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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att visa och jämföra några av de arbetsmetoder som används av 

lärare i undervisningen inom ämnet svenska. Insamlingen av empirisk data har skett under 

vårterminen 2015 i tre skolor i Norrbotten. Det empiriska materialet består av 

klassrumsobservationer och intervjuer med lärare. De mönster som har upptäckts handlar om 

hur lärarnas arbetssätt skiljer sig från varandra när det gäller att motivera elevers läsning. 

Analysen av det empiriska materialet är inspirerat av en hermeneutisk-fenomenologisk 

tolkning.  Tolkningen söker en förståelse för intervjupersonens livsvärld och uppfattningar 

och ger ett antagande för de förutsättningar som lärarna har för att genomföra sina lektioner. 

Lärarnas arbetssätt har analyserats utifrån sociokulturell teori och self-determination theory 

(SDT). Teorierna belyser fenomenet motivation till läsning genom meningsskapande. Den 

förenade länken mellan teorierna är att de visar på meningsskapande och hur viktig 

motivationen är i arbetet med litteratur. 

Det är viktigt att påpeka att teorierna används som ett sätt att analysera den insamlade empirin 

och inte fastslår att lärarna har teorierna som ett medvetet arbetssätt. Slutsatsen visar att 

lärarnas medvetenhet i sitt val av arbetsmetoder spelar stor roll. En atmosfär i klassrummet 

öppet för samtal, samarbete och en koppling till elevernas egna erfarenheter är ett av sätten 

för att lyckas motivera en klass. De lärare vilka var uppdaterade inom aktuell pedagogisk 

forskning visade även en större trygghet inom området. 

Nyckelord: [Self Determination Theory], sociokulturell teori, motivation, skönlitteratur, 

läsundervisning, grundskola.  
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1 INLEDNING  

 

Den skönlitterära boken har idag konkurrens både i skolan och hemmet av datorer och 

surfplattor. För många barn kan den enda kontakten med skönlitterära böcker ske under 

skoldagen. Detta gör lärarens val av skönlitterära böcker och sättet de arbetar med litteratur 

ännu viktigare. Vid de kontakter jag har haft med lågstadieskolor under min 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har den skönlitterära boken många gånger använts på 

ett enformigt sätt där bänkboken har setts som ett sätt att få ordning på klassen. Flera av 

eleverna upplevde jag som omotiverade när det kom till läsning och arbetsmetoderna med 

böcker var inte särskilt varierande. Under mina år som lärarstudent har intresset för 

skönlitteratur blivit allt starkare då jag ser det som en inkörsport till både fantasi, 

läsutveckling och läslust. Området är även aktuellt med tanke på att fortbildningsmodellen 

Läslyftet (2013) i uppdrag från Utbildningsdepartementet är på uppstart i skolor runt om i hela 

landet.  Aktuellt är även de resultat som lyfts fram av Skolverket kring barns läsförmågor. 

Skolverket presenterar resultat från 2013 genom Programme for International Student 

Assessment (PISA) och från 2011 genom Progress in International Reading Literace Study 

(PIRLS) undersökningar som de senaste åren pekat på en försämring av svenska barns 

läsförmågor. Meningen med läslyftet är att förbättra och stärka kvalitén i svenskarbetet och att 

utveckla elevers läs- och skrivförmågor. I detta examensarbete belyses vilken betydelse 

lärarnas medvetenhet kring litteratur och motivation har i påverkan av elevers läsutveckling. 

Detta görs genom motivationsteorierna SDT och sociokulturell teori, där meningsskapande 

kring litteratur är den förenade länken.  
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med studien är att visa och jämföra några av de arbetsmetoder som lärare inom F-3 

använder sig av inom svenskämnet för att motivera sina elever till läsning.  

 

Frågeställningar: 

 

 Vilka metoder använder sig några lärare av för att motivera sina elever till läsning? 

 

 Vilken syn har lärare på motivation kring läsning? 

 

 Vilka delar utifrån sociokulturell teori och Self Determination Theory kan upptäckas i 

analysen av lärarnas arbetssätt?  
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3 BAKGRUND 

Detta avsnitt består av en teoretisk bakgrund inom områdena svenska, motivation och läsning. 

Bakgrunden är menad att ge en koppling till det syfte och de frågeställningar som grundar 

detta examensarbete. Analysen av den insamlade empirin grundar sig på (1) en metodisk 

analys med en hermeneutisk-fenomenologisk tolkning för att ge en helhetsbild av lärarnas 

motivationsarbete. Den andra delen omfattar (2) en kategorisering utifrån sociokulturell teori 

och SDT, de två motivationsteorierna som har valts ut i detta arbete. Bakgrunden omfattar 

dessa motivationsteorier, forskningens perspektiv på motivation och moderna arbetsmetoder 

kopplade till LGR 11.  En presentation av teorier följs sedan av den skönlitterära bokens roll 

för att sedan avslutas med aktuella arbetsmetoder inom området. 

3.1 SOCIOKULTURELL TEORI 
 

En av de grundläggande teorierna för denna studie är sociokulturell teori där Lev Vygotskij är 

en förgrundsperson inom psykologisk och pedagogisk forskning. Enligt sociokulturell teori 

sker lärandet i samspelet med andra personer. Samspel innebär kommunikation mellan 

människor i vilken kunskap skapas och förs vidare. Kommunikation i sig kräver språk som vi 

använder oss av för att utveckla vår egen kunskap (Vygotskij, 1978). Inom sociokulturell teori 

används begreppen redskap och verktyg som representerar det vi har med oss och lär oss för 

att förstå omgivningen.  Följande delar är grundläggande för teorin och visar på de olika 

redskap vi använder oss av: 

 

 Utveckling och användning av intellektuella redskap (även språkliga och 

psykologiska) 

 Utveckling och användning av fysiska redskap (även kallat verktyg) 

 Kommunikation (genom vilket vi utvecklar metoder som bland annat innefattar 

samarbete) 

(Säljö, 2000) 

 

En del av teorin är den proximala utvecklingszonen som är ett stadium i barns utveckling som 

även omfattar barns språkutveckling. Detta stadium infinner sig då barnet är på gränsen till att 

klara något själv och når dit genom assistans från en lärare eller från en annan elev, som något 

ängre i utvecklingen. Att inte klara något helt på egen hand ska inte ses som något negativt i 

utvecklingen utan som en del i att bli en självständig människa. Genom att få förståelse om 

den proximala utvecklingszonen får lärare syn på den utveckling som sker och de olika steg 

elever befinner sig i för att nå till självständigt tänkande. För att få kunskap om begreppets 

betydelse kan lärare uppmärksamma sociokulturell teori och den närmaste utvecklingszonen i 

praktiken. Detta genom att lärare upptäcker den gräns mellan det som elever kan göra 

individuellt och de uppgifter som måste ledas från lärarens håll (Vygotskij, 1978).  När barn 

introduceras för nya områden i skolan finns redan en förkunskap hos dem och den möts av 

den kunskap som skolan erbjuder. Det är i detta möte som meningsdjupet spelar en stor roll 

för motivationen. Detta i form av en koppling till barns egna erfarenheter och kunskaper för 
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att skapa en djupare mening till kontexten (ibid.).  Sociokulturell teori kopplas som andra 

teorier i skolans värld till hur vi lär oss och utvecklas.  

3.1.1 Socialisationsaspekt  

 

Socialisationen är ett grundelement i Vygotskijs teori kring lärande i allmänhet och 

kunskapsbildning i skolmiljö i synnerhet. Kunskapsbildning uppstår inte om den inte är 

tydligt kopplad till socialisation, det vill säga hur vi som individer erövrar delaktighet i ett 

socialt sammanhang. Det är ytterst den delaktigheten vi strävar efter. Kunskap och språket 

tjänar den. När vi vill förstå socialisationen i Vygotskijs teori behöver vi 

informationsöverföring.  

 

Enligt socialisationsaspekten interagerar människor genom kommunikation. Denna 

interaktion är grundläggande för språkinlärning. Inom sociokulturell teori måste (1) kunskap 

kopplas till (2) kontext, det vill säga ett språkligt och socialt sammanhang. Denna koppling 

skapar då en (3) djupare mening för eleven som sedan leder till (4) motivering, exempelvis till 

läsning. När information används i vardagliga företeelser med ett tydligt mål omvandlas 

informationen till kunskap (Vygotskij, 1978). Kunskap måste kopplas till sitt sociala och 

språkliga sammanhang. I fallet läsförståelse och motivation till läsning äger detta sin 

tillämpning i form av en känsla av sammanhang och mening. Kontexten kräver ett 

sammanhang hos eleven och sammanhanget ger en djupare mening. Vid en uppnådd djupare 

mening i form av till exempel en personlig koppling till eleven nås motivation som sedan 

leder till kunskap. Kunskap kopplat till motivering och meningsfullt läsande illustreras i 

figuren nedan: 

 

 

1. Kunskap         2.  Kontext        3. Djupare mening        4. Motivering till läsning 

 

Figur 1: Meningsfullt läsande. 

 

Kunskap i detta fall relateras till den kunskap eleverna har med sig till skolan och den 

kunskap läraren har. Elevernas kunskaper kan yttra sig i form av erfarenheter och nyfikenhet 

när de möter skolan.  I mötet mellan lärarens kunskap och elevernas kan en djupare mening 

skapas då läraren tar tillvara på den nyfikenhet och erfarenhet som eleverna har. Kontexter 

konstrueras av de sociala sammanhang och situationer som lärande sker inom. Med andra ord 

omfattar det bland annat den klassrumsmiljö som eleverna befinner sig i och i vilka 

situationer läraren väljer att ge möjligheter till lärande. Med de två aspekterna kunskap och 

kontext i åtanke hos läraren, finns möjligheten att skapa ett meningsdjup hos eleverna och 

därmed motivera dem till läsning. De olika kontexterna delas in i tre olika former som alla 

samspelar med varandra (Vygotskij, 1978). 

  

 Fysisk kontext: miljön som lärandet sker i. 

 Kognitiv kontext: påverkar hur vi agerar i olika situationer. 

 Historisk kontext: skolan som exempel har en tradition kring hur vi ska agera med 
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invanda mönster, där elever intar ett antal olika roller och lärare sin roll.  

 

Den fysiska kontexten varierar inte bara mellan skolor utan även utifrån olika lärtillfällen. 

Den kognitiva kontexten, det vill säga hur vi reagerar i olika situationer, är således beroende 

av den fysiska då olika lektionstillfällen gör att elever reagerar på olika sätt. Dessa två 

kontexter härleds till den historiska kontexten där elevernas beteenden kommer att påverkas 

av de förväntningar som finns i en skolsituation, det vill säga den roll eleverna har när de 

befinner sig i ett klassrum. Språket utvecklas som tidigare nämnts när barns förkunskap 

omsätts i mötet med skolans kunskap. I samspelet med läraren får barnet redskap i form av till 

exempel olika lässtrategier. Redskapen i sig får en mening först i egen omsättning då barnet 

själv får syn på den strategi som passar. Samspel sett som en socialisationsaspekt är 

fundamental för språkinlärning då det är genom kommunikationen som vi utvecklar våra 

språkliga förmågor. Detta då vi tar del av andra människors kunskaper och insikter och 

utvecklar språket. Läraren möter elevernas förkunskap och insikter och eleven hamnar samma 

möte och omsätter kunskapen till sin egen. Handling och kontext samspelar med varandra via 

utvecklingszonen och kan inte separeras då de är beroende av varandra (ibid.).   

 

Läroplanen 2011, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet genomsyras av 

teorier varav ett perspektiv är det sociokulturella och ett exempel går att se i kursplanen för 

svenska. Där man kan läsa att undervisningen också ska syfta till att eleverna utvecklar 

förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra (Skolverket, 2011a, 

s.223). Utvecklingen av en språklig förmåga i svenskämnet sker i samspel med andra, detta 

relaterar, som tidigare nämnts, till sociokulturell teori. 

 

3.1.2 Arbetsmetoder  

 

Av det som tidigare nämnts framgår att sociokulturell teori avkräver läraren medvetenhet om 

det sociala sammanhang som betingar lärande. De ideala arbetsformerna är de där 

interaktionen står i högsätet. Detta avkräver pedagogen förmågan att skapa situationer som, 

helst spontant, inbjuder till samspel. Individen blir då en aktiv medskapare i lärandet. Dessa 

sociala sammanhang sker då den individuella inlärningen utgår från en kontext av samarbete 

med andra elever. När elever befinner sig i situationer som innebär samspel finns möjligheten 

för eleverna att lära sig av varandra i samarbetet. Detta sker när elever i samspelet förmedlar 

kunskap till varandra och vinner ny kunskap (Vygotskij 1978).  

 

3.1.3 Arbetsformer kring läsning  

 

Kopplingen mellan sociokulturell teori och individuell läsning kan bland annat hittas i den 

närmaste utvecklingszonen. Elever når den proximala utvecklingszonen genom de funktioner 

som de tränar upp under sin utveckling. Kopplat till läsinlärning handlar det om funktioner 

som avkodning av texter i olika svårighetsgrader som allteftersom avancerar till svårare 

texter, från ordbilder till längre textstycken. Funktionerna blir en utvecklingsstegring inom 
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den proximala utvecklingszonen och lärarens roll handlar om vägledning i bokvalet. Vid valet 

av skönlitterära böcker blir ett väglett val även en utmanande läsning och ger en större chans 

för eleverna att fortsätta utvecklingsstegringen kring sin läsförmåga. Förutom det stöd som 

lärare kan ge vid individuell läsning kan den proximala utvecklingszonen uppmärksammas 

vid läsning kopplat till samarbete. När lärare frångår den traditionella läsningen, det vill säga 

den individuella läsningen, och tar in samarbete mellan elever bidrar varje elev med sina 

kunskaper. Ett exempel på kunskaper är bland annat elevens sätt att tolka texter och vilka 

strategier som används vid läsning.  Samarbete i form av samtal kring litteratur kopplas till 

Vygotskijs begreppsundervisning där lärande sker i ett socialt och kulturellt sammanhang 

(Bråten, 1998). Detta genom att samtalet kan skapa en medvetenhet kring vad man läser, en 

djupare mening kan skapas då läsningen kopplas till egna erfarenheter. Tanken med 

samarbetet är att göra eleverna medvetna om det tänkande de använder sig av vid läsning och 

att de reflekterar medvetet över innehållet.   
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3.2 SELF-DETERMINATION THEORY 
 

Den andra grundläggande teorin för studien är Self-Determination Theory (SDT). SDT är en 

teori som rör föreställningar om att våra medfödda psykologiska behov styr den inre 

motivationen och drivkraften. De medfödda psykologiska behoven delas in i kompetens, 

självständighet och social meningsfullhet (se figur 2). Behovet av kompetens visar sig i den 

inre strävan vi människor har för att ständigt utveckla kompetensen inom oss genom att lära 

oss mer om vår omgivning och därmed hantera vår omgivning på ett ultimat sätt. 

Självbestämmande är det medfödda behov som innebär att vi vill känna oss som 

beslutsmakare för våra egna val och att vi agerar utifrån ett fritt val. Det tredje behovet 

handlar om social meningsfullhet där vi påverkas av människor i vår omgivning genom att vi 

relaterar till dem och får bekräftelse utifrån. De medfödda behoven har en viktig roll inom 

SDT då det är individens kontroll över omgivningen, sina val och handlingar som har 

betydelse för motivation (Ryan & Deci, 2000a).  

 

De tre behoven samspelar genom att individen vill nå andra människor och detta utgör en inre 

kraft för motivation och självutveckling. Kompetens utvinns genom att vi får syn på 

konsekvenserna av våra handlingar. Självbestämmande sker när våra handlingar styrs av vår 

egen vilja men i samspel med andra. Detta skapar en social meningsfullhet där handling 

påverkas av människor i vår omgivning. Den inre motivationen kan uppkomma genom interna 

och externa former.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Motivationens tre delar inom SDT. 

 

 

SDT är en teori med motivation i fokus. Definitionen av motivation kan enligt SDT ses som 

en individuell vilja att delta i en lärprocess. Individuell vilja påverkas av de villkor och 

stödjande inslag som krävs för att elever ska motiveras att delta i lärprocesser.  Den interna 

formen visar sig i form av nyfikenhet, upptäckande och engagemang. När elever är 

motiverade av den interna formen kan det bero på att de vill nå en inre tillfredsställelse genom 

att utmana sig själva. Utmaningen utgår från ett behov av social acceptans och utvecklandet 

Behovet av 

kompetens 
Social meningsfullhet 

Självbestämmande 
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av kompetensen för att klara utmaningar på egen hand. Det psykologiska behovet 

självbestämmande är i fokus för den inre motivationen eftersom eleven upplever att 

motivationen är ett resultat av ett eget val att ta sig an ny kunskap (Ryan & Deci, 2000b). 

 

Trots denna interna form av motivation behöver elever stöd i sin omgivning genom externa 

former för att behålla den inre motivationen. Omgivningens påverkan är en del av den externa 

motivationen som kan föra elever framåt. När den externa motivationen når en elev som vill 

uppnå inre tillfredsställelse bibehålls motivationen. Att lyckas och få beröm av omgivning är 

fortfarande en drivkraft men den största drivkraften kommer inifrån genom en känsla av 

självutveckling. Det psykologiska behovet av social meningsfullhet och kompetens märks i 

mötet mellan den interna och externa motivationen. Social meningsfullhet nås då det är 

omgivningens stöd som ger bekräftelse och sedan motivation. Kompetens nås i form av 

djupare förståelse kring området och omgivningen (Ryan & Deci, 2000b).  

 

Den inre motivationen kan påverkas av en yttre motivation. Agerande utifrån den externa 

motivationen kan även bero på att elever vill nå ett mål för lärarens skull, följa de regler som 

är uppsatta eller få uppmärksamhet och uppmuntran av läraren. Man kan säga att individen 

lyder för att uppnå belöning från omgivningen. Det blir en strävan av extern motivation där 

behovet av inre motivation och självutveckling inte är lika starkt (Poulsen, Rodger & Zivian, 

2006). 

 

SDT skiljer på två sorters motivation, den kontrollerande och den självstyrande. Den 

kontrollerande formen av motivation innebär bland annat att krav ställs på eleverna. Vilket 

kan kopplas till motivation till läsning där läsningen blir ett måste för till exempel en 

belöning. En sådan motivation som den kontrollerande kan leda till att elever läser mer men 

inte av fri vilja. Den självstyrande motivationen däremot anses vara den mest gynnsamma 

formen av motivation då det engagemang som elever visar för ett ämne grundar sig i att det är 

gynnsamt för dem själva och att det inte är något de gör för någon annans skull. Motivationen 

blir självutvecklande för individen då den kopplas till personliga mål som att utveckla sin 

läsning och att det är viktigt att bli en bra läsare (ibid.). 

 

3.2.1 SDT i praktik, två huvuddrag 

 

Enligt SDT läser en motiverad elev för sin egen vinning för att komma framåt i sitt lärande 

och utveckla sin läsning. SDT styr arbetsmetoder i riktning mot motivering genom 

självbestämmande. För att komma till den punkten av självbestämmande krävs (1) förmåga 

hos läraren att skapa personlig kontakt med eleven och (2) metodisk öppenhet. När lärare 

skapat en personlig kontakt med elever kan det leda till att elever motiveras. Den påverkan 

läraren har på sina elever utvinns från den personliga kontakt som lärare arbetar med dagligen 

för att lära känna klassen och bygga en ömsesidig respekt och ett förtroende genom metodisk 

öppenhet. När motivationen mellan lärare och elev sker behöver lärare skapa denna personliga 

kontakt med sina elever för att ta reda på vilken lärostil som passar bäst för varje individ 

genom en metodisk öppenhet. Valet av arbetsmetoder leder till en påverkan av motivation och 
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valet av lärostilar blir en utmaning i det individanpassade klassrummet.  

 

3.2.2 SDT i praktik, ledarskap och vägledning   

 

Den forskning som utgår från SDT framhåller att det finns vissa läraregenskaperna som 

motiverar elever. Det handlar om (a) att läraren skapar en atmosfär i klassrummet som är både 

inkännande och omhändertagande. Nästa egenskap handlar om (b) ledaregenskaper i form av 

vägledning. Exempel på vägledning kopplat till SDT är att vara uppmärksam och att använda 

ledande istället för direkta frågor till elever. Ledande frågor från lärares håll ger en känsla av 

självbestämmande och egen reflektion istället för direkta svar där reflektionen blir kort eller 

inte närvarande alls. Denna form av vägledning kan leda till ett självständigt och individuellt 

tänkande med den inre motivationen som drivkraft. Motivationen utformas sedan i 

vägledningen av läraren genom samspelet med elever i klassrummet (Bieg, Rickelman, Jones 

& Mittag, 2013). Skolinspektionen (2012) lyfter liknande egenskaper hos lärare som kan leda 

till motiverade elever och de undervisningsrelaterade faktorer som nämns är lärarens 

yrkeskompetens och engagemang för sin yrkesroll. En strukturerad, tydlig ledare som ständigt 

framhåller målet med undervisningen är en typisk lärare som vägleder och motiverar sina 

elever. 

 

I forskning kring motivation till läsning framhålls att lärare ser egenskaper hos de elever som 

styrs av sin inre motivation. Där är det egenskaper som tar sig uttryck i form av 

självständighet och ett mindre behov av yttre beröm för att göra sina skolarbeten. De elever 

som upplevs som motiverade anser att de får rätt sorts stöd av sina lärare. Elever som får stöd 

som ger utmaning, är vägledande och inte kontrollerande har större chanser att bibehålla sin 

inre motivation.  De egenskaper hos lärare som motiverar elever är förmågan att framkalla 

nyfikenhet genom stöd och tydliga mål inför nya arbetsområden. Att läraren lägger arbetet på 

en nivå som är utmanande och med rätt svårighetsgrad känner eleverna en utmaning. Dessa 

egenskaper hos lärare med ett flexibelt arbetssätt gör att elever motiveras och leder till att 

elever upplever ett stöd för den inre motivationen (Sweet, Guthrie och Ng, 1998).  

 

3.2.3 Uppmärksammande av bristande motivation 

 

Sammanställningar av PIRLS visar på ett mindre intresse för läsning av skönlitterära böcker 

och framhåller den inre motivationens stora betydelse. Det bristande intresset för läsning blir 

en utmaning och gör det ännu viktigare för lärare att motivera sina elever till läsning 

(Skolverket, 2007). Samtidigt som elever behöver en inre självständig motivation för läsning 

påverkar även yttre motivation, motivation som ges i form av stöd från lärare. De elever som 

är motiverade till läsning har även en positivare attityd till lärande och presterar bättre 

påpekar De Naeghel, Van Keer, Vanseenkiste och Rosseel (2013). Det är inte bara dessa 

egenskaper hos motiverade elever som är viktiga. Det är även av betydelse för lärare att 

identifiera omotiverade elevers beteenden eftersom den yttre motivationen integrerar och kan 

ge resultat för den inre motivationen. Identifieringen av elevernas bristande motivation 

behövs för att snabbt uppmärksamma elever och leda dem på rätt väg igen. Att 
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uppmärksamma tillvägagångssätt för att motivera elever till läsning handlar bland annat om 

att få syn på denna bristande motivation. Lärare kan uppmärksamma och motverka 

motivationströtthet hos elever. I brist på uppmärksamhet visas vanliga beteenden som att stirra 

ut i tomma intet, inte sitta still eller att elever inte är uppmärksamma på lärarens respons 

(Buschick m.fl. 2007). 

 

 

3.2.4 Självbestämmande 

 

Lärare kan få till ett välfungerande klassrum som skapar en inre motivation grundad i en 

känsla av självbestämmande hos eleverna och genom det skapa ett meningsfullt lärande. 

Dessa aspekter som skapar ett meningsfullt lärande beskrivs som följande; en stöttande miljö 

där lärare och elever motiverar varandra, en ständig känsla av utmaning, meningsfullt lärande 

och motivering (Wery och Thomson, 2013). SDT kopplat till klassrumsmiljö handlar bland 

annat om att skapa en miljö som är inbjudande till läsning. Detta kan göras genom att se till 

elevernas bakgrund och skapa en miljö där elevernas psykologiska behov möts. Det här kan i 

praktiken göras genom att ta reda på elevernas intressen i valet av böcker och aktiviteter.   

Sociokulturell teori och SDT har en gemensam nämnare. De poängterar båda vikten av 

meningsfulla aktiviteter.  

 

För att motivera elever till läsning och samtidigt behålla känslan av fri vilja kan lärare se till 

att eleverna bestämmer över sitt eget beteende och sin inställning till läsning. En trygg miljö 

kan leda till positiva, trygga och motiverade elever (Bieg m.fl. 2014). Det krävs däremot 

betydligt mer än en trygg miljö; det undervisningsmaterial som erbjuds för eleverna är precis 

lika viktigt. Det är av betydelse att undervisningsmaterialet är anpassat efter ålder, intresse 

och har en tydlig struktur. En tydlig struktur innebär att förväntningar och mål alltid är 

uppenbara för elever. När ett sådant material finns att tillgå, då finns möjligheten för en 

ultimat klassrumsmiljö. De Naeghel & Valcke m.fl. (2014) anser att det finns olika faktorer 

som påverkar hur elever skapar inre motivation och den miljö de befinner sig i är en av dessa 

faktorer. 

3.3 EXPONERING FÖR LITTERATUR 
 

Ständig exponering för litteratur och engagemang vid läsning i tidig ålder anses som ett sätt 

att utveckla läsförståelse och motivation för läsning (Cummins, 2011). Engagemang kring 

läsning i detta fall handlar om att låta läsning ta tid. Processen att hitta böcker som lockar till 

läsning sker genom att variera materialet och att exponera elever för olika typer av litteratur, 

genom olika böcker och genrer.  

 

Att exponera barn för litteratur som lockar dem till läsning leder till att böckerna får en 

betydelsefull mening. Meningsskapande återkommer som den förenade länken mellan både 

sociokulturell teori och SDT. Genom att använda barns intresse och nyfikenhet vid 

exponering för litteratur finns möjligheten att de motiveras till fortsatt läsning (Ryan & Deci, 

Kommenterad [LM1]:  
Kontamination: Antingen blir betydelsefulla eller får en 
mening. 
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2000a). Sociokulturell teori kopplat till lärande och motivation kan nyttjas även den i 

exponering för litteratur där teorin visar hur stor roll elever förkunskaper och intressen har när 

lärande sker (Vygotskij, 1997). Förkunskaper hos elever i lässituationer kan bland annat vara 

intressen och egna förväntningar av olika sorters litteratur. Ännu en del av exponeringen 

handlar om att komma i kontakt med olika lässtrategier för att hitta den eller de strategier som 

gör läsningen till något njutbart. Lässtrategier som kan förmedlas till yngre elever handlar 

bland annat om att föra ett samtal kring böckerna med frågor som får eleverna att reflektera 

över bokens händelseförlopp (ibid.).  

 

Indikationer visar på sjunkande läslust och läsvanor hos elever och en betydande orsak är att 

boken har blivit utkonkurrerad av andra medier (Skolverket, 2014). Skolan har därför en stor 

roll att stimulera elevers läsning, något som framkommer i styrdokumenten. Cummins (2011) 

påpekar att skolan har en möjlighet att engagera elever som inte har ett stort utbud av böcker 

hemma eller av andra skäl mindre erfarenhet av litteratur. Detta engagemang sker genom 

uppmuntran att läsa utanför den genre som eleverna oftast väljer själva.  

 

En ständig exponering kräver att barnen möter litteratur dagligen genom individuell läsning 

både i hemmet och i skolan. I hemmet kommer lässtrategierna till användning om det även 

där finns ett samtal kring böckerna -funderingar kring vad som ska hända senare i boken och 

egna slutsatser är några exempel (Cummins, 2011). Situationsbundna och igenkända texter är 

extra viktigt för elever i sin tidiga läsutveckling. Intresset att möta olika typer av texter växer i 

och med att elever utvecklar sitt läsande. Detta leder till hur viktigt lärares val av böcker är då 

det kan fungera som ett stöd i elevernas läsutveckling. I valet av böcker kan lärare välja 

böcker som hjälper läsutvecklingen och utmanar eleverna utanför deras genreval. Valet av 

facklitteratur kan kopplas till att pojkar överlag har en lägre läsförståelse och underpresterar i 

jämförelse med flickor (Kragler & Sherry, 2012). Liberg lyfter redan 1990 att elever bör möta 

elevnära texter som är meningsfulla för att de ska kunna utvecklas till goda läsare.  

3.3.1 Sociala situationer vid läsning 

 

Trots att den individuella läsningen är av stor betydelse är de sociala situationer som uppstår 

vid läsning minst lika viktigt. Diskussioner, frågor och samtal är exempel på sociala 

situationer som även utvecklar läsförståelsen och ökar engagemanget hos eleverna. 

Nyfikenhet är en viktig del för att motiveras inom SDT och att öppna upp för diskussioner 

och samtal är ett sätt att väcka nyfikenhet. Nyfikenhet är ett vitalt uttryck som utvecklas och 

leder till motivation. En stöttning utifrån till de mänskliga behoven självbestämmande och 

behovet av kompetens leder till en växande motivation (Ryan & Deci, 2000b). Samtal och 

diskussioner om litteratur ger ett behov av kompetens för att förstå handlingen i boken. 

Självbestämmande i dessa boksamtal rör de egna slutsatser eleven drar kring handlingen, hur 

boken ska sluta och vad som ska ske senare i boken. En aktivitet som högläsning av en vuxen 

ska inte ses som en stund av passivitet hos barnen. Detta är en stund då barnen kan interagera 

och delta aktivt för att utveckla sin läsförståelse genom att låta sociala situationer ta plats 

(Kragler & Sherry, 2012). Inom sociokulturell teori utvecklar man begreppsmässig kunskap 

när man använder sig av sociala förmågor i praktiken till exempel genom att resonera, vilket 
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sker i sociala situationer kring läsning (Neuman & Dickinson, 2002). Man bör dock beakta att 

barns korttidsminne inte tillåter allt för stor exponering av skönlitterära böcker. Detta gäller 

innan barn har knäckt läskoden då en för stor exponering gör det svårt att sortera de intryck 

som böcker ger (De Jong, Bus, Huijbregts & Swaab, 2010). Barn har även svårt att inte störas 

av omgivning och bli distraherade, att fokusera på samma sak en längre stund är även det 

mycket att kräva av unga elever. Detta gäller å andra sidan elever som är i de första stadierna i 

sin läsutveckling och en exponering för litteratur när barn knäckt läskoden är inte något som 

forskningen säger emot (Davidse, de Jong, Huijbregts & Swaab, 2011). 

 

3.3.2 Lärarens kompetens 

 

Skolverket (2008) presenterar en fördjupad analys kring resultaten av PIRLS 2006 i vilken det 

framhålls att den traditionella inlärningen av läsförmågor måste förändras. I analysen 

framkommer att läsinlärningen idag kräver en större förståelse hos lärare för att kunna stödja 

eleverna i olika utvecklingsfaser och detta gäller inte bara för lågstadielärare och inom 

svenskämnet. Den traditionella inlärningen är förlegad och handlar till största del om att 

eleverna ska knäcka läskoden och sedan ta ansvaret själva i läsutvecklingen. Den 

grundläggande läsinlärningen är inte det problematiska i den svenska skolan och det är inte 

där problemet ligger. Det problematiska handlar om en avsaknad av lärares fortbildning och 

kunskapsutveckling (Skolverket, 2008).  

 

För att förbättra lärares kompetens inom undervisning av läsförståelse, föreslår Skolverket 

åtgärder där lärare ska få rätt redskap för att stötta elever till läsutveckling. En läsutveckling 

där olika typer av läsförmågor och läsarpotential tas till vara och sammanfattas med att det 

inte bara är svenskämnet och de tidiga skolåren som bär ansvaret för läs- och skrivinlärandet i 

de olika utvecklingsfaserna. Det ansvaret vilar på både förskolan och skolan samt upp genom 

hela skolgången. Det vilar därmed på skolans alla ämnen. Alla lärare behöver därför 

kunskaper om vad det innebär att läsa och utveckla ett läsande inom sina respektive ämnen 

(Skolverket, 2008). De fyra typerna av läsfärdigheter som belyses i analysen kan inte hanteras 

av alla elever utan bara av de starkaste läsarna som i de flesta fall klarar av sin läsutveckling 

mer självständigt. Dessa fyra läsfärdigheter benämns som elementär, utvecklad, expanderad 

och avancerad. Lösningen på lärares bristande kunskapsutveckling anses av Skolverket vara 

en utvecklad kompentens hos lärare med pedagogiska stödstrukturer som visas i följande sju 

punkter: 

 

• innehållsliga stödstrukturer: engagerande och elevnära texter väljs som första ingång till 

mindre texter  

• strategistödstrukturer: lässtrategier tydliggörs   

• processtödstrukturer: läsandet förbereds och följs upp i kontinuerliga arbetsprocesser  

• modalitetsstödstrukturer: olika modaliteter som samtalande, skrivande och gestaltande av 

det lästa genom laborativt arbete, bild eller drama används  

• sociala stödstrukturer: arbetet sker såväl tillsammans som på egen hand där kollektivet är ett 

stöd för individens utveckling 
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• utvecklingspotentiella stödstrukturer: undervisning såväl i grupp som enskilt ger rum för 

elevers olika behov och utvecklingsmål   

• processdiagnostiska stödstrukturer: elevernas utveckling av läsförmågan med fokus på 

läsfärdigheter och läsvanor följs upp kontinuerligt 

(Skolverket, 2008) 

 

Dessa stödstrukturer sammanfattar de riktlinjer som lärare kan följa i sin undervisning. Detta 

för att få syn på sin egen undervisningsstrategi och ge alla elever redskap till läsutveckling 

och själva utveckla sin kompetens och kunskapsutveckling (ibid.).  

3.4 FORSKNINGENS SYN PÅ VAL AV ARBETSMETODER 
 

De olika metoder som lärare använder sig av spelar stor roll för i vilken grad eleverna 

motiveras till läsning. Genom en större flexibilitet och mångfald i metodvalen kan lärare nå ut 

till fler elever (Ashby, Burns & Royle, 2014). Dessa metoder sätts på prov i mötet med 

elevgrupper där alla har olika sätt att lära. Detta möte med elevgrupper som lärare ställs inför 

varje dag är något som skapar utmaningar för lärare och kräver en reflektion kring vilka 

metodval som är fungerande. De framgångsfaktorer som finns i valet av metoder är ett 

fungerande schema där lärare får tid och möjlighet att hjälpa varandra. När lärare får den 

möjligheten kan ett samarbete lärare emellan ske, som bortser från det traditionella enskilda 

arbete som många lärare fortfarande riktar in sig på (Ashby, Burns & Royle, 2014). En 

kollegial samverkan är en del av lösningen som kan göra att alla elever utvecklar sin 

läsförmåga, även de med läsinlärningsproblem. Genom att samla lärares kompetenser där 

utbyte och samarbetet är finns mellan personalen kan det leda till en undervisning som lockar 

fler elever till läsning. Undervisningen kan locka fler elever genom att lärare får syn på andra 

metodval och ständigt utvecklar de som redan används. Att starta olika projekt som 

intensivläsning i en klass ska inte utesluta elever i svårigheter då det är alla lärares ansvar att 

se till att undervisningen fungerar även för dem (ibid.). 

 

3.4.1 Läsbakgrund 

 

Läsbakgrund innefattar lässtrategier, kulturell bakgrund, lässvårigheter och motivering till att 

läsa. Läraren har ansvar att se till att läsundervisningen fungerar för alla elever och genom att 

uppnå kännedom kring sin egen läsbakgrund skapas en större kompetens kring området. 

Genom att lärare utvecklar förståelsen för sina egna lässtrategier öppnas möjligheten att förstå 

elevernas läsutveckling bättre. Detta kan ses som en inventering i elevernas läsbakgrund och 

deras sociala bakgrund för att sedan ge dem olika lässtrategier som är individanpassade och 

som sedan gör metodvalen för eleverna genomtänkta och välfungerande (Liberg 1990).  

 

3.4.2 Iakttagelser kring individuell läsning 

 

Lärares val av arbetsmetoder har betydelse även när eleverna läser tyst på egen hand. Den 
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individuella läsningen i skolan ses oftast som en tyst aktivitet där eleverna når sin inlärning på 

egen hand. Det är däremot ett tillfälle för läraren att individuellt stötta sina elever genom att 

bland annat lyssna på deras läsning, ge uppmuntran och kartlägga deras behov. Individuell 

läsning kan ha fördelar genom att det är ett sätt för elever att jobba utan att vara lärarstyrda, en 

aktivitet där lärare har kontroll över sin klass eller ett sätt att uppmuntra elever att utveckla sin 

läsförmåga. Individuell läsning kan upplevas som olika saker beroende på vilket sammanhang 

det sker i och arbetsmetoder hos lärare är en del som kan ändra sammanhanget (Sanden, 

2012).  

 

Sanden (2012) kunde via observation av läsundervisning konstatera att elever under 

individuella övningar även samtalade om det de läst och detta märktes under den tysta 

läsningen genom att det pågick samtal mellan eleverna om vad de läste och upptäckte i sina 

böcker. Individuell läsning behöver med andra ord inte vara traditionell och innebära att 

eleverna tyst läser från sina böcker då studien indikerar att elever har ett behov att diskutera 

och visa vad de läser för sina klasskamrater.  

 

Vid det bokval som eleverna gjorde när de skulle låna böcker hade lärarna liknande metoder 

för att vägleda sina elever. Lärarna valde inte ut böcker åt dem men gav tips att eleverna 

skulle låna böcker som var på deras nivå och böcker som varierade, det vill säga att eleverna 

inte valde liknande böcker varje gång. Syftet hos lärarna var att göra den individuella 

läsningen till något rofyllt och lockande för eleverna men det fanns samtidigt ett ännu 

viktigare fokus rörande läsutveckling (Sanden, 2012). Genom att reflektera över sin text 

utvecklar eleverna de kunskaper som är grundläggande inom läsförståelse. Sweet m.fl. (1998) 

såg att de elever som fick möjligheten att diskutera sina böcker med klasskamrater eller vuxna 

fick ett större intresse och ett större behov att läsa. Eleverna fick genom det en koppling och 

ett eget ansvar över sina böcker samtidigt som utmaningen hölls på rätt nivå genom att nivån 

inte var för lätt men inte heller för svår (ibid.).  

 

Ledorden som används inom läsförståelse är att förklara, förutse, bedöma, tolka, relatera och 

jämföra. Via dessa kunskaper har alla elever möjligheter att utveckla när läraren gör ett 

medvetet och väl fungerande metodval. Lärare kan enligt Wilcox m.fl. (2001) uppnå detta 

genom att ställa frågor kring de böcker eleverna har läst. Den individuella läsningen kan ledas 

av lärare och genom det uppnå effektiva strategier. Strategierna lärare kan använda sig av är 

bland annat att läraren låter eleverna reflektera kring läsningen. Elever lär sig att följa ett 

resonemang genom de frågor kring litteraturen som ställs av lärare. Frågor kring litteratur 

öppnar även möjligheten för diskussioner, att eleverna ställer egna frågor och delar idéer med 

sina klasskamrater Frågorna som lärarna kan ställa utgår från målet att eleverna ska föra 

komplexa och verbala resonemang (Wilcox, Murphy, Bacon & Thomas, 2001). 
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3.5 AKTUELLA ARBETSMETODER 
 

I följande avsnitt presenteras tre arbetsmetoder; läsfixarna, nya språket lyfter och 

kiwimetoden. De är alla aktuella och syns på de flesta skolor i nuläget. Presentationen av 

metoderna är menade att ge en tydligare förklaring vad de innebär då de senare kommer att 

hänvisas till i resultatet. 

3.5.1 Läsfixarna 

 

En relativt ny arbetsmetod gällande läsförståelse och läsutveckling är Läsfixarna. Syftet kring 

denna arbetsmetod finns att läsa mer om på läsfixarnas hemsida. Begreppet är känt för de allra 

flesta lärare verksamma inom lågstadiet men kräver en kortare förklaring då det återkommer i 

resultatdelen kring lärarnas arbete. Kortfattat är Läsfixarna en arbetsmetod som fokuserar på 

förståelse av text genom olika strategier. Strategierna förklaras för eleverna genom fiktiva 

karaktärer som alla har olika uppgifter. Dessa karaktärer består av: 

 

 Spågumman som ställer hypoteser och förutspår vad texter ska handla om. Genom att 

karaktären förutspår lär sig eleverna att titta på textens uppbyggnad i form av 

illustrationer, genrer och rubriker. Denna strategi används innan eleverna börjar läsa 

texten och syftet är att de genom att samla på sig kunskap om texten sedan förstå vad 

den handlar om. 

 Konstnären som använder sig av sina sinnen. Eleverna uppmärksammas under 

läsningens gång att föreställa sig hur texten upplevs. 

 Detektiven som undersöker svar på nya ord, meningar och stycken som eleverna inte 

förstår. För att få en förståelse använder de sig av en detektivs egenskaper genom att 

fundera, undersöka, läsa om, slå upp ord och så vidare. 

 Reportern som är känd för att ställa många frågor, frågor som är på, mellan och 

bortom raden som texten står på. Under och efter läsningen används reportern som 

strategi. Här lär sig eleverna att ”läsa mellan raderna”.  

 Cowboyen som är an karaktär som sammanfattar och ger förståelse om det viktigaste i 

texten. Karaktären används under och efter läsningen. 

 

Figurerna samlas under begreppet läsfixarna och syftet är att karaktärerna ska ge mening åt 

texter som barn läser. En läsande klass (2014) finns utgiven som bok med studiehandledning 

för lärare verksamma inom grundskolans år 1-6.  

 

3.5.2 Nya språket lyfter  

 

Nya språket lyfter (NSL) är ett bedömningsmaterial för lärare inom svenska utformat enligt 

Lgr 11 och budskapet som NSL framhåller är att det är de språkliga förmågorna som stödjer 

varandra. Förmågorna utvecklas genom att användas funktionellt och i meningsfulla 
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sammanhang. Den grundläggande betydelse som de språkliga förmågorna har rör elevens 

intellektuella, sociala och känslomässiga växt. Elevernas förmågor inom språkutvecklingen 

kan kartläggas av lärare genom NSL och ger en tydligare bild var eleverna befinner sig och 

hur de ska ta sig vidare till nästa steg. Materialet stämmer överens med de riktlinjer som Lgr 

11 framhåller och genom observationspunkter kan lärare observera elevernas läsning, 

läsförmåga, talade språk och förmågor att kommunicera och lyssna. Förutom 

observationspunkter kopplat till lärarhandledning finns även lärarmatriser och elevens eget 

observationsschema (Skolverket, 2011b). 

 

3.5.3 Kiwimetoden 

 

Kiwimetoden är en arbetsform inom läsning utformad med syfte att utveckla elever till att 

tänka kritiskt vid läsning och även reflektera över det de läser. Det är den källan som svenska 

lärare utgår från. Översatt och tolkad av Körling. Metoden är utformad i Nya Zeeland och går 

ut på att utforma texter på ett sätt som gör att eleverna får en djupare förståelse för texterna. 

Genom denna utformning anses eleverna utveckla lärande ur texten. Fler aspekter än 

läsutveckling utvecklas genom kiwimetoden bland annat skrivning och muntlig språkförmåga. 

Det synsätt som ligger till grund för denna arbetsmetod är Vygotskijs där lärarens roll sätts i 

fokus. Samtalet som grund för läsutvecklingen är ett av budskapen inom metoden och den 

koppling som finns till Vygotskij handlar om den proximala/närmaste utvecklingszonen 

vilken enligt metoden nås via metoden då lärandeklimatet framhåller eleven på bästa sätt. 

Även i den mån vilken läraren når ut till eleverna genom att utforma texterna och göra dem 

levande för eleverna är av stor betydelse i metoden. Dessa sju punkter sammanfattar 

kiwimetoden: 

 En grund att stå på 

 Ett bollplank att pröva mot 

 En metod att göra till sin egen  

 En metod som utvecklar en som lärare 

 En metod som utvecklar eleverna 

 En metod att utveckla 

 Ett förhållningssätt 

Det praktiska arbetet går till på det sättet att eleverna inte enbart lär sig av läraren utan även 

av sig själva och av varandra. Under den självständiga läsningen är det klimatet som ska 

tillåta eleverna att sjunka in i sina böcker och läraren ska möta de funderingar och öppningar 

till samtal som läsning innebär. Ett samtal kan skapas kring de böcker som eleverna läser 

självständigt eller får uppleva via högläsning, ett öppet klimat för samtal är fokus för denna 

metod (Körling, 2006). 

Dessa arbetsmetoder är bara några av alla de arbetsmetoder som används ute i svenska skolor. 

Läsfixarna, Nya språket lyfter och Kiwimetoden framhålls inte genom detta som några 

garanterat fungerande metoder. Gällande Kiwimetoden så är Körling inte forskare eller 

grundaren till Kiwimetoden men har tagit fram det arbetsmaterial som lärare använder sig av. 
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Presentationen av dessa arbetsmetoder är menade att ge en tydligare bild kring lärarnas 

resonemang och åsikter som följer i resultatdelen.  
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4 METOD 

I valet av metoder krävs det att flera aspekter tas i beaktning. Metoder för att samla in data är 

den första del som väljs ut och beroende på olika omständigheter krävs noga övervägning 

vilka metoder som kommer att fungera bäst för det som ska undersökas. De val av metoder 

som ska användas för insamling av data återspeglas senare i de metoder som krävs för att 

analysera insamlad data. Detta kan delas in i arbetsmetod och analysmetod (Bjurwill, 2001). 

Insamlingen av data har skett i en skolmiljö där mänskliga aspekter påverkat metodvalet.  

4.1 KVALITATIV INTERVJU 
 

För att få en bild av lärares arbete med skönlitterära böcker och arbetsmetoder för att motivera 

sina elever har intervjuer genomförts med tre stycken lärare. Lärarna är verksamma inom 

grundskolor i Norrbotten med inriktning från förskoleklass till årskurs tre. Intervjuerna är 

utformade som kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Denna form av metod kan även kallas 

en kartläggande undersökning där intervjun ska bidra med lärares åsikter något som 

Johansson och Svedner (2006) beskriver som en metod för att analysera intervjupersonens 

åsikter och begreppsförståelse.  

 

När kvalitativa intervjuer genomförs i skolor är det elevernas eller lärarnas förkunskaper, 

attityder och värderingar som kan vara avsikten med intervjun. I intervjuer med lärare är det 

synen på eleverna, förhållningssätt och planering som kan vara av intresse. Syftet med 

intervju som en metod i det här arbetet är att ta reda på lärares åsikter kring området 

skönlitteratur och motivation till läsning. Johansson och Svedner (2006) belyser de svagheter 

som kvalitativa intervjuer innebär bland annat att intervjuerna har ett fåtal informanter och att 

det genom det blir ett mindre underlag och ett fåtal personers åsikter. Däremot bör 

intervjuerna betraktas som åsikter från tre lärare vilket ger en djupare inblick i deras 

erfarenheter och åsikter. Analysmetoden som beskrivs i nästa avsnitt är inspirerad av en 

hermeneutisk-fenomenologisk tolkning och intervjuns struktur är fenomenografisk. I detta fall 

visar den sig vara fenomenografisk genom att den är halvstrukturerad, det vill säga att 

frågorna för intervjun fungerar som ett stöd för att leda in läraren på samtalsämnen som sedan 

kan utvecklas under intervjuns gång (Hartman, 2004). Det tematiska som återspeglas i 

intervjun är det tema som frågorna är strukturerade efter, i detta fall kategorierna allmänt, 

läslust och arbetsmetoder. Under intervjuernas gång användes något som kallas probing som 

är en metod där forskaren genomför ett samtal i intervjun, där frågorna utvecklas under 

samtalets gång (Dahlgren och Johansson, 2015) . Detta sker genom att forskaren visar intresse 

för de svar som ges genom att antingen nicka, så kallad icke-verbal probing, eller genom att 

ställa följdfrågor för att få mer utvecklade svar via så kallad verbal probing. Intervjuerna 

utgick från de olika kategorierna med frågor tillhörande varje del. Detta styrde däremot inte 

intervjuerna helt och hållet då kategoriseringens mening var att dela in det som efterfrågas i 

teman och ta hänsyn till de olika fenomenen som Dahlgren och Johansson (2015) beskriver 
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som en del av den fenomenografiska halvstrukturerade intervjun.  

 

Håkansson (2013) skriver om de fördelar och nackdelar som finns med intervjuer som metod.  

Fördelar kan som exempel vara att intervjuer kan underlätta förståelsen för området genom en 

bredare och mer detaljerad bild till forskaren. De nackdelar han påpekar är bland annat att 

intervjuer är tidskrävande och att det bara speglar några personers åsikterResultatet kommer 

därför inte att representerar lärare överlag. Den kvalitativa intervjun anses till skillnad från 

den kvantitativa som icke-standardiserad. Svensson och Starrin (1996) menar att denna form 

av intervju är från början oviss kring vilka frågor som är av störst betydelse och kan komma 

att bli viktiga. Intervjun kräver flexibilitet men fokus på syftet för intervjun som helhet. 

Frågeformuläret går att hitta i bilaga 1.  

4.2 KLASSRUMSOBSERVATIONER 
 

I de tre olika klasserna skedde observationer.  Till en början var tanken att kartlägga tecken på 

SDT/motivation kontra Vygotskijs teori om närmsta utvecklingszonen i klassrummen. Fokus 

på observationerna ändrades när de genomfördes och handlade om att se vilka arbetsmetoder 

lärarna använde sig av i klassrummen. Observationerna skulle även upptäcka hur lärarna 

praktiskt motiverade sina elever till läsning. 

 

Fördelarna med observationer är att de ger direkt information om händelser i ett klassrum på 

ett annat sätt än många andra metoder. Däremot blir observationer en bild av vad som sker i 

klassrummet just då och betyder inte att det sker på samma sätt under liknande tillfällen. För 

att detta inte ska bli den enda informationskällan används fler än denna metod för att få en 

rättvis bild. De faktorer som är viktiga att tänka på inför observationer handlar om; vad som 

ska observeras, vilka andra metoder som kan komplettera observationen, hur observationen 

ska registreras, hur strukturerat observationsschemat ska vara och på vilket sätt man som 

observatör kan påverka det man vill observera (Håkansson 2014). Vad som ska observeras är 

de mönster som går att upptäcka i klassrummet utifrån syftet. Andra metoder som 

kompletterar är intervjuer och observationen som registreras skriftligt genom anteckningar. 

De utgår från en enkel struktur och påverkan ska vara minsta möjliga. Anteckningarna ska 

underlätta insamling av data men utgår inte från att upptäcka specifika mönster, de mönster 

som kan upptäckas i klassrummet ställs mot syftet med arbetet. Detta gör att observationen 

blir i ostrukturerad form som Hartman (2004) beskriver som en observationsform där det 

studerande beteendet inte går att förutse i förhand. De beteenden som kunde komma att 

upptäckas skulle däremot ligga till grund för frågeställningarna. Eftersom det är svårt att 

upptäcka allt genom en observation skedde flera observationer vid olika tillfällen för att 

upptäcka mönster och beteenden. Observationer passar bra i skolmiljöer då målet är att fånga 

en situation där både lärare och elever är delaktiga, det fångar situationen som sker just vid 

observationstillfället och kan leda fram till information som är svår att få genom enbart 

intervjuer. 
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4.3 ETIK 
 

Genomförandet av intervjuerna följer de grundregler gällande vetenskapliga undersökningar 

som Vetenskapsrådet (2002) beskriver. De fyra etiska grundregler som gäller är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Lärarna 

blev informerade om syftet med intervjun, precis som vetenskapsrådet skriver: ”[f]orskaren 

skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte“ 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.7) Samtyckeskravet beskrivs som följande ”[d]eltagare i en 

undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet, 2002, s.9) 

och följs genom att lärarna själva valde om de ville delta och informerades innan 

intervjutillfället att de var fria att avbryta intervjun om de inte längre ville delta. Materialet 

som samlats in omfattas av anonymitet. Det sista kravet, nyttjandekravet, följs även det 

genom att de uppgifter som samlats in på skolorna enbart används till detta examensarbete 

omfattat av ett forskningsändamål.  

 

  



21 
 

5 ANALYSMETOD 

 

5.1 HERMENEUTISK-FENOMENOLOGISK TOLKNING 
 

Den analys som har skett av transkriptionerna är inspirerad av en hermeneutisk-

fenomenologisk tolkning. Att använda sig av en hermeneutisk-fenomenologisk tolkning 

skapar en möjlighet till tolkning vid intervjutillfället samt vid tolkningen av informationen 

som samlats in. Det fenomenologiska perspektivet utgår från intervjupersonens inre för att få 

en förståelse kring var intervjupersonen befinner sig och varför personen i fråga tycker och 

tänker på ett visst sätt. I detta fall har intervjuerna skett med lärare, det gör att perspektivet 

passar in då det krävs förståelse av forskaren för lärares situationer och olika möjligheter 

(Hartman, 2004). Den inlevelseförmåga som krävs av forskaren kommer naturligt då mina 

erfarenheter och uppfattningar av läraryrket och lärarutbildning är självupplevda. När det 

kommer till den hermeneutiska teorin passar den väl in i denna form av intervju då teorin 

grundar sig på intresset för människans livsvärld, de uppfattningar som finns hos en grupp 

människor och hur deras uppfattningar relaterar till varandra.  Teorin gör även antagande om 

det som redan existerar (ibid.) det vill säga de förutsättningar som lärare har att genomföra sin 

undervisning och de yttre faktorer som påverkar genomförandet av en lektion. Ytterligare en 

del av den hermeneutiska teorin utgörs av korrelation och orsakssamband som bland annat 

kan kopplas till lärares metoder att motivera elever till läsning och hur mycket eleverna 

egentligen läser.  

 

5.2 KVALITATIV ANALYS 
 

Det material som samlats in är i forma av observationer och intervjuer. De delar av 

intervjuerna som ansågs användbart har även transkriberats för att sedan användas i resultatet. 

Materialanalysen som gjorts på det insamlade materialet utgår från frågorna i syftet och det är 

elevernas och lärarnas beteenden och åsikter som analyseras. Bearbetningen av det insamlade 

datamaterialet har även skett via en kvalitativ analys som är en vanlig form av analys vid 

kvalitativ forskning. Analysen av materialet är ett sätt att bryta ner den insamlade empirin för 

att sedan kategorisera och hitta mönster i det som upptäcktes under datainsamlingen. För att 

analysera på ett kvalitativt sätt beskrivs tillvägagångssätten som följande; till att börja med 

startar en Koncentrering som i detta fall innebär att det insamlade materialet koncentreras till 

en mindre mängd ord med fokus på det som visat sig vara viktigt. Kategoriseringen är nästa 

steg där insamlad data från de olika skolorna sorterats, och där olikheter och likheter hittats. 

Den information som getts av lärarna gav under intervjun en sammanhängande historia om 

lärarnas bakgrund och uppfattningar kring motivation. Den sammanhängande informationen 

ledde till nästa steg i analysprocessen som beskrivs som en berättelse. Den tolkning som 

sedan görs grundar de teorier som arbetet bygger på det vill säga SDT och sociokulturell teori. 
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Det teoretiska resonemanget skapas av tolkningen av materialet och de tidigare nämnda 

teorierna och kallas i denna ansats för modellering (Kvale, 1997). 

5.3 URVAL 
 

Urvalet av skolor skedde i två Norrbottniska kommuner och samtliga skolor kontaktades via 

mejl till rektorerna där de fick anmäla intresse. Eftersom gensvaret från skolorna var svagt 

fortsatte kontakten med fler skolor inom samma kommuner. I det mejl som skickades till 

skolorna beskrevs examensarbetets inriktning mot svenska och motivation till läsning utan att 

gå vidare in på syftet. Skolorna fick även veta att insamlingen av material skulle bestå av 

intervjuer och observationer. Tio skolor från två olika kommuner kontaktades vid första 

utskicket. Andra utskicket skedde en vecka efter det första och då kontaktades ytterligare 15 

skolor. Då intresset visade sig vara svagt från samtliga skolor kontaktades fler skolor under 

arbetets gång. Valet av lärare begränsades till lärare som kunde uppfylla specifika kriterier. 

Dessa kriterier bestod av lärare inom årskurs F-3, att de undervisade inom svenskämnet och 

att de var lärare i klassen som studien genomfördes i.  

5.4 GENOMFÖRANDE  
 

Insamlingen av data skedde under vårterminen 2015 på tre skolor belägna i två olika 

Norrbottniska kommuner, detta för att få information från tre lärare och en bredare bild av 

arbetet i de olika klasserna. Det första momentet som genomfördes i samtliga klasser var 

observation. Orsaken till att observationen gjordes innan intervjuerna var att lärarna inte 

skulle anpassa sin undervisning efter det som eftersöktes. Observationerna genomfördes under  

svensklektioner i samtliga klasser och pågick under cirka 90 minuter. Lärarna ifråga blev 

informerade att det som skulle observeras var arbetet under svensklektion med fokus på 

läsning. Lärarna fick även veta i mejlet att examensarbetet skrevs med fokus på svenska och 

motivation till läsning. Under observationerna intogs rollen som passiv observatör. 

Observationen utgick från de punkter som går att läsa om i observationsschemat i bilaga 2. 

Lärarna presenterade mig för eleverna och förklarade att jag ville se hur de arbetade. Lärarna 

hade fått förklarat för sig innan lektionen att jag enbart skulle observera och att lärarna skulle 

agera som att jag inte befann mig i klassrummet. Under observationerna intog jag en plats 

långt bak i klassrummet för att få en överblick av hela klassrummet och alla elever.     

 

Intervjufrågorna var samma för samtliga tre lärare och genomfördes under cirka 30 minuter 

med varje lärare. Som tidigare nämnts var det intervjuer i kvalitativ form och genom det 

ändrades strukturen av intervjuerna under samtalets gång. De intervjuer som genomfördes 

med lärarna utgick från ett frågeformulär (se bilaga 1).  Valet av intervjustrategi går att läsa 

mer om i metoddelen men intervjun flöt på som ett samtal med lärarna och frågor tillkom och 

föll bort beroende på de svar som lärarna gav.   
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6 RESULTAT OCH ANALYS 

  

I följande avsnitt redovisas och analyseras resultatet och presenterar en skola i taget för att 

avslutas av en resultatdiskussion. Resultatet representerar lärarnas åsikter och de 

arbetsmetoder som de använde sig av för att motivera elever till läsning. För att åskådliggöra 

resultatet presenteras det genom olika rubriker kopplade till arbetets syfte.  

 

Resultatet har analyserats utifrån de två teorierna som grundar arbetet, SDT och sociokulturell 

teori. Den data som har analyserats är de anteckningar som förts under intervjuerna. 

Anteckningarna speglar de åsikter som lärarna hade kring motivation till läsning, 

arbetsmetoder och hur det även praktiskt visade sig under observationerna. Det är viktigt att 

påpeka att det inte går att veta om lärarna medvetet agerade utifrån teorierna.  
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6.1 SKOLA 1 
 

Pia är verksam lärare i årskurs 2 på en låg- och mellanstadieskola i en norrbottnisk kommun. 

Hon blev färdig lärare 1986 och har varit verksam sedan dess inom låg- och mellanstadiet. 

Hon har arbetat mycket med svenska och speciellt läsning och är för tillfället ämneslärare för 

två klasser på lågstadiet inom språk och samhällsorienterande ämnen. Klassen som Pia har för 

tillfället är en årskurs två och klassen har haft ämneslärare sedan de började ettan. Hon har till 

största del varit verksam inom lågstadiet och har efter sin utbildning gått flera kurser inom 

svenskämnet. Pia undervisar i en klass bestående av tjugo elever. 

 

När möjlighet finns att dela klassen med hjälp av fritidspedagogen förklarade Pia att hon 

passar på att göra det och att lästräning är en del hon fokuserar på vid dessa tillfällen. 

Kommunen som läraren Pia är verksam i har tagit upp frågan om att minska elevgrupperna till 

10 till 12 elever i varje klass och det skulle enligt henne göra situationen mer hanterbar. Detta 

grundar hon på tidigare erfarenheter i byaskolor där elevgrupperna hade färre antal elever. De 

arbetsmetoder som var tydliga i klassrummet utgick från Nya språket lyfter och Läsfixarna. 

6.1.1 Syn på motivation 

 

Analysen kring Pias resonemang om motivation kopplades till SDT där den inre motivationen 

möter den externa motivationen.  

Inom SDT är den inre motivationen något som skapas inom oss själva, en medfödd del som 

behöver stöttning för att utvecklas. Denna interna form av motivation var något som Pia 

återkom till flera gånger. Hennes tankar om att väcka ett läsintresse hos eleverna genom att de 

själva måste hitta sin drivkraft går att koppla till SDT. Den här läraren har åsikten att läraren i 

viss mån kan hjälpa eleven att locka fram en läslust, men att det i stor utsträckning handlar om 

att eleven själv ska hitta sin inre drivkraft, som enligt henne finns hos eleverna redan när de 

kommer till skolan. Den externa formen som visade sig i det stöd Pia gav till sina elever ansåg 

hon vara en mindre betydande del. Detta motiverade hon genom att hon kunde ge dem 

möjlighet att utveckla sina egna förmågor men att den inre drivkraften är ännu viktigare.  

Det ansvar som ligger hos läraren för att motivera sina elever bortsåg hon däremot inte från 

men menade att eleverna måste möta läraren halvvägs. Detta genom att eleverna har en inre 

drivkraft som sedan väckas av det stöd som omgivningen och hon som lärare kan ge. Det här 

är enligt Pia något som de gör när de får upp sin, som hon kallade läskondis och att det är 

först då som eleverna får en läsupplevelse och börjar sluka böcker. Läskondis förklarade hon 

som det stadie då elever inte bara kan läsa och förstå vad de läser utan även få ett flyt i texten 

och uppskatta det de läser. Dessutom ansåg hon att det inte räcker med det arbete som 

eleverna gör i klassrummet utan att det krävs mer än det. Effektiva läsare blir eleverna om de 

läser mycket och ofta, enligt Pia.  
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Om vi ser till den form av motivation som SDT utgör kan vi i Pias tankar och arbetsmetoder 

är möjliga att tolka enligt SDT, hennes yttre motivation har som syfte att nå den inre 

motivationen. När den externa formen möter den interna tar den sig uttryck hos eleverna 

genom att de blir sporrade när de ser att andra lyckas och kommer framåt i sin läsutveckling. 

När Pia beskrev begreppet motivation handlade det om att få ny kunskap och att lära sig nya 

saker på ett sätt som är givande för eleverna. För att ge redskap till eleverna att utveckla sin 

inre motivation tog hon reda på vad som drev hennes elever genom att lyssna och läsa av 

deras tankar, vad det vill och vad de kan. Detta aktiva lyssnande från Pias håll för oss till 

betydelsen av den individuella viljan att delta, som enligt SDT är en motivationsaspekt av 

betydelse. En ytterligare möjlig tolkning till SDT rör intresset för individens utvecklingsnivå. 

Genom att aktivt utmana eleverna på deras utvecklingsnivå skapas ett behov av kompetens 

hos individen som gör att eleverna överskrider sin utvecklingsnivå och utvecklas. Pias syfte 

med detta, som går att koppla till SDT, är att detta ska leda till att eleverna motiverar sig 

själva och slutligen läser allt mer självmant.  

6.1.2 Lärarens  metodval 

 

De arbetsmetoder som gick att urskilja i Pias klassrum utgick, som tidigare nämnts, från två 

olika metodkällor. Dessa visade sig vara Läsfixarna och Nya språket lyfter (fortsättningsvis 

benämnt NSL) och gick tydligt att urskilja i klassrummet. Klassrummet präglades av 

läsfixarna genom planscher, bokmärken och även NSL fanns som vägledning på väggen i 

klassrummet. Orsaken till att NSL var tydligt för eleverna motiverade Pia med att eleverna 

hela tiden ska ha en medvetenhet var de befinner sig, var de är på väg och hur de ska nå sina 

mål. De genomgående mönster som gick att urskilja i analysen av Pias undervisning (genom 

observation och intervju) grundade sig på två principer. Den första benämns som en 

medvetenhet i ämnet hos eleverna som enligt sociokulturell teori är en del för att nå 

motivation. Den andra principen är tydliga riktlinjer i styrdokumenten.  

 

Pia förespråkade under lektionstillfällena och intervjun vikten av att eleverna är medvetna vad 

ämnet de undervisas i innebär, i detta fall svenska. Den del av begreppsteorin som kan 

urskiljas som en medvetenhet i svenskämnet handlar om att information omvandlas till 

kunskap. Inom svenska och läsning fick eleverna denna medvetenhet när de genom 

Läsfixarna bearbetade förra veckans kapitel, sammanfattade och förutspådde nästa kapitel 

från läsboken som de arbetar med varje vecka. Eleverna började inte med ett nytt 

arbetsområde utan att först informeras väl från läraren. Exemplet med Läsfixarna i Pias klass 

gjorde att eleverna fick en förståelse kring vad läsning innebär. Information gavs genom 

metoderna som introducerades, metoder som användes praktiskt och skapade en mening med 

läsningen. De figurer som representerar Läsfixarna användes före, under och efter läsningen 

av texter och böcker. Läsfixarna fanns uppsatta i klassrummet och eleverna hade bokmärken 

med figurerna där det beskrevs vilken strategi de representerade. 

   

De tydliga riktlinjerna i styrdokumenten visade sig genom vägledning av NSL till eleverna 

under lektionerna. Pia berättade att hon även under utvecklingssamtalen gjorde eleverna 

medvetna om vägen till målet för svenskämnet. Styrdokumentens förankring märktes även 
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genom de pedagogiska planeringar som Pia använde sig av inför nya arbetsområden. Det 

genomgående arbetet med måluppfyllelse som visade sig under observationerna motiverade 

Pia som en viktig del för att eleverna skulle veta vilka mål som skulle nås. Pia fortsatte att 

lyfta in detta i de pedagogiska planeringarna genom att utforma dem från Lgr 11 och NSL. 

Inför nya arbetsområden presenterades den pedagogiska planeringen för klassen från följande 

kategorier: 

 

 Förmåga att utveckla. Ur syftet i kursplanen för ämnet. Exempelvis att eleverna ska 

träna sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. 

 Konkretiserade mål för arbetsområdet. Förmåga och centralt innehåll. Exempelvis 

presenteras ett utdrag från NSL, lässtrategier för att förstå och tolka texter samt 

anpassa läsningen efter textens form och innehåll. 

 Bedömning. Det som bedöms. Exempelvis får eleverna veta att de efter arbetsområdet 

ska kunna läsa högt för en klasskamrat, följa med i boken när en klasskamrat läser 

högt.  

 Bedömningsunderlag. Hur bedömningen sker och om den är formativ och summativ. 

Exempelvis förklarar Pia att bedömningen kommer att vara löpande under lektionstid, 

skriftliga inlämningsuppgifter till varje kapitel och att delaktigheten i klassens samtal 

om boken kommer att bedömas. 

 Undervisning. Hur förmågan tränas i undervisningen. Exempelvis kommer eleverna 

att lyssna på högläsning, läsa i par, samtala om innehållet och ge skriftliga svar på 

frågor om bokens innehåll.  

Den pedagogiska planeringen kunde tydligt urskiljas i klassrummet och den följdes under det 

arbete som eleverna gjorde under parläsningen och när de svarade på frågor kring texten. 

Arbetet följde de instruktioner som inledningsvis getts av läraren innan lektionspasset 

startade. De tydliga riktlinjerna för eleverna skapade en tydlig struktur och är möjliga att tolka 

enligt sociokulturell teori där medvetenhet kring ämnet leder till motivation. En tydlig struktur 

där ämnet får sammanhang och mening, kan enligt sociokulturell teori leda till en djupare 

mening, som är ett steg i skapandet till motivation. En djupare mening kan till exempel vara 

att eleverna förstår vilka krav som ställs på dem gällande läsning och läsutveckling, att de kan 

reflektera över och analysera vad de läst. 

6.2 SKOLA 2    
 

Karin är lågstadielärare och verksam i en åldersblandad klass bestående av årskurs ett och 

årskurs två. Hon blev färdig 1-7 lärare 1994, med inriktning svenska, engelska och 

samhällsorienterande ämnen och har arbetat på den aktuella skolan sedan 1999. Karin har inte 

någon vidareutbildning inom svenskämnet och skolan ska satsa på ämnet svenska till hösten 

via utbildningar och läslyftet. Under sin verksamma tid som lärare har Karin arbetat på låg-, 

mellan- och högstadiet, men mestadels lågstadiet. Att arbeta i en åldersblandad klass är 

utmanande enligt Karin och hon tar hjälp av fritidspedagogen och resurspersonal för att kunna 

dela klassen. Då delas oftast klassen efter ålder och eleverna får genomgångar som rör deras 

årskurs. De arbetsmetoder som var tydliga i klassrummet utgick från nivåböcker och 
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arbetsschema. 

 

6.2.1 Syn på motivation 

 

De genomgående mönster som gick att urskilja i analysen av Karins syn på motivation bar 

prägel av termerna extern motivation från SDT. Analysen av observationer och intervju med 

Karin gav ett fokus på den fysiska kontexten i form av klassrumsmiljö och sociala 

sammanhang från sociokulturell teori.  

Extern motivation kopplas till SDT och innebär den motivation framkallas av yttre faktorer. 

De elever som Karin fann mest problematiska var de elever som var omotiverade och 

oengagerade. Hon menade att det krävdes mycket motivation från hennes håll för att få dessa 

elever engagerade. När det handlade om att forma elever till effektiva läsare återkom hon igen 

till de yttre faktorer som påverkar motivationen. Karin ansåg att de yttre faktorerna genom 

beröm och positiv respons från omgivningen påverkade eleverna mest.  

Att ge positiv respons är lärarens och vårdnadshavarnas ansvar enligt Karin och vikten av 

trygga vuxna som uppskattar barns läsutveckling ledde i analysen in på extern motivation. 

Lärarens ansvar för att motivera eleverna till läsning låg enligt henne i att hålla eleverna 

glada, nöjda och att de ständigt känner en känsla av att lyckas och att de utvecklas. Under 

lektionerna försöker Karin sitta en stund hos varje elev oavsett om de behöver hjälp eller inte 

för att få koll på var de befinner sig och för att hålla dem motiverade. Den synen hon då fick 

på elevernas utveckling försökte hon motivera vidare. Detta genom att hålla bokutbudet stort 

och vägleda eleverna vid val av böcker. Denna form av motivering genom bokval gav en 

koppling till den externa formen av motivation inom SDT. Att eleverna hela tiden utmanades 

var enligt henne det viktigaste när hon valde böcker. Detta för att eleverna inte skulle tappa 

motivationen eller engagemanget för de böcker de läste. Genom att koppla kunskap till ett 

sammanhang ges en djupare mening och det relaterar till att motivera elever till läsning. Dessa 

kontexter, verksamheter och meningar konstrueras således av de sociala sammanhang och 

situationer som lärande sker inom som med andra ord innebär den klassrumsmiljö som 

eleverna befinner sig i. 

Karins syns på motivation kan kopplas till den fysiska kontextens betydelse och därför har 

fokus lagts på det vid analysen av empirin. Den fysiska kontexten, det vill säga den miljö där 

lärandet sker, kopplades till sociokulturell teori. Den klassrumsmiljö som gick att urskilja var 

en miljö som upplevdes som ett tillfälligt klassrum som det senare visade sig vara. En 

tilltalande miljö för läsning fanns inte i så stor utsträckning, då tillgången på böcker var 

bristfällig. En boksnurra och en soffa var det som fanns tillgängligt för eleverna utöver den 

bänkbok som fann i bänken. De fysiska kontexter som lärandet sker i uppmärksammades som 

otydligt under observationen. Detta genom att klassrummet bestod av många distraherande 

föremål i form av fulla skåp, sällskapsspel och andra pysselföremål då lokalen tidigare agerat 

rum för förskoleklassen. De sociala sammanhangen upplevdes som att de skapade mening till 

lektionerna trots de faktorer som skapade oklara miljöer. De sociala sammanhangen tog 

formen av lektioner där eleverna hade tydliga mål om vad som skulle genomföras. Ett 
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exempel på ett sammanhang där ett byte av miljö ingick var då eleverna läste för årskurs sex. 

Att eleverna gick iväg till en annan klass ansåg Karin som ett effektivt sätt att låta dem läsa 

för någon annan och bli lyssnade på.  

6.2.2 Lärarens metodval 

 

Den arbetsmetod inom läsning som analyserades fram efteråt var i Karins klass en 

strukturerad metod med fokus på hela gruppen. Denna observation var svårare att analysera i 

jämförelse med teorierna.  

 

Inom svenskämnet arbetade eleverna efter ett arbetsschema där utformningen var likadan för 

alla eleverna med undantag för några anpassningar med till exempel fler sidor att läsa. Karins 

tanke med schemat var att det skulle ge ett val till eleverna. Detta val grundade sig i 

självbestämmande vilket kan urskiljas inom SDT och tanken var att valet skulle göra eleverna 

självständiga och benägna att ta egna beslut med stöttning av schemat. Att våga läsa för andra 

elever och för helklass ansågs som en viktig del och detta praktiserades bland annat genom att 

eleverna läste om vad de hade gjort under helgen högt för hela klassen. Läsningen som skedde 

i klassen var även den av en strukturerad karaktär då den mestadels utgick från nivåböcker i 

form av bokstavsböcker eller stjärnböcker (nivåanpassade böcker från steg 1-10). Syftet med 

elevernas läsning i stjärnböckerna var att avancera från lägre nivå till högre och till slut 

komma till den högsta nivån. Karin motiverade arbetet med dessa böcker genom att eleverna 

ständigt behöver utmanas och att nivån de arbetar med alltid ska innebära en utmaning för att 

läsutvecklingen ska fungera. 

6.3 SKOLA 3 
 

Helena blev färdig med sin utbildning till grundskollärare 1-7 med inriktning svenska och 

samhällsorienterande ämnen 1994. Hon har mestadels varit verksam inom lågstadiet men 

även testat på att arbeta på mellanstadiet och då med de ämnen som hon har som inriktning. 

Lågstadiet har blivit Helenas bas och det är även där som hon trivs som bäst. Klassen som 

Helena undervisar i för tillfället är en årskurs ett bestående av 24 elever. Den drivkraft och 

nyfikenhet som finns bland yngre elever är orsaken till att hon trivs bäst där.  

 

Vidareutbildningar inom svenska har Helena gott om och de senaste vidareutbildningarna hon 

har gått är att skriva sig till läsning, kommunikativ kompetens och en Montessorikurs. Sitt 

första verksamma år fick Helena gå på sidan om en kompetent lärare och enligt henne lärde 

hon sig massor och utvecklades i sitt bemötande med elever och lektionsupplägg. Den 

arbetsmetod som framkom under observationen utgick från Kiwimetoden. 

6.3.1 Syn på motivation 

 

I analysen av observationen och Helenas resonemang kring motivation framkom två 

grundprinciper som benämns som kontakt-process-återkoppling och koppling till elevernas 

egna erfarenheter.  
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Ett karakteristiskt tema i klassrummet som framkom i analysen av observationen var den 

interaktion som skedde mellan lärare och elever. Helena gjorde detta genom kontakt – process 

– återkoppling. En kontakt med eleverna där deras åsikter och erfarenheter skapar en process 

leder sedan till återkoppling under lektionen. Genom att plocka upp elevernas funderingar, 

intressen och tankar ansåg hon att både elever och lärare utvecklas. Sociokulturell teori 

återspeglas i kontakten då Helena gav eleverna redskap genom att visa att deras åsikter var av 

betydelse.  

 

Den goda kontakten som upplevdes under observationen mellan läraren och eleverna skapade 

en process genom de tankar som eleverna kom med som kunde användas i undervisningen 

och genom det skapades en återkoppling. Den återkopplingen som eleverna fick med sig 

genom interaktionen använde de sedan när de läste böcker genom att reflektera över 

innehållet och koppla det till egna erfarenheter. Helena beskrev detta som kopplingen till den 

egna tanken och att hon alltid använt eleverna i den läsning som skedde. Detta märktes även 

under lässtunderna då Helena ställde elevnära frågor kring textens innehåll. Läraren kopplade 

snabbt ihop innehållet i böckerna med upplevelser som eleverna hade, om det var något de 

hade varit med om och om de ville dela det med resten av gruppen. Tid för diskussion och 

samtal fanns hela tiden i grupperna, detta genom att de var fria att fråga något under läsningen 

och efteråt diskuterades innehållet.  

 

När Helena beskriver motivation kopplat till böcker säger hon att en bok aldrig får vara bara 

en bok. Boken ger enligt henne en möjlighet att lära sig  genom elevernas egna erfarenheter, 

reflektera och utveckla elevernas läskunskap.  Istället för att avfärda eleverna när de hade 

något att berätta ansåg Helena att det var en inkörsport för diskussion och samtal. Detta 

beskrev Helena som viktigt i valet av böcker genom att låta eleverna vara fria i sitt val av 

böcker och att inte styra för mycket. Hennes roll i det fallet är att entusiasmera eleverna till 

läsning och att inse att elever inte är lata av naturen utan att det tar mycket kraft hos en elev 

innan läsflytet kommer igång. Genom att ge läsningen som process tid skapar eleverna en 

egen drivkraft som lärare och vårdnadshavare är skyldiga att stötta och återkoppla för att 

läslusten ska bevaras enligt Helena. Det gör att eleverna drivs av motivation som drivkraft, en 

fri vilja att kunna läsa spännande texter på egen hand eller med andra. 

6.3.2 Lärarens metodval 

 

De genomgående mönster som gick att urskilja i analysen av Helenas syn på sin undervisning 

rotar sig i termerna interaktion och samarbete, båda från sociokulturell teori.  

Kiwimetoden, vilken beskrivs i bakgrundstexten, är en välanvänd arbetsmetod när det 

kommer till läsning. Denna metod märktes under observationen i de läsgrupper som eleverna 

deltog i under observationstillfället och arbetsmetoden formade även den läsläxa eleverna 

hade varje vecka. En grupp i taget läste med Helena och detta såg hon som en chans att ge 

varje elev uppmärksamhet som annars kan vara svårt att hinna med. Helena påpekade den 

slitning det blir mellan att ge alla uppmärksamhet och att dras till de som behöver mer hjälp. 
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Den interaktion som en läsgrupp med ett öppet samtal ger är en möjlighet för Helena att sitta 

ner och lyssna på varje elev.  

Helena framhöll ett flertal gånger att det viktigaste för henne är att skapa ett bra klimat i 

klassrummet där varje elev känner sig speciell och lyssnad på. Kiwimetoden fungerade därför 

som ett sätt att klara av den utmaningen. I valet av böcker beskriver hon det på följande sätt: 

”Jag väljer varierade högläsningsböcker, dels för att vidga allas kunskapsbank och dessutom 

för att vi ska uppleva skratt, spänning, sorg och allt mellan himmel och jord i det vi läser. 

Genusmedveten som jag är varierar jag huvudpersonens kön.” De upplevelser som läsning 

kan ge är viktiga för Helena och det märks i hennes uttalande att läsningen är en hel 

upplevelse där den emotionella delen spelar en stor roll.  

Ett tydligt arbetssätt i Helenas klassrum var att hon ordnade samarbete mellan eleverna. Det 

går att koppla till den sociokulturellt teorin där samarbete är en grundläggande del, i 

interaktion med andra personer skapas kunskap.  Ett genomgående samarbete märktes mellan 

eleverna. Läraren passade på att para ihop elever som hade gjort en uppgift med de som inte 

hade gjort en viss uppgift för att visa hur denne skulle göra och tänka. Eleverna hann genom 

detta jobba ikapp och ingen hann allt för långt före sina kamrater. Vid läsningen fortsatte 

samarbetet och eleverna upplevdes som vana att arbeta på det sättet och detta visade de 

genom att stötta varandra när de fastnade på ord, körläste och berömde varandra. Genom detta 

bidrog alla elever med sina kunskaper och egenskaper i ett samarbete som förde eleverna 

framåt i sin kunskapsutveckling.  

6.4 SAMMANFATTNING 
 

Resultatet av den insamlade empirin visar och jämför några av de arbetsmetoder som lärare 

inom F-3 använder sig av inom svenskämnet för att motivera sina elever till läsning. 

Observationer och intervjuer har analyserats för att se vilka delar utifrån sociokulturell teori 

och Self Determination Theory som kunde upptäckas i efterhand. Intervjuerna visar även 

vilken syn lärarna har på motivation kring läsning. Detta var de raster som jag som forskare 

valt att lägga över empirin. Frågan var om man kunde urskilja motivationsskapande inslag 

och i termer av SDT. En liknande lärandesituation kan se ut i olika klassrum och vilka 

mönster som gick att urskilja från sociokulturell teori och SDT. De lektioner som 

observerades var i liknande klasser med liknande lektioner och det som skiljde sig åt visade 

sig vara de arbetsmetoder som lärarna använde sig av för att arbeta med läsning och för att 

motivera sina elever till att läsa.  

Pias metodval kunde förstås genom båda teorierna. Intresset för individens utvecklingsnivå 

och betydelsen av den individuella viljan förstods genom SDT. Den inre motivationen hos 

eleverna var enligt henne drivkraften för att få läslust. De arbetsmetoder som upptäcktes i Pias 

klassrum utgick från Läsfixarna och Lgr 11. Pias fokus låg på att hålla eleverna medvetna om 

var det var i sin utveckling och hur de skulle nå vidare. Pia gav det sammanhang lektionerna 

hörde till en mening. Detta ledde in på den sociokulturella teorin då hon utmanade eleverna 

att överskriva sin utvecklingsnivå.  

Karin däremot arbetade med en strukturerad arbetsmetod med arbetsscheman och för henne 

var det viktigaste att eleverna alltid kände att de utmanades för att kunna bli effektiva läsare.  

Kommenterad [LM2]: Tempus 
Jag förstår inte vad du menar? 
 
Se över vilka tempus du använder och tänk på att vara 
konsekvent. Nu blandar du. 
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Karins arbetsmetoder kunde förstås genom båda teorierna. Den externa formen av motivation 

som Karin framhöll kopplades till SDT då den yttre motivationen från omgivningen var den 

form som var i fokus. Den del av Karins syn på motivation som ledde in på sociokulturell 

teori handlade bland annat om den fysiska miljön som för henne var en viktig del för 

motivation.  

Analysen av Helenas metodval speglades i analysen av sociokulturell teori och hon uttalade 

själv att hon arbetade utifrån kiwimetoden. Samtalet var viktigt enligt Helena, för att skapa 

läsintresse hos sina elever. Hon tog även tillvara på elevernas erfarenheter och funderingar för 

att sedan koppla detta till böckernas värld. Helenas arbetssätt fick i analysen kopplingar till 

sociokulturell teori. Detta genom att Helena skapade kontakt med elevernas föreställningar 

kring litteratur för att sedan använda sig av det under lektionen och sedan återkoppla till 

eleverna. Interaktion och samarbete var det viktigaste för Helena vilket är en grundläggande 

del inom sociokulturell teori. 
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7 DISKUSSION 

Arbetet summeras med en diskussion indelad i metoddiskussion och resultatdiskussion följt 

av slutsatser och nya forskningsfrågor som arbetet resulterat i.  

7.1 METODDISKUSSION 
 

Urvalet av lärare för studien begränsades av de skolor som ställde upp. Slutresultatet blev ett 

deltagande av tre lärare med tillhörande klasser. Att fler skolor inte deltog beror i första hand 

på det svaga intresset från skolor. 

 

Vid kontakt med skolor märktes snabbt att intresset var svagt och att det skulle bli 

problematiskt att få tag på skolor som ville ställa upp. De tre lärarna är tänkta att ge sin egen 

version som sedan genom analys kan visa skillnader och olikheter kopplat till sociokulturell 

teori och SDT. Valet av lärare är även det ett urval av svensklärare som arbetar regelbundet 

med den klassen som observationerna skedde i.  

 

Studien var först tänkt att genomföras i årskurs två. Detta eftersom det krävs att eleverna har 

en utvecklad läsförmåga och chansen är större att de har fått in en läsvana under tidigare 

skolår. Detta blev däremot inte möjligt då få skolor var villiga att ställa upp och i slutändan 

genomfördes studien i både årskurs ett och två. En orsak till att observationerna inte riktade 

sig mot årkurs tre var att årskurs tre hade fullt upp med nationella proven. Urvalet av skolor 

bör även beaktas som ett bekvämlighetsurval genom att skolor har valts i de kommuner där 

det finns möjlighet att göra undersökningen med tanke på avstånd och tillgänglig tid. 

 

Genomförandet av intervjuerna fick konsekvenser i form av tidsbrist. Tidsbristen visade sig 

genom att lärarna hade svårt att avsätta tid för intervjuerna och när intervjuerna väl 

genomfördes var tidspressen påtaglig. Kopplingen till de två teorierna framkom genom min 

egen tolkning i analysen av lärarnas arbetsmetoder. Arbetsmetoderna praktiserades i större 

eller mindre utsträckning av lärarna vid observationerna och frågan om hur de motiverade 

sina elever till läsning gick att läsa av och få svar på under intervjuerna.  

7.1.1 Validitet och reliabilitet 

 

Tillförlitlighet omfattas av trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, möjlighet att styrka och 

konfirmera och slutligen äkthet. I frågan om den insamlade empirins tillförlitlighet handlar det 

om lärarnas och elevernas uttalanden och beteende som har tolkats utifrån den situation de 

befann sig i tillfället, det vill säga de lektioner som observerades och under intervjuerna. Om 

samma observation skulle genomföras i samma klassrum kan inte med säkerhet samma 

resultat framkomma eftersom den mänskliga faktorn påverkar varje tillfälle i observationer av 

människor.  
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Studiens överförbarhet beskrivs av Bryman (2011) som ”ett intensivt studium av en liten 

grupp eller av individer som har vissa egenskaper gemensamma” (s.355) som i denna studie 

är ett litet antal lärare och elever. Ett litet antal lärare och elever ger en djupare inblick i en 

liten andel lärares arbetssätt och åsikter. Dessutom måste det tilläggas att eftersom detta 

arbete inspirerats av ett hermeneutisk-fenomenologiskt synsätt beror tolkning av resultatet på 

vem som genomför tolkningen. Mina tidigare erfarenheter och upplevelser av skolans värld 

skapar en förförståelse som omedvetet påverkat den tolkning som genomförts av den 

insamlade empirin.  

Ett annat val av synsätt hade eventuellt ändrat tolkningen av resultatet. Avsikten med studien 

är att visa på lärarnas arbetsmetoder när det gäller läsning och analysera dem utifrån teorierna, 

det vill säga sociokulturell teori och SDT. Tolkningen av de mönster som framkom har fokus 

på dessa två teorier. Att fler teorier var möjliga att upptäcka är förståeligt men fokus för denna 

studie var SDT och sociokulturell teori. Det resultat som framkom har jämförts med 

syftesfrågorna för att visa om svar har getts på dem. Syftets avsikt var att visa på lärarnas 

arbetsmetoder i jämförelse med teorierna, något som framkommer i studien, en del metoder 

visade sig vara starkare representerade än andra.  
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7.2 RESULTATDISKUSSION 
 

Resultatdiskussionen kopplas till den tematiska analys som presenterades i föregående avsnitt. 

7.2.1 Arbetsmetod och intern motivation 

 

Samtliga lärare lyfte det problematiska med svårmotiverade elever och menade att eleverna 

själva måste hitta ett inre driv och att de som lärare bara kan ge eleverna redskap för att kunna 

få dem att nå dit. Motivationen till att läsa var något som de ville att eleverna skulle uppleva 

som självvald och inte vara något som de gjorde för lärarens skull. Att motivera elever till 

läsning utan att hamna i den sitsen där eleverna gör som läraren vill är en svår balansgång.  

De Naeghel m.fl. (2014) benämner elever som hittar denna typ av inre drivkraft som i sig 

själv motiverade läsare. För att elever ska få denna benämning krävs den inre drivkraft som 

lärarna nämner. Den stimulans som kom från lärarens håll behövde mötas av ett intresse från 

eleverna.   

En del av motivationskapandet inom sociokulturell teori rör medvetenhet i ämnet, det vill 

säga betydelsen av en tydlig struktur, där ämnet får en djupare mening som kan leda till att 

eleverna förstår vad som förväntas och genom det motiveras. En av vägarna att nå 

medvetenhet i ämnet var det som upptäcktes i en av skolorna. Där var eleverna insatta i 

läsningens syfte och mål. De fick genom det ett eget ansvar och genom att använda de 

redskap som läraren introducerade kunde de omvandla informationen till kunskap. 

Konkretiserade mål från Lgr 11 var ständigt närvarande i klassrummet och eleverna hade en 

målbild att sträva mot som även förklarades för dem. Det genomsyrade även de pedagogiska 

planeringar som eleverna informerades om inför större arbetsområden. Den pedagogiska 

planeringen som presenterades för eleverna blev ett unikt exempel som inte gick att hitta i de 

övriga klassrummen. Den stimulans som läraren gav genom detta arbetssätt lägger mycket 

ansvar på lärarens utformning av lektioner och pedagogiska planeringar. Trots detta ansvar 

har även elever enligt Lgr 11, ett ansvar för sin utbildning och tiden i skolan ska användas till 

att utvecklas (Skolverket, 2011a). Detta kan ses som ett möte mellan omgivningen och eleven 

där insatser från både läraren och eleven samspelar. En balans mellan dessa delar framkom 

som det viktigaste för att den externa motivationen ska nå ut till den interna hos eleven.  

Vilket val av arbetsmetoder som lärarna hade återspeglades i hur pass insatta de var i ny 

forskning. Den lärare som förespråkade Läsfixarna som arbetsmetod hade en tydlig bild av 

hur arbetet skulle gå till och framhåller de fördelar som arbetsmetoden bidrog med. Skolan i 

fråga satsade på sina lärare i form av vidareutbildning inom svenska där läraren fick stöd av 

andra lärare i utformningen av arbetsmetoden. Detta resulterade i en trygghet hos läraren och i 

det arbete som skedde i klassrummet. Skolverket (2008) framhåller den betydelse det har för 

lärare att få rätt redskap för att möta eleverna i deras olika läsutvecklingsfaser. I detta fall hade 

läraren rätt redskap i form av ny relevant forskning. Detta kan jämföras med de andra 

skolorna som inte hade satsat på vidareutbildning i lika hög grad. Hur väl insatta lärarna var i 
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aktuell forskning kunde urskiljas i en av de övriga lärarnas val av arbetsmetoder där en inblick 

i ny forskning kunde ha gett en större valmöjlighet av arbetsmetoder. Den traditionella 

lärostilen ska inte fördömas men den är inte alltid något som fungerar för alla elever. Ett öppet 

sinne för fler lärostilar kan skapa en större möjlighet för fler elever att hänga med i 

läsutvecklingen som blir tidssparande i slutändan. (Buschick m.fl. 2007). 

7.2.2 Extern motivation, klassrumsmiljö och sociala sammanhang 

 

Den externa motivationen som lärarna använde sig av handlade till största del om att välja ut 

skönlitterära böcker. Detta skedde på ett strategiskt tillvägagångssätt där lärarna tog reda på 

elevernas intressen genom interaktion med dem. De höll sig ständigt uppdaterade i vad som 

lockade eleverna till läsning och samtidigt höll de böckerna på en utmanande nivå.  

 

Samsynen hos lärarna om ett klassrum som inspirerar till läsning visade sig motsägelsefulla i 

de olika klassrumsmiljöerna. Trots att två av skolorna låg i samma kommun skiljde sig 

klassrumsmiljöerna åt avsevärt. Ett klassrum hade ett stort utbud av böcker och mysiga platser 

för läsning och ett klassrum upplevdes som temporärt med ett litet utbud av böcker och många 

störningsmoment i form av spel och pyssel. Enligt sociokulturell teori spelar alla kontexter 

som skapar kunskap roll och kan inte särskiljas. Klassrumsmiljön representerar således den 

fysiska kontext som är i den miljö som lärande sker, där sociala miljöer och sammanhang 

spelar stor roll för lärande (Säljö, 2000). I jämförelse med de andra klassrummen blev den 

bristande kvalitén i lokalen uppenbar som ett störningsmoment då vissa elever visade 

bristande motivation och svårigheter att fokusera på sin läsning. För att summera är den 

fysiska kontexten något som lärare anpassar sin undervisning till då miljön ser olika ut och 

påverkar lektionstillfället.  

 

7.2.3 Interaktion och samarbete 

 

Lärarna upplevde en konkurrens mellan de olika medier som deras elever har tillgång till och 

menade att det var allt svårare att göra boken attraktiv men samtidigt blev detta ännu viktigare 

för lärarna. Lärarna kunde välja att se konkurrensen som den skönlitterära boken har fått som 

antingen något negativt eller något positivt. Istället för att enbart se till det sjunkande intresset 

av böcker sågs det positiva med den utvecklingen som skett bland intresset hos elever. Detta 

genom att ta till vara på de erfarenheter och kunskaper som elever utvecklar via sina intressen 

och sociala medier. Samarbetet ledde till en interaktion med eleverna som i analysen visade 

likheter till sociokulturell teori. Samtalet kring litteratur kopplades till elevernas egen värld 

med avsikt att skapa en mening till innehållet och boken blev ett tillfälle för samtal. Den 

möjlighet som samtalet innebär var något som togs till vara på i en av skolorna. Detta 

kontrasterades mot de andra skolorna där läsning till stor del sågs som en tyst individuell 

aktivitet. Det som skiljde sig åt mellan skolorna var ett öppet klassrumsklimat där elevernas 

funderingar om texten i böckerna plockades upp, relaterades till egna erfarenheter och 

diskuterades.  

Att individanpassa läsningen visade sig vara en av de största svårigheterna hos lärarna och 
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detta visade sig ske på olika sätt i de olika klassrummen. Läsning var för en av lärarna i linje 

med den beskrivning som Sanden (2012) ger där läsning fungerar som ett kontrollerande 

verktyg. Läsningen i ett klassrum hade inte samma diskussion mellan eleverna som i de andra 

klassrummen. Det som såg annorlunda ut i de två övriga klassrummen var att det var 

individuellt anpassat ur två aspekter. Dessa två aspekter handlade om att eleverna (1) läste 

individuellt med böcker anpassade efter deras nivå och (2) de elever som behövde extra stöd 

fick det vid samma tillfälle genom att läraren lät dem högläsa för läraren. I det tredje 

klassrummet var det dessutom diskussionen som var i fokus vid läsningen, detta genom att 

den individuella läsningen alltid fick avbrytas för diskussion. Wilcox m.fl. (2001) påvisar att 

diskussionen är öppningen till självständig reflektