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ABSTRAKT 
Syftet med aktuell studie var att undersöka hur lärare resonerade kring elevers 
motivation och självbild med inslag av och koppling till inlärning, främst läsinlärning. 
Utifrån erfarenheter från VFU har skillnaderna i elevers olika motivation påverkat oss 
starkt, att det finns elever som inte ser någon mening med vissa ämnen eller uppgifter 
och inte tycker det är roligt att gå till skolan. Detta beteende har fångat vår 
uppmärksamhet och lett till att vi valt att studera motivation och självbild.  
 
Frågeställningarna i studien var:  
• Hur resonerar lärare kring elevers motivation till läsning? 
• Hur upplever lärare elevers metakognition? 
• Vilken betydelse anser lärare att elevers motivation och självbild har för 

läsinlärningen? 
 
För att besvara frågeställningarna genomfördes kvalitativa intervjuer. Urvalet utgjordes 
av sex lärare från grundskolans tidigare år med varierande ålder, ämnesbehörigheter och 
antal år i yrket. Intervjuerna transkriberades, analyserades och kategoriserades.  
 
Studien indikerar att motivation är en betydande och relevant aspekt i inlärningen enligt 
respondenterna som också framhäver att en stor del i läraryrket är att främja och hitta 
elevers motivation för att få till en bra skola. Vidare uttalas av respondenterna att 
motivation och självbild är starkt sammankopplade och påverkar lärandet. Således bör 
lärare också arbeta med att stärka elevers självbild och skapa en god lärmiljö med ett 
accepterat klassrumsklimat för att ett aktivt lärande ska ske.   
 
 
 
Nyckelord: motivation, självbild, metakognition, lärande, inlärning, läsinlärning, skola, 
lärare, elever, undervisning.  
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1 INTRODUKTION 
 
Under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder, VFU, har vi träffat på många 
olika barn, elever och lärare. Alltifrån elever med ett väldigt driv, stor motivation och 
intresse av att lära, till elever som inte förstår syftet med skolan och därav gett upp 
och utvecklat ett beteende liknande inlärd hjälplöshet. Detta är något som påverkat 
oss starkt, att det finns elever som inte ser någon mening med vissa ämnen eller 
uppgifter och inte tycker det är roligt att gå till skolan. Detta beteende har fångat vår 
uppmärksamhet och lett till att vi valt att studera motivation och självbild. 
Undersökningen utgår från lärares syn på elevers motivation och självbild i skolan 
och hur det enligt lärarna påverkar inlärningen.  
 
Läsning är viktigt för hela livet och för skolgången och därmed har läsinlärningen 
stor betydelse för elevernas uppfattning om läsning.  I skolan krävs det att elever är 
läskunniga i princip i alla ämnen och för att klara sig i samhället är läskunnighet en 
nödvändighet. För att avgränsa undersökningsområdet fokuserar vi därför på elevers 
motivation och självbild när det gäller läsning och läsinlärning. 
 
Studien bidrar med att ge en inblick i ett antal lärares resonemang och erfarenheter 
kring det valda ämnet, vad tidigare forskning säger om det och vår idé om vad vidare 
studier kan fokusera på. Syftet med studien är att undersöka hur lärare resonerar 
kring förhållandet mellan motivation, självbild och lärande, kopplat till läsinlärning. 
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2 BAKGRUND 
 
Det här kapitlet definierar olika begrepp som är relevanta för studien och ur vilken 
synvinkel dessa begrepp används. Detta på grund av att det finns olika tolkningar av 
begreppen. Vidare presenteras tidigare forskning och litteratur som är relevant för 
studien.  

2.1 Definitioner av begrepp  
Motivation 
Swalander (2009) behandlar begreppet motivation i sin studie och hävdar att det är 
nära besläktat med självbild. Enligt Pintrich och Schunk (2002) finns det många 
definitioner av motivation och det råder stor meningsskiljaktighet över vad begreppet 
innefattar. Innebörden i begreppet har också förändrats med tiden och tidigare har 
motivation definierats som en inre drivkraft till att utföra vissa handlingar, som ett 
slags medfött behov (a.a.). Nu uttrycks motivation som en process och inte en 
produkt (a.a.). Swalander (2009) nämner att motivation även ligger nära begreppet 
mål och enligt Pintrick och Schunk (2002) krävs engagemang för att nå målet. 
Pintrick och Schunk (2002) förklarar motivation som något som kräver en fysisk 
eller psykisk aktivitet och de påpekar också att motivation inte är något som fysiskt 
kan ses eller tas på. Enligt Giota (2006) fungerar människors motivation som en del 
av den sociala omgivningen. Denna studie använder begreppet likt Pintrich och 
Schunks (2002) sammanfattning av motivation, det vill säga att motivation är en 
inledd målinriktad långvarig process. 
 
Självbild 
Taube (2007) väljer att använda Cooleys (1902) uttryck spegeljaget för att definiera 
begreppet självbild som innebär vår värdering av oss själva som påverkas av andras 
uppfattning och värdering av oss. Det innebär vår och andras uppfattning angående 
akademiska prestationer, könsroller, sexualitet, socialt beteende och etnisk 
tillhörighet. Självbild är svaret på frågan ”vem är jag?” (Burns, 1979). Självbild är ett 
begrepp som har många sidor och innefattar ett flertal likartade begrepp vilket 
försvårar en renodlad definition. Forskare som Mead (1976) och Taube (2007) har 
liknande definitioner för begreppen jaget, självuppfattning, självbegreppet m.fl.  I 
denna studie används begreppet enligt Taube (2007), Cooleys (1902) och Burns 
(1979) definition som vår värdering av oss själva som påverkas av andras 
uppfattning och värdering. 
 
Metakognition 
Lundberg (2010) beskriver metakognition som medvetenhet om den egna 
tankeprocessen. Han förklarar medvetenhet om tankeprocessen och inlärningen som 
en förutsättning för aktiv läsning (a.a.). För att utveckla olika strategier till läsning 
behöver eleven vara medveten om sin förståelse och veta när förståelsen brister 
(a.a.). Reflektion över det egna lärandet är inget som kommer automatiskt hos barn 
enligt Taube (2007), men det är en pedagogisk tillgång i lärprocessen. Lärare bör 
uppmuntra elever att sätta upp egna mål och kontrollera och utvärdera sitt eget 
lärande (Taube, 2007). Lundberg (2010) framhåller att en god läsare med 
metakognitiva färdigheter visar sitt kunnande genom god användning av 
lässtrategier, till exempel: syftet med läsningen, hur läsningen ska ske (skumning av 
texten eller noggrann bearbetning), identifiering av vad som är viktigt i texten och en 
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förståelseavvägning. I denna text talas det om metakognition som elevens tankar 
eller uppfattningar om sitt eget lärande enligt Lundbergs (2010) användning av 
begreppet.  
 
Läsning 
Enligt Lundberg (2010) måste en läsningsdefinition vara heltäckande eftersom 
läsning innefattar allt från att läsa kartor och skyltar till att läsa textremsan på tv eller 
romaner i sin helhet. Kusdemir Kayiran och Karabay (2012) beskriver att läsning 
inte bara är förmågan att kunna ljuda bokstäverna till ord, utan även att ha förmågan 
att tolka budskapet i ordet. Liknande definierar Taube (2007) läsning som förmågan 
att ta till sig betydelsen av något skrivet och nämner två processer - avkodning och 
förståelse - och förklarar att dessa tillsammans krävs för att uppnå läsning. När det 
talas om läsning i denna text avses begreppet användas så som Taube (2007) och 
Kusdemir Kayiran och Karabay (2012) definierar det, det vill säga att läsning är både 
avkodning och förståelse. 
 

2.2 Motivation  
I följande avsnitt beskrivs olika typer av motivation samt tidigare forskning kring 
bidragande faktorer och miljöer gällande motivation. Avsnittet är indelat i följande 
större rubriker: Motivationsklimat och lärmiljö, skoleffekter och mål samt 
Elevperspektiv.   
 
Inre motivation  
Leroy, Bressoux, Sarrazin och Trouilloud (2007) tar stöd i ett flertal studier när de 
påstår att relationen mellan inre motivation och akademiska framgångar är en 
vinnande faktor. Inre motivation förklaras som en handling av fri vilja och ett 
utförande av en aktivitet för sin egen skull (a.a.). Giota (2002) beskriver att elever 
som strävar mot lärandemål är inre motiverade och studerar för att utveckla sin 
förståelse, och förbättra sina kompetenser, genom egna uppsatta kriterier eller 
premisser. De elever som strävar mot mer långsiktiga mål har över lag större 
framgång i skolsituationer enligt Giota (2002). Leroy m.fl. (2007) konstaterar att inre 
motivation är den absolut mest fördelaktiga motivationsformen när det gäller 
inlärning då det sporrar elever att anta utmaningar, stärka sina förmågor och orka ta 
sig igenom svårigheter eller motgångar.  
 
Yttre motivation  
Giota(2002) beskriver yttre motivation som en strävan efter prestationsmål. Med det 
förutsätts att elevers motivation till lärande ligger i andra personers krav eller 
förväntningar på dem. Elever jobbar då, enligt Giota (2002), för att uppfylla till 
exempel lärares eller föräldrars krav och förväntningar precis som Leroy m.fl. (2007) 
också lyft fram. Även Taube (2007) belyser hur betydande föräldrarnas 
förväntningar är för att barn ska lyckas i skolan. 
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2.2.1 Motivationsklimat och lärmiljö  
Leroy m.fl. (2007) beskriver att kvalitén av elevers motivation till stor del hör ihop 
med elevens relation till läraren och vilken lärmiljö och klassrumsklimat som skapas. 
Detta är, enligt Giota (2002), väldokumenterat inom motivationsforskningen, att 
klassrumsundervisningen och lärar-elev-interaktioner kan uppmuntra till eller 
förhindra elever till lärande och eget ansvar.  
 
Både Giota (2002) och McCabe (2006) uttrycker att instruktioner, material och 
överlämnande av uppgifter samt att lärares krav och förväntningar påverkar elevers 
självuppfattning och motivation samt prestationer i skolan. Enligt Mc Cabe (2006) är 
lärares ärlighet viktig. Om en lärare konstaterar att en elev var framgångsrik har det 
sannolikt inte något positivt värde för eleven om så inte var fallet. Detta påverkar 
lärarens trovärdighet negativt (a.a.). Vidare poängterar McCabe (2006) att firandet av 
en elevs framgång av en enkel uppgift inte heller kommer vara stärkande eftersom 
eleven uppfattar att läraren antingen har låga förväntningar och inte tror på elevens 
förmåga, eller också att läraren tror att eleven bara klarar av lätta uppgifter.  
 
Mängden uppgifter och variationen inom uppgifterna är också viktigt för att både 
fånga och behålla elevers intresse. Undervisningen måste vara individanpassad. En 
uppgift får varken vara för svår eller för lätt eftersom den då kan skapa ångest hos 
eleven eller bli för tråkig. De flesta elever jämför sig själva med de duktigaste 
eleverna enligt Giota (2002). För att då undvika att framstå som inkompetent, och för 
att inte tappa sitt egenvärde, har forskning visat att elever använder sig av två 
strategier, antingen undviker elever lärsituationen eller också försöker de konkurrera 
eller tävla med varandra. (Giota 2002). 
 
Lärare som är stödjande och uppmuntrande till en självständig lärmiljö där elevernas 
inre motivation stimuleras med feedback och individbekräftelse, leder enligt Leroy 
m.fl. (2007) till större framsteg och uppgiftsbehärskande.  Detta slag av 
motivationsklimat och lärmiljö kallas för ”autonomy supportive” – ett klimat som 
uppmuntrar självständighet, och motsatsen till denna motivationsmiljö är det 
kontrollerande motivationsklimatet. Lärare som skapar ett kontrollerande klimat 
identifieras med att talutrymmet främst upptas av läraren, att elevernas inre 
motivation inte stimuleras och att självständiga uppgifter är sällsynta. Här är det 
läraren som bestämmer vad som ska läras och hur det ska genomföras och villkorliga 
belöningar och feedback utges därefter. I en sådan klassrumsmiljö upplevs lärare ofta 
som mer kritiska och missnöjda, vilket innebär att elever gör saker som läraren vill, 
för att antingen bara göra läraren nöjd eller för att undvika obehag. Detta är också 
yttre motivationsfaktorer. (Leroy m.fl. 2007). 
 
Leroy m.fl. (2007) gör klart att elever med lärare som uppmuntrar till självständighet 
(inre motivationsmiljö) jämfört med elever som har kontrollerande lärare 
(yttermotiverande lärmiljöer/klimat) får högre inre motivation, självförtroende och 
känsla av kompetens. Dessutom uppnår de eleverna bättre resultat, högre förmåga 
och är mer engagerade och involverade i skolan.   
 

2.2.2 Skoleffekter och mål 
Giota (2002) visar forskning som diskuterar varför vissa skolor lyckas bättre än 
andra med att gynna utvecklingen för eleverna. Trots forskning om effektiva skolor 
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saknas teorier för att förklara dessa forskningsresultat. Ett sätt att förklara 
skoleffekterna är genom olika psykologiska processer, till exempel genom att 
jämföra om de mål som skola, samhälle och lärare sätter upp för elever stämmer 
överens med en elevs egna mål med utbildningen (a.a.). Pintrich och Schunk (1996) 
hävdar att alla motivationsforskare är överens om att både elevers nutida och deras 
framtida mål med sin skolgång påverkar elevernas motivation. Skulle lärare endast 
jobba för att hålla ordning i klassrummet och undvika ineffektivitet medan en elev 
har kreativa mål så krockar, enligt Giota (2002), lärares och elevers målsättning och 
bristen på balans hindrar troligtvis elevers motivation till lärande.     
 
