptions of motivation and motivational 
education were pupil-oriented, meaning that the informants gave concrete examples of what 
motivated them, here and now. Furthermore, the conclusion that the social relations of the 
informants are of great importance in motivational work, which means that the students' social 
relations play a major role in the work of raising the students' inner motivation. This is in line 
with the theoretical starting point of this study, the sociocultural perspective, which means 
that the social context and language is one of our most important tools for developing our 
thinking and creating new knowledge. In the results the informants said that communication, 
support or scaffolding, from the teacher is crucial for motivation, which is also one of the 
school's main tasks. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i behov av stöd i sitt språk- läs- och 
skrivinlärande beskriver motivation. Intentionen med denna uppsats är att undersöka hur 
några elever i behov av stöd i sitt språk- läs- och skrivlärande beskriver motivation samt  
motivationshöjande undervisning. Detta är en kvalitativ studie som baserar sig på 6 st 
elevintervjuer. Elevintervjuerna är genomförda på elever mellan 10–12 år och urvalskriteriet 
är att alla informanter är i behov av stöd i sin språk- läs- och skrivutveckling. I resultatet 
framkommer informanternas beskrivningar av sin egen motivation och motivationshöjande 
undervisning vara elevnära, vilket innebär att informanterna gav konkreta exempel på vad 
som var motivationshöjande för just dem, där och då. Vidare framkom det i resultatet att 
informanternas sociala relationer är av stor vikt i det motivationshöjande arbetet, vilket 
innebär att elever i behov av stöd i sitt språk- läs- och skrivlärande anser att sociala relationer 
spelar en stor roll kring arbetet med att höja elevernas inre motivation. Detta stämmer väl 
överens med den teoretiska utgångspunkt som denna studie tar sitt avstamp ifrån, nämligen 
det sociokulturella perspektivet, vilket innebär att de sociala sammanhangen och språket är ett 
våra viktigaste redskap för att utveckla vårt tänkande och skapa nya kunskaper. Att man som 
lärare bör kommunicera med sina elever framkom i resultatet då informanterna menade att 
stöttning, eller scaffolding, från läraren är avgörande för att motivation ska skapas i 
undervisningen och därmed nå lärande hos elever i behov av stöd i sitt språk- läs- och 
skrivlärande, vilket även är ett av skolans huvuduppdrag. 
 
Nyckelord 
motivation, inre motivation, yttre motivation, Scaffolding, Stöttning, Sociokulturellt 
perspektiv, lärande
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1. Inledning 

Det ringer ut till rast och eleven söker min blick över klassrummet. Jag ler och nickar. 
Tillsammans har vi en överenskommelse att läsa lite varje dag direkt när rasten startar, då 
eleven är i behov av stöd i sitt läslärande. Vi sätter oss ner och jag öppnar boken, som är vald 
utifrån ett lästräningsmaterial. Eleven tittar sig oroligt omkring, ser saker på väggarna, fastnar 
med blicken. Jag påkallar elevens uppmärksamhet och eleven börjar ljuda första ordet i 
boken. Samtidigt hör vi hur kamraterna klär på sig utanför, skrattar och pratar med varandra. 
Eleven vänder sig till mig och undrar om vi kan hoppa över läsningen idag och gå ut och leka 
istället. Jag påminner då om vår överenskommelse. Efter en stund börjar eleven läsa ett par 
ord ur en mening men samtidigt söker sig blicken till bilderna i boken och vi börjar prata om 
bilderna istället. Jag läser sedan klart texten högt för eleven.  
 
Ovan är en beskrivning av en situation från min vardag, som jag anser inte är bra för elevens 
motivation, vilket innebär att situationen inte leder till lärande enligt mig. Mitt antagande är 
att detta inte är en unik situation i sig utan att denna situation kan uppstå i många skolor runt 
om i landet, det vill säga undervisningssituationer för elever som inte är motivationshöjande 
för elever i behov av stöd i sin undervisning kring språk- läs- och skrivlärande. Under min 
utbildning till speciallärare på Karlstads universitet har jag stött på flertalet litteraturforskare 
och deras artiklar där de ofta har påtalat vikten av att skapa motivation hos eleverna i 
samband med språk- läs- och skrivlärande. Imsen (2006) menar att motivation tydligt kan 
kopplas till elevernas prestationer genom att elever som anser sig vara motiverade presterar 
bättre i förhållande till elever som saknar motivation. Vidare menar Imsen att motivation är ett 
inre redskap som skapar en lust att lära hos eleven. Detta innebär att ju mer motiverad och 
uppmärksam en elev är, desto bättre blir lärandesituationen. Detta ansvar ligger på läraren och 
specialläraren då ett av skolans uppdrag är att skolan ska sträva efter att utveckla elevernas 
nyfikenhet och lust till lära (Utbildningsdepartementet, 2016). Detta har väckt nyfikenhet att 
ta reda på mer om elevers beskrivningar av motivation och motivationshöjande undervisning. 
Då min specialisering är inriktad mot elever som är i behov av stöd i deras språk- läs- och 
skrivlärande riktas intresset naturligt mot dessa elever i denna undersökning.  
 
Trots att forskningen pekar på motivation som en viktig faktor för elevens lärande uppstår det 
lärsituationer som i beskrivningen ovan i det dagliga arbetet med att undervisa elever som är i 
behov av stöd i sitt språk- läs- och skrivlärande. Även Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 menar att "Undervisningen ska stimulera elevernas 
intresse för att läsa och skriva" (utbildningsdepartementet, 2016. s.247). Lärsituationen som 
jag har beskrivit ovan anses inte vara motivationshöjande för eleven utan snarare sänker 
motivationen hos både elev och lärare. Studiens syfte blir således att undersöka hur några 
elever i behov av stöd i sitt språk- läs- och skrivlärande beskriver motivation. 
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1.1 Syfte 
 
Studiens syfte är att undersöka hur några elever i behov av stöd i sitt språk- läs- och 
skrivlärande beskriver motivation. 

 
 1.1.1 Frågeställningar 

 
Hur beskriver elever i behov av stöd i sitt språk- läs- och skrivlärande sin egen motivation? 
Hur beskriver elever i behov av stöd i sitt språk- läs- och skrivlärande motivationshöjande 
undervisning? 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis begreppet motivation samt Maslows behovsteori. 
Därefter behandlas styrdokumenten och vad de säger om motivation samt motivationshöjande 
undervisning. Vidare presenteras aktuell forskning som behandlar motivationshöjande 
undervisning samt sambanden mellan lärande och motivation. Avslutningsvis avhandlas den 
teoretiska utgångspunkt som denna uppsats vilar på. 

 

2.1 Motivation 

 
Motivation är ett begrepp som används för att beskriva det som får människan att vilja påbörja 
och avsluta något. Det innebär också att vi människor finner en betydelse samt en innebörd 
med våra egna handlingar (Tebelius Bodin, 2017). Tebelius Bodin menar även att motivation 
skapas genom delaktighet. När elever trivs i gruppen känner de sig lyckliga, bekräftade och 
trygga vilket skapar motivation och samtidigt sätter värde på aktiviteten och de nya 
kunskaperna. Imsen (2006) menar att begreppet motivation ofta används i det dagliga talet 
samt inte allt för sällan i negativa sammanhang. Exempelvis talas det ofta om brist på 
motivation när en elev inte visar önskat beteende. Motivation uppstår vid rätt svårighetsgrad, 
enligt Imsen. Vidare kopplar Imsen begreppet ömsesidighet till motivation vilket kan beskriva 
värdet av social interaktion för motivation. Genom att samarbeta och därmed dela på 
ansträngningen, främjas motivationen. Detta innebär att när elever lyckas slutföra en uppgift 
tillsammans, skapas en positiv stämning i gruppen som bidrar till motivation hos den enskilda 
eleven (Imsen, 2006). Vidare menar Imsen att motivation starkt hänger samman med en 
människas grundläggande värderingar. Människans handlingar styrs av vad hon anser vara bra 
eller dåligt. "Sådana värden fungerar inte som ett uppslagsverk i individens inre utan som en 
referensram för hela tillvaron" (Imsen, 2006. s.459). Eftersom en människas värden är 
kulturellt kopplade är en individs motivation inte bara individuell utan även en social fråga 
som ändras över tid utifrån de sociala sammanhang en människa befinner sig i. "Vi motiveras 
av det som är inne, det som är rätt och värdesätts i det kulturella sammanhang vi ingår i" 
(s.459). 

I samtal om motivation brukar vi människor skilja på inre och yttre motivation (Skaalvik & 
Skaalvik, 2016). Inre motivation handlar om en individs inre värde, vilket innebär den 
tillfredställelse man som individ känner när en viss aktivitet utförs, det vill säga de positiva 
känslorna som skapas hos en elev när en viss aktivitet utförs. Detta, menar Skaalvik och 
Skaalvik, syns tydligast hos barn i leken. Författarna menar att barn leker för att de finner 
glädje i leken och leken fortgår så länge glädjen finns. "När elever upplever ett inre värde i 
skolarbetet blir det en stark drivkraft för dem" (s.48). Imsen (2006) förklarar inre motivation 
på liknande sätt och menar att aktiviteten hålls igång genom ett intresse hos eleven och att det 
upplevs som meningsfullt. Yttre motivation är de yttre faktorer som påverkar en individ att 
utföra något, det vill säga belöningar. Skaalvik och Skaalvik (2016) beskriver att betyg, 
pengar eller andra saker är exempel på yttre faktorer som kan skapa den motivation som krävs 
för skolarbete. Imsen (2006) anser att yttre motivation som belöningar eller bestraffningar är 
otydlig för barnet och kopplas inte till aktiviteten. Yttre motivation menar Tebelius Bodin 
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(2017) är mindre bra för tänkandet på så vis att det begränsar tanken. När situationen istället 
innebär att eleven känner en inre motivation, och anser att problemets lösning är belöning 
nog, kommer eleven använda alla sina krafter för att lösa problemet. Wery och Thomson 
(2013) menar att yttre motivation, förutom betyg, handlar om när elever belönas eller 
uppmuntras av en annan person, t.ex. genom materiella belöningar eller verbalt beröm. Imsen 
(2006) menar att skillnaden mellan inre och yttre motivation har en betydande roll inom 
pedagogiken, vilket innebär att skolans mål är att eleverna ska vilja lära sig genom den inre 
motivationen men vårt betygsystem kan lätt leda till att den yttre motivationen blir en 
dominerande motor hos eleven. Även Wery och Thomson (2013) menar att skolan måste göra 
uppgifterna mer roliga, även de mest rutinmässiga. Elevernas prestationer behöver berömmas, 
påtalar Wery och Thomson, men det är av stor vikt av att berömma på rätt sätt, att berömmet 
är kopplat ett konkret mål. Annars är risken att berömmet landar fel och blir en yttre 
motivation. En elev som har en hög motivationsgrad behöver en liten yttre påverkan för att 
känna sig lyckad. En sådan elev vågar även prova på nya saker även om det i början kan 
kännas övermäktigt, menar Wery och Thomson. 

Vidare skriver Wery och Thomson (2013) att motivation påverkas av omgivningens 
uppfattningar om kunskap och kompetens samt den egna rädslan att uppfattas som okunnig av 
andra. Vidare menar forskarna att det krävs mycket arbete för att skapa inre motivation hos 
någon som upplevs som omotiverad. 
 

Change in motivation is not an instant process but rather takes place through a number of successful 
experiences eventually becoming internalized. Students who expect to perform poorly often do         
(s.106). 

Eftersom det en människa finner värde i är kulturellt kopplade är en individs motivation inte 
bara individuellt utan även en social fråga som ändras över tid eller i de sociala sammanhang 
som människan befinner sig i. "Vi motiveras av det som är inne, det som är rätt och värdesätts 
i det kulturella sammanhang vi ingår i" (Imsen, 2006. s.459). Hoy (2012) anser att den miljö 
som eleven befinner sig i påverkar elevens synsätt på undervisning och genom detta påverkar 
det elevens motivation till skolarbetet, vilket innebär att om en elev befinner sig i en skolmiljö 
där arbetsmoral värdesätts och är viktigt, så kommer eleven själv få en högre skolmoral och 
på så sätt höjs även elevens motivation till lärande och undervisning. 
 

2.1.1 Maslows behovsteori 
Imsen (2006) menar att den mest utbredda tanken kring motivation är Maslows behovsteori 
som handlar om att motivation styrs utifrån människans behov. Maslow (2013) påvisar hur 
människans behov och motivation kan delas in i fem grundläggande hierarkiska kategorier (se 
fig.1). Vidare skriver Maslow att varje kategori har en viss nivå av prioritering, det vill säga 
att behoven kan finnas samtidigt och även prioriteras i varierande ordning, men de behov som 
befinner sig i de högre kategorierna blir inte relevanta förrän samtliga behov som befinner sig 
under har uppfyllts (Maslow, 2013). Det första steget, nivå ett, är de fysiologiska behov en 
människa prioriterar som exempelvis luft, mat och vatten. Därefter följer steg två i 
behovsteori, där behovet av trygghet och säkerhet står i fokus. I steg tre beskriver Maslow 
behov som kärlek och samhörighet och steg fyra handlar om uppskattning, självförtroende 
och självrespekt. Det sista steget, steg fem, handlar om behovet av att vara den mest 
kompletta versionen av dig som du kan vara, det vill säga människans självförverkligande 
(Ibid.). Detta innebär enligt Maslows behovsteori att en elev som kommer till skolan och har 
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sovit dåligt inte kan koncentrera sig förrän behovet av vila och återhämtning är uppfyllt. Det 
finns tillfällen då de fundamentala behoven kan komma i andra hand och det är om behoven 
högre upp är starka och uppfyllda. Detta innebär att en elev som har sovit dåligt kan bortse 
från detta om drivet att vara så bra som möjligt finns där och är starkt hos eleven (Imsen, 
2006) Till motsats från Imsen (2006) anser Maslow (2013) att människan styrs av sitt inre 
behov och ordnar den yttre verkligheten utifrån det. "Human needs to arrange themselves in 
hierarchies of prepotency. That is to say, the appearance of one need usually rests om the 
prior satisfaction of another, more pre-potent need" (Maslow, 2013. s.1). 

 
 
Figuren visar en bild på Maslows behovsteori i en triangelformad figur, där nivå 1 är underst 
och nivå 5 är högst upp i toppen. 
 

2.2 Styrdokument och Skolverkets syn på betydelsen av 
motivation i samband med lärande. 

 
Nedan presenteras en tolkning av det styrdokumenten tar upp kring ämnet motivation i 
samband med undervisning och lärande. Vidare behandlas ett avsnitt om Skolverkets syn på 
motivationens betydelse för att lärande ska ske. 
 

2.2.1 Styrdokument 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11, 
(Utbildningsdepartementet, 2016) är det styrdokument som skolan ska förhålla sig till 
nationellt. Här menar Utbildningsdepartementet att skolan ska hjälpa elever till lärande samt 
främja elevernas lust till att lära. Detta innebär att skolan ska stötta eleverna i deras lärande 
och arbeta med elevernas lust till att lära och därmed främja elevernas inre motivation. 
Vidare menar Utbildningsdepartementet att "var och en som verkar inom skolan ska också 
främja aktning för varje människas egenvärde" (s.7). Detta innebär att man som lärare bör 
hjälpa eleverna att förstå att alla människor är olika och lär sig på olika sätt, vilket innebär att 
alla människor har ett eget individvärde och därmed har olika intressen och olika vägar till sin 
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inre motivation. I Lgr11 står det att undervisningen ska anpassas så att alla elever når lärande 
samt att lärande ska ta sitt avstamp i elevernas tidigare kunskaper och behov.  
 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan 
har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Utbildningsdepartementet, 
2016. s.8). 

Den motivationshöjande undervisningen lyfts fram i flera delar i Lgr11. Exempelvis menar 
Utbildningsdepartementet (2016) att undervisningen ska stimulera eleverna till att utveckla 
sina intressen och förmågor. Detta är ett av skolans uppdrag vilket tydligt påvisar vikten av att 
utgå från elevernas intressen och tidigare kunskaper. Lgr11 anser att "skolan ska präglas av 
omsorg om individen, omtanke och generositet" (Utbildningsdepartementet, 2016. s.9). 
Vidare är det skolans uppdrag att hjälpa eleverna att växa med sina uppgifter och därmed 
utveckla nya kunskaper enligt Lgr11. I och med detta menar utbildningsdepartementet att det 
är alla elevers rätt att få utvecklas och känna den glädje och den förnöjelse som sker 
inombords när man som elev gör framsteg i sitt lärande och därmed lyckas övervinna 
svårigheter. Lgr11 lyfter även att skolan ska uppmuntra och stimulera elevers kreativitet, 
nyfikenhet och självförtroende och även viljan att pröva egna lösningar på problem samt egna 
idéer. Detta innebär att det är ett av skolans uppdrag att ta tillvara på elevernas intressen och 
deras egna idéer kring sitt egna och andras lärande. Vidare står det i Lgr11 att det är lärarens 
uppdrag att eleverna ska stärkas i sin egen lust till att lära samt att eleven ska tro på sin egen 
förmåga. Utbildningsdepartementet menar att undervisningen i förskoleklass ska styras av 
elevernas intresse och de erfarenheter som de har och samtidigt utmana eleverna så att de når 
nya kunskaper, vilket innebär att läraren måste ta tillvara på elevernas intressen för att skapa 
undervisning utifrån det och samtidigt stödja och stärka eleverna så att de också upptäcker 
nya kunskaper. 
 

2.2.2 Skolverket 
Skolverket är den myndighet som har i uppdrag att stödja, styra och följa upp skolors arbete 
med syfte att förbättra resultat och kvalité i skolan och arbetar på uppdrag av regeringen 
(www.skolverket.se). Skolverket skriver att lärare ibland beskriver sina elever som 
omotiverade och lärare ställer sig då ofta frågan kring hur man kan motivera sina elever som 
lärare och refererar till Wery och Thomson (2013) och deras forskning kring elevers 
motivation. Wery och Thomson anser att elevers motivation påverkas av flera faktorer såsom 
lärarens förväntningar, lärarens ansträngning och återkoppling från läraren. Vidare menar 
Wery och Thomson att det är av största vikt att främja motivation i undervisningen och att då 
fokusera på elevens inre motivation. I sin forskning presenterar Wery och Thomson konkreta 
råd där de exempelvis trycker på att lärare måste tro på elevernas förmåga, involvera eleverna 
i skolarbetet, möta eleverna där de befinner sig just nu och att återkoppla på rätt sätt. 
Skolverket skriver även om vikten av mindset och hänvisar till Dweck (2015) som anser att 
nyckeln till att nå elevernas motivation är att påverka elevens mindset. Dweck beskriver 
begreppet mindset som något som sker i hjärnan och är formbart samt att man som lärare ska 
undvika berömmande återkoppling till sina elever, vilket är mindre bra för elevens motivation 
och tänkande. Om vi istället, som lärare, fokuserar på den återkoppling som syftar till 
uppgiften skapar vi ett bra klimat i klassrummet och motivationen höjs hos eleverna och 
därmed kan en människas mindset formas om. Dweck menar att vikten av en bra lärare är 
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nyckeln till att skapa motivation och ändra elevernas mindset. Exempel på en bra lärare, enligt 
Dweck är en lärare som tror på sina elever och ställer höga krav i klassrummet. 

 

2.3 Forskningsöversikt 
Nedan presenteras aktuell forskning inom området motivation och lärandet och dess samband. 
I den andra delen behandlas ämnet motivationshöjande undervisning och dess betydelse för 
att skapa motivation. Forskningsöversikten avslutas med en sammanfattning av de båda 
fälten. 

 

2.3.1 Samband mellan lärande och motivation 
McGeown, Osborne, Warhurst och Norgate (2012) har, med hjälp av en kvantitativ studie 
undersökt sambandet mellan yttre och inre motivation bland hög- och lågpresterande elever i 
läseffektivitet. Syftet med denna studie var att undersöka om det finns något samband mellan 
barn som har identifieras som hög- eller lågpresterande läsare i förhållandet mellan deras 
läskompetens och inre samt yttre läsmotivation. Lästestet redovisade elevernas läsmotivation i 
variablerna: inre motivation, nyfikenhet, engagemang, utmaning, yttre motivation, 
konkurrens, igenkänning, social motivation, överensstämmelse och effektivitet. I studien 
undersöktes således förhållandet mellan läsförmåga och läsmotivation hos barn med utmärkta 
eller mycket låga läsresultat. Vidare undersöktes skillnaden i nivåer av läsmotivation mellan 
dessa två grupper. Forskningsresultaten pekar på att det finns ett samband mellan elevernas 
inre läsmotivation och läsförmåga, medan den yttre motivationen inte hade någon direkt 
påverkan på elevernas läsförmåga. McGeown et al. menar att den yttre motivationen endast 
visade en liten effekt på gruppen som hade hög läskompetens. Gällande gruppen med elever 
som visade låg läskompetens kunde forskarna däremot inte hitta något direkt samband mellan 
yttre motivation och läsförmåga. Skillnader hittades dock mellan de högpresterande och de 
lågpresterande läsarnas läsmotivation. De visade sig tydligast i variabeln utmaning och i 
variabeln läsningseffektivitet där de eleverna med högst läskompetens hade höga resultat 
medan de med låg läskompetens visade låga resultat i dessa variabler. Trots detta var 
skillnaderna i elevernas läsmotivation relativt små i jämförelse med elevernas läskompetens. 
McGeown et al. menar att det som visade sig som en intressant faktor i studien var att elever 
med hög läskompetens visade höga resultat i variabeln konkurrens, vilket kunde förklaras 
med att eleverna ville ha högre resultat än kompisarna.  
 
Everaert, Opdecam och Maussen (2017) menar att forskningsvärlden länge har försökt förstå 
hur elever lär sig och de menar att elever som förstår det material de läser tenderar att få ett 
lärande på djupet, medan elever som inte förstår sitt material skapar ett lärande på ytan. 
Frågan kring hur man som pedagog ska hjälpa eleverna att förstå det de läser och därmed nå 
ett lärande på djupet har varit en fråga som forskarvärlden har försökt svara på under en 
längre tid menar Everaert et al. Begreppet djuplärande beskriver Everaert et al. är det lärande 
som befästs och finns kvar en längre tid hos eleven. Vidare anser forskarna att det saknas 
forskning kring faktorerna motivation och tid samt om de har något samband med hur elever 
lär sig. Syftet med Everaerts et al. studie var att ta reda på om eleverna presterade olika 
beroende på vilken metod till lärande eleverna använde sig av samt hur mycket tid de lade ner 
på sina uppgifter och om yttre eller inre motivation spelar någon roll i elevernas prestation. 
Vidare syfte med denna studie var att ta reda på om djuplärande var direkt kopplat till en 
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högre akademisk prestation. Studien är genomförd i Belgien och det är en kvantitativ studie 
som baseras på enkätsvar. Resultatet i studien visade att de studenter som visar på hög 
prestation har en något högre poäng på sitt djuplärande. Dock menar Everaert et al. att denna 
poängskillnad var liten. Däremot kunde de se att en inre motivation hos studenterna hade ett 
stort positivt inflytande på djuplärandet. Slutsatsen blev följaktligen att lärande på djupet är 
mycket mer än att ägna mycket tid på att studera, utan har ett större samband med 
studenternas motivation att lära. Med hjälp av kön, föräldrars utbildning och tidigare 
betygsgenomsnitt, har även Froiland och Worrel (2016) undersökt förhållandet mellan inre 
motivation för att lära, mål för lärande och beteendeförhållande. I resultatet visade det sig att 
inre motivation hos eleverna var direkt kopplat till klassrummet och de förväntningar som 
läraren satte upp för eleverna. Slutsatsen blir således att elever kan nå längre 
prestationsmässigt om de går på skolor där lärarna främjar motivation för att lära.  
 
McGeown, Osborne, Warhurst, Norgate och Duncan (2016) har även undersökt elevers olika 
läsaktiviteter i tid baserat på deras ålder, kön, socioekonomiskt ursprung, läsförmåga och 
motivation. Med läsaktiviteter menar forskarna all läsning som en elev stöter på och ägnar sig 
åt. Resultatet i denna studie pekar på att den variabel som kan kopplas ihop med motivation är 
variabeln skolböcker. De elever som är motiverade till läsning läser mer skolrelaterat material 
jämfört med elever som har en mindre motivation till läsning. Ytterligare variabler i studien 
var ålder på eleverna och digitala texter. Forskarna menar att ju äldre eleverna är, desto mer 
läser de digitala texter medan serieläsning sjönk med åldern. Forskarna påtalar vikten av att 
främja läsning av olika texttyper i undervisningen för att öka läsmotivation hos alla elever. 
Vidare menar de att läsmotivationen skulle öka hos eleverna om man använde sig mer av 
skönlitterära böcker och faktaböcker i sin undervisning istället för skolböcker. Med 
skolböcker menas de böcker som är utformat för ren undervisning. När läraren sedan skapat 
läsmotivation så ökar därefter elevernas motivation att läsa skolrelaterade böcker menar 
McGeown et al. Även Kusurkar, Ten Cate, Vos, Westers och Croiset (2012) har undersökt 
hur motivation påverkar elevernas studiemotivation. I studien fann forskarna att den inre 
motivationen hos eleverna är förknippad med en god studiestrategi vilket i sin tur är 
förknippat med en högre studieinsats (Kusurkar et al., 2012). Forskarna hade förväntat sig en 
betydande koppling mellan inre motivation och höga studieresultat, men de fann inte denna 
koppling utan de fann en mer betydande koppling mellan studiestrategi och höga 
studieresultat. 
 

2.3.2 Motivationshöjande undervisning 
Van Rijk, de Mey, de Haan, van Oers och Volman (2017) har, med hjälp av en enkätstudie, 
undersökt två olika undervisningsmetoder i läsning och jämfört dessa vad gäller läsförmåga, 
kunskap om lässtrategier samt läsmotivation. Undervisningsmetoderna som har jämförts är en 
så kallad utvecklingsundervisning; Reading for meaning, samt traditionell undervisning 
baserad utifrån en lärobok. Metoden Reading for meaning är en vedertagen metod i 
Nederländerna enligt Rijk, et al. Metoden fokuserar på mening och engagemang och menar att 
detta är kärnan till att motivera till läsning. Med traditionell undervisning menas undervisning 
där förplanerade och tydliga instruktioner av strategier, texttyper och ordförråd är kärnan till 
att bli en god läsare. Syftet var således att jämföra dessa metoder vad gäller läsförmåga, 
kunskap om lässtrategier samt läsmotivation. Undersökningen är gjord i Nederländerna över 
en längre tid och omfattar ett för- och ett eftertest. Testgrupperna består av en grupp med 
elever 9–10 år som undervisas enligt Reading for meaning samt en grupp som undervisas i 
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traditionell mening. Resultatet i studien visade att det inte fanns några skillnader mellan de 
olika grupperna vad gäller läsförmåga, kunskap om lässtrategier samt läsmotivation. Dock 
hittades några specifika skillnader när Rijk et al. undersökte resultaten för de två metoderna 
separat. När det gällde läsvariablerna läsförståelse, kunskap om lässtrategier och 
läsmotivation hittades några ömsesidiga avvikelser. När metoden Reading for meaning 
granskades separat upptäckte forskarna att eleverna utvecklades till mer motiverade läsare 
med mer kunskap om lässtrategier samt att eleverna presterade bättre i läsförståelse. De elever 
som undervisades enligt traditionell metod blev också motiverade läsare samt hade kännedom 
om lässtrategier men eleverna visade på en högre motivation att läsa informativa texter. En 
förklaring kring studiens resultat kan vara, enligt forskarna, att studien är kvantitativ. 
Eventuellt kunde andra resultat ha visat sig om man exempelvis gjorde 
klassrumsobservationer istället. De menar att de kanske skulle ha hittat mer kopplat till 
elevernas motivation. 
 
Chou, Cheng och

 
Cheng (2016) har undersökt elevers läsmotivation i samband med läsmiljön 

i klassrummet. Forskningen är av kvalitativ art och pågick under ett års tid och bestod av 
intervjuer samt observationer. Forskningen delades in i etapper: observation, ändring av 
läsmiljön, ny observation, intervju samt samarbete med föräldrar. Detta innebär att efter den 
första etappen möblerades klassrummet om och lärarna tillsammans med forskarna skapade 
läsvänliga miljöer. Därefter ökades elevernas motivation samt attityd till läsning. När 
forskarna sedan involverade föräldrarna och skapade läsaktiviteter i samspel med hemmen 
ökade elevernas motivation ytterligare menar Chou et al. Datainsamlingen bestod således av 
observationer, intervjuer, teckningar och praktiska arbeten från eleverna. Efter att forskarna 
hade analyserat sitt material utkristalliserades sig resultatet i 5 kategorier; läsmotivation 
inklusive intresse, uppfattad kontroll, samarbete, engagemang och främjade genom 
klassrummets läsmiljö samt föräldrarnas läsaktiviteter i hemmet. I studiens resultat framkom 
det att elevernas läsmotivation ökade när elevernas lärmiljö gjordes mer läsvänlig, de vill säga 
att miljön utformades efter elevernas önskemål. Elevernas motivation ökade när skolan 
samarbetade med hemmet och tillsammans skapade läsaktiviteter menar Chou et al. Ciampa 
(2016) har forskat kring elevers inre motivation i samband med digitala verktyg och särskilt 
digital läsning. Denna forskning bedrevs i södra Ontario. Studien bestod således av 
frågeformulär, för- och eftertest samt observationer i form av fältstudier. Syftet med denna 
studie var att redogöra skillnader mellan elevers inre motivation före och efter användandet av 
digitala hjälpmedel i samband med sitt läslärande. Metoden var följaktligen att elever fick 
svara på frågor på traditionellt vis. Detta innebär att eleverna fick svara med papper och penna 
samt på digitalt vis i ovan nämnda ordning. Eleverna observerades samtidigt som de utförde 
båda testen. De aspekter som Ciampa valde att fokusera på i denna studie var nyfikenhet, val 
samt utmaning. Forskaren har använt sig av en kombination av kvantitativ och kvalitativ 
metod då studien omfattade både test och observation. Syftet med detta var att skapa en bättre 
förståelse kring forskningsproblemet samt att båda metoderna tillsammans skapar validitet 
enligt Ciampa. Resultatet visade att elever föredrar att arbeta med digitala verktyg och att det 
skapar mer motivation hos eleverna. Ciampa påtalar vikten av att alla barn inte är likadana 
och att alla elever inte blir motiverade av digitala hjälpmedel. Den inre motivationen att vilja 
läsa styrs av många olika faktorer både hos barn och vuxna menar forskaren. Ciampa anser att 
denna studie var ett försök att flytta läslärandets teori till den digitala tiden vi lever i nu. Hon 
menar att även om denna studie har vissa begränsningar så är den ett första steg in mot 
framtida forskning och utbildning. 
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Vaessen, van den Beemt, van de Watering, van Meeuwen, Lemmens och Brok (2017) har 
studerat hur studenter uppfattar återkommande små uppgifter som betygssätts och bedöms. 
Förhållandet mellan bedömningar, betyg och inre motivation hos studenterna undersöktes 
också. Detta är en pilotstudie som är genomförd i Nederländerna. Studien genomfördes med 
hjälp av ett frågeformulär på dator och frågorna behandlade studenternas uppfattningar kring 
betyg och bedömning samt hur det påverkar deras inre motivation. I analysen utkristalliserade 
sig fyra kategorier av studenternas svar; värde, formativ funktion, positiva effekter samt 
negativa effekter. Resultaten av studien visade att de flesta eleverna värderade betygsatta 
frekventa bedömningar som en motivationsmotor. Ett blygsamt antal elever upplevde positiva 
eller negativa effekter av bedömningar och betyg. De negativa effekterna visade sig i 
sambandet mellan betyg och motivation, medan positiva effekter visade sig främst mellan 
kommunikation och motivation. Slutligen kunde Vaessen et al. se att kommunikation med 
eleverna skulle kunna mildra de negativa effekterna samt öka studenternas motivation. 
Lindström (2013) har försökt synliggöra förskollärares uppfattningar kring vad och hur elever 
lär sig i förskolan i Sverige. Som teoretisk ram används teorier om medborgarskapsutbildning 
och entreprenörskapsutbildning. Undersökningen är av kvantitativ art och genomfördes med 
hjälp av ett frågeformulär som riktade sig till förskolelärare. Resultatet visade på att 83,6% av 
pedagogerna anser att barn kan utveckla sin inre motivation på förskolan. Unga människors 
känslor av motivation och deras möjligheter till sitt eget ägande är viktiga faktorer för deras 
utveckling som medborgare menar Lindström. Denna forskning visade även att barn på 
förskolan ges möjligheter att utveckla sin inre motivation, men att det är pedagogerna som 
styr och påverkar barnen. Detta innebär att pedagogerna på förskolan kan påverka barnen och 
forma dem till att utveckla en inre motivation genom att arbetet på förskolan är mer tematiskt 
och utgår från eleverna, enligt Lindström. 
 

2.3.3 Summering av forskningsöversikten 
Sammanfattningsvis visar forskningsöversikten ovan att det finns ett samband mellan 
motivation och lärande samt att motivationshöjande undervisning visar effekt på elevernas 
inre motivation. McGeown et al. (2012) menar att det finns ett samband mellan elevers inre 
läsmotivation och läseffektivitet. Även Everaert et al. (2017) anser att den inre motivationen 
hade en stor inverkan på djuplärandet, det vill säga att lärande på djupet sker med hjälp av den 
inre motivationen hos eleverna i högre grad än att eleverna ägnar tid åt att studera. Även 
Kusurkar et al. (2012) fann att den inre motivationen hos eleverna är förknippad med en god 
studiestrategi vilket i sin tur är förknippat med en högre studieinsats. En ytterligare likhet som 
finns i forskningsöversikten är sambanden mellan motivation och motivationshöjande 
undervisning. Froiland och Worrel (2016) påtalar vikten av motivationshöjande undervisning 
i samband med höga elevprestationer då de fann i sin forskning att det hade ett samband. 
Detta påtalar även McGeown et al. (2016) i sin forskning, som menar att genom användandet 
av skönlitterära böcker eller riktiga faktaböcker som en motivationshöjande 
undervisningsmetod skulle leda till att elevernas inre motivation höjs. Därefter kan man enligt 
McGeown et al. gå tillbaka till undervisningsmaterial eftersom de elever som är motiverade 
till läsning läser mer skolrelaterat material. Ciampa (2016) och Chou et al. (2016) ger 
exempel på motivationshöjande undervisningsmetoder och menar att de digitala verktygen är 
motivationshöjande för eleverna medan Chou et al. påtalar vikten av att ha ett bra samarbete 
mellan hem och skola. Chou et al. menar att det är avgörande för att öka elevernas motivation 
till att lära. Det finns även ett samband mellan motivation och elevernas studiemiljö - detta 
fann Chou et al. i sin forskning och menar att elevernas läsmotivation ökade när elevernas 
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lärmiljö utformas efter elevernas önskemål och blev på så sätt mer läsvänlig för eleverna. 
Lindström (2013) påtalar vikten av att styra och påverka eleverna åt rätt håll eftersom det är 
pedagogen som kan påverka barnen och forma dem till att utveckla en inre motivation. 

 

2.4 Teoretisk utgångspunkt 
 
Nedan presenteras det sociokulturella perspektivet. Att inta ett perspektiv, menar Svensson 
(2015) hjälper oss att förstå vår värld utifrån det vi upplever och tolkar. 

 

2.4.1 Sociokulturellt perspektiv 
Studiens teoretiska utgångspunkt utgår ifrån Vygotskijs teori och Säljös (2016) beskrivning av 
det sociokulturella perspektivet där Säljö menar att det är i mötet med andra människor som vi 
utvecklar vårt tänkande. Säljö menar att denna teori har sin grund i och utgår från att 
människan är en social varelse som utvecklas med hjälp av de redskap, eller artefakter, som 
hon har konstruerat. Säljö (2014) skriver att det som skiljer stenåldersmänniskan från 
nutidsmänniskan är miljön som domineras av de redskap som hon utvecklat. Det vill säga att 
biologiskt är vi samma individ och att utvecklingen har skett med hjälp av våra redskap. Här 
menar Vygotskij (2001) att det viktigaste redskapet är vårt språk. Även Lindqvist (1999) 
menar att i denna teori ses språket som det viktigaste verktyget och det utgör grunden i näst 
intill allt vi gör som människor. Vygotskij (1999) menar att människan upplever världen 
genom språket samt utgör grunden för nästan allt vi gör. Säljö (2014) anser att "en viktig 
skillnad mellan människan och andra varelser är att vårt tänkande (och vårt handlande) formas 
av och utövas genom de medierande redskap vi möter när vi växer upp i sociala 
gemenskaper" (s.93). Vygotskij (2001) menade att människans utveckling inte sker i samma 
takt eller parallellt utan att människans utveckling sker i kurvor som korsar varandra eller 
glider och ibland smälter samman. Säljö (2014) menar att barnets utveckling förändras från 
biologisk till fysiologisk redan vid 2–3 års ålder, det vill säga att barnet i början av sin 
utveckling endast utvecklas med hjälp av biologin för att sedan efter sina första levnadsår 
utvecklas fysiologiskt. Det vill säga med hjälp av samspel och kommunikation. Säljö 
beskriver vidare att barnets identitetsutveckling och utveckling av intressen kan ses som ett 
samspel med omgivningen. Det är språket som är det centrala verktyget för att kunna ta till sig 
ny kunskap och nya erfarenheter. Vidare menar Säljö att man inom detta perspektiv ser på 
lärandet som något man deltar i, det vill säga att allt lärande sker genom interaktion och 
kommunikation. Även Vygotskij (1999) beskriver lärande på liknande sätt då han menar att 
det är människans aktivitet som leder till lärande, vilket innebär att man först lär sig i samspel 
med andra för att sedan kunna själv. Människan utvecklas och föds in i samspel med andra 
och man skapar erfarenheter i samspel med andra, vilket innebär att människan inte är styrd 
av de biologiska förutsättningarna utan med hjälp av olika redskap klarar människan av mer 
än vad våra medfödda förmågor ger uttryck för, anser Säljö. 
 
Vygotskij (1999) menade att tanke och språk ligger nära varandra samtidigt som det skiljer 
sig åt. Han ansåg att det var i mötet, via språket, som människan utvecklar sitt tänkande. Det 
är genom detta möte människan utvecklar sin motivation. Det vill säga genom sitt tänkande i 
samband med kommunikation. Vygotskij skriver att ordet och tanken inte har något samband 
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ursprungligen utan att sambandet dem emellan utvecklas och växer över tid. Detta innebär att 
språket finns i två dimensioner; inom oss människor och emellan oss människor. Det innebär 
att vi använder språket som redskap för att tänka samt att vi använder språket med syfte att 
kommunicera med andra människor. Detta, menar Vygotskij, gör att det är kommunikation 
som formar människans tänkande, fantasi och kreativitet men även vår förmåga att minnas 
och att drömma. Säljö (2014) påtalar att detta växelspel mellan människans inre tänkande 
samt kommunikation med människor i vår miljö utgör grunden för lärandet och refererar detta 
inre samspel till vad Vygotskij kallar inre prat. 
 
Mediering är ett begrepp inom det sociokulturella perspektivet och syftar på hur vi människor 
använder oss av olika artefakter, eller redskap, för att tolka omvärlden. Begreppet förklarar 
samverkan mellan människor och de kulturella artefakter som människor använder för att 
förstå och agera i omvärlden (Säljö, 2016). Säljö (2014) skriver att mediering främst handlar 
om hur människans tänkande har vuxit fram ur de kulturella sammanhang som människan 
befinner sig i. Säljö framhäver att språket är människans viktigaste redskap i denna process. 
Säljö menar att exempel på ett redskap kan vara de teckensystem som människan använder 
sig av för att kommunicera, vilket innebär att mediering är allt vi läser eller skriver. Mediering 
kan även vara fysiska redskap som exempelvis datorer, pennor eller böcker. Vidare menar 
Säljö att man bör vara medveten om att mediering inte enbart är verktyg som underlättar för 
förståelse och kommunikation, vilket innebär att dessa redskap kan upplevas som svåra att 
förstå sig på innan man har lärt sig att behärska dem på rätt sätt. Detta innebär att mediering 
kan påverka människans inre motivation. Vygotskij (1999) skriver att man som pedagog bör 
ta tillvara på elevernas intresse för att skapa motivation. "Därför kräver grundregeln att hela 
utbildningssystemet och all undervisning byggs upp med noggrann hänsyn till barnens 
intressen" (s.56). Även Vygotskij (2001) påtalar vikten av intresse och intresseskapande i 
undervisning. En viktig tanke inom det sociokulturella perspektivet är att människan ständigt 
utvecklas. Vidare framhåller Säljö (2014) att människans användning av artefakter är en del 
av lärprocessen. Detta innebär att människans redskap innehåller tidigare generationers 
insikter och erfarenheter. Säljö anser att lära är att känna sig delaktig i kunskaper och att 
kunna använda dem i andra sociala sammanhang. Kunskaper ses som ett verktyg till för att 
lösa problem och hantera praktiska och kommunikativa situationer. 
 

Den närmaste utvecklingszonen är ett begrepp som Vygotskij använde i sin förklaring av 
människans utveckling enligt Säljö (2014). Även Liberg, Lundgren och Säljö (2016) anser att 
det är av stor vikt att ta hänsyn till elevernas utveckling och menar att begreppet den 
proximala utvecklingszonen är central. Den proximala utvecklingszonen kan förklaras som 
den inre lärandemiljö hos eleven, där eleven kan växa och utvecklas för att klara av en 
uppgift. Detta sker oftast genom andra och uppgiften är inte så lätt att eleven klarar uppgiften 
utan att utvecklas men inte heller så svår att eleven inte alls kan klara uppgiften (Imsen, 
2006).  
 

Den pedagogiska utmaningen ligger i att använda utvecklingszonen genom att stimulera barnet till att 
arbeta aktivt tillsammans med andra och att hjälpa och stödja barnet på dess vinglande väg mot att 
klara uppgiften på egen hand (Imsen, 2006. s.316). 

 
Vygotskij (2001) anser att en elevs språkliga och kognitiva utveckling sker i takt med 
utbildning. Hur väl eleven lär sig beror på kontexten som hon befinner sig i, vilket innebär att 
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elever kan uppnå mer med stöttning från läraren. Stöttningen eller scaffolding kan delas upp i 
tre spår enligt Kamhi och Catts (2014). Kamhi och Catts menar att det första spåret handlar 
om den direkta handledningen en elev får med syfte att nå nya kunskaper. Det andra spåret 
handlar om vikten av att eleverna får veta hur och varför uppgiften ska göras. Det tredje spåret 
är framtidsorienterat, det vill säga att eleven kan se sin egen utveckling. Även Lindqvist 
(1999) menar att scaffolding är central inom denna teori och författaren anser att Vygotskij 
drog paralleller mellan språket och utvecklandet av tänkandet. Vygotskij (2001) menade att 
elever utvecklas kognitivt i miljöer som har hög kognitiv utmaning, vilket innebär att lärarens 
stöttning, eller scaffolding, är mycket viktig för att lärande ska ske. Är den kognitiva 
utmaningen för låg och stöttningen för låg så kan det leda till att eleven tappar intresset. 
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3. Metodologisk ansats och val av metod  

I detta avsnitt presenteras val av metod utifrån studiens syfte. Därefter presenteras urval, 
genomförande och databearbetning. 

 

3.1 Kvalitativ metod 
 
Fejes och Thornberg (2017) menar att stort fokus bör läggas på metodval samt att det som 
ämnas undersökas bör stå i fokus. Då syftet i denna uppsats är att undersöka hur några elever i 
behov av stöd i sitt språk- läs- och skrivlärande beskriver motivation, har en kvalitativ metod 
valts med syfte att få fram svar på de frågeställningar som ligger till grund för denna uppsats. 
Kvalitativa metoder definieras av Fejes och Thornberg som de metoder som bygger på 
observationer, intervjuer samt textanalyser och som inte avses att analyseras kvantitativt med 
hjälp av statistiska mätinstrument. I denna studie har kvalitativa intervjuer valts som metod. 
 

3.1.1 Kvalitativ intervju 
Kvalitativa intervjuer kännetecknas vanligen av att man som intervjuare får komplexa svar på 
raka enkla frågor (Trost, 2010). Detta innebär att "man formulerar sig t.ex. efter den 
intervjuades språkbruk, man tar frågorna i den ordning det passar och den intervjuade får 
gärna styra ordningsföljden" (s.39). Vidare anser Trost att den kvalitativa intervjun vill förstå 
och tolka världen utifrån den intervjuade samt ta del av dennes erfarenheter och utveckla en 
mening i detta. Ovanstående stämmer väl överens med intentionerna i denna studie, då syftet 
är att undersöka hur några elever i behov av stöd i sitt läs- och skrivlärande beskriver 
motivation. Trost (2010) skriver att det inte är någon större skillnad att intervjua barn jämfört 
med vuxna. "alla är det ju människor och olikheter finns såväl inom som mellan kategorierna 
barn och vuxna" (s. 59). Det som skiljer sig åt är möjligen att man som intervjuare bör skapa 
en relation till de barn som ska intervjuas på ett annat sätt jämfört med vuxna enligt Trost. 
Trost skriver att det alltid förekommer en maktasymmetri när man intervjuar, vilket innebär 
att en intervju aldrig kan ses som ett samtal där parterna är jämställda, då det är intervjuaren 
som styr och kontrollerar samtalet hela tiden. Att spela in sina intervjuer är en fördel enligt 
Trost då intervjuaren kan hålla hela sitt fokus på informanten under samtalet samt att 
intervjuaren i sin bearbetning kan lyssna till ordval samt tonfall flera gånger. Trost påtalar 
vikten av att alla intervjuer bör ledas av intervjuledare då han anser att "det är viktigt att 
forskningsledaren själv gör alla intervjuer då minnet är en viktig del av tolknings- och 
analysarbetet"(s.74). 
 

3.2 Urval 
 
I studien görs intervjuer med 6 elever mellan 10–12 år. Urvalskriteriet som dessa informanter 
har valts utifrån är att de alla är i behov av stöd i sitt språk- läs- och skrivlärande då de inte 
når kunskapskraven i ämnet svenska på olika sätt. På grund av den korta tidsramen för 
undersökningen kommer alla informanter från samma skola i Mellansverige. Skolan är en F-6 
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skola med ca 60 elever. Skolan har ett utbrett upptagningsområde och 50% av eleverna 
kommer till skolan med taxi. Då studiens syfte är att undersöka hur några elever som är i 
behov av stöd i sitt språk- läs- och skrivlärande beskriver motivation begränsas urvalet till 
elever som inte bedöms nå målen i svenskämnet. I denna studie kommer eleverna ha fiktiva 
namn med syfte att underlätta för läsaren samt att göra resultatredovisningen mer levande, 
vilket Trost (2010) påtalar som en viktig aspekt i sin resultatredovisning. "Enligt min mening 
ska man alltid ha en tänkt läskrets i tankarna då man skriver"(s.157). Eleverna är 6 till antalet 
och fokus ligger på att informanterna är i behov av stöd i sin språk- läs- och skrivutveckling. 
Studiens informanter kallas i denna undersökning för; Kim, Alex, Lo, Pim, Joy och Robin. 
 

3.3 Genomförande 
 
I god tid innan undersökningen skulle starta, kontaktades en skola via mail till rektor med 
information om syftet med studien samt en förfrågan om att få komma och göra en 
undersökning (se bilaga 1). Rektor lämnade snabbt ett positivt besked och därefter 
kontaktades specialläraren på skolan med information om studiens syfte samt vilka elever 
undersökningen vände sig till. Specialläraren på skolan gav mig några namn på elever som 
matchade studiens syfte med undersökningen och därefter lämnades ett missivbrev ut till de 
utvalda eleverna (se bilaga 2). Missivbrevet innehåller den information som krävs för att 
uppfylla de etiska kraven som Vetenskapsrådet skrivit fram (Vetenskapsrådet, 2017). När alla 
missivbrev var påskrivna av vårdnadshavare och när alla informanter lämnat sitt samtycke 
skriftligt, kontaktades informanternas klasslärare för att bestämma tid och plats för intervju. 
Som förberedelse inför intervjuerna genomfördes två pilotintervjuer på min arbetsplats i 
övningssyfte. Pilotstudiens elever behandlades på samma sätt som de planerade 
informanterna, vilket innebar att missivbrev samt godkännande av vårdnadshavare krävdes 
även här av mig. Detta är inget krav enligt Vetenskapsrådet, men då ambitionen var att 
pilotintervjuerna skulle kännas verklighetstrogna och tas på allvar kändes detta viktigt. Under 
studiens pilotintervjuer upptäcktes det att ett av de viktigaste uppdrag under intervjuerna 
skulle bli att skapa relation samt trygghet då pilotinformanterna var mycket nervösa under 
intervjun, trots att dessa elever redan kände mig väl. Detta innebar att det ändrades i studiens 
intervjuguide och att det lades till ytterligare frågor kring elevens intresse och familj. Det vill 
säga sådana frågor som eleverna kände sig trygga i att besvara i syfte att minska deras 
nervositet. Veckan innan intervjustart besöktes klasserna där informanterna befann sig med 
syfte att skapa relation. Att skapa relation med informanterna tog mer tid än planerat då det 
krävdes flera besök på lektion och på rast, det vill säga både i informella och formella miljöer. 
Samtidigt som det sista besöket ägde rum, bestämdes i samråd med klasslärare, intervjuplats 
och tid för intervjuerna. Intervjuplatsen valdes med omsorg och blev ett grupprum med soffor 
där eleverna känner sig trygga och trivs, enligt klassläraren. Även intervjutiden valdes noga 
utifrån elevernas önskemål, det vill säga att klassläraren undvek att lägga intervjuerna runt 
rast och de praktiska ämnena. Platsen för intervju bör man som forskare ta särskilt i beaktande 
då syftet är att informanten ska kunna slappna av och känna sig trygg (Trost, 2010). De 
tidigare besöken på skolan gav resultat, då informanterna kände sig lugna och avslappnade 
under intervjun. Intervjuguiden (se bilaga 3) var inte låst men följdes till stor del, vilket 
innebär att vissa frågor lades till och vissa frågor gavs i annan ordning. Avsatt tid för 
intervjuerna var 30 min men tiden skiftade då informanternas ork samt uppmärksamhet togs i 
beaktande vilket Trost menar är avgörande för att få god kvalité när man intervjuar barn. 
Intervjuerna genomfördes under två dagar i följd om tre intervjuer per dag.  
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3.3.1 Databearbetning 
När alla intervjuer var gjorda påbörjades arbetet med att bearbeta dem. Enligt Trost (2010) 
finns det ingen mall för hur kvalitativa studier ska bearbetas eller tolkas utan här måste 
"fantasin och kreativiteten i ännu större utsträckning vara hjälpmedel" (Trost, 2010. s.147). 
För att skapa ordning i studiens bearbetning samt för att underlätta vid tolkning samt analys 
transkriberades alla intervjuer. Att transkribera är en hjälp för minnet menar Trost. Därefter 
sorterades de relevanta delarna av intervjuerna ihop med hjälp av programmet Excel på en 
dator. Detta innebär att de relevanta delarna togs ut, utifrån relevanta frågeställningar i 
undersökningen, och kategoriserade de svar som liknade varandra genom färgkodning i syfte 
att skapa grupperingar som matchade studiens bakgrund samt den teoretiska utgångspunkt 
som studien vilar på. Under arbetet med tolkning och analys av intervjuerna utkristalliserade 
sig fyra kategorier kring elevernas beskrivningar av motivation, nämligen; elevens intresse, 
social betydelse, inre prat samt belöning. Elevernas beskrivningar gällande 
motivationshöjande undervisning kategoriserades som följande; lärarens hänsynstagande till 
elevens intresse, lärarens ämneskunskaper samt scaffolding.  
 

3.4 Studiens tillförlitlighet och giltighet 
Studiens tillförlitlighet och giltighet menar Trost (2010), är ett mått på om resultaten som 
forskningen når kommer vara den samma om studien gjordes igen, det vill säga om studien 
har mätt det som var avsett att mäta samt om studiens resultat är trovärdiga. Nedan 
presenteras studiens tillförlitlighet och giltighet. 

 

3.4.1 Tillförlitlighet 
I en kvalitativ studie är det många variabler som kan leda till olika resultat. Exempel på några 
av dessa variabler är feltolkningar i svar och i frågor, yttre störningar samt dagsformen hos 
den som intervjuar och hos den som blir intervjuad menar Trost. För att minska dessa 
ovannämnda negativa variabler, som kan påverka studiens tillförlitlighet, spelades samtliga 
intervjuer in. Vidare anpassades längden på intervjuerna efter elevernas ork och 
upprätthållande av fokus. Fejes och Thornberg (2017) menar att man som forskare bör 
intervjua en större grupp för att därefter kunna dra några generella slutsatser i sitt 
forskningsarbete. I denna studie intervjuas 6 elever med behov av stöd i sitt språk- läs- och 
skrivlärande. Trost (2010) anser att ett problem med kvalitativa studier är trovärdigheten och 
att det då är viktigt att man kan visa på att "data är insamlat på ett sådant sätt att de är seriösa 
och relevanta för den aktuella problemställningen" (s.134). Denna studie visar på 
tillförlitlighet då resultatet genomsyras av citat från informanterna och att studiens resultat 
redovisas på ett tydligt sätt med kategorier som kopplas till informanternas citat.  

 

3.4.2 Giltighet 
Att undersöka hur några elever i behov av stöd i sitt språk- läs- och skrivlärande beskriver 
motivation kan vara svårt då eleverna kan uppleva den vuxne som en överordnad. Källström 
och Cater skriver om den asymmetri mellan intervjuare och informant som uppstår, särskilt 
när man intervjuar barn. Vidare påtalar de det problematiska kring när intervjuer sker i skolan 
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mellan elev och lärare. Här är det viktigt som forskare att ha detta i åtanke då elever alltid är 
vana vid att vilja göra rätt och kanske inte vågar säga vad de egentligen tycker. Genom att 
genomföra elevintervjuer på en okänd skola med okända elever minskar asymmetrin ur lärar- 
och elevaspekten, då eleverna inte ser intervjuaren som lärare utan enbart som en vuxen. En 
ytterligare anledning att söka sig bort från den egna arbetsplatsen är att man som forskare inte 
känner eleverna sen innan. Syftet med detta är att minska förkunskaper eller förutfattade 
meningar som kan finnas om eleverna. Detta är ett dilemma i sig anser Källström Cater 
(2015), då man å ena sidan bör ha distans till sina informanter men även skapa relation till 
intervjuobjekten. Att skapa relation är mycket viktigt, detta prioriteras i denna studie genom 
att skolan besöktes två gånger i syfte att just skapa gemenskap och att delta i elevernas sociala 
sammanhang. För att säkerställa att informanterna förstod intervjufrågorna ställdes frågorna 
flera gånger och med olika ordval och vid behov lades det till frågor under intervjuns gång. 
Detta med syfte att säkerställa att informanterna svarade på det som studien avser att 
undersöka. 

 

3.4.3 Etiska överväganden i samband med att intervjua barn 
Studiens etiska övervägande utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017). 
Nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Med informationskravet och samtyckeskravet menar Vetenskapsrådet att den information som 
delges deltagarna i studien, ska var så detaljerad som det är möjligt samt att deltagare måste 
samtycka till att delta. Kunskapsbidraget med studien ska tydligt framgå samtidigt som det 
ska informeras om att deltagandet är helt frivilligt och att informanten när som helst kan välja 
att avstå från studien. De som medverkar i studien ska kunna få bestämma själva om de vill 
delta eller ej samt att det inte kommer bli några negativa följder om de väljer att avbryta 
deltagandet i studien. Konfidentialitetskravet innebär att alla känsliga uppgifter kring 
deltagarnas identitet ska förvaras på ett sätt som gör att inte obehöriga kan komma åt 
informationen. Nyttjandekravet innebär att den insamlade forskningsdata endast får användas 
i forskningsstudien och inte till något annat. Det innebär att forskningsdata inte får spridas 
utan deltagarnas medgivande (Vetenskapsrådet, 2002). Då informanterna i denna 
undersökning är minderåriga skrevs ett informationsbrev (se bilaga 2) till vårdnadshavare 
fram där de forskningsetiska principerna redogjordes. I och med samtyckeskravet så finns en 
samtyckestalong som vårdnadshavare och planerade deltagare fick skriva under. Samma 
informationsbrev skickade ut till lärarna på skolan i syfte att underlätta arbetet, samt att all 
personal ska känna trygghet i att känna till syftet med besöken på skolan. 

 
Då denna studie utgår från elevintervjuer finns det viktiga aspekter att tänka kring enligt 
Källström Cater (2015). Författarna menar att när man ska intervjua barn är det viktigt att 
tänka kring samtycke. Som forskare måste dels samtycke finnas från barnen men även från 
vårdnadshavare. Detta ställer högre krav på intervjuledaren då det är flera parter inblandade. 
Att få barn som är unga att verkligen förstå sina rättigheter kring intervjuer kan vara 
problematiskt, anser Källström och Cater. En erfarenhet från denna studie är att barn gärna 
vill delta utan att ta sina rättigheter i beaktande. Risken för detta minskades genom att tala om 
samtyckeskravet vid flera tillfällen.  
 



 

 18 

4. Resultat och analys 

Nedan presenteras en resultatredovisning av undersökningen intervjuer. Resultatets 
huvudrubriker är kopplade till syftet med denna studie samt till de frågeställningar som 
studien söker svar på i denna undersökning. Under tolkningsarbetet kunde informanternas 
svar kategoriseras i olika kategorier som baserar sig på studiens bakgrund, nämligen; intresse, 
social betydelse, inre prat, belöningar, elevens intresse, ämneskunskaper samt Scaffolding. 
Informanterna har fiktiva namn och kallas för Kim, Alex, Lo, Pim, Joy och Robin. I avsnittet 
därefter analyseras det redovisade resultatet, vilket innebär att studiens resultat återkopplas 
med den teori som ligger till grund för detta arbete. 
 

4.1 Hur elever i behov av stöd i sitt språk- läs- och 
skrivlärande beskriver sin egen motivation 

 
Nedan presenteras hur några elever i behov av stöd i sitt språk- läs- och skrivlärande beskriver 
motivation. Elevernas svar har kategoriserats i fyra olika kategorier; intresse, social betydelse, 
inre prat och belöningar. 

 

4.1.1 Intresse 
Flera av eleverna kopplar ihop sitt intresse med sina tankar och uppfattningar om motivation. 
Detta innebär att det eleverna anser vara intressant är det som motiverar mest. Kim berättar 
om sina tankar kring sin egen motivation. Kim menar att det är intresset som främst styr 
motivationen. "Jag vill lära mig när det är intressant". Vidare berättar Kim att skolan oftast är 
intressant, men att det är det egna intresset som styr mest om man ska känna sig motiverad. 
Detta påtalade majoriteten av informanter under intervjuerna. Även Alex talar om sina 
intressen och påtalar många gånger i intervjun att intressena är "superviktiga" om man som 
elev ska känna lust till det man lär sig. Majoriteten av informanter gav exempel på vilka 
faktorer som påverkade just deras motivation; "Jag vill lära mig när jag är mer aktiv, typ som 
mer praktiskt, då lär jag mig och vill lära mig mer ", berättar Alex. Både Alex och Lo nämner 
musik som en viktig faktor för deras motivation. "Jag vill gärna lyssna på musik”, säger Lo 
och Alex menar att musiken kan få en att bli mer motiverad och fokuserad. "Musiken hjälper 
mig att fokusera på lektionerna…och då blir det kul och jag vill lära mig", säger Alex. Lo och 
Robin talar även om att intresset och lärandet i sig är motivationshöjande och menar att ju mer 
en elev lär sig och är intresserad av ett ämne, ju mer vill man som elev lära sig och så blir 
eleven ännu mer intresserad och så vidare. Exempelvis säger Lo att "när man lär sig nya 
saker, då vill man lära sig mer" men Lo kopplar detta till sitt stöd i sitt språk-läs- och 
skrivlärande och menar att motivationen inte fungerar när det gäller läsning. 
 

Jag typ undviker att läsa för jag tycker inte om det alls och då blir det ju en spiral åt andra hållet, 
liksom ju mindre jag läser desto mindre lär jag mig…det blir så även fast jag vet att jag måste träna 
för att bli bättre (Lo). 
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Flera elever nämner sina intressen och menar att det som man känner sig bra på i skolan är det 
som man vill lära sig mer om. "Det man är bra på vill man bli ännu bättre på" (Robin). Robin 
och Alex talar även om att de ämnen i skolan som de tycker mindre om känner de sig dåliga 
på och intresset för de ämnena är lågt, vilket innebär att motivationen för ämnena är lågt. 
Robin säger att "Jag är kass på svenska och tycker att det är tråkigt…jag har svårt för det och 
därför vill jag inte" och Alex menar att intresset aktiverar och styr motivationen. "Sitta stilla 
och bara läsa…det går liksom inte, mina tankar bara svävar". På frågan kring hur det kommer 
sig att vissa ämnen är mindre roliga och motiverande att lära sig svarar Joy att det inte spelar 
någon roll om man som elev är på bra humör, eller om läraren försöker hitta på något på 
lektionen. "Så fort läseboken kommer fram och jag tittar i den försvinner min lust till att 
lära…konstigt om man jämför med religion där jag är supermotiverad…även om vi ska göra 
något jättesvårt, då gör det liksom inget." På uppmaningen att berätta mer svarar Joy att; "är 
jag intresserad så funkar det helt enkelt." Joy talar vidare om sitt intresse mer konkret och 
menar att det är endast film som styr motivationen, vilket innebär att det mesta är tråkigt och 
omotiverade om det inte är på film. Detta innebär att film är det som triggar Joys motivation 
helt och hållet. "Jag tycker om att se på film". På frågan om de tittar mycket på film i 
klassrummet svarar Joy att de gör de inte, "bara lite och superkorta…jag vill se mer film och 
helst långa filmer".  
 

4.1.2 Social betydelse 
Vikten av den sociala betydelsen för informanternas motivation kom fram vid flera tillfällen 
under intervjuerna. Informanterna talade återkommande om hur viktig klassen och 
kompisarna är samt att skolan inte skulle vara rolig om man inte hade kamrater. Kim berättar 
att "Vi är som en familj". På uppmaningen att berätta mer säger Kim vidare att det är ganska 
mycket småkonflikter i klassen, men trots detta, tycker  de om varandra, "alltså vi bråkar 
ibland, men tycker om varandra iallafall." På frågan om det påverkar motivationen att lära när 
man har bråkat svarar Kim att man måste bli sams snabbt annars påverkar det lektionen efter 
jättemycket. "Jag kan inte vara osams med någon länge, då kan jag inte koncentrera mig." 
Ibland kan det vara en liten konflikt som sen utvecklas till något större och det är mindre bra 
för motivationen, menar Kim. När sådant sker är det viktigt att man som elev inte går och bär 
på detta, utan tar hjälp av en vuxen på skolan. På frågan om man som elev tar hjälp av en 
vuxen menar Kim att det måste de göra; "Lärarna liksom tjatar om det hela tiden…att hämta 
en vuxen." Vidare berättar Pim om synen på den sociala betydelsen kopplat till motivation. 
Pim berättar att man som ny i klassen snabbt blir kompis med alla. En orsak till detta är, 
menar Pim, att klassen inte är så stor, det vill säga att klasstorleken spelar in huruvida man 
som elev är kompis med alla eller inte. Detta, menar Pim påverkar motivationen positivt. "Vi 
umgås i klassen, alla är med alla."  Joy beskriver vikten av de sociala relationerna nedan; 
 

Jag tycker om att vara med mina kompisar…Jag vill liksom göra som dem…och de vill göra som mig, 
vi samarbetar…tycker nog att det bästa är att jobba i grupp, för då blir det roligare (Joy). 

Informanterna återkom vid flertalet tillfällen kring vikten av de sociala relationerna i samband 
med den egna inre motivationen samt vilken betydelse det har när de tänker på sin inre 
motivation i samband med skolarbetet. Lo menar att när ett ämne inte är motiverande så är det 
kamraterna som kan motivera till att arbeta med uppgiften. På uppmaningen att berätta mer 
säger Lo att utan sina kompisar skulle det inte vara kul att gå till skolan alls och att det bästa 
som finns är att arbeta i grupp. På frågan om de får något gjort när de arbetar i grupp, skrattar 
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Lo och menar att de får mycket gjort när de arbetar i grupp, även fast lärarna inte tycker det. 
På frågan om hur det kan komma sig svarar Lo att det skulle ta längre tid att bli färdig med en 
uppgift utan motivation än att arbeta i grupp. "Då lär jag mig nåt iallafall, även om det kanske 
tar lite längre tid…fast ändå inte." Lo berättar vidare att det som skapar motivation i skolan är 
att få skratta och ha kul med sina kamrater och detta gör de bäst när de får arbeta i grupp. 
"Grupparbeten är kul, att få prata och skratta menar jag." (Lo) På frågan om de har 
grupparbeten ofta svarar informanterna att de inte har grupparbeten så ofta, men att de får sitta 
och arbeta i grupp dagligen. Alex berättar att de ofta sitter tillsammans i grupprummet när de 
exempelvis arbetar med sina berättelser och att det räcker för att arbetet ska bli 
motivationshöjande i sig. På frågan om detta sker ofta. Det vill säga att sitta med kamrater i 
korridoren, berättar Alex att det kan vara olika från lektion till lektion vilka man som elev 
arbetar tillsammans med. Alex menar att ibland är det bra att arbeta med kamrater som kan 
lika bra som en själv och ibland sitta med kompisar som behöver hjälp. "Att lära varandra är 
bra också…liksom när man lär en kompis lär jag mig en gång till", avslutar Alex. 

 

4.1.3 Inre prat 
Under intervjun så uppmanades eleverna att tala om sina tankar om sin inre motivation i 
samband med att de gör uppgifter i skolan som de upplever tråkiga och saknar mening. Flera 
talade om sin inre tanke. De menade att de oftast bara gjorde och sa åt sig själva med en inre 
röst. "Brukar säga till mig själv"(Pim). På frågan varför Pim säger åt sig själv att göra 
uppgifterna istället för att bara strunta i dem svarade Pim att elevens uppgift är att göra de 
uppgifter man får av läraren, vilket innebär att det är "bara att göra"…om man gör det klart så 
är man ju av med det sen." Pim berättade att det ofta känns omotiverande i skolan och att den 
inre rösten ofta måste tala; " Det är bara så man måste göra även det tråkiga". Pim tillade att 
ibland känns det motiverande men att det mest berodde på hur bra hon sovit natten innan. 
Vidare bad jag om informanternas tankar om man kan påverka sin motivation. Då berättade 
Joy att det tydligt kan märkas skillnad på sin motivation om man exempelvis har sovit dåligt 
eller om man inte har ätit frukost. Kim menade att förmågan att kunna styra sin motivation 
ändras med tiden och att det är lättare att bli motiverad när man är äldre jämfört när man är 
liten. "Typ när jag var mindre så tjafsade jag mest och liksom inte ville göra det som jag 
skulle i skolan…men nu försöker jag bara få det gjort, så det är över liksom", säger Kim. 
Vidare berättar Kim att ”Jag ville bara leka och var besatt av att alla skulle gilla mig" 
Informanterna fick vidare frågan om någon annan kan påverka deras motivation eller om de 
själva kan påverka sin inre motivation. Samtliga utom en av informanterna ansåg att de själva 
kunde påverka motivationen och att det inte var någon annan som kunde påverka 
motivationen egentligen, men vissa av informanterna var mer övertygade än andra kring dessa 
frågor. ”Att tänka positivt", svarade Joy och menade att det endast är den egna tankekraften 
som kan styra motivationen. På liknande sätt svarade Robin; ”Ja, det tror jag nog... genom att 
tänka positivt”. En ytterligare beskrivning lät så här; 
 

Ja, jag tror det… att jag kan påverka min motivation… är man liksom trött och har haft en dålig dag så 
känner man sig inte motiverad, medans om man däremot har sovit ordentligt och ätit bra så får liksom 
kroppen mer energi och då känner man sig liksom motiverad av sig själv (Alex).  

Alex berättar vidare att man som elev ofta försöker få det som känns omotiverat att bli 
roligare och därmed skapas motivation. På frågan hur detta kan fungera svarade Alex; 
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”Man liksom försöker koppla på något intresse eller en något som jag vet påverkar min motivation. 
Jag försöker få det tråkiga roligt genom att typ fråga om jag får lyssna på musik" (Alex) 

På uppmaningen att berätta mer fick jag svaret att tiden går snabbare när man har roligt och 
att vissa faktorer, som exempelvis att lyssna på musik eller att arbeta tillsammans med någon 
annan gör att motivationen ökar och som elev vill man bara få uppgifterna ”överstökade”. Lo 
beskrev det istället så här;  
 

Att göra roliga saker tillsammans med de tråkiga gör det typ enklare att göra de lite tråkigare 
sakerna…Alltså vara med kompisar, så det blir roligare, Det är nog så jag motiverar mig själv. 

 

4.1.4 Belöningar 
I några av intervjuerna nämndes exempel på yttre belöning som beskrivning på motivation. 
Informanterna gav exempel på att betyg hjälper till att skapa motivation. Alex menade att man 
som elev arbetar i skolan för betygens skull. "Sen vill man ju ha bra betyg… eller E iallafall". 
Joy menade att föräldrarna var en del av motivationen att arbeta i skolan. Joy berättade att 
man som elev inte vill göra någon ledsen och besviken. "Man vill sköta sig i skolan, annars 
blir ju mamma och pappa arga och ledsna". Vidare berättade Joy om sin låga motivation när 
hon var yngre och att föräldrarna löste detta genom att ge yttre belöningar i form av leksaker 
med syfte att höja motivationen. Joy ansåg nu, när hon såg tillbaka, att det inte hade påverkat 
motivationen positivt utan tankarna hade enbart fokuserats på den yttre belöningen istället för 
på den inre motivationen.  
 

När jag var liten skötte jag mig inte i skolan och då fick jag olika belöningar av mina föräldrar, tex 
leksaker och sånt, fast det spelade nog ingen roll egentligen för min lust att lära i skolan (Joy). 

Robin berättade att det som motiverade, förutom kompisar, var att inte göra sin mamma 
besviken samt att veckopengens vara eller icke vara spelade in om man som elev gjorde det 
som förväntades av en i skolan. Kim talade å andra sidan om betyg och eget ansvar som 
motivationshöjande; ”Man blir mer motiverad när man har gjort det mesta själv. Man känner 
sig bra då och så får man bättre självkänsla när man sen får ett bra betyg, det stärker mig som 
person”.  

 

4.2 Hur elever i behov av stöd i sitt språk- läs- och 
skrivlärande beskriver motivationshöjande 
undervisning 

 
Nedan presenteras hur elever i behov av stöd i sitt språk- läs- och skrivlärande beskriver 
motivationshöjande undervisning med hjälp av tre kategorier; elevens intresse, 
ämneskunskaper samt scaffolding. 
 



 

 22 

4.2.1 Elevens intressen 
I samtal kring lektioner, undervisning och deras lärare samt vad informanterna hade 
beskrivningar gällande motivationshöjande undervisning, så menade Kim att undervisningen 
är varierande. Detta innebär att de gör olika saker under ett lektionspass och att 
undervisningen är upplagd på ett speciellt sätt för att öka motivationen hos alla elever, inte 
bara öka motivationen för Kim. "Jag vet att mina lärare hittar på roliga saker på lektionerna 
för min skull, eller för allas skull" (Kim). På frågan om Kim kan berätta mer om sina tankar så 
menar Kim att eftersom att alla i klassen har olika intressen och blir motiverade av olika saker 
så måste ju lärarna tänka på det när lärarna planerar lektionerna. "Alla har ju olika intressen." 
Även Alex påtalar att alla lär sig på olika sätt och att det kan märkas i undervisningen. "Alla 
lär sig ju på olika sätt, så det är ju viktigt att typ alla sätt är med”, menar Alex och anser att 
det syns på nästan alla lektioner. Alex berättar ett exempel när intresse får styra med syfte att 
öka motivationen och det är under den tysta läsningen samt läsläxan. Alex berättar vidare att 
valet är fritt när det ska väljas läsebok inför tyst läsning och läsläxa i klassen. Att få välja bok 
själv bidrar till att motivationen ökar menar Alex. 
 

Och jag tror det är viktigt för min motivation, det är liksom enklare att hitta ord att säga eller när man 
ska skriva en bokrecension om en bok du själv valt än om en bok som man typ fått av läraren att den 
här ska du läsa...det är inte bra för motivationen (Alex). 

Även Pim menar att det märks att lärarna tänker på elevernas motivation när de planerar 
undervisning och Pim menar att det främst är när de har långa lektioner som 
undervisningsmetoderna varierar. "Alltså att vi på en lektion kan typ både läsa lite, titta på en 
film eller göra något på nätet…Kahoot eller så”, säger Pim. Lo menar att det är bra att lärarna 
varierar lektionerna utifrån elevernas intresse, "Det är bra när läraren varierar lektionerna", 
säger Lo, men att Lo helst arbetar när man som elev får bestämma helt fritt vad man ska 
arbeta med och vilken arbetsordning man vill ha. "På IUPtid bestämmer man ju mer själv… i 
alla fall ordningen och det är roligare då". Joy och Robin berättar om deras tankar kring 
motivationshöjande undervisning och menar att de inte kan se det motivationshöjande i 
undervisningen. Båda informanterna ger exempel på vad de själva upplever som 
motivationshöjande och Joy påtalar miljön i klassrummet, som en ickemotiverande faktor och 
menar att det ibland kan bli stressande av arbetstakten i klassrummet och vill helst sitta 
tillsammans med någon vuxen utanför klassrummet. "När det blir stressigt då tycker jag att 
det blir tråkigt och då tappar jag lusten", säger Joy. Robin nämner här återigen vikten av sitt 
intresse och det som skapar motivation, vilket är att titta på film. ”Ibland tittar vi ju på film, 
men jag skulle vilja titta på film hela tiden”. På frågan om Robin tror att läraren väljer titta på 
film för dennes skull svarar Robin; ”Nej, då skulle det vara längre filmer och mer film bara 
för mig.” 
 

4.2.2 Lärarens ämneskunskaper 
Majoriteten av informanterna menade på att det är läraren som är avgörande för om ett ämne 
är intressant eller inte. Är läraren motiverande och inspirerande så blir man som elev 
motiverad och inspirerad och ämnet blir då intressant och motiverande i sig. Kim berättar att 
intresset höjs automatiskt om man som elev märker att läraren tycker att ämnet är intressant 
och roligt. "Om läraren tycker att ämnet är kul, så blir det roligare," säger Kim och berättar 
vidare om sina uppfattningar kring motivationshöjande undervisning. På frågan hur man som 
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elev kan veta vad lärarna tycker är intressant menade Kim att det kan man se på kroppsspråket 
och genom att lärarna oftast släpper läromedlet och arbetar mer fritt när de kan ett ämne bra.  
 

Man ser det…liksom…läraren är mer glad och kan utantill…man använder inte böckerna utan gör 
annat och berättar fritt det är kul och då blir det mer spännande och intressant. (Kim) 

Både Lo och Kim nämnde exemplet att motivationen höjs om läraren berättar fritt utan 
läromedel; ”Det är intressant när läraren liksom berättar saker”, berättar Lo och Kim menar att 
om läraren berättar så fastnar det mer i minnet än om man som elev skulle ha läst samma sak 
ur en bok. Kim berättar exempel ur sitt minne då läraren har berättat och gjort om fakta och 
hur det då har fastnat i minnet. Exempelvis så berättade Alex hur läraren en gång hade berättat 
delar ur Bibeln och Koranen med hjälp av barbiedockor och My Little Pony när de hade 
religion. ”Det ska vara verklighetsbaserat. För då är det mer trovärdigt och alltså, man kan gå 
runt och tänka på det, att det kunde ha varit jag”, säger Kim. Lo ger mig ett annat exempel när 
de i klassen hade blivit indelade i grupper och fått spela teater kring olika skapelseberättelser 
utifrån olika religioner. Både Kim och Lo menade att detta var exempel på att deras lärare 
tyckte om religion och nämnde en jämförelse med en annan klass som hade fått läsa 
läroboken och sedan fått svara på instuderingsfrågor och menade på att det 
undervisningssättet inte var motivationshöjande, utan snarare sänkte elevernas motivation. 
"Vi har ju olika lärare i olika ämnen och det är ju för att lärarna är bättre och kan mer om 
olika ämnen", berättar Lo. En informant berättar om sitt favoritämne, som är svenska, trots att 
informanten är i behov av stöd i detta ämne så gör läraren ämnet mer intressant och roligt 
genom att läraren utstrålar intresse och glädje över ämnet. Lo beskriver det så här; 

 

Svenska är mitt bästa ämne för att läraren använder sin fantasi och kör inte bara på det gamla 
vanliga…alltså hittar på roliga saker, hon älskar det hon gör…det syns liksom på henne och hon 
uppmuntrar oss i klassen och ger beröm ofta…hon förklarar på ett bra sätt som jag förstår.  

En av informanterna menade att det är lärarens intresse som styr all undervisning eftersom det 
är läraren som planerar. På uppmaningen att berätta mer så förklarar informanten det som så 
att en lärare aldrig skulle planera in något som läraren tycker är tråkigt, eftersom att man inte 
gör så det är ”liksom mänskligt”, ” Det är ju läraren som typ alltid bestämmer vad vi ska göra 
på lektionerna." (Robin) 
 

4.2.3 Scaffolding 
"Mina lärare är snälla…och de vill ju liksom mitt bästa, jag känner det.", säger Joy. Vikten av 
att lärarna är stöttande är avgörande för att motivation ska uppstå i undervisningen berättar 
Joy och menar att läraren stöttar och uppmuntrar alla elever hela tiden. Joy berättar vidare 
kring det behov av stöd som Joy behöver och menar att lärarna hjälper till och skapar tid för 
läslärande under skoldagarna, vilket Joy tycker är bra. Joy menar också lärarna på skolan ser 
till hela klassen och att lärarna stöttar och hjälper alla i klassen, hela tiden, fast på olika sätt. 
”De bryr sig om mig på riktigt” och ”Jag är inte bara en elev utan en person på den här 
skolan”, beskriver Joy. Informanten berättar vidare om klassrummet och att saker som sitter 
uppe på väggarna sitter bara där i syfte att de ska lära sig; "Lärarna sätter upp saker på 
väggarna som är viktiga för oss"(Joy). Både Robin och Joy talade även om vikten av att veta 
om syftet med uppgifterna för att motivation ska uppstå, det vill säga att informanterna tydligt 
ville veta nyttan av lektionen. ”Ibland gör man saker fast man inte vet varför... att förstå 
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varför man gör är det viktigaste, då ökar motivationen” och ”att jag får veta varför jag ska 
göra en uppgift”. Informanterna återkom ofta kring lärarnas stöttning i undervisningen och 
hur viktig den var för deras motivation. Majoriteten av informanterna gav uttryck för att deras 
lärare stöttar dem i lärandet men också som individer. Att få känna sig speciell och omtyckt är 
viktiga faktorer enligt informanterna. 

Jag tycker om när jag får känna mig utvald, att lärarna liksom anstränger sig för mig. Då vill jag lära 
mig…eller blir mer sugen på att lära mig. (Kim) 

Även Lo och Alex berättar och ger exempel på hur deras lärare stöttar dem i undervisningen; 
"men de är ju här för mig…de vill hjälpa mig så jag kan lära mig saker, säger Alex. Lo anser 
att det är viktigt för motivationen i undervisningen att lärarna lyssnar på eleverna och ser dem 
på riktigt. Lo jämför och ger exempel på om de har vikarie. ”Vikarier kan ju knappt ens 
namnet på en och då känner man sig typ inte lika viktig”. 
 

Ibland har man ju en dålig dag, typ om man har bråkat med någon och så, då är det skönt att lärarna 
lyssnar på en. Det är skönt att få berätta och sen kan man koncentrera sig bättre. (Lo) 

 

4.3. Analys av resultat utifrån teori 
 
I resultatets kategorier kan flera delar härledas till det sociokulturella perspektivet. 
Exempelvis kopplade informanterna motivation till sitt intresse och menade att om ämnet var 
intressant så blev det motivationshöjande. Detta kan kopplas till Vygotskijs (1999) tankar 
kring undervisning som menade att all undervisning bör utgå från elevernas intressen och 
formas därefter. Något som framkom i resultatet var att eleverna upplever det positivt för sin 
motivation att få välja själva. Exempelvis nämner en informant att motivationen höjs när valet 
av bänkbok är fritt. Även detta styrker Vygotskijs tankar kring att utgå från elevens intresse i 
lärarledda lärandesituationer. En ytterligare aspekt som framkom i studiens resultat innebar att 
informanternas motivation påverkades positivt av deras sociala relationer. Detta framkom vid 
ett flertal tillfällen och alla informanter nämner kompisar som viktiga för att bibehålla 
motivationen i skolan. Säljö (2016) menar att det är i den sociala kontexten vi utvecklar vårt 
tänkande som människor. Vygotskij (2001) belyser även att vi som människor tolkar och 
upplever vår värld genom språket och menar att språket är det viktigaste redskapet i det 
sociokulturella perspektivet samt att det är ett grundläggande behov hos människan och att det 
styr våra handlingar. Detta kan tydligt kopplas till den betydelse som sociala relationer har för 
informanternas inre motivation enligt resultatet i studien. Vidare framkom det att 
informanternas motivation stärktes när de fick arbeta tillsammans med kompisar och även när 
de fick förklara uppgifter för sina kompisar eller om de fick lösa svåra uppgifter tillsammans. 
Detta kan kopplas till den närmaste utvecklingszonen som Säljö (2014) menar är ett viktigt 
begrepp i den sociokulturella teorin, vilket innebär att människan är beroende av en 
lärandemiljö som ständigt utvecklas och utmanar en som individ. Detta anser Säljö är centralt 
inom den sociokulturella teorin då den utvecklande miljön är beroende av sociala 
interaktioner, vilket innebär att utan sociala interaktioner kan inte lärande ske och därmed kan 
inte elevernas inre motivation stärkas.  
 
Resultatet visar att den inre tanken spelar en stor roll för informanternas inre motivation, 
vilket kan kopplas till det sociokulturella perspektivet och det Vygotskij (2001) menade med 
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att människans språk förekommer i olika dimensioner och detta är ett tydligt exempel på när 
språket används som redskap för att tänka och därmed styra sin motivation. Vilket innebär att 
när informanterna talar om att de säger till sig själva eller när de ger uttryck för att försöka 
styra sina tankar, då använder de sitt språk enbart för den inre tanken och de använder sitt inre 
prat (Säljö 2014). Den del av resultatet som belyser yttre motivation visar att informanterna 
ansåg att yttre belöningar inte gav någon större effekt på den inre motivationen. Vilket även 
Vygotskij (1999) påtalar och anser att yttre motivation som belöningar och bestraffningar inte 
hör hemma i det sociokulturella synsättet att se på skolan och lärande. I resultatet framkom 
det att motivationshöjande undervisning främst styrdes av om eleverna ansåg det vara 
intressant. Även Vygotskij (1999) påtalar vikten av intresse och intresseskapande i 
undervisning. Det innebär att läraren bör ta elevernas intressen i beaktning när lektioner 
planeras för att skapa motivation. Detta påtalar även Lindqvist (1999) som menar att lärare 
måste själva använda sig av sin fantasi och kreativitet för att kunna skapa motivationshöjande 
undervisning. Informanterna gav flera exempel på hur man som elev kan se om läraren tycker 
att ett ämne är intressant. Säljö (2014) anser att i det sociokulturella perspektivet ser 
människan på lärande som något man deltar i, vilket kan kopplas till studiens resultat då 
informanterna ansåg att när läraren berättar fritt och har kunskap om ämnet de undervisar i, 
ökar intresset hos eleverna och därmed växer elevernas deltagande, vilket i sin tur främjar 
elevernas lärande. Vidare i resultatet kring den motivationshöjande undervisningen framkom 
en tydlig koppling till scaffolding. Vygotskij (2001) skriver att den kognitiva utvecklingen 
hos människan utvecklas i takt med utbildning och att rätt stöttning är avgörande för att 
lärande ska ske i utbildning. Vygotskij trycker även på vikten av att eleven måste få rätt 
stöttning på deras egen nivå utifrån det behov eleven befinner sig på just då. Detta innebär att 
lärande sker där det finns hög utmaning och rätt stöttning. Den proximala utvecklingszonen 
blir viktig här enligt Imsen (2006), det vill säga att läraren kan ge rätt stöttning utifrån den 
nivå eleven befinner sig på. Detta kan vidare kopplas till studiens resultat där det framkommer 
vikten av att läraren skapar en relation med sina elever och genom denna relationsskapande 
får läraren vetskap kring vilken kunskapsnivå och vilka intressen eleverna har och kan genom 
denna relation ge rätt stöttning för att lärande ska ske hos elever i behov av stöd i sitt språk- 
läs- och skrivlärande.  
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5. Diskussion  

I diskussionsdelen diskuteras det framkomna resultatet med hjälp av genomgången litteratur 
kopplat till studiens syfte och frågeställningar i en resultatdiskussion. Kopplingar görs till det 
specialpedagogiska fältet i allmänhet och till uppdraget som speciallärare i synnerhet. 
Därefter reflekteras metoden i studien och diskussion förs kring andra metodval. Slutligen ges 
förslag på vidare forskning.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

 

5.1.1 Hur elever i behov av stöd i sitt språk- läs- och skrivlärande 
beskriver sin egen motivation 

Att låta elevernas intresse styra undervisningen är något som Utbildningsdepartementet 
(2016) menar är ett av skolans uppdrag då det står att undervisningen ska ta sitt avstamp ur 
elevernas tidigare kunskaper, språk, erfarenheter och bakgrund, vilket betyder att elevernas 
intressen ska få styra planering av undervisning eller planering av undervisningsform med 
syfte att främja motivation hos elever i behov av stöd i sitt språk- läs- och skrivlärande och 
därmed främja deras kunskapsinhämtning, vilket är skolans huvuduppdrag enligt Lgr11 
(2016). Robin säger i intervjun att när något är svårt är intresset och därmed motivationen låg 
i detta ämne. Detta skulle innebära att Robins lärare behöver involvera intressen i planeringen 
av undervisningen för att skapa intresse hos Robin och därmed öka motivationen i ämnet. 
Vidare anser Wery och Thomson (2013) att man som lärare måste göra, även de mest 
rutinmässiga uppgifterna roliga för att kunna skapa intresse och motivation hos eleverna. 
Detta innebär att läraren måste tänka på vad som kan kännas tråkigt och gå på rutin i 
undervisningen och eventuellt tänka om kring detta. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv blir 
detta särskilt viktigt då elever som är i behov av stöd i sitt språk- läs- och skrivinlärande 
tenderar att ha en lägre utvecklat inre motivation enligt Wery och Thomson. Informanterna 
gav tydliga exempel på vad de ansåg vara intressant och hur de blir mer motiverade till 
undervisning vilket tydligt står i Lgr11 som ett av skolans uppdrag. Vidare står det i Lgr11 att 
undervisningen ska stimulera eleverna till att utveckla sina intressen och förmågor, vilket 
informanterna i studiens intervjuer tydligt ger uttryck för som en önskan att det ska ske i 
större utsträckning. Robin påtalade i intervjun om att ju mer man lär sig om ett ämne desto 
mer vill man lära sig. "Det man är bra på vill man bli ännu bättre på", säger Robin. Även detta 
belyser Lindqvist (1999) som skriver att all undervisning och hela vårt utbildningssystem bör 
vara uppbyggt på så sätt att elevernas intressen tas i beaktning med syfte att skapa motivation. 
I Lgr11 framgår det att "varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje 
och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter" 
(Utbildningsdepartementet, 2016. s.10) 
 
Informanterna gav exempel på att det var när de arbetade i grupp som de lärde sig något. 
Detta kan kopplas till Maslow (2013) som anser att vår motivation styrs av människans behov 
i en viss bestämd ordning, men att ordningen kan prioriteras om, beroende på vilken situation 
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man befinner sig i. Den sociala betydelsen som informanterna framhäver som viktig för 
motivationen kan kopplas till steg tre på Maslows behovstrappa där samhörighet, kärlek och 
det social interaktion har betydelse. Kim talar om svårigheten att koncentrera sig på lektionen 
om det finns en konflikt med någon och att detta påverkar motivationen. Detta är ett exempel 
på hur ordningen i Maslows (2013) behovstrappa prioriteras om av Kim då Konfliktens 
lösning är helt avgörande för att lärande ska ske, men att de undre behoven fortfarande är 
överordnade de övre stegen. Det vill säga att när Kim berättar att konflikter måste reda ut 
snabbt annars tappas motivationen, vilket betyder att steg tre är i obalans och att man som 
människa hela tiden vill upp till nästa steg. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv bör man som 
speciallärare ha detta i åtanke inför undervisning med syfte att underlätta för elever med 
behov av stöd i sitt språk- läs- och skrivlärande. Det vill säga att utröna alla nya hinder för 
motivation som har uppstått hos eleven innan undervisning kan ske. 

 
Enligt Vygotskij (1999) ligger tanke och språk nära varandra men att det är i mötet med andra 
människor som man utvecklar sitt tänkande, vilket betyder att när informanterna gav uttryck 
för sin förmåga att kunna se sin egen motivationsutveckling över tid, visade de att tanke och 
språk ligger nära men också att de skiljer sig åt. En av informanterna talade om förmågan att 
styra sina inre tankar hade förändrats över tid. Det vill säga att informanten hade märkt en stor 
skillnad på sin egen förmåga att kunna styra sina tankar som äldre än som liten. Detta, är ett 
exempel på hur sambandet mellan tanke och ord växer och utvecklas över tid och att detta 
växelspel mellan kommunikation människor emellan samt det inre pratet är grunden för att 
lärande ska ske (Vygotskij, 2001). Å andra sidan ansåg flera av informanterna att de kan styra 
sin motivation med hjälp av sin inre tanke utan yttre påverkan av exempelvis lärare eller 
kompisar, vilket stämmer väl överens med Wery och Thomsons (2013) forskning som visade 
att elever med hög utvecklad motivationsförmåga behöver ytterst lite yttre påverkan för att 
känna sig lyckade och nöjda med sina bedrifter. Studiens resultat genomsyras av vikten kring 
de sociala relationerna samt att de är avgörande för en informant att gå till skolan över huvud 
taget, vilket stärker tesen kring Vygotskijs (1999) filosofi som menade att språket och tanken 
ligger nära varandra. Detta innebär att vikten av de sociala relationerna som informanterna ger 
uttryck för kan ses som språket, medan informanternas inre motivationen kan tolkas som det 
tanken står för i det sociokulturella perspektivet. Imsen (2006) skriver att människans 
motivation styrs av det som är modernt och ligger i tiden just nu, i de kulturella och sociala 
sammanhang vi lever i. Detta kan kopplas till det som en av studiens informanter som sa att 
motivationen styrs av kompisar och att de härmar varandra. Det vill säga att man som person 
styrs av de sociala sammanhang man befinner sig i just nu. Det kan förklara Vygotskijs 
(2001) idé kring att den inre tanken och språket utvecklas hela tiden i och med de kulturella 
och sociala sammanhangen vi befinner oss i. Hoy (2012) kopplar detta även till skolmoral 
vilket är en intressant tanke, det vill säga att om en skola präglas av hög ambition och 
studiemotivation påverkar det elever som har låg ambition och studiemotivation. Detta 
innebär att elevernas motivation höjs genom de sociala sammanhang de befinner sig i och 
detta är en viktig aspekt att arbeta med som lärare och främst ur ett speciallärarperspektiv då 
man som speciallärare ofta möter elever som inte enbart är i behov av stöd i sitt språk- läs- 
och skrivlärande utan även behöver stöd i att utveckla sin inre motivation. 
 
Majoriteten av informanterna nämner just kompisar som en faktor till att skapa motivation, 
vilket kan kopplas till Tebelius Bodin (2017) som skriver att motivation skapas genom social 
delaktighet, vilket innebär att när en elev känner sig bekräftade och inkluderade i ett socialt 
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sammanhang ökar motivationen och eleven sätter större värde på undervisningen. Imsen 
(2006) menar att motivation är kulturellt kopplat till det som är inne just nu och vad som 
ligger i tiden och just detta gav informanterna uttryck för i intervjuerna genom att tala om 
mediering och de digitala redskap som ligger i tiden just nu, exempelvis Kahoot, som är ett 
digitalt verktyg. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är detta av största vikt att ha i tanken i 
arbete med elever i behov av stöd i sitt språk- läs- och skrivlärande. Det vill säga att 
speciallärare bör hålla sig informerade om vad som ligger i tiden, både sådant som handlar om 
utbildning men även vad som är viktigt för elever i deras sociala och kulturella sammanhang 
de befinner sig i på fritiden. Detta är av vikt då elevers tankar kring vad som påverkar deras 
motivation kommer att ändras över tid, det vill säga att mediering kommer förändras och 
utvecklas över tid enligt Imsen. I arbetet med elever i behov av stöd i sitt språk- läs- och 
skrivlärande är detta extra viktigt, då ett flertal elever som är i behov av stöd även har en lågt 
utvecklad inre motivation. Detta påtalar Wery och Thomson (2013) i sin forskning och de 
anser att det är av största vikt att arbeta metodiskt med elever med lågt utvecklad inre 
motivation. Detta innebär att en speciallärare måste veta vad som är motivationshöjande för 
den enskilde eleven och vad som kretsar i elevens kulturella och sociala miljö. Ur ett 
speciallärarperspektiv bör kunskaper om att all mediering inte är till hjälp för människan utan 
kan även bli ett hinder tas i beaktan (Säljö 2014).  En ytterligare aspekt som kan komma 
finnas kvar som en motivationshöjande faktor över tid är just de sociala sampel och 
kommunikation som Vygotskij (2001) menar är central för att lärande ska ske. Ett centralt 
begrepp som används i ett sociokulturellt perspektiv är den proximala utvecklingszonen, 
vilket innebär "avståndet mellan det som en individ kan prestera ensam utan stöd och vad som 
är möjligt under en vuxens ledning eller i samarbete med mer kapabla kamrater" (Ahlberg, 
2016. s.150). Det stöd som Ahlberg menar kommer från läraren benämns ofta med begreppet 
Scaffolding. Informanterna i denna studie nämnde aldrig just Scaffolding som begrepp, men 
de återkom ofta till begreppet stöttning och vikten av att få rätt stöttning av läraren för att 
motivation skulle uppstå. Att stötta eleverna på rätt sätt är mycket viktigt ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv då elever i behov av stöd i sitt språk- läs- och skrivlärande ofta 
har en lägre självkänsla (Wery och Thomson, 2013). Resultatet i studien kan tydligt kopplas 
till det sociokulturella perspektivet där kommunikation och samspel står i centrum för lärande. 
Ytterligare ett viktigt begrepp är mediering, det vill säga de redskap som människan har 
konstruerat för att kunna kommunicera utan tal, vilket innebär exempelvis skrift och läsande. 
Säljö (2014) påtalar vikten av att förstå att mediering inte är till nytta för människan om hon 
inte kan förstå den fullt ut. Detta kan kopplas till informanterna i studien som alla är i behov 
av stöd i sitt språk- läs- och skrivlärande på olika sätt. Detta innebär ur ett specialpedagogiskt 
perspektiv att specialläraren ibland måste använda sig av andra kanaler för att lärande ska ske 
på ett tillfredställande sätt hos eleverna. Exempelvis på detta är att läraren eller specialläraren 
använder sig av sagor, berättande och teater i undervisningen, som informanterna nämnde i 
intervjun som motivationshöjande undervisning. Forskningsfältet är överens om vilka 
variabler som påverkar elevers motivation i undervisning även nationellt, vilket framkommer 
i forskningsgenomgången för denna studie. Detta innebär att intresse och kommunikation är 
avgörande för att motivation ska uppstå oavsett varifrån man kommer i världen, vilket även 
Säljö påtalar i den sociokulturella teorin när han skriver att vi är alla människor och vi 
härstammar från samma ursprung och vi har alla utvecklats genom kommunikation och att 
språket alltid har varit vårt främsta redskap. 
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I Vaessens, et al. (2017) forskning kring förhållandet mellan bedömning, betyg och 
motivation framkom det att den yttre motivationen visade sig ha negativ effekt på den inre 
motivationen. Detta framkom även i en av intervjuerna, då en av informanterna uppfattade 
yttre belöningar som mindre bra för sin motivation. Detta beskrevs som att föräldrarna gav 
belöningar om man som elev arbetade och lyssnade i skolan. De yttre belöningar som 
informanten syftade på var leksaker, vilket inte hade någon effekt på den inre motivationen, 
enligt informanten. I samtalet kring elevens uppfattningar om motivation nämnde några av 
informanterna betyg som en motivationsfaktor. Eleverna menade att de på sikt strävar efter 
bra betyg. Detta kan kopplas till Vaessens, et al. forskning där det framkom att om betyg ges i 
samband med kommunikation, så visade det sig ge en positiv effekt på den inre motivationen 
hos eleverna. Även Wery och Thomson (2013) menade att kommunikation och beröm är 
avgörande för att öka motivation hos eleven, dock är det viktigt att rikta berömmet mot 
elevens kunskaper och kunskapsutveckling för att lärande ska ske och att elevens inre 
motivation ska kunna stärkas. Majoriteten av informanterna påtalade vikten av att inte göra 
sina föräldrar besvikna, att det var detta som motiverade dem att göra ett bra jobb i skolan. 
Detta kan kopplas till Maslows (2013) behovsteori som menar att behovet av trygghet och 
kärlek från sina föräldrar måste uppfyllas innan behovet av inre motivation kan uppfyllas. I en 
av intervjuerna talade eleven om att när en uppgifts hade klarats av själv och sedan fick ett bra 
betyg så skapas motivation och behovet av självförverkligande stärks. Även detta kan kopplas 
till Maslow och hans behovsteori, men även till Imsen (2006) som menar att skillnaden 
mellan yttre och inre motivation är avgörande i det pedagogiska arbetet. Imsen skriver att 
skolans mål är att uppmuntra eleverna att lära sig med hjälp av sin inre motivation. Detta står 
också i Lgr11(2016) där utbildningsdepartement anser att varje elev har rätt till att växa med 
sina uppgifter och att få utvecklas och känna den inre glädjen som uppstår när man som elev 
har lyckats med en utmanande uppgift, vilket informanter ger uttryck för i intervjun. 
 

5.1.2 Hur elever i behov av stöd i sitt språk- läs- och skrivlärande 
Elevernas beskriver motivationshöjande undervisning 

Alla informanter i studien kunde ge exempel på motivationshöjande undervisning och menade 
på att de kunde se det i nästa varje lektion. Detta kan kopplas till den forskning som Chou, et 
al. (2016) skriver om. Forskarna menar att elevers miljö påverkar deras motivation. Detta gav 
informanter ett tydligt uttryck för i intervjuerna då de påtalade undervisningsmiljön och att de 
kunde koppla undervisningen till motivation. Tydligt framgick det att majoriteten av eleverna 
i denna studie visste att motivationshöjande undervisning är riktad till en hel klass och kan 
därför inte helt anpassas individuellt, vilket förklaras med att alla har olika intressen. Chou, et 
al. menar även att när elevernas motivation är hög så påverkas deras attityd till läsning, vilket 
även kan kopplas till informanternas attityd till skolan. Detta innebär att när eleverna ger 
uttryck för att alla har olika intressen och att alla elever lär sig på olika sätt visar det på att 
eleverna har en positiv attityd till undervisning och därmed har en högt utvecklad inre 
motivation i jämförelse med de informanter som inte kunde ge något exempel på 
motivationshöjande undervisning, då de enbart utgick från deras eget intresse vilket de inte 
kunde se i undervisningen. McGeown et al. (2016) visar i sin forskning att elevernas 
motivation till användningen av undervisningsmaterial skulle kunna höjas om läraren istället 
använde sig av faktaböcker och skönlitterära böcker i undervisningen eftersom elevernas 
motivation höjs när de använder denna form av litteratur. När motivationen hos eleverna väl 
är höjd ökar deras attityd till undervisningsmaterial och läraren kan då återgå till läromedel i 
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undervisningen. Detta gav en informant tydligt uttryck för i intervjun som menade att ett 
exempel på motivationshöjande undervisning var just att eleven fick välja sin läsläxbok själv 
samt att man som elev fick styra sin läsebok som fanns i bänken. Ur ett specialpedagogiskt 
perspektiv i allmänhet är detta en viktig aspekt och ur ett speciallärarperspektiv i synnerhet då 
informanterna i studien ansåg att man som elev lättare fann sin egen motivation när valet av 
undervisningsmaterial var fritt. Även Everaerts et al. (2017) forskning pekar på att en elevs 
inre motivation har en påverkan på elevens lärande på djupet, vilket innebär att 
motivationshöjande undervisning är avgörande för att lärande ska ske.  
 
Lo berättade i sin intervju att den undervisning som var motivationshöjande var då de fick 
arbeta fritt och alla fick välja själva vad de skulle arbeta med i klassrummet. Även detta är ett 
exempel på när läraren väljer undervisning utifrån elevernas motivation. Skaalvik och 
Skaalvik (2016) skriver att elevernas drivkraft ökar när de upplever att skolarbetet har ett inre 
värde för dem. Detta kan kopplas till det informanterna påtalade i intervjun. Informanterna 
menade att motivationen ökade när de fick välja själva, vilket leder till att de finner ett inre 
värde i skolarbetet och undervisningen blir en egen drivkraft. Även Imsen (2006) anser detta 
och menar att undervisningsaktiviteten endast kan hållas igång om eleven upplever 
undervisningen som meningsfull. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är detta intressant och 
särskilt ur ett speciallärarperspektiv då undervisningen av elever i behov av stöd i sitt språk-
läs-och skrivlärande ofta utgår från ett bestämt material, vilket kan leda till att eleven inte 
finner ett riktigt värde i uppgiften. Två av informanterna gav uttryck för att de inte kunde se 
något motivationshöjande i undervisningen. De fokuserade på deras egna intressen och 
menade på att detta inte syntes i klassrummet. Detta kan vidare kopplas till Imsen då dessa 
elever inte ser undervisningen som meningsfull och därmed kan inte deras inre motivation 
stärkas. Exempel på motivationshöjande undervisning som framkom i intervjuerna var 
exempelvis hur läraren planerar långa lektionspass och informanten menade att exempel på 
motivationshöjande undervisning är när läraren har planerat in olika moment i ett långt 
ämnespass. Detta påtalar Wery och Thomson (2013) i sin forskning kring elever och 
motivationshöjande undervisning, de anser att detta ovan är en av lärarens främsta uppgifter i 
skolan. Detta innebär att läraren bör göra även de mest rutinmässiga uppgifterna roliga, 
genom exempelvis att variera undervisningen och koppla undervisningen till elevernas 
intresse. Imsen (2006) skriver att vad som är intressant styrs av människans inre, vilket i sin 
tur är kopplat till människans kultur vilket innebär att människans motivation styrs av det som 
är rätt och ligger i tiden just nu utifrån de kulturella sammanhang vi befinner oss i. Imsen 
(2006), liksom Säljö (2014) menar att detta ändras över tid och utvecklas tillsammans med 
vårt inre och våra sociala sammanhang där språket är en central faktor. Detta kan kopplas till 
de intressen som informanterna kopplade till motivationshöjande undervisning och gav 
exempel på i intervjuerna. 
 
Att fånga elevernas intresse i undervisning är centralt enligt Vygotskij (2001), men även 
Lgr11 påtalar detta och Utbildningsdepartementet (2016) anser att det är skolans skyldighet 
att uppmärksamma och försöka påverka elevernas intresse genom material och en 
intresseväckande framställning av kunskapen. Detta påtalade informanterna som en faktor, 
både när det gäller elevernas uppfattning om sin egen motivation men också i 
motivationshöjande undervisning. Exempelvis menade informanterna att om läraren släpper 
läromedlet och talar fritt, eller om de är glada och ”kan utantill”, ökar det elevens motivation 
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då det blir mer intressant, enligt ett flertal informanter. Vaessen, et al. (2017) påtalar vikten av 
kommunikation i sin forskning och menar att kommunikation med eleverna kan mildra de 
negativa effekterna samt öka studenternas motivation. Exempel på negativa effekter i detta 
sammanhang skulle kunna vara brist på elevens intresse. Detta innebär att elevens intresse 
ökar via kommunikation och socialt samspel med läraren, vilket i sin tur gör att elevens 
motivation ökar. Ur ett speciallärarperspektiv är detta av stor vikt. Det vill säga att skapa 
relation med elever i syfte att finna just deras intressen. En ytterligare aspekt som 
speciallärare bör ta i beaktning är att skaffa egna kunskaper kring ämnet som ska undervisas i  

 
då flera av studiens informanter menade, att om läraren släpper läromedlet och istället berättar 
fritt ökar det motivationen hos eleverna utan att intresse finns från start. En informant 
berättade att lärarna är där för elevernas bästa och att de stöttar eleverna till lärande. Flertalet 
av informanterna nämnde även vikten av att som elev veta syftet med en uppgift. Detta kan 
kopplas till Kamhi och Catts (2014) förklaring på begreppet scaffolding som de menar kan 
delas upp i tre spår där vikten av att förstå syftet med en uppgift är det första spåret. Vidare 
berättade informanterna om hur viktigt det är att förstå en uppgift på riktigt och att lärarna 
förklarar på ett sådant sätt så att man som elev förstår nyttan med lektionerna. Även detta kan 
kopplas till scaffolding och det tredje spåret som Kamhi och Catts förklarar som det 
framtidsorienterade spåret, det vill säga att eleven måste förstå nyttan med uppgiften för att 
lärande ska ske. Informanterna talade till största delen om vikten av att lärarna förstår och 
stöttar eleverna på ett djupare plan, vilket innebär att eleverna vill känna sig förstådda och 
omtyckta som personer för att motivation ska uppstå. En av informanterna menade att det var 
härligt att få känna sig utvald och att lärarna ville anstränga sig just för informanten som 
individ. Detta kan kopplas till den sociokulturella teorin där även Utbildningsdepartementet 
(2016) menar att läraren ska stötta eleverna i deras lärande och att utbildningen ska ta sitt 
avstamp utifrån elevernas behov och intresse. Vidare upplevdes informanterna i studien som 
övervägande positiva och medvetna om deras uppfattningar kring motivation. Detta visade sig 
då studiens informanter visade på stor förståelse och gav uttryck för att alla elever lär sig på 
olika sätt. Detta menar Wery och Thomson (2013) är bevis på elever som har en högt 
utvecklad motivation i sig. Vidare talar Imsen (2006) om vikten av rätt stöttning i 
undervisningen för att lärande ska ske samt att motivation ska uppstå. 
 
Exempel som informanterna i studien gav på yttre belöningar var betyg och att inte göra sina 
föräldrar besvikna. Att inte skapa besvikelse är i sig inte ett exempel på yttre motivation, men 
detta blev kategoriserat under kategorien belöningar då Wery och Thomson (2013) menade att 
beröm och kognitiv respons kan bli en yttre belöning om berömmet fokuseras på elevens 
person och inte på dess handlingar, vilket innebär att den yttre belöningen bli otydlig för 
eleven och kopplas då inte till själva aktiviteten (Imsen, 2006). Forskningen pekar på att yttre 
belöning är mindre bra för elevens inre motivation att prestera, exempelvis menar Vaessen, et 
al. (2017) att yttre motivation som exempelvis betyg påverkar elevernas inre motivation till 
skolarbete. Dock menar Vaessen, et al. att den negativa effekten kan mildras genom 
kommunikation. Detta är en viktig faktor i arbetet som speciallärare, det vill säga att 
kommunikation är mycket viktig för att eleven ska förstå ett betyg och att betygens negativa 
effekt mildras. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv blir detta viktigt att ha i beaktande. Även 
Imsen (2006) påtalar detta och skriver att skillnaden mellan just yttre och inre motivation är 
betydande i det pedagogiska arbetet. Detta blir en paradox i sig då man som lärare å ena sidan 
ska utgå från elevens intresse för att skapa motivation i undervisningen 
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(Utbildningsdepartementet, 2016), men samtidigt ge betyg som påverkar elevernas motivation 
negativt då det är en yttre motivation (Vaessen, et al. 2017). 

 

5.2 Metoddiskussion 

 
Denna studie har en kvalitativ metod vilket är den metod som är bäst lämpad då studiens syfte 
är att undersöka hur några elever i behov av stöd i sitt språk- läs- och skrivlärande beskriver 
motivation. Studiens intention är att beskriva hur några elever som är i behov av stöd i sitt 
språk- läs- och skrivlärande beskriver motivation samt hur elever som är i behov av stöd i sitt 
språk- läs- och skrivlärande beskriver motivationshöjande undervisning. Ett alternativ till 
intervju skulle kunna vara en enkätundersökning men då hade det inte funnits några 
möjligheter att variera intervjufrågorna eller omformulera vissa frågor, vilket är en fördel med 
kvalitativa intervjuer enligt Ahrne och Eriksson Zetterquist (2015). Att använda kvalitativ 
intervju som metod har berikat denna studie då det framkom tydligare svar på studiens 
frågeställningar än om enkät hade valts som metod då informanterna enbart kan lämna korta 
svar. En ytterligare fördel med intervjuer som metod är att intervjuaren har en större frihet 
med standardiserade frågor att hålla sig till men samtidigt ha friheten att lägga till och ta bort 
frågor om behov uppstår. 

 
Att använda sig av observation som metod i denna studie hade inte svarat på 
frågeställningarna då studiens syfte var att ta reda på hur några elever i behov av stöd i sitt 
språk- läs- och skrivlärande beskriver motivation. Trost (2010) påtalar att man som forskare 
ska välja den metod som avser att svara på frågeställningarna. Dock hade 
klassrumsobservationer varit intressant som ett komplement till elevernas beskrivningar 
gällande motivationshöjande undervisning. Intervjuerna spelades in som ett komplement på 
en mobiltelefon. Det finns både för- och nackdelar till att använda ljudupptagare menar Trost. 
En viktig fördel är att kunna gå tillbaka och lyssna flera gånger på intervjuerna. En ytterlig 
fördel som Trost nämner är att man kan ha fokus på sin informant under hela intervjun utan 
att den bryts, detta var av stor vikt under studiens intervjuer då barn intervjuades. Trost 
nämner att tidsaspekten kan ses som en nackdel när man spelar in sina intervjuer, det vill säga 
att det tar tid att transkribera och lyssna på intervjuerna. I denna studie anses fördelarna väga 
upp nackdelarna med ljudupptagning. 

 

5.3 Sammanfattning och lärdomar 
 
Studiens resultat angående hur några elever i behov av stöd i sitt språk- läs- och skrivlärande 
beskriver motivation och motivationshöjande undervisning kan sammanfattningsvis redogöras 
som elevnära, vilket innebär att informanterna gav konkreta exempel på vad som var 
motivationshöjande för just dem, där och då. Vidare framkom det i resultatet att 
informanternas sociala relationer är av stor vikt i det motivationshöjande arbetet, vilket 
innebär att elevernas sociala relationer spelar en stor roll kring arbetet med att höja elevernas 
inre motivation. Även stöttning av specialläraren är en viktig faktor som inte kan bortses från 
ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Detta stämmer väl överens med den teoretiska 
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utgångspunkt som denna studie tar sitt avstamp ifrån och de tankar som Vygotskij (1999) har 
kring det sociokulturella perspektivet, vilket innebär att de sociala sammanhangen och språket 
är ett av våra viktigaste redskap för att utveckla vårt tänkande och skapa nya kunskaper. Att 
utgå från elevernas intresse i undervisningen är avgörande för att lärande ska ske menar 
Vygotskij. Att använda kvalitativ intervju som metod är avgörande för denna studies resultat. 
Vilket innebär att studien hade fått andra resultat och andra svar om studien istället hade 
använt sig av enkäter som metod. (Trost, 2010). 
 

5.4 Slutord och förslag på fortsatt forskning 
 
Sammanfattningsvis blir denna studie intressant ur ett speciallärarperspektiv då informanterna 
har bidragit med beskrivningar samt nya idéer ur ett elevperspektiv. De har även stärkt 
uppfattningar om vad som är viktigt för elever i behov av stöd i sin språk- läs- och 
skrivutveckling, nämligen kommunikation, kunskaper kring elevens intresse och rätt stöttning 
i undervisningen. Slutsats kan dras att elevers beskrivningar av motivation är ett ämne som 
det kan forskas mer kring och att denna studie bara har skrapat på ytan. Vidare 
frågeställningar som framkommit genom detta arbete är att ta reda på lärares beskrivningar 
kring motivation och motivationshöjande undervisning, för att sedan jämföra med elevers 
uppfattningar. Ytterligare spännande forskning är att jämföra elever i behov av stöd i sin 
språk- läs- och skrivutveckling med elever som inte är i behov av stöd. Det vill säga; har 
dessa två elevgrupper liknande uppfattning kring motivation och motivationshöjande 
undervisning, eller skiljer dessa sig åt? 
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Bilaga 1 
 

Hej 

Jag heter Nathalie Österberg och går sista terminen på speciallärarutbildningen vid Karlstads 

universitet. Nu ska jag skriva min uppsats där jag har valt att göra en undersökning med syftet 

att undersöka vad elever tänker kring motivation och motivation i undervisningen.  

Nu undrar jag om det finns möjlighet för mig att genomföra min undersökning på din skola? 

Detta innebär, om du tackar ja, att jag kommer att komma två gånger till skolan och 

genomföra 5–6 stycken elevintervjuer på ca. 30 min vardera.  

 

Mvh  

Nathalie Österberg 

0XX-XXXXXXX 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Bilaga 2 
 
Hej 

Jag heter Nathalie Österberg och går sista terminen på speciallärarutbildningen vid Karlstads 
universitet. Nu ska jag skriva min uppsats där jag har valt att göra en undersökning med syftet 
att undersöka vad elever tänker kring motivation och motivation i undervisningen.  

För att kunna genomföra min undersökning vill jag intervjua ditt barn. Intervjun kommer ta ca 
20 minuter och den kommer ske på skoltid i samråd med klasslärare. För att få ihop data till 
min undersökning kommer jag intervjua 5-10 olika elever mellan veckorna 7 -9. Intervjun 
kommer att spelas in och jag kommer att förhålla mig till vetenskapsrådets etiska principer 
som bland annat innebär att alla elever som medverkar i min studie avidentifieras. Du som 
vårdnadshavare och /eller ditt barn kan välja att avbryta medverkan när ni vill. Principerna går 
att läsa mer om här: https://www.vr.se/etik.4.3840dc7d108b8d5ad5280004294.html 

När mitt arbete är färdigt kommer det publiceras på DIVA (Det Vetenskapliga Arkivet) där ni 
kan komma åt att läsa uppsatsen. 

Med vänlig hälsning 

Nathalie Österberg   Dennis Groth, Karlstads universitet 

      
      

————————————————————————————————————— 

JA, ,jag/ vi samtycker att mitt barn intervjuas  

Ort och datum —————————————————————- 

Barnets namn 

—————————————————————————————————— 

Vårdnadshavares underskrift (vid gemensam vårdnad behövs bådas underskrifter) 

—————————————————————————————————- 

————————————————————————————————— 



 

 

Bilaga 3 
 

Intervjuguide 
 
Informera om: 
• Anonymitet, (inget skall kopplas till intervjupersonen - orter, ålder osv.). 
• Sammanställning av intervjun till intervjupersonen? 
• Hur inspelningen kommer förvaras. 
Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar. 
 
 
Inledande frågor: 
Hur gammal är du? 
Familj? 
Intressen? 
Vilken klass går du i? 
Trivs du i din klass - Kamrater, raster osv.? 
 
Frågor: 
1. Berätta om ditt klassrum?  
 
2. Berätta om din / dina lärare? 
 
3. Vilka skolämnen gillar du bäst? 
 
4. Vilka skolämnen gillar du mindre bra? 
 
5. Hur tänker du kring din egen lust att lära? 
 
6. När i skolan känner du lust att lära? 
 
7. Hur tänker du när du måste göra något i skolan som känns tråkigt? 
 
8. Hur tror du att din lärare tänker om de planerade lektionerna? 
 
9. När känner du att lektionerna är lustfyllda och värdefulla för dig? 
 
10. Hur kan du märka om din/ dina lärare har planerat en lektion så att du ska känna 
att den är lustfylld och värdefull, exempel? 
 
 
Avslutande frågor 
Vill du berätta något mer? 
Känner du att det finns något viktigt som jag inte har frågat? 
 
Informera om: 
Sammanställning av intervju 