Dold läroplan 
Andersson (1999) tar upp att det i skolan finns en dold läroplan. Mycket i skolan 
handlar om att elever ska lära sig saker som egentligen ligger utanför läroplanen så 
som att vänta på sin tur, underkasta sig lärarens och skolans makt samt följa 
schemaordningen (a.a.). Det blir exempelvis ofta avbrott i arbetet för eleverna på 
grund av raster eller annan schemalagd aktivitet (a.a.). Enligt Giota (2002) lär sig 
vissa elever att några elever är värda mer än andra och en del elever lär sig att de är 
misslyckade och värdelösa och att skolan är orättvis. Enligt Andersson (1999) 
kommer således många elever att uppleva att saker som de är bra på inte räcker till i 
skolan.    
 

2.2.3 Elevperspektiv 
Giota (2002) framhåller att social kompetens hos elever har stor betydelse för elevers 
framgång i skolan. Begreppet social kompetens innefattar färdigheter, kunskap och 
motivation men, fokus ligger på ett interpersonellt plan. Vissa sociala mål tycks ha 
positiv inverkan på skolprestationer, så som socialt ansvarstagande och konkurrens. 
Lärare måste reflektera över och inse sin egen betydelse för de krav och 
förväntningar som finns på eleverna i skolan. (Giota, 2002). 
 
Hur en elev får återkoppling på uppgifter och efter vilka kriterier en uppgift blir 
bedömd har betydelse för elevers motivation. Viktig feedback är avgörande för 
elevens framtida steg mot individens personliga mål. Giota (2002) påpekar att den 
internationella motivationsforskningen nästan uteslutande ses från ett 
vuxenperspektiv och att en ytterst liten del av forskningen tar hänsyn till både elevers 
yttre livsvillkor och deras inre värld. Vuxna behöver reflektera över elevers totala 
livssituation och kunna se elever utifrån personliga förutsättningar ur ett större 
perspektiv, som inte enbart är skolbetingat, det vill säga att se elever som kompetenta 
jämlikar med viktiga tankar och egna målsättningar. Om en elev bemöts enligt 
individens egna villkor kan ett djup upptäckas i varje individ, där starka områden kan 
väga upp de svaga områdena hos individen. Att eleven själv får möjlighet att påverka 
sitt lärande, till exempel genom att bestämma tempo och hur uppgifterna ska lösas, är 
också viktigt för motivationen och uppmuntrar till eget ansvar för sitt lärande. (Giota, 
2002). 
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2.3 Självbild och självkänsla 
Självet är ett rörligt och multidimensionellt begrepp som är grunden för en individs 
motivation och utveckling av olika kompetenser (Giota, 2006). Burns (1979) klargör 
att självbilden inte är något som uppstår från en dag till en annan och med det menas 
att självbildens utvecklingsprocess aldrig tar slut utan fortsätter genom hela livet. För 
att skapa en självbild måste barnet kunna sätta sig i en utomstående situation och 
betrakta sig själv både som objekt och subjekt och bli medveten om andra perspektiv. 
Det är först då medvetenheten om andras värderingar av en själv uppstår. Burns 
(1979) beskriver fem betydande aspekter vad gäller självbilden och värdet av dessa 
varierar under olika perioder av livet:   
 

1. Kroppsbilden, en utvärdering av det fysiska jaget som ett strikt objekt.  
2. Språk, förmågan att begreppsliggöra och sätta ord på sig själv och andra. 
3. Tolkad feedback av personer i omgivningen kring hur personen i fråga står i 

relation till sociala normer och värderingar.  
4. Identifiering med lämplig, stereotyp, könsrollsmodell. 
5. Uppfostran.  

 
Naturligvis agerar inte dessa aspekter självständigt utan i relation till varandra som 
ett sammanvävt tyg av det sociala livet (Burns, 1979). En bra eller dålig självkänsla 
och självbild under skoltiden är ofta relaterad till skolprestationer och social 
kompetens enligt Giota (2002). Självkänslan och elevens självbild påverkas av hur 
andra bedömer och bemöter dem. Det påverkar i sin tur elevens egen utveckling 
(a.a.). 
 
Giota (2002) belyser problemet att vissa elever kan gå in i ett självdestruktivt 
lärande, till exempel genom att inte göra läxor eller att undvika att läsa på inför ett 
prov. Detta gör eleven för att skydda sin självkänsla genom att misslyckandet då 
beror på att eleven inte hade läst på (a.a.). Det här tar även Swalander (2009) upp då 
hon uttrycker att vissa elever strävar efter att lyckas medan andra strävar efter att 
undvika misslyckande, men Swalander (2009) drar fenomenet längre än så och 
beskriver beteendet som inlärd hjälplöshet. Det blir som en ond cirkel då låg 
självkänsla och lågt självförtroende leder till låga prestationer som i sin tur leder till 
minskad motivation och till sist även sämre uthållighet eller passivitet (a.a.). 
Swalander (2009) belyser att lärarens roll i sådana situationer är viktig för om läraren 
inte heller tror på eleven så överförs den värderingen och ger både lärare och elev en 
attityd färgad av negativitet och hopplöshet vilket inte gynnar något lärande.  Mycket 
är vunnet i lärandeprocessen om läraren lyckas få eleven att utmana sitt 
självförtroende och ta sig an nya uppgifter (McCabe, 2006).  
 
Signifikanta andra 
Burns (1979) beskriver att olika typer av kommunikation och feedback, som 
vanligtvis ges av vänner och familj, påverkar och involveras i den subjektiva 
uppfattningen som en individ har om sig själv. Burns (1979) påpekar att självbilden 
är något som börjar formas och skapas redan i tidig ålder hos ett barn (a.a.). Han 
förklarar att föräldrarna och deras uppfostran är särskilt avgörande i formandet av 
barnets självbild och i förlängningen också av barnets självförtroende (a.a.). 
Taube(2007), Giota (2002) och Leroy m.fl. (2007) konstaterar att föräldrars 
betydelse för barns motivation och självbild är väsentlig. Burns (1979) beskriver 
självbilden som något man lär sig och eftersom barnet är fysiskt, emotionellt och 
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socialt beroende av föräldrarna så har de en unik position att influera barnets syn på 
sig själv.  
 
Enligt Burns (1979) är det familjevillkor präglat av kärleksfull acceptans med 
bestämda tydliga riktlinjer och regler för accepterat beteende som starkt främjar 
utvecklandet av ett gott självförtroende. Även att uppmuntra och respektera barnets 
egna initiativ, så länge det är inom de riktlinjer som är accepterade, gynnar också 
barnets självförtroende. Det som har absolut störst inflytande när det gäller barnets 
uppfattning om sig själv i skapandet av självbilden, är föräldrars/föräldrafigurers 
kvalitativa, emotionella tillgänglighet. Välstånd och socioekonomiska nivåer är inte 
särskilt avgörande för högt självförtroende. (Burns, 1979). 
 
Self-efficacy 
McCabe (2006) beskriver self-efficacy som en betydande faktor för en individs 
motivation. Han definierar begreppet som hur en person förhåller sig till en specifik 
uppgift och hur bra personen tror sig klara av uppgiften. Samma individ kan ha olika 
self-efficacy beroende på uppgift. Det är möjligt att ha en bra självbild men samtidigt 
en låg self-efficacy i något visst ämne eller i en specifik situation. McCabe (2006) 
hänvisar till studier som konstaterar att det finns ett samband mellan den 
nedåtgående trenden av elevers motivation till läsning och en minskad tro på den 
egna förmågan att läsa. Om en elev har positiv self-efficacy och en uppgift har 
betydelse för eleven kommer sannolikt ett större engagemang för uppgiften infinna 
sig. En elevs medvetenhet om indikatorer till sin egen framgång är en kritisk punkt 
för hur elevens self-efficacy utvecklas och då även hur elevens motivation 
upprätthålls. (McCabe, 2006). 
 

2.4 Läsning 
Kusdemir Kayiran och Karabay (2012) beskriver läsning som en process av seende, 
tillägnelse och förståelsen av ord, meningar, symboler och tecken som hör till 
skrivandet. Läsförståelse innebär enligt Lundberg (2010) en mängd olika mentala 
processer såsom att bearbeta satsernas uppbyggnad, utnyttja sammanlänkande 
småord, läsa mellan raderna och att använda tolkningsscheman. För att en individ ska 
kunna ta till sig uppläst text krävs det att personens förkunskaper aktiveras (a.a.).  
  
Förutsättningen för att elever ska utvecklas och bli goda läsare kräver en vilja att läsa 
och inte bara förmågan att kunna läsa. Saknar en elev motivation till läsning kommer 
inte ens den mest kompetenta läsaren att engagera sig. Detta i sin tur påverkar 
elevernas läsförståelse. Utan motivation blir eleverna inte engagerade och utan 
engagemang blir det svårare att ta till sig en text och få förståelse. (Swalander, 2009). 
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3 SYFTE 
 
I tidigare forskning framkommer att elevers motivation och självbild i stor grad 
påverkar deras inlärning. Syftet med studien är att undersöka hur lärare resonerar 
kring förhållandet mellan motivation, självbild och lärande, kopplat till läsinlärning. 
 
Frågeställningarna är: 

• Hur resonerar lärare kring elevers motivation till läsning? 
• Hur upplever lärare elevers metakognition? 
• Vilken betydelse anser lärare att elevers motivation och självbild har för 

läsinlärningen? 
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4 METOD 
I följande kapitel redogörs för valt undersökningsinstrument, undersökningsgrupp 
samt genomförandet av undersökningen inklusive förberedelser och bearbetning av 
empiri. Därefter följer en diskussion kring studiens tillförlitlighet. Avslutningsvis 
redogörs för de etiska aspekterna som under hela genomförandet har beaktats. 
 

4.1 Undersökningsinstrument 
För att besvara syfte och frågeställningar i denna studie gjordes undersökningen 
genom kvalitativa intervjuer med lärare. Intervjufrågorna i studien var öppet 
formulerade så som kännetecknas av en kvalitativ intervju, för att ge utrymme åt 
respondenten att svara omfattande och beskrivande med fritt talutrymme i enlighet 
med vad Patel och Davidson (2011) förespråkar.  
 
Intervjuunderlaget för denna studie byggde på frågor med relativt hög 
standardisering baserat på att frågorna är förformulerade och i en förbestämd 
ordning, som beskrivs av Patel och Davidson (2011). Graden av standardisering 
sjunker dock i och med flexibiliteten vad gäller eventuella följdfrågor. Studiens 
intervjuunderlag hade låg strukturering då frågorna var öppet formulerade för att få 
ett så fritt talutrymme för respondenten som möjligt. Hög strukturering kan 
identifieras av till exempel fasta svarsalternativ (Patel & Davidson, 2011). 
 

4.2 Undersökningsgrupp 
Urvalet bestod av lärare i förskoleklass samt i årskurserna 1-3. Eftersom studien 
berör läsinlärning blev den naturliga urvalsgruppen lärare för lägre åldrar eftersom 
det är då läsinlärning är i fokus. Undersökningsgruppen utgjordes av endast 
kvinnliga respondenter i varierande åldrar. Respondenternas utbildning varierade 
mellan förskola-/förskoleklasslärare, lågstadielärare och 1-7 lärare med olika 
ämnesbehörighet. Samtliga respondenter hade dock behörighet i svenska och några 
hade även utbildning inom specialpedagogik. Respondenterna hade flera års 
yrkeserfarenhet som varierade mellan ca 10-30 år. I studien görs inga markeringar 
eller skillnader mellan vare sig utbildningsnivå, ålder, erfarenhet eller aktuell 
arbetssituation, till exempel vilken årskurs respondenten undervisade vid tillfället. 
Urvalet respondenter gjordes genom ett så kallat bekvämlighetsurval. I rådande 
studie innebar det att den tillfrågade undersökningsgruppen utgjordes av tidigare 
kontakter, i detta fall med handledare från VFU-perioderna samt lärare från tidigare 
kända skolor för intervjuarna. På grund av bekvämlighetsurvalet genomfördes 
intervjuerna i två skilda kommuner eftersom det var där kontakterna fanns. Totalt 
kontaktades åtta lärare för intervjuer varav sex svarade och samtyckte till intervju. 
Följaktligen bokades sex intervjuer med lärare från fyra olika skolor. De två lärarna 
som inte besvarade förfrågan räknades som bortfall och ytterligare förfrågningar till 
andra lärare gjordes inte då sex intervjuer var en hanterbar undersökningsgrupp som 
ansågs kunna ge tillräckligt underlag för studiens syfte. 
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4.3 Genomförande 
Kapitlet genomförande redogör för hur insamlandet av empiri gick till och 
disponderades. Kapitlet är indelat i följande rubriker, förberedelser, intervjuer samt 
bearbetning av datamaterial/empiri. 
 

4.3.1 Förberedelser 
I denna studie genomfördes en provintervju på en person som tillhörde lämplig 
kategori men som har för nära relation till en av intervjuarna för att vara tillförlitlig 
som respondent i undersökningen. Lantz (2007) framhåller att det med fördel kan 
genomföras provintervjuer innan det är dags för de riktiga intervjuerna, för att 
granska intervjuunderlaget på så sätt att frågorna är förståeliga och svaren blir 
någorlunda som intervjuaren avsett och därmed relevanta för syfte och 
frågeställningar. Provintervjun resulterade i ändrad turordning av frågorna samt 
insikten om att det skulle vara fördelaktigt att skicka ut frågeformuläret (bilaga 1) till 
samtliga respondenter i förväg så att dessa kunde förbereda sig och därmed ge 
genomtänkta svar.  
 
Kontakten med respondenterna skedde i flera steg och vid första kontakten 
förklarades kort vad examensarbetet handlar om och en önskan om deltagande för 
intervjuer framfördes (Patel & Davidson, 2011). När en kontakt etablerats och 
godkännande om medverkan var fastställt bokades tid för intervjutillfället. I samband 
med bekräftelse av tiden skickades missivbrevet ut (bilaga 2) och även 
frågeformuläret (bilaga 1) med en önskan att respondenten, i mån av tid, läste 
igenom frågorna före intervjutillfället.   
 

4.3.2 Intervjuer 
Intervjuerna skedde i samtliga fall på respondenternas arbetsplatser, i klassrum eller 
grupprum. Platsen bestämdes av respondenten för att denne skulle känna sig trygg. I 
de flesta fall förblev intervjun ostörd men i enstaka fall var det någon elev eller lärare 
som gick genom klassrummet. I övrigt var det en lugn miljö runt omkring. Alla 
intervjuer genomfördes av båda intervjuarna och skedde vid ett bord med 
inspelningsinstrumentet i mitten. Då bekantskap endast fanns med två av 
respondenterna sedan innan, började varje intervjutillfälle med en kort presentation 
av intervjuarna och studiens syfte, samt genomgång av respondenternas etiska 
rättigheter som medverkande i studien. Därefter startades inspelningen och frågorna 
ställdes utifrån intervjuunderlaget (bilaga 1) i den bestämda ordningen. Intervjuarna 
turades om att ställa frågorna men följdfrågorna ställdes spontant. En följdfråga som 
ställdes under första intervjun gav så pass intressant svar och väckte diskussion 
mellan intervjuarna och respondenten att det blev en återkommande fråga i 
kommande intervjuer och kallades därefter ”fråga 11”. Frågan löd som följer: Anser 
du att elevernas självbild stämmer överrens med din bild av eleven? Instämmanden 
och uppmuntrande nickningar förekom i stor utsträckning för att få respondenten att 
känna sig säker och trygg med att svara på frågorna. Intervjuerna varade allt emellan 
17 minuter upp till 79 minuter.     
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4.3.3 Bearbetning av datamaterial/empiri 
Bearbetningen av materialet från intervjuerna skedde samma eller nästföljande dag. 
Intervjuerna transkriberades och ur materialet uteslöts mummel, medhållande från 
intervjuarna samt tillfällen då flera personer pratade samtidigt eftersom det då var 
svårt att urskilja vad som sades. Från vissa intervjuer uteslöts även större stycken då 
respondenten påpekat, eller intervjuarna ansett, att det inte skulle tas med av någon 
anledning, till exempel att det var för utlämnande. Enligt Patel och Davidson (2011) 
är det vanligt att skriva ut sitt transkriberade material för att hantera det i 
pappersform. Således skrevs materialet ut då transkriberingen var genomförd. 
Därefter lästes materialet igenom flera gånger med utgångspunkt i frågeställningarna 
och markerades med överstrykningspenna följt av färgkodning. Det utvalda 
materialet analyserades och svaren jämfördes med varandra och sorterades in i 
lämpliga kategorier utifrån frågeställningarna samt under andra kategorier som 
resultatet visade.  
 
Disponering 
I resultatkapitlet valdes att göra samtliga citat, som användes, till blockcitat trots 
varierad längd och radantal för att på ett lättare sätt kunna urskilja vad som 
bokstavligen sades av respondenterna samt ur konsekvenssynpunkt. Respondenterna 
särskiljs inte med olika benämningar och tillfällen då flera citat är staplade på 
varandra kommer sig av att olika respondenters svar stärker varandra.  
 

4.4 Tillförlitlighet  
Validiteten, det vill säga undersökningsprocessens giltighet (Trost, 2010), i rådande 
studie gynnades genom konstruktionen av intervjuunderlaget, då det var väl 
genomtänkt så att intervjufrågorna omfattade det studien avsågs undersöka. Även 
provintervjun som genomfördes gynnade studiens validitet eftersom det säkerställde 
att frågorna gav svar som var betydande för undersökningen.  Med frågeställningarna 
som utgångspunkt sorterades varje intervjufråga in under respektive frågeställning. 
Genom att intervjuerna spelades in och transkriberades minskades den mänskliga 
faktorn i tolkandet och antecknandet av respondenternas svar. Möjligheten att gå 
tillbaka och lyssna på det inspelade materialet och tillgången till transkriberingarna 
ökade därmed tillförlitligheten, eftersom allt material bearbetades flera gånger.  
 
Under provintervjun upplevde intervjuarna dock att respondenten hade svårt att 
förstå vissa frågor på grund av de öppna formuleringarna och det krävdes repetition 
och förklaring av några frågor för att få ett givande svar. En av respondenterna bad 
att få intervjufrågorna i förväg, då personen vid ett annat tillfälle intervjuats med 
ljudupptagning och känt sig obekväm på grund av bristande möjlighet till 
förberedelse. Det i samband med resultatet av provintervjun gjorde att intervjuarna 
valde att skicka ut frågorna till alla respondenter i förväg för att få genomtänkta och 
tillförlitliga svar.  
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4.5 Etiska aspekter 
Studien tar hänsyn till vetenskapsrådets fyra huvudkrav för forskningsetik; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Informationskravet uppfylldes vid en första kontakt eftersom respondenten då blev 
informerad om syftet med studien och intervjun. När respondenterna samtyckt till 
deltagande och en intervju bokats, skickades ett missivbrev ut (bilaga 2) där 
respondenterna mer utförligt informerades om syftet för undersökningen och om 
varje individs etiska rättigheter inför intervjun. I missivbrevet (bilaga 2) berättades 
det även om studiens offentliga publikation. Dock framgick inte tydligt var och hur 
respondenterna kunde ta del av studien. Det korrigerades genom muntligt 
förtydligande vid varje intervju och följdes av ett erbjudande om mailutskick med 
den färdigställda studien. 
 
Informationskravet innebär att delatagarna i studien informeras om syftet med 
undersökningen och vad undersökningen avser bidra till. Viktigt är att det tydligt 
framgår i informationen att deltagandet är frivilligt och det är även önskvärt att det 
informeras om var och hur studien kommer att publiceras. (Vetenskapsrådet, 2002).    
 
Konfidentialitetskravet betyder enligt Vetenskapsrådet (2002) att det är viktigt att 
alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Patel och Davidson (2011) beskriver också 
vikten av att värna om de enskilda individernas integritet, vare sig individerna själva 
väljer att lämna berörd information eller inte. I missivbrevet (bilaga 2) förklarades att 
deltagandet i studien behandlas helt konfidentiellt, vilket innebär att det inspelade 
materialet bearbetades, transkriberades och användes i studien för 
forskningsfrämjande syfte. Det inspelade materialet raderades därefter och i studien 
går det inte att identifiera varken individ, skola eller kommun, i enighet med 
konfidentialitetskravet.  
 
Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att respondenterna måste 
samtycka till deltagande och att varje individ själv har rätt att bestämma på vilka 
villkor deltagandet sker. Detta framgick i missivbrevet (bilaga 2) och gavs som 
inledning vid intervjuerna, att varje respondent när som helst fick avbryta intervjun 
utan ifrågasättande eftersom medverkandet var helt frivilligt och därmed var 
samtyckeskravet uppfyllt.  
 
Nyttjandekravet säger att uppgifter och data inte får användas till någon annat än det 
som avsetts eller informerats om i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Det förekom 
inga personuppgifter eller andra uppgifter relaterade till enskilda individer, specifik 
skola eller kommun i studien. Den information som framkom under intervjuerna 
användes enbart till denna studie. 
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4.6 Metoddiskussion 
Val av undersökningsinstrument 
Intervjuer är ett mer personligt undersökningsinstrument än enkäter eftersom en 
intervju är ett möte mellan intervjuare och undersökningsgrupp. Ett ömsesidigt 
intresse krävs för en bra respons, och vid intervjuer kan detta skapas, vilket ansågs 
positivt för studiens syfte. En nackdel med enkäter i stort är att responsen sällan blir 
som önskat eftersom många enkäter vanligvis inte blir besvarade. Enkäter har också 
oftast en hög strukturering vilket inte ger möjlighet för respondenten att utveckla sina 
svar och berätta utförligt om upplevelser och erfarenheter. På grund av syftets 
formulering ansågs inte enkäter kunna besvara syfte och frågeställningar.  
 
Intervjusituationen 
Flera respondenter kommenterade intervjusituationen vad gällde inspelningen och 
det framgick att några av respondenterna var besvärade av situationen till en början, 
detta trots tydlig information om inspelning och de etiska rättigheterna för 
respondenten. En medveten tanke fanns innan intervjuerna att det kunde upplevas 
som obekvämt att bli inspelad. Valet föll ändå på att spela in då det eliminerar 
intervjuarnas egna tankar, tolkningar och värderingar i anteckningar som annars 
förekommer. Dessutom möjliggjordes en helt annan närvaro och koncentration för 
intervjuarna då stressmomentet att hinna ställa frågor, lyssna och skriva uteslöts med 
hjälp av inspelade intervjuer som sedan i lugn och ro kan analyseras och vid behov, 
repeteras.  
 
Under vissa intervjuer upplevdes att respondenten strävade efter att svara ”rätt” på 
frågorna, att frågorna var svåra och att respondenten sökte stöd och medhåll från 
intervjuarna för att få bekräftelse på att de svarat ”rätt”. Kanske berodde det på att 
syftet inte diskuterades tillräckligt tydligt vid intervjutillfället så att det framgick att 
undersökningen baserades på lärares resonemang och upplevelser. För att få en så 
bra och givande intervju som möjligt är det enligt Patel och Davidson (2011) viktigt 
att klargöra för individen att dennes bidrag är betydelsefullt. Även syftet bör 
noggrant förklaras (a.a.). Vid intervjuerna hade det behövts förtydligas att det inte 
fanns rätt eller fel svar på intervjufrågorna och att intervjuarna inte hade för avsikt att 
varken kontrollera eller granska lärarnas jobb. Det kan ha påverkat resultatet i 
studien negativt.  En van undersökare med större erfarenhet hade förmodligen varit 
tydligare med denna information och troligtvis då fått en mer avslappnad intervju 
och då kanske även ett annorlunda resultat.  
 
Intervjuerna skedde med två intervjuare och en respondent vilket kan ha påverkat 
maktstrukturen i intervjusituationen och kan ha bidragit till att respondenten kände 
sig i underläge. Det i sin tur kan ha lett till att respondenten intog en försvarsställning 
och svarade därefter.  
 
Begreppet självbild 
Begreppet självbild kan ha upplevts som svårt eftersom det inte definierades vid 
intervjutillfällena och ordet kan blandas ihop med exempelvis orden självkänsla, 
självförtroende eller självinsikt. Respondenterna använder troligtvis ordet självbild 
eftersom begreppet uttrycks i frågorna, men genom deras svar kan utläsas att det i 
vissa fall var tveksamt om det var rätt ord i sammanhanget. 
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5 RESULTAT 
I detta avsnitt redovisas studiens resultat under rubriker som formades efter 
undersökningens frågeställningar samt de kategorier som framkom genom den 
bearbetade empirin. I resultatet benämns eller särskiljs inte respondenterna och deras 
svar eftersom det är ovidkommande för studiens syfte.   
 

5.1 Lärares syn på motivation till läsinlärning  
I följande avsnitt delas stycket in under två underrubriker. En intervjufråga 
behandlade just motivation som begrepp och andra frågor var mer inriktade på hur 
läraren ser på motivation och dess betydelse för läsinlärning, därav 
rubrikindelningen. 
 

5.1.1 Motivation 
Flera respondenter beskrev sin syn på begreppet motivation. Att se motivation som 
grundstommen i lärandet uttrycks specifikt av en respondent men är överlag något 
som kan utläsas i samtliga respondenters svar. Det nämndes även att motivation är A 
och O för all typ av inlärning. Om inte viljan finns så går det inte att lära.  
 

Motivationen är en viktig grund, en.. någonting som driver viljan att lära sig 
läsa.. En förutsättning för att det ska vara lustfyllt och att det ska gå lättare, att 
man har något som driver en framåt, att man vill lära sig, att utvecklas. Det är väl 
så som jag ser det, själva grundstommen i det, en viktig förutsättning. 
 
Motivation är att lyckas. Att få känna att man klarar av någonting.  
 
Motivation det är ju samma sak som nyfikenhet tycker jag. 

 
Respondenterna pratade om motivation som måste bibehållas genom att skapa och 
väcka intresse, barnen måste vara intresserade av att lära sig. Samtliga lärare menade 
att elever i så låg ålder som förskoleklass upp till årskurs tre ofta är motiverade och 
tycker att det är roligt med skolan. 
  

De är ju väldigt lustfyllda i åldern sex sju år så oftast behöver man inte motivera 
dem så mycket. Bara detta att börja skolan är ju.. lustfyllt, fortfarande faktiskt.   

 
Respondenten upplevde att elever tycker det är roligt att börja skolan och att eleverna 
ofta är motiverade då. Många respondenter besvarade frågan hur elever bäst 
motiveras, med att det många gånger räcker att läraren är glad, inspirerande och 
fångar elevernas intresse. Genom att ha varierande uppgifter som ligger på barnens 
egen nivå och ett lekfullt arbetssätt gynnas motivationen enligt respondenterna. 
Respondenterna poängterade också vikten av att hitta lusten och glädjen så eleverna 
ser nyttan och förstår varför de måste lära sig. Synliggörandet av elevens framsteg 
och uppnådd kunskap uppgavs vara viktigt för fortsatt motivation till lärande. En 
respondent uttryckte särskilt att kunskapen i sig, och känslan av att ha lärt sig 
någonting kan vara motiverande.     
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5.1.2 Motivation till läsning 
Samtliga respondenter menade att motivation har en stark koppling både till 
läsinlärningen och till inlärning i allmänhet. En respondent talade om att elevens 
inställning har stor påverkan för inlärning och om eleverna har intalat sig att ”jag kan 
inte eller jag vill inte” då blir det också svårt att lära sig. Respondenten sa vidare:  
 

Ett par stycken (red. anm. elever) som har det i huvudet och tycker att det är 
jättejobbigt och jättesvårt. 

 
Med uttrycket ”ha det i huvudet” åsyftades elevers inställning till en uppgift eller ett 
ämne. Om elever i förväg har bestämt eller tror att de inte kan något då blir det också 
jättesvårt att lära sig enligt respondenten. Återkommande hos flera respondenter var 
också vikten av att elever får läsa saker som de är intresserade av och att eleverna 
förstår varför det är viktigt att lära sig läsa. Läsningen återkommer i alla ämnen och 
det lyftes av flera lärare. Att just använda sig av elevernas intresse vid läsinlärning 
var det flera respondenter som tog upp som ett sätt att göra eleverna mer motiverade. 
En respondent belyste just vikten av att se varje elev och behandla dem och deras 
intresse med respekt och ta elevernas intresse på allvar. En annan respondent 
uttryckte att det enda som läraren kan göra är att visa eleven och att skapa 
motivationen. 
 

Det enda jag kan göra är ju att, visa hur man gör, och skapa den här 
motivationen, det är det enda jag kan göra. För man lär sig ju själv.. så det brukar 
jag säga.. när dom säger att ’DU har ju lärt mig att läsa – nääe det har du gjort 
själv’. 

 
Respondenten tog upp att läraren inte kan lära en elev någonting utan att lärandet är 
något som eleven själv tillgodogör sig. Läraren kan enbart ge verktygen till och 
skapa motivationen till lärande för eleven. Ytterligare en respondent pratade om den 
inre drivkraften, inre motivation, hos eleverna. 
 

Det gäller ju att söka barnets egen.. alltså den inre drivkraften som vi pratade om 
lite innan, att hitta en drivkraft hos dom själva […] om de alltid känner att de 
lyckas, att de alltid har några saker som de klarar av, då faller inte den inre 
drivkraften på samma sätt. 

 
Respondenten menade att den inre drivkraften är värd att eftersträva hos eleverna för 
att få en stark motivation som håller trots motgångar. Precis som andra respondenter 
också konstaterat är det motiverande att få lyckas. Här poängterade respondenten att 
det kan räcka med få och små lyckade prestationer för att eleven ska kunna bibehålla 
sitt driv och våga anta utmaningar.  
 
Mottagare 
Flera av respondenterna framhävde hur betydande det är för eleverna att ha en 
mottagare till uppgifter som genomförs. Många pratade om att sätta upp skrivna 
texter på väggen som ett sätt att lyfta eleverna. 
 

… alla är supernöjda och allas text är lika viktig där den sitter. Det har vi märkt 
lyfter. 

 
Även inom läsning är det viktigt att ha en mottagare. En respondent berättade att i 
hennes klass jobbar de med par-läsning och läser för varandra. En annan respondent 
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gav exemplet med läsläxa då man läser för familj (mamma, pappa, farmor, syskon). 
En tredje respondent brukade låta sina elever gå till lägre årskurser och läsa för dem. 

 
För då blir det en drivkraft till att sitta hemma och traggla ’för på fredag ska jag 
gå in till de små barnen och läsa och då kan man ju inte sitta där och staka sig, 
jag måste faktiskt läsa ordentligt då, så att de hör’. 

 
Här berättade respondenten om att eleverna blev mer motiverade till att läsa med flyt 
och öva för att lyckas läsa med flyt när de sedan får läsa för de yngre eleverna. Då 
finns det en tydlig mottagare och det blir elevens ansvar att läsa ordentligt för att de 
yngre barnen ska höra och förstå. 
 
Omotiverade elever 
En respondent berättade att hon har mött elever som hon inte har lyckats motivera, 
trots bra samarbete med föräldrarna. Respondenten menar att det finns elever som 
inte ser meningen med skolan och att det då är svårt, kanske näst intill omöjligt, att 
motivera de eleverna. För att motivera dem krävs i så fall att elevens inställning till 
skolan ändras. En annan respondent talade om en elev som inte heller var intresserad 
av att lära sig.  
 

Men det handlar inte om att han känner att han inte kan.. tror jag inte, han tycker 
det är tråkigt. Han är inte intresserad av det. Medan de som faktiskt har riktigt 
svårt, de känner sig ju inte duktiga heller, för de ser ju att de andra kan och inte 
jag. Och då blir det ju ännu jobbigare. 

 
Respondenten tog också upp hur hon upplevt att elever som har det svårt kan tappa 
motivationen eftersom de ser att andra elever kan men inte de själva. Den insikten 
gör i sin tur att skolan och inlärningen blir än mer jobbig. 
 

5.2 Lärares påverkan 
I resultatet framkom flera lärares åsikter och upplevelser om hur läraren påverkar 
elevernas motivation. Respondenternas svar har delats in under ytterligare kategorier 
som gjordes till underrubriker i detta avsnitt.  
 

5.2.1 Lärares betydelse 
Många respondenter reflekterade över att lärare har stor påverkan i att motivera 
eleverna. Två respondenter uttryckte det med att lärare ofta har större betydelse än 
vad de själva reflekterar över. 
 

Lärare är superviktiga, de är mycket mer viktiga än vad de tror. 
 

Jo men det är ju klart att det påverkar, kanske mer än vad man själv tänker ofta, 
vad jag har för attityd. 

 
Ytterligare en respondent lyfte lärarens betydelse för elevernas motivation genom att 
prata om hur lärare påverkar elever med vad de säger, men även med kroppsspråk 
och mimik.  
 

Vi är ju en av de faktorerna som påverkar deras motivation jättemycket på hur vi 
pratar om det vi ska lära oss och hur vi, vad vi sänder ut för signaler. Vad som är 
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viktigt, vad som är roligt, vad det ska vara bra för så att, vi påverkar dem 
jättemycket, både med det vi säger men också kroppsspråk och vår mimik och 
hur vi presenterar uppgifter, så det påverkar väldigt mycket. 

 
Denna respondent uttryckte tydligt att lärare påverkar eleverna ständigt och på flera 
olika sätt. I hennes svar kan det utläsas att lärares medvetenhet om vilka signaler de 
sänder ut och hur lärare är mot eleverna har stor betydelse. Detta kan kopplas ihop 
med föregående citat om att lärare påverkar mer än de själva tror. Respondenten 
antydde också genom detta uttalande hur läraren bör vara mot eleverna vilket fler 
respondenter också belyst på andra sätt. 
 
Hur en lärare ska vara/göra 
Enligt en respondent räcker det att en lärare är positiv och full av energi för att 
eleverna ska bli motiverade. En annan respondent talade specifikt om läsning och 
menade då att det är viktigt att visa att det är roligt att läsa, om en lärare är positiv så 
lockar det barnen. En tredje respondent uttrycker liknande resonemang genom att 
exemplifiera ett scenario i klassrummet. 
 

Om inte du visar ett engagemang så får inte barnen ett engagemang. Om du visar 
dig trött och tråkig då blir barnen också trötta och tråkiga. Är du pigg och glad 
och bara ’vet ni barn idag ska vi göra detta!!’ då blir barnen bara liksom 
’JAAAAAA!!’ såå.. det är så häftigt. 

 
Respondenten ändrade tydligt röstläge och var positiv och engagerad i rösten. Hon 
lyfte att lärarens engagemang är tätt sammankopplat med elevernas engagemang.  
Andra viktiga aspekter som intervjuerna visat är att lärare bör synliggöra elevers 
framgångar, eftersom det leder till ökad motivation, likaså att inspirera och göra 
eleverna nyfikna och intresserade. Elevernas trygghet var också något som kom upp i 
intervjuerna. Så här sa en respondent om hur lärare kan stärka både elevers 
motivation och självbild genom att visa omsorg och intresse för eleven som person.  
 

De ska veta att den här (red.anm, ramen) har jag att förhålla mig i, i det här. Men 
man måste också krama dem och säga att de är duktiga och visa att man tycker 
om dem och att man tror på dem och så. Och känner de den tryggheten hos mig.. 
då vågar de utvecklas. Och där är ju också både självförtroendehöjande och 
motivationshöjande tror jag, lärare som bryr sig! 

 
Detta är något som flera respondenter belyste, att eleverna behöver få känna att de är 
viktiga och betydelsefulla personer och att allt i skolan inte enbart handlar om krav 
och prestationer.  
 
Alla respondenter framhävde att lärare behöver vara tydliga med varför en elev 
måste lära sig saker exempelvis varför läsning är viktigt. En respondent talade 
utförligt om detta och beskrev då att lärare måste veta vad de gör, de måste veta 
syftet med det material som ges till eleverna. Hon talade om den pedagogiska biten 
som viktig och beskrev att varje lektion bör tänkas igenom för att varje elevs behov 
ska mötas. Samma respondent framhöll också att lärare måste ha kunskap om och 
vara medvetna om elevernas beteende och därmed också medvetet studera eleverna, 
för att se hur de beter sig i olika situationer.  
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Tidsbrist 
En respondent belyste lärarens tidsbrist och att det kan leda till att många lärare gör 
samma saker på lektionerna. Respondenten framhävde att eleverna behöver variation 
i undervisningssituationer för att bibehålla motivation och intresse för ett ämne. 
Lärare måste få arbetsro för att orka med arbetet och kunna variera undervisningen, 
annars blir det ingen bra skola menade respondenten.  
 
Respons 
En respondent pratade om vikten av personlig respons från läraren till eleven och 
nämnde att det är väldigt gynnsamt för eleverna med respons även om läraren bara 
tar en liten stund att kommentera personligt. Det får elever att känna sig sedda. En 
annan respondent menade att elever behöver få höra när något går bra och att den 
responsen är positiv för elevens motivation.  
 

5.2.2 Accepterande klassrumsklimat  
Flera av respondenterna pratade om hur viktigt det är att lärare är måna om att skapa 
ett accepterat klassrumsklimat och en bra gruppsammanhållning. En av lärarna 
uttryckte att i en klass som överlag är positiv och motiverad dras även de elever, som 
inte är så positivt inställda till skolan, med. Samma lärare lyfte också sina åsikter om 
nivågrupperingar. Hon anser att icke nivåindelade grupper med elever är att föredra 
då eleverna kan stötta varandra.  
 

Det är därför jag inte tror på att man ska ha nivågrupperingar utan jag tror på att 
man ska ha blandade elever, både duktiga elever och svaga elever därför de 
duktiga eleverna drar med de svagare eleverna. 

 
Respondenten menade här att eleverna kan hjälpa varandra och att alla elever känner 
ett ansvar för sina klasskompisar. De svaga eleverna blir då stärkta av att vara en del 
i gruppen. En annan respondent berättade också om att hon blandar starka och svaga 
elever vid olika uppgifter som handlar om läsning för att den svaga eleven ska få 
hjälp framåt i sin läsning om personen fastnar vid något ord. Ytterligare en 
respondent talade om sammanhållning i klassen som något som lärare bör jobba 
aktivt med så att en öppen och accepterande lärmiljö skapas. 
 

Har man en bra sammanhållning i klassen… då är det liksom, då kan man lyfta 
varandra och barnen kan lyfta varandra och man känner sig inte nedslagen om 
man råkar säga fel utan, de ska veta att det är okej att säga fel i det här 
klassrummet. Det är okej, för det är då man lär sig.  

 
Här talade respondenten om att eleverna ska acceptera varandra och att det inte gör 
något om en elev säger fel, andra respondenter har uttryckt liknande åsikter. Samma 
respondent diskuterade vidare om vikten av att alla ska känna sig betydelsefulla i en 
klass och kommer in på hur lärare kan jobba med hur en bra kamrat ska vara. 
 

Hur man jobbar med att de får säga positiva saker om varandra, hur man är en 
god lyssnare, hur man är en god kamrat. Vad ska jag göra för att du ska må bra? 
Inte bara, vad kan du göra för mig utan tvärt om, vad kan jag göra för dig? 
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Respondenten påpekade att det är viktigt att vända på frågan i citatet så att fokus 
ligger på ”vad jag kan göra för dig”. Detta menade hon gynnar ett positivt 
klassrumsklimat och främjar sammanhållningen i en klass. 
 

5.2.3 Krav och individanpassning 
Även om det framkom att lärare måste vara positiva och visa engagemang så belyste 
respondenterna också vikten av tydlighet och att en lärare måste vara ärlig och kunna 
ställa krav på eleverna. 
 

Man får inte vara rädd heller för att vara ärlig och en kombination av att vara 
ärlig och att stötta och uppmuntra så att de (red.anm. eleverna) inte tappar det här 
med att s.. alltså våga och vilja och att utvecklas framåt, men det är ju inte alltid 
lätt. 

 
Vikten av ärlighet diskuterades då i samband med lärarens bild av eleven och om den 
bilden stämmer överens med elevens uppfattning om sig själv. Därför menade 
respondenten att om läraren ser att en elev inte kan något som den tror att den kan så 
måste läraren vara ärlig och våga vara tydlig med eleven. För att eleven ska vilja 
fortsätta att utvecklas framåt krävs också stöttning och uppmuntran från läraren. I en 
annan intervju uttryckte respondenten att lärare inte bara kan vara fokuserade på lust 
och vilja utan det är viktigt att få eleverna att inse att vissa saker ska man kunna.  
 

Samtidigt så måste de ta det ansvaret att ’det här är mitt jobb, jag är här för att 
lära mig, inte bara ha roligt’.  

 
Respondenten påpekade elevens ansvar i undervisningssituationen och respondenten 
såg skolgången som elevens jobb, vilket innebär ett visst ansvar från elevens sida och 
respondenten upplevde det svårt att få barnen att inse sitt eget ansvar. Detta särskilt i 
början när eleverna just kommer från förskoleklass till exempel där det är mer fritt 
för eleverna att välja vad de vill göra. Samma respondent problematiserade kring 
svårigheten i att hitta balansen mellan att vara hård och tydlig, med vad som 
förväntas av eleven, och samtidigt vara motiverande så att eleven ändå tycker att 
skolan är rolig. 
 
Några lärare poängterade att det måste ställas krav på elever och barn även i tidig 
ålder. Så länge kraven ställs på rätt sätt så är det motivationsfrämjande. Det är då 
viktigt att det framgår att det är något som ska uppnås av eleverna samt att läraren 
finns där som hjälp och stöd. 
 

Det tror jag också är jätteviktigt att man faktiskt vågar ställa krav. RÄTT krav. 
Men man ska ställa krav. På alla barnen även de som är svaga elever. De ska 
också ha krav. Fast sina egna krav. 

 
Denna respondent framhöll att alla elever bör ha krav på sig, men att alla elever inte 
kan ha samma krav. Det innebär då att läraren behöver individanpassa 
undervisningen. En respondent problematiserade kring att se alla elever och att som 
lärare försöka ge alla elever samma uppmärksamhet.  
 

…vi måste vara lyhörda och möta barnen på deras nivå, de är ju väldigt olika 
[…] det är ju hela tiden, bredden, det är ett dilemma som vi har hela tiden 
men[…] det är oftast mellanskiktet som får det..mesta..man tappar lite av de som 
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är bäst och de.. ah kanske inte så mycket de som är sämst, man sitter ju vid dem 
ännu mer då va… 

 
I en klass som består av flera individer där alla är olika finns det svårigheter för 
läraren att räcka till. Respondenten uttryckte att bredden av elever är ett dilemma vad 
gäller att utmana varje elev på dennes nivå. Hon menade att de elever som är i 
mellanskiktet kunskapsmässigt är de som får bäst anpassade uppgifter eftersom det 
är de eleverna som ”följer planen” och övriga elever tappas. Respondenten 
resonerade sedan vidare och ändrade sitt svar till att elever som ligger högre än 
medel i en klass ofta glöms bort eller inte får den stimulans de behöver för att 
utvecklas.  
 
Enligt en respondent är individanpassning något som bör ske i gemenskap där 
lärarens stöd är viktigt, att det är av betydelse att kunna diskutera tillsammans i en 
grupp, lärare och elever. Två respondenter uttryckte det såhär: 
 

Men när vi går ut och jobbar, så ställer jag olika krav på olika barn. Och på det 
viset kan jag individanpassa. 

 
..vi kan inte va som vi va förut ’idag ska alla.. veckans bokstav är Å, alla ska läsa 
om ålen’.. det går inte längre…man måste möta barnen på deras nivå också, de 
är ju väldigt olika. Man måste individanpassa. 

 
Respondenterna uttryckte påtagligt i intervjuerna att det är lärarens ansvar att 
individanpassa. Eftersom varje elev har rätt att få visa sina kunskaper, då är det 
lärarens skyldighet att ge eleverna möjligheter till det på olika sätt. Det vill säga 
eleverna behöver olika metoder och olika hjälpmedel för att visa vad de kan och 
läraren bör tillgodose de behoven för att kunna ge en rättvis bedömning av eleven.  
 

5.3 Lärares syn på elevers metakognition  
I undersökningen ifrågasattes om lärare upplever att deras elever har en metakognitiv 
förmåga- det vill säga om de är medvetna om vad de lär sig och varför. Några 
respondenter uttryckte att eleverna inte alls är medvetna om vad de lär sig. Någon 
respondent upplevde att eleverna kan se sina framgångar i efterhand, men läraren 
trodde inte att de var medvetna om hur lärandet har gått till. Samma respondent 
påstod dock att eleverna vet vad de ska ha sina kunskaper till. 
 

Varför frågar man dem ju när de börjar skolan. Varför ska du lära dig att läsa? 
Varför ska du lära dig att räkna? Och det är de väldigt medvetna om, vad de 
behöver det till. […] de kan säga till exempel att jag ska bli doktor när jag blir 
stor kan de säga. […] eller jag vill kunna läsa böcker, eller jag vill läsa på tv:n 
säger många, och läsa på skyltar. Så att, det, det är de rätt så medvetna om.. 
tycker jag.  

 
Denna lärare menade att eleverna är väldigt medvetna om vart kunskaperna kan leda, 
till exempel att eleverna vet att de vill kunna läsa på tv:n eller bli doktorer. Detta 
förrutsätter att frågan lyfts av läraren för att väcka funderingen kring varför skolan 
finns och vad som ska läras. En annan respondent uttryckte återigen vikten av 
respons och tydliga mål för att eleverna ska bli medvetna om vad de lär sig och 
varför.  
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Även med de här små barnen så måste man medvetandegöra dem. För det går, 
det är fullt möjligt. Och det är ett nödvändigt krav, tycker jag, om man ska få en 
bra skola. 

 
Läraren menade att även små barn måste medvetandegöras om sitt lärande. Vidare 
förklarade samma respondent att hon brukar, redan i årskurs ett, visa mål och 
läroplan för eleverna, givetvis då omformulerat för att eleverna ska förstå.   
 
En annan respondent uttryckte att hon tycker det är svårt att veta om eleverna är 
medvetna eller inte, men menade också att eleverna blir medvetna om att de lärt sig 
när de konkret kan se sin utveckling. Samtliga lärare menade att det är tacksamt att 
kunna påvisa elevernas vunna kunskaper och färdigheter när det gäller skrift. 
Tidigare skrivna texter som sparats kan eleverna enkelt gå tillbaka till och det syns 
tydligt vad som förbättrats och utvecklats. En respondent uttryckte att om eleverna 
får möjlighet att jämföra sina prestationer nu och då så ger det en insikt i vad de har 
lärt sig. 
 
Flera av de tillfrågade lärarna problematiserade svårigheten i att belysa för eleverna 
deras utveckling inom läsning. För att få eleverna medvetna om sina framgångar är 
det viktigt att läraren påminner om tidigare eventuella svårigheter som nu 
övervunnits. Något som också flera respondenter framhöll var att återberättande är 
medvetandetgörande.  
 

Jag tror att när de själva får stå och beskriva någonting .. för de märker när de 
inte får något gensvar (red.anm från resten av klassen) då har de ju gjort något 
fel.[…] Att återberätta, kunna prata, veta, sätta ord på det.. beskrivandet. Det gör 
ju att man blir mer medveten. 

 
Respondenten poängterade att eleverna blir medvetna om sina kunskaper när de får 
beskriva och återberätta. Ytterligare en respondent pratade om att eleverna blir mer 
medvetna om sitt lärande och sina tankar genom återberättande eftersom de måste 
sätta ord på sina tankar och funderingar och försöka uttrycka sig, vilket även gynnar 
ett varierat språk.   
 

Just det där att de får, inte bara stanna vid tanken, en tyst tanke inne i huvudet 
utan att de får säga den högt gör att de blir mer medvetna om.. Det blir någon 
slags repetition på vad de har lärt sig och att det gör dem medvetna. 
 

Här menade respondenten att det är viktigt att eleverna får utrymme att sätta ord på 
det de tänker. Läraren bör förmedla redskap för att eleverna ska kunna uttrycka sig 
och argumentera. En annan respondent lyfte elevrespons och menade att det ofta tas 
för givet att läraren ska kommentera och ge respons, men respondenten menade att 
även kamratrespons är utvecklande både för mottagare och för givare då detta kräver 
medvetenhet om kunskap. Kunskapen att upptäcka sina egna fel visar stor 
metakognitiv förmåga hos eleven menade respondenten.  
 

5.4 Lärares insikt, syn och upplevelser av elevens 
självbild 

I alla intervjuerna utom en framkom det att respondenterna tyckte att de har en 
relativt god inblick i hur eleven ser på sig själv och flera menade att det syns genom 
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elevens kroppsspråk och hur eleven beter sig i skolan. Om eleverna vågar prata i 
grupp, räcker upp handen eller tar egna initiativ upplevde respondenterna det som en 
trygg elev. Om eleverna däremot är rädda för att misslyckas och därav inte vågar ta 
plats i klassrummet ser respondenterna som en indikation på bristande självsäkerhet.  
 

Vi jobbar ju med värdegrunden på olika sätt, med olika övningar, 
värderingövningar och så vidare, där får man ju en viss inblick i hur de mår, men 
också i de här mötena som är kanske mellan skarvarna framförallt, inte just på 
lektionstid, utan på rasterna eller i korridoren och man kan stanna upp och prata 
lite, man, eller man kan ofta avläsa deras kroppsspråk eller både när man hälsar 
och tar i hand och sådär. 

 
Denna respondent framhävde särskilt att elevens självbild syns på tider eller i 
situationer som inte är inom klassrummet. Hon menade då att läraren även får inblick 
i elevernas sociala situation, såsom kompisrelationer samt hur eleven mår, under 
tider som är mellan lektionerna. En annan lärare berättade om hur hon gör för att få 
kunskap om sina elever: 
 

Jag har ganska god inblick för det är något jag studerar, medvetet studerar. För 
jag tycker det är viktigt. Så jag brukar stå, ibland står jag i fönstret, inne i 
klassrummet, så att man ser ut på skolgården så, så brukar jag stå innanför då 
och tjuvkika på dem i fönstret då, för att jag vill se hur de beter sig, när de tror 
att fröken inte ser. 

 
Med detta framhöll respondenten betydelsen av att läraren ser eleverna i andra 
situationer än i klassrummet för att ha kunskap om eleven som person. En annan 
respondent uttryckte att hon fick en bra inblick i elevernas självbild vid 
överlämningen mellan förskolan och skolan. Respondenten upplevde att hon då fick 
ett bredare perspektiv genom att först höra andra pedagogers uppfattningar, sedan 
föräldrars uppfattning och därefter bilda sina egna erfarenheter och uppfattningar av 
barnet. Detta gav en bra bredd och förhoppningsvis en rättvis bild av eleven menade 
respondenten. 
 
Respondenterna uttrycke också det som en självklarhet att självbilden påverkar både 
motivation och läsinlärning. En respondent svarade såhär på frågan hur elevers 
självbild påverkar deras läsinlärning: 
 

Det är klart att det (red.anm -självbilden) gynnar läsinlärningen och det är härligt 
att se även i de fallen där läsinlärningen går sakta, att man kan behålla den 
positiva självbilden och känslan av att men inte vågar att de.. att den finns inte 
utan att de vågar och de vill. 

 
Respondenten menade att det är härligt att se elever som har en stark 
självbild/självkänsla trots svårigheter. Samma respondent sa även att känslan av att 
kunna något är motiverande i alla sammanhang och då även gällande läsning. Finns 
viljan och tron på sig själva hos eleverna gör det att de vågar. I en annan intervju 
betonade respondenten att känslan av att vilja leder till att det går att klara av vad 
som helst. 
 

Har du en bra självbild, en stark självbild så påverkar det ju givetvis 
läsinlärningen. Så är det ju med allt du gör, ’jag kan, jag vill och jag ska’ så är 
det ju oerhört viktigt. Då kan man ju nästan bestiga världens högsta berg.  
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Här sa respondenten att det är en självklarhet att självbilden påverkar läsinlärningen 
och egentligen allt en person gör. Samma respondent tyckte att hon märker tidigt 
vilken självbild en elev har och menade att det syns redan första dagen vilka som har 
en hög respektive en låg självbild. Respondenten poängterade även att elever ofta har 
en ganska bra självbild när de börjar skolan. 
 
En respondent avvek från övriga respondenters svar och hon sa att insikten i 
elevernas självbild går lite upp och ned eftersom det är svårt att överblicka alla 
elever. En till en undervisning gör det lättare att få en uppfattning om eleverna och 
deras självbild enligt respondenten. Hon menade att det som lärare är lätt att tappa 
elever i situationer då fokus har varit på någon annan elev som behövt mer hjälp eller 
stöd. 
 

5.5 Självbild – motivation – läsinlärning  
Intervjuunderlaget tog upp frågor både gällande självbild - hur den stärks kopplat till 
läsinlärning, men också vad lärare anser viktigt när självbilden eller självförtroendet 
brister.  
 
En bra självbild och gott självförtroende menade alla respondenter är en viktig 
förutsättning för att få en lyckad inlärning. En av lärarna uttryckte att självkänslan 
stärks av att eleverna kan se att det blir något av vad de gör och lär sig. Självbild 
hänger ihop med elevens framgångar, menade en respondent, att tro på sig själv 
handlar mycket om att se ett värde i den man är. En respondent uttrycker att allt är 
kopplat till självbilden. 
  

Jag tror att allting handlar om självbild, det, det hör ju ihop allting, vi ser ju de 
som har det jobbigt i skolan här, de har ingen bra självbild, de har, de har ingen 
motiva.. alltså det, då tappar man motivation. Har man ingen bra självbild och 
självförtroende, som hänger ihop lite då, då har de ju ingen motivation så.. då 
fallerar ju läsinlärningen.. och allt annat. 

 
Respondenten gjorde kopplingen att allt hänger ihop med varandra, självbild och 
självförtroende med motivation och resonerar att utan dessa är det svårt att lära och 
utveckla till exempel sin läsning. Därför, i enighet med flera respondenter, 
poängterades att det är viktigt att jobba med självbilden i de fall den brister. Styrkor 
och svagheter har alla, i olika mängd menar en av respondenterna och hon uttrycker 
sig med ”ingen är bra på allt, men alla är bra på något” och menade att det är viktigt 
att lyfta fram elevernas styrkor så att alla får känna sig stärkta i någonting. Flera 
respondenter talade om att se lärande i ett bredare perspektiv, både att se elevernas 
kunskaper i mer kreativa ämnen, men även personlighet. 
 

…att man inte alltid måste prata om deras skolprestationer, utan man kanske 
också kan prata om deras bra egenskaper som människa. För skolprestationer är 
ju inte allt här i världen, även om det är en jätteviktig del av deras liv och deras 
tillvaro. […] Det är viktigt att ge cred för den man är, inte alltid för det man gör.  

 
Här menade lärarna att egenskaper som människa också är viktigt att ta i akt när 
eleverna bedöms eller utvärderas och poängterade att värdegrundsarbete är viktigt för 
elevernas utveckling. Flera respondenter talade också om läroplanens begränsningar. 
En respondent beskrev läroplanen som fyrkantig och att fokus i skolan ligger på 
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måluppfyllelse, hon menade att det kan leda till att människan bakom glöms bort. En 
annan respondent beskrev samma sak såhär: 
 

Med den här skolan vi har idag med bara kunskapsmålen för ögonen att vi 
bortser ifrån, hela den kreativa sidan. […] Värdegrunden är ju också liksom lagd 
åt sidan. Det handlar inte bara om kunskapskrav, utan om hur man är som 
människa. 

 
Respondenten beskriver att den kreativa sidan inte framhålls i skolan. Hon upplevde 
att arbetet med värdegrunden ofta får stå åt sidan eftersom kunskapskraven är så 
starkt fokuserade. Respondenten lyfte också fram att det är viktigt hur man är som 
människa och att allt egentligen inte handlar om kunskapskraven.  
 

5.5.1 Bristande självbild 
I denna studie har det framhävts att det är av vikt att lärare har insikt i elevers 
självbild och självförtroende. I de fall där elevers självbild brister menade i stort sätt 
alla respondenter att det är angeläget att finnas där och fånga upp eleven. En 
respondent gjorde kopplingen att dåligt självförtroende i samband med tvivel om att 
klara en uppgift troligtvis leder till sämre prestationer och resultat. I likhet med “jag 
tror jag kan- då kan jag” så innebär det att om eleven är övertygad om att inte klara 
av en uppgift kommer eleven troligvis inte heller göra det. Flera respondenter 
uttrycker liknande om att självförtroende och självbild inte kommer av sig självt. 
 

Ett barn med låg motivation har oftast ett dåligt självförtroende, någonstans har 
det hänt någonting så att de liksom inte, tycker någonting om sig själva.  

 
 … de som faktiskt har riktigt svårt, de känner sig ju inte duktiga heller, för de 
ser ju att de andra kan och inte jag. Och då blir det ju ännu jobbigare.  

 
… oftast har de flesta bra självbild. Vad de kan och inte kan. Sen har du ju de 
elever som inte vågar, av någon anledning. För att de hela tiden tänker på vad 
andra ska tycka. Och det kan ju vara att dom har upplevt, någon gång.. har blivit 
skrattade åt.. när dom har sagt fel, eller så. 

 
Respondenterna resonerade kring att låg motivation ofta har ett samband med dåligt 
självförtroende och att det kommer sig av att det hänt något längs vägen. 
Respondenterna menade att eleverna ofta har god självbild när skolan börjar, men att 
en händelse kan inträffa som förändrar självbilden och självförtroendet. En 
respondent exemplifierade att en elev kanske inte vågar på grund av hur andra elever 
ska reagera. Respondenterna problematiserar kring om eleverna märker att de har 
svårt och inte hänger med medan andra elever gör det. Detta leder ofta till en låg 
självbild.   
 
Många respondenters svar syftade till att låg självbild och dåligt självförtroende leder 
till låg motivation eller avsaknad av motivation. Följt av detta ställdes frågor 
gällande hur lärarna ansåg att låg självbild och dåligt självförtroende bör hanteras 
och motverkas samt att återfå motivation och lust att lära. Samtliga respondenter 
uttryckte att uppmuntran, stöttning och pushande är viktigt. Det är väsentligt att vara 
medveten om elevernas situationer för att fånga upp. Vidare poängterades att det är 
eleverna själva som måste hitta sin motivation och stärka sin egen självbild, läraren 
kan bara vara en hjälp. Överlag menade samtliga respondenter samma sak, 
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medvetandegöra och stärka eleverna är svaret på att upphäva effekten av en låg 
självbild. 

 
Att få dem att tro att även om det inte går så bra just nu, så kommer det funka 
någon gång. 

 
Denna respondent ansåg att det är av stor vikt att få eleven att förstå och ha tålamod 
när det är jobbigt med tillexempel läsinlärningen, att det kommer lossna. Flera 
respondenter lyfte fördelen, närapå kravet, att som lärare ge eleverna uppgifter som 
de får lyckas med. Respondenterna menar att det är bättre att låta eleverna backa, och 
i så fall göra lite lättare uppgifter för att höja självförtroendet. En respondent 
uttryckte att det inte alls är ovanligt i en klass att det finns elever som är osäkra på 
vad de kan klara av och svaret på detta är att pusha dem.  
 
Strategier och försvarsmekanismer 
I en av intervjufrågorna efterfrågades lärares tankar kring hur de hanterar elever som 
har ”fel” självbild, det vill säga när självbilden inte stämmer överens med 
verkligheten och hur lärare agerar när lärarens bild av elever skiljer sig från elevens 
självbild.  Detta fenomen med ”fel” självbild kan ses på två sätt, antingen tror 
eleverna att de inte kan, fast de kanske kan det - bristande självbild - eller så tror 
eleven att förmågan finns fast den inte gör det. En respondent resonerade på följande 
sätt:  
 

Man kan få fel självbild, man kan ha väldigt kaxigt, men det är ju fel självbild. 
Låg är ju en sak, men fel är ju också.. hur man är. 

 
Respondenten pratade om att det kan finnas en felaktig självbild av hur en person är. 
Men menade också att elevers attityd ibland kan ge fel intryck av självbilden. 
Eleverna kanske försöker övertyga både sig själva och läraren men främst sina 
kamrater om att de kan. Saker som är svåra eller jobbiga undviks för att eleven ska 
slippa erkänna sina svagheter. Som ett skydd eller en försvarsmekanism.  

eller så fuskar de...lär sig utantill eller hittar sätt, eller lyssnar på andra eller.. det 
finns strategier för allt, de är experter på att hitta strategier.. 

 
Respondenten beskrev här att strategier ofta förekommer vid just detta fenomen, att 
skydda sig själv när något är för jobbigt. För läraren är det viktigt att vara lyhörd för 
detta och det är av vikt att som lärare ha ett klassrumsklimat där det är okej att göra 
fel och ha insikter i att alla lär sig olika fort. Är det däremot så att eleven på riktigt 
tror att förmågor existerar som inte riktigt finns problematiserade flera respondenter 
kring hur eleverna bäst “tas ned på jorden”. Många av respondenterna resonerade på 
samma sätt och menade att det är bättre ju tidigare eleven får uppvaknandet och att 
då läraren kan finnas där och återigen, fånga upp. Samtliga menade dock att det inte 
är lätt med självbild och självförtroende. En respondent ifrågasatte hur ett avgörande 
ska kunna göras kring vad som är elevens självbild och vad som är en 
försvarsmekanism – fasad hos eleven. Det problematiserades också under samtliga 
intervjuer kring hur läraren ska kunna finnas där för eleven på bästa sätt och kunna 
nå och stötta eleven.  
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5.6 Föräldrars påverkan 
Flera lärare påpekade att kontakten mellan lärare och föräldrar är viktig under de 
första åren i skolan. Många menade även att föräldrar påverkar elevernas inställning 
till skolan mycket och att det är viktigt att barnen inte får höra negativ om skolan på 
hemmaplan. 
 

...likadant om föräldrarna inte tycker det är viktigt, att hjälpa dem. Det är lika 
dant där, eller vad de har för inställning till skolan, det påverkar barnens framtid 
något fruktansvärt mycket. Om de pratat negativt om skolan hemma och de får 
en negativ inställning från början, ja, de sänker sina barn alltså, de gör det. [...] 
Föräldrarna har inte tid med barnen längre, många, men inte alla, många har inte 
tid. Utan de tycker att det är vårat ansvar att ta hand om det, och det är mycket 
som är vårat ansvar nu för tiden. 

 
Respondenten lyfte fram föräldrarnas del i barnens inställning till skolan. Hon 
uttryckte att det sänker eleverna om föräldrarna pratar negativt om skolan. 
Respondenten tog även upp föräldrarnas brist på tid och att många föräldrar inte 
hinner med att hjälpa eller stötta sina barn. Hon uttryckte också att föräldrarna lägger 
ett stort ansvar på läraren gällande barnens uppfostran och kunskapsinlärning. En 
annan respondent pratade om barnets trygghet hos föräldrarna. Om barnet har 
föräldrar som bryr sig, finns till hands och stöttat så leder det till att barnets 
självförtroende byggs upp. Respondenten nämnde dock även att alla barn tyvärr inte 
har de gynnsamma förhållandena.  
 
En tredje respondent uttryckte att hon uppskattade kontakten med föräldrarna 
eftersom deras input och inblick i vad eleverna redan kan underlättar för läraren att 
kunna möta eleven på rätt nivå. I förskoleklassen är föräldrakontakten fortfarande 
väldigt viktig anmärkte en fjärde respondent. Respondenten såg då kommunikation 
med föräldrarna som ett hjälpmedel för henne att skapa sig en uppfattning om 
barnens självbild. 
 
En respondent pratade om ärlighet och menade att det är fördelaktigt att vara ärlig 
både med föräldrar och med barn men att den goda kontakten mellan föräldrar och 
skola inte bör riskeras. Den goda kontakten går i sådant fall före ärligheten. 
Respondenten anmärkte att om det bli negativt tal om skolan hemma så kan det leda 
till att elevens syn på skolan påverkas negativt, något som enligt henne inte bör 
riskeras. 
 
Under intervjuerna ifrågasattes om eleverna är medvetna om sin egen självbild och 
om respondenten upplever att elevens självbild stämmer överens med bilden läraren 
har om eleven. En respondent besvarade detta med att hon upplevde att det oftare är 
föräldrarna som har ”fel” bild av sitt barn än vad barnet har som sig själv. Med detta 
menade respondenten att eleven oftare känner sig själv bättre i andra situationer än 
vad föräldrarna gör och föräldrarnas bild av hur barnet är hemma stämmer inte alltid 
överens med hur barnet är i skolan. Hennes upplevelse var således att föräldrarnas 
bild av sitt barn inte alltid stämmer överens med lärarens bild av barnet. En annan 
respondent pratade om att ett barn ofta beter sig annorlunda i en grupp. 
 

På något sätt så ser man bara sitt barn, men förstår inte att det är annorlunda när 
man har barnet i en grupp. Det går inte att tänka likadant med många gentemot 
ett. 
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Enligt respondenten har föräldrarna svårt att sätta sig in i hela klassrumssituationen 
och därmed svårt att se sitt barn i förhållande till hela gruppen. Läraren framhöll att 
det inte går att tänka på samma sätt när det finns en hel klass att förhålla sig till 
jämfört med att enbart ha ett barn eller en elev att ta hänsyn till. En respondent 
berättade att hon brukar utbilda föräldrarna och på så sätt få dem att förstå vad som 
krävs för att barnen ska lyckas i skolan och hur de på ett bra sätt kan stötta och hjälpa 
sina barn. Respondenten menade då att detta klargör vad som är lärarens uppgift och 
vad som är barnet och föräldrarnas ansvar.  
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5.7 Sammanfattande resultat 
Detta avsnitt sammanfattar kort resultatet utifrån studiens frågeställningar.  
 
Hur resonerar lärare kring elevers motivation till läsning? 
Samtliga respondenter som deltagit i denna undersökning menade att motivationen är 
en nödvändig aspekt för inlärningen och att motivation är något som lärare aktivt 
behöver jobba med för att främja och bibehålla. Många respondenter uttryckte att 
barn oftast är motiverade när de börjar skolan och viljan till lärande finns. Därför är 
det av vikt att lärarna fokuserar på elevernas förmågor och intresse för att skapa en 
positiv inställning till lärande. Respondenterna var också tydliga med att eleverna 
måste veta varför de ska lära sig saker och respondenterna menade att det är lärarens 
uppgift att medvetandegöra eleverna om detta. Vad gäller läsning upplever 
respondenterna även här att eleverna är motiverade till att lära sig läsa eftersom det 
är mycket i vardagen och runt omkring som skapar viljan till att kunna läsa, till 
exempel att kunna läsa på skyltar och mjölkpaket eller Tv:n.  
 
Sammanfattningsvis skulle följande kunna beskriva respondenternas resonemang 
kring vad som är motiverande för eleverna: 
 

• Eleverna måste få läsa och lära utifrån sitt intresse.  
• Läraren måste vara engagerad och själv vara motiverad för att lära barnen.  
• Eleverna måste känna mening med sitt lärande och vara införstådda med 

varför de ska lära sig.    
  
Hur upplever lärare elevers metakognition? 
Övervägande av studiens respondenter ansåg att elever inte är medvetna om sitt eget 
lärande. Respondenterna menade också att det är läraren som behöver 
uppmärksamma eleverna på deras utveckling för att synliggöra, och därmed 
medvetandegöra eleverna, om deras lärande. Med lärarens hjälp som förutsättning 
kan eleverna se sitt lärande och förstå att de har utvecklats och lärt sig. Däremot 
upplevde respondenterna att i vardagens klassrumssituation är eleverna inte särskilt 
medvetna om vad/att de lär sig. 
 
Vilken betydelse anser lärare att elevers motivation och självbild har för 
läsinlärningen? 
Respondenterna ansåg att motivation och självbild har en avgörande betydelse för 
elevernas inlärning. Elever som har en vilja och ett driv till att lära har mycket lättare 
att ta till sig kunskap och därmed blir inlärningen också mycket roligare. 
Sammanfattande menade respondenterna för att eleverna ska lära sig läsa på ett bra 
sätt krävs: 
 

• Motivation och vilja- som kan tillgodoses genom att låta eleverna läsa utifrån 
sitt intresse och på sin egen nivå. 

• En god självbild- eleven måste tro något om sig själv, tro på sig själv, och ha 
ett bra självförtroende för att våga ta sig an att läsa.      
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6 DISKUSSION 
I diskussionen lyfts aspekter och vinklingar som framkommit i studien. Intressanta 
ståndpunkter behandlas ur bakgrundens och respondenternas perspektiv. Rubrikerna 
framställdes genom frågeställningarna samt resultatets kategoriseringar. 

6.1 Motivation  
Det framgår i studien att elevers motivation kan gynnas på olika sätt i skolan. Om 
eleverna får uppgifter som de kan lyckas med är det en bidragande faktor för elevers 
motivation enligt respondenterna. Något som också påpekades av en respondent är 
att kunskapen i sig, känslan att ha lärt sig något kan vara motiverande. Giota (2002) 
tar fasta på att en uppgift inte bör vara för svår eller för lätt eftersom uppgiften då 
kan skapa ångest hos eleven alternativt bli för tråkig. I princip bekräftar det 
respondenternas resonemang i studien med att individanpassad undervisning stärker 
elevens tro på sin förmåga och leder även till att motivationen höjs.  
 
Flera respondenter påpekar att det är motivationshöjande att utgå ifrån elevernas eget 
intresse i undervisningssituationer. Giota (2002) beskriver variationen av uppgifter 
som ett medel för att bibehålla elevers motivation. Detta är något som endast en 
respondent belyste. Respondenterna pratade överlag mer om att utgå ifrån elevernas 
intresse för att stärka elevernas motivation, medan Giota (2002) framhåller att 
variationen inom uppgifterna är det som är viktig för att fånga elevers intresse. 
Skillnaden i dessa resonemang är att forskning visar att variationen är viktig medan 
respondenterna istället är fokuserade på elevers intresse. Något som dock framgår av 
båda resonemangen är att lärarens roll för att behålla eller skapa motivation hos 
eleverna är väsentlig. 
 
Respondenten som nämnde variation menade att hon erfarit att lärare ofta gör samma 
sak med sina elever. Hon resonerade att det berodde på lärarnas tidsbrist och att 
lärarna därför gör sådant som de redan har provat och är säkra på. Om så är fallet så 
utvecklas inte undervisningen och det borde även hämma individanpassningen 
eftersom något som fungerat för vissa elever kanske inte passar för andra elever? 
Leroy m.fl. (2007) och Giota (2002) framhåller att lärar-elev relationer samt 
lärmiljön har stor betydelse för elevers motivation. Flera respondenter belyste också 
vikten av ett accepterande klassrumsklimat och några framhävde även kreativiteten 
som betydelsefull. Om alla främjande förutsättningar från forskning och 
respondenter kopplas samman med respondentens åsikter om tidsbrist kan det 
fastställas att eftersom lärarens brist på tid i stor grad kommer att påverka lärar-elev 
relationer, men även lärmiljön och det kreativa klassrumsklimatet. Frågan är då hur 
lärarens stress påverkar klassrumsklimatet, lärmiljön och lärar-elev relationen samt 
vilken betydelse det i sin tur har för elevernas lärande? 
 
I studien framkommer att en respondent upplevde att balansen mellan att vara hård 
och tydlig med vad som förväntas av eleven och samtidigt inbjuda till ett lustfyllt 
lärande var svår. Allt i skolan kan inte vara roligt och det påpekar många 
respondenter, men samtidigt framgår det tydligt av resultatet att motivation till 
inlärning erhålls genom ett lustfyllt lärande och att eleverna får individanpassade 
uppgifter enligt deras intresse. Swalander (2009) diskuterar, i samband med läsning, 
att motivation föder engagemang och om en elev saknar motivation blir eleven inte 
heller engagerad. Ett engagemang krävs för att ta till sig information (a.a.). Här går 
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det att koppla engagemang till lustfyllt lärande. Inre motivation är också en aspekt 
som gör lärande lustfyllt. Leroy m.fl. (2007) förklarar inre motivation som en 
handling av fri vilja och ett utförande av en aktivitet för sin egen skull. Det blir en 
svår balansgång precis som respondenten utryckte att då som lärare (yttre 
motivation) få en elev att vilja (inre motivation) uppnå och göra det som förväntas 
eller krävs av eleven. En intressant aspekt är då hur något som är ett måste eller krav 
för eleven också kan bli till något lustfyllt för att främja elevens motivation och då 
också lärandet. Hur kan lärare göra krav och förväntningar tydliga men samtidigt ha 
en accepterande och inkluderande lärmiljö? Hur uppnås den balansen? 
 

6.2 Lärares påverkan  
Lärarens attityd och inställning påverkar motivationen mycket enligt respondenterna 
och att läraren tar eleven på allvar är också viktigt för elevens motivation och 
självbild. Flera respondenter belyste att lärare påverkar elevernas motivation och 
självbild mer än vad de själva tror. Detta är något som Giota (2002) också tar upp då 
hon lyfter att lärare bör reflektera över och inse sin egen betydelse för de krav och 
förväntningar som finns på eleven. En vinkling av detta resonemang om att lärare 
påverkar mer än det själva tror avslöjar att lärare inte riktigt vet hur stor påverkan de 
har på eleverna eller på vilket sätt de påverkar. Giotas (2002) forskning visar 
följaktligen att lärare bör ha insikt i sin egen påverkan medan några respondenter 
tydligt uttryckte att de inte vet hur eller i vilken utsträckning de påverkar elevernas 
motivation. Dock kan Giotas (2002) uttalande ifrågasättas i och med att personer 
ständigt påverkar varandra i sociala kontexter och därför kan förmodligen ingen ha 
full insikt i sin egen påverkan av andra människor.   
 
Ett flertal respondenter tar upp vikten av att lärare måste tro på elevens förmåga, 
även om eleven själv inte gör det så måste läraren hitta elevens styrkor. Swalander 
(2009) och McCabe (2006) belyser att läraren måste tro på eleven eftersom lärarens 
värdering överförs till eleven. Om både lärare och elev har en attityd färgad av 
negativitet och hopplöshet motverkas lärandet. Flera respondenter tar upp detta och 
menar att alla elever har styrkor och svagheter, alla elever är bra på något. Giota 
(2002) poängterar att om en elev bemöts efter sina egna villkor kan ett djup 
upptäckas i varje individ. Här bekräftas sålunda den tidigare forskningen i 
respondenternas svar.  
 
Lärares ärlighet 
I studien framkom att lärarens ärlighet mot eleven är viktig i flera avseenden men en 
respondent framhöll specifikt att ärligheten inte får utmana lärarens förhållande till 
föräldrarna. Respondenten menade att om en elev får höra negativt om skolan 
hemma skadar det och missgynnar elevens lärande och förhållande till skolan. Enligt 
respondenten är det viktigt att läraren formulerar sig väl och vårdar relationen till 
föräldrarna. Information som missgynnar lärar-föräldrar relationen bör därav 
behandlas med försiktighet. Det blir en intressant vridning av problemet då 
respondenten säger att ärlighet är bra såvida det inte förorsakar mer än vad det 
gynnar eleven. McCabe (2006) tar upp lärares ärlighet och belyser att det är viktigt 
att läraren är ärlig mot sina elever. Det gäller att inte säga att en elev var 
framgångsrik om så inte var fallet, då sänks lärarens trovärdighet enligt. Däremot tar 
McCabes (2006) forskning bara upp ärlighet i lärar-elev relationen men det går att 
applicera på den tanke som respondenten framhöll. En elev behöver ärlighet från 
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läraren till viss del, men om läraren skulle vara fullständigt ärlig mot eleven finns en 
risk att en god lärar-elev relation också riskeras. Genom det sättet att resonera 
motsäger i sådant fall respondentens svar forskningen.  
 
Dold läroplan 
Många respondenter kritiserade den nuvarande läroplanen som fyrkantig och med för 
lite rum att värdera och fokusera på kreativitet eller värdegrundsarbete för att kunna 
skapa trygga miljöer för elever att utvecklas i. Andersson (1999) lyfter att det finns 
en dold läroplan och menar att det finns mycket i skolan som elever ska lära sig 
utanför den kunskapsmässiga läroplanen. Han uttrycker att eleverna kan finna 
svårigheter i att behöva underkasta sig lärarens och skolans makt och att följa 
schemaordningen med raster exempelvis. Detta lyfte en respondent som ett problem 
när barnen kommer från förskoleklass till årskurs ett där det är mer styrt. Eleverna 
har svårt att acceptera att inte få gå ut och leka när de vill, eller att ha styrda 
ämnestimmar. Aspekter som dessa belyser Andersson (1999) som problematiska i 
den bemärkelsen att elever kommer uppleva att de inte räcker till. Vidare väcks 
tankar kring just hur elever som inte är vana att gå i skolan får problem med att till 
exempel sitta still längre perioder. Det skapar en problematik för elevens inlärning 
och kan då också skapa en negativ bild till skolan. Några respondenter lyfte 
svårigheten med elever som inte förstår meningen med skolan och att dessa elever är 
svåra att motivera. En tidig motvilja till inlärning och skolans system i sin tur skapar 
en helt annan problematik där hela skolgången sätts på spel. Respondenternas 
gentemot Anderssons (1999) resonemang är inte helt överensstämmande med 
rådande studies respondenter men de problematiserar kring liknande aspekter.  
 

6.3 Metakognition 
Någon respondent problematiserade kring sin upplevelse att hon inte alls tyckte 
eleverna var medvetna om vad de lärde sig. Taube (2007) menar att reflektioner som 
görs gällande det egna lärandet är en pedagogisk tillgång vid inlärning. En annan 
respondent uttryckte tydligt att eleverna måste vara medvetna om sig själva och sin 
kunskap för att lära sig vidare. Flera respondenter pratade om att medvetandegöra 
eleverna och många respondenter framhöll fördelen av att låta eleverna konkret se 
sin utveckling. Om eleverna får möjligheter att jämföra sina prestationer ger det en 
insikt i vad de lärt sig ansåg respondenterna. McCabe (2006) uttrycker att en elevs 
medvetenhet om indikatorer till sin egen framgång är en kritisk punkt för elevens 
self-efficacy (hur en elev tror sig klara av, och förhåller sig till, en uppgift) som i sin 
tur har stor påverkan på motivationen. McCabes (2006) resonemang kring olika nivå 
av self-efficacy i olika ämnen eller inför olika uppgifter kan kopplas till 
respondenternas uttryckande av hur viktig respons är och uppmuntran när det finns 
motgångar eller svårigheter inför uppgifter.  Respondenterna och McCabe (2006) för 
liknande resonemang och menar att synliggörandet av elevernas framgångar och 
prestationer är motiverande och möjliggör ett medvetande, det vill säga en utveckling 
av den metakognitiva förmågan, hos eleverna kring deras lärande.  
 

6.4 Självbild 
Respondenterna kopplade ofta begreppet självbild till om eleverna hade kompisar, 
hur de trivdes i skolan och om mobbning förekom. Burns (1979) menar att 
självbilden skapas och utvecklas i det sociala livet samt att vänner och andra i 
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omgivningen är en betydande aspekt. Följaktligen upplevdes det att respondenterna 
värderade begreppet självbild och vinklade det snarare än såg det i den helhet som 
det egentligen är – det vill säga allt som innefattar jag och mig. Utanförskap är ett 
känsligt ämne och det ligger i lärares ”natur” att vilja motverka allt som har med 
utanförskap och mobbning att göra. Därför responderade lärarna troligtvis som de 
gjorde, med att de upplever att de har insikt i elevernas självbilder i den mån att de 
flesta eleverna mår bra och har kompisar. Resonemanget respondenterna förde 
gällande kopplingen självbild-kompisar i skolan stämmer överens med Burns (1979) 
forskning att en god självbild utvecklas genom en uppskattande accepterande 
omgivning.  
 
Däremot upplevdes det att det var få respondenter som relaterade till självbild i en 
positiv bemärkelse och utan kommentarer ledde frågan sällan in på starka positiva 
elever. En respondent menade att de ”duktigaste” eleverna ofta kommer i skymundan 
med motiveringen att många lärare antar att eleverna klarar sig själva. En annan 
möjlig motivering är att läraren bara saknar tiden att utmana eleverna för att få dessa 
elever att utvecklas till sin fulla kapacitet. Överlag upplevdes att respondenterna la 
mest fokus på svagheter och svaga elever vid exemplifiering och liknande. Till stor 
del beror detta säkerligen på utformningen av vissa frågor i intervjuunderlaget, då 
ifrågasättandet främst gällde lärarnas resonemang kring hur låg motivation och 
självbild hanterades. Frågan uppstår dock om det finns en vana i att problematisera 
kring lärande?  
 
Lärande bör ske individanpassat, det är något som både respondenter och forskning 
har påpekat (Giota, 2002). Således är det också intressant att en respondent upplevde 
att mest resurser och tid går till de svaga eleverna och att lärarens undervisning ligger 
på en medelnivå. Detta är såklart för att kunna fånga och bemöta så många elever 
som möjligt. Men varje elev har fortfarande rätt till individanpassad undervisning 
och eleverna har rätt att få utvecklas efter sin förmåga enligt Giota (2002). Det gäller 
de starka eleverna i lika hög grad som de svaga eleverna. Det blir ytterligare en 
aspekt då kunskapskraven är så fokuserade i skolan som många respondenter 
påpekat. Det är sannolikt också en faktor som gör att ett stort fokus läggs på de 
elever som riskerar att inte nå målen av naturliga skäl. Därav kvarhålls också 
snedfördelningen och de starka eleverna riskeras att tappas eller förlora sitt intresse. 
Både forskningen och studiens resultat framhäver individanpassning men problemet 
kvarstår.   
 
Strategier och försvarsmekanismer 
Det framkom i studien att något respondenterna upplevde som vanligt 
förekommande var att elever använde sig av olika strategier för att undvika 
misslyckande eller erkännande om att de inte kan. Giota (2002) belyser att elever vill 
undvika att framstå som inkompetenta och att de då använder sig av 
försvarsmekanismer, till exempel att försöka undvika en lärsituation. De flesta 
eleverna jämför sig själva med de duktigaste eleverna och en strategi för att 
undslippa att visa sig underlägsen är att eleverna istället konkurrerar med varandra 
enligt Giota (2002). Denna försvarsstrategi är inget som känns igen från studiens 
resultat. Däremot överensstämmer Giotas (2002) forskning med respondenternas 
svar gällande att det uppstår strategier och försvarsmekanismer för att behålla sitt 
egenvärde. Till skillnad från det Giota (2002) påpekar, att en elevs medvetande om 
bristande kunskap som andra elever besitter skulle vara motiverande och sporrande, 
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lyfter några respondenter att en elevs motivation sjunker om eleven upptäcker att alla 
andra lyckas med uppgifter men inte eleven själv. Respondenterna menar att den 
insikten gör att skolan blir jobbig. Här motsäger den tidigare forskningen studiens 
resultat och Giotas (2002) resonemang känns generalliserande.  
 
Övriga tankar som väcks kring resonemang gällande ämnet är vidare vem som 
”bestämmer” vilka elever som är duktiga? Med Giotas (2002) uttalande i åtanke om 
att elever jämför sig med de duktigaste eleverna, hur vet eleverna vilka de ska 
jämföra sig med? Är det läraren som, medvetet eller omedvetet, ”pekar ut” vilka 
elever som ligger på högre nivåer eller tar eleverna reda på det själva?    
 
Eleven i ett bredare perspektiv 
Respondenterna framhåller att det är viktigt för eleverna att få känna sig stärkta i 
någonting, om det så är att eleven är duktig på att rita eller att vara en bra kompis. 
Giota (2002) beskriver problematiken kring att eleven sällan ses utifrån sina 
personliga förutsättningar i ett större perspektiv och att vuxna behöver kunna 
reflektera över elevernas totala livssituation och inte enbart se det som är 
skolbetingat. Studiens respondenter lyfter det som Giota (2002) poängterar vad gäller 
att lärare och skola inte enbart bör fokusera på det som är skolbetingat, främst kanske 
kunskapsmål. Respondenterna belyste målfokuseringen som ett hinder för att se 
eleverna värde som människa. Här kan respondenternas svar och Giotas (2002) 
forskning tyckas ha liknande uppfattningar. Däremot problematiserar Giota (2002) 
kring att elevernas personliga förutsättningar bör ses i ett större perspektiv, med det 
antas att hon menar att eleven ska få arbeta enligt sina egna villkor. Elevens egna 
förutsättningar är något som alla respondenter i denna studie framhäver som otroligt 
viktigt att beakta och det upplevdes som ett tillgodosett behov, att till exempel elever 
som har svårt att skriva för hand får skriva på datorn. Vid granskning av denna 
aspekt krockar således Giotas (2002) forskning som menar att lärare/vuxna inte ser 
till elevernas egna förutsättningar med respondenternas svar där det verkar vara är ett 
tillgodosett behov. Vidare nämner Giota (2002) i samma resonemang elevers totala 
livssituation och detta berörde även några respondenter, att alla elever inte har lika 
mycket stöd hemifrån och därför kan behöva extra stöd av läraren eller andra 
metoder för sitt lärande. Sammantaget stämmer Giotas (2002) resonemang överens 
med respondenternas uttalanden gällande att elever behöver ses i ett bredare 
perspektiv. Eleverna behöver få sina behov och förutsättningar tillgodosedda för ett 
utvecklande lärande och skolan kanske inte alltid bara ska värdera kunskap.  
 

6.5 Vidare studier 
Under arbetets gång med rådande studie har många tankegångar tagit nya svängar. 
Respondenternas erfarenheter och synvinklar kopplat till redan existerande forskning 
har väckt nyfikenhet och följande aspekter skulle vara intressanta att undersöka 
vidare.  
 
Motivation och självbild 
Det vore en intressant aspekt att i framtida undersökningar göra en studie liknande 
denna men med elevernas perspektiv som utgångspunkt. Helt enkelt en bredare, 
djupare studie som inte har samma snäva tidsram, Den studien skulle i så fall ge en 
annan vinkel, där eleverna är i fokus. En jämförelse mellan lärare och elevers 
uppfattning av elevers motivation, självbild och metakognition samt hur det påverkar 

 



36 

lärandet skulle då vara möjlig. Mycket forskning tar sin utgångspunkt i vuxnas 
åsikter eller erfarenheter fast det egentligen berör eller handlar om barnen eller 
eleverna, vilket kan ge forskningsresultatet en färgad bild. Det vore även intressant 
att göra en liknande studie med äldre elever då många respondenter har påpekat att 
yngre elever ofta är motiverade. En jämförelse mellan yngre och äldre elevers 
motivation är också en möjlig infallsvinkel i kommande undersökningar. 
 
Lärares stress 
Av några respondenters svar kunde anas en frustration kring den ökade pressen i 
samband med tidsbristen i läraryrket och det vore intressant att vidare undersöka hur 
lärares stress påverkar klassrumsklimatet och lärmiljön. Vilken betydelse har lärares 
stress för elevernas lärande och hur upplever eleverna sina lärare? Ytterligare frågor 
som dyker upp är hur lärare kan göra krav och förväntningar tydliga men samtidigt 
har en accepterande och inkluderande lärmiljö? Finns det en bra balans på det och 
hur uppnås den? Det är något som också skulle vara intressant att undersöka mer 
ingående.  
 
En respondent uttryckte att starka elever inte får lika mycket uppmärksamhet som de 
svaga eleverna. Är det tidsbristen som hindrar läraren från att ge starka elever mer 
utmaninande uppgifter? Det skulle också vara intressant att undersöka om så är fallet 
och huruvida respondentens uttalande stämmer med forskning och elevers 
uppfattning.  
 
En annan respondent lyfte användandet av specialpedagoger/speciallärare och 
menade att det oftast bara är de svaga eleverna som får gå till specialpedagogen för 
att få extra stöd och hjälp. Vidare menade respondenten att specialpedagoger kan 
vara en bra resurs att låta alla elever gå till då och då för att få utmaning på sin egen 
nivå som en klasslärare kanske inte har möjlighet att lägga tid på. Med detta i åtanke 
skulle det vara intressant att undersöka hur specialpedagoger används runtom i 
skolorna samt hur specialpedagogerna själva ser på sin del i undervisningen. Vill 
specialpedagoger vara fokuserade hjälp- och stödresurser för de svaga eleverna?  
 
Lärares påverkan 
I diskussionen lyftes studiens resultat att respondenterna sällan reflekterar över hur 
stor betydelse och påverkan de har på elevernas liv? Är det så att det överlag är svårt 
att veta hur en individ påverkar en annan eftersom det görs både medvetet och 
omedvetet? Kan en person med säkerhet konstatera att påverkan av någon annan har 
skett och går det i så fall att veta hur? Detta är också en intressant vinkling med 
många frågor att fördjupa sig i och studera vidare.   
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Bilaga 1 
 

 
Intervjuguide 
Lärare i: 
Utbildning: 
 
 
 

1. Vad anser du att motivation till läsinlärning innebär? 
2. Vad anser du är bra sätt för att motivera elever till läsning och läsinlärning? 
3. Beskriv hur du gör eller skulle göra för att motivera en elev som har låg 

motivation. 
4. Hur anser du att lärare påverkar elevernas motivation?  
5. På vilket sätt upplever du att eleverna är medvetna om vad de lär sig och 

varför de lär sig det? 
6. Upplever du att eleverna kan praktisera sin kunskap i andra situationer 

oberoende av klassrumskontext? Motivera ditt svar och ge exempel? 
7. På vilket sätt upplever du att elevernas självbild påverkar deras läsinlärning? 
8. På vilket sätt upplever du att elevernas motivation påverkar deras 

läsinlärning? 
9. Kan du beskriva vilken inblick du har i hur eleverna ser på sig själva, vilket 

självbild de har? 
10. Hur motiverar du en elev som har låg självbild?  
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Bilaga 2 

 
 
 
Missivbrev  
 
Hej! 
Vi är två studenter som läser till lärare i grundskolans tidigare år på 
Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi är inne på vår sista termin i utbildningen och är 
därmed i full gång med att skriva examensarbete. Syftet med vårt arbete är att 
undersöka hur lärare resonerar kring förhållandet mellan motivation, självbild och 
lärande, kopplat till läsinlärning.  
Vi kommer att samla in empiri till vår studie genom intervjuer med ett antal aktiva 
lärare i årskurs 1-3 och vi vore tacksamma om du skulle vilja medverka i 
undersökningen. 
Undersökningen grundar sig på de forskningsetiska principerna. (www.vr.se) Detta 
innebär i stora drag att intervjuerna är frivilliga och anonyma. Allt som sägs är 
konfidentiellt och intervjun kommer endast användas i forskningsfrämjande syfte. 
Ingenting som skrivs i uppsatsen kommer vara möjligt att identifiera till enskilda 
individer och inte heller till skola eller kommun. Du som väljer att delta i intervjun 
kan när som helst avbryta om du av någon anledning ångrar ditt medverkande. Du 
har rätt att ifrågasätta undersökningen och att ställa frågor om intervjuunderlaget.  
Vi önskar att spela in intervjun för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt och vi 
beräknar att varje intervju tar ca en timme. När materialet är bearbetat kommer 
inspelningarna att raderas. Det färdiga arbetet kommer att publiceras offentligt under 
våren 2014 och du kan då ta del av studiens resultat.  
 
Vi ser fram emot att få ta del av dina tankar och erfarenheter. 
 
Har du några som helst frågor eller funderingar inför eller efter intervjun så tveka 
inte att höra av dig till oss! 
 
 
 
Med vänliga hälsningar  
Lina Wester     Lisa Weimer Lind 
xxxxxxx@student.lnu.se   xxxxxx@student.lnu.se   
Tel: XXXXXXXXXX   Tel: XXXXXXXXXX 
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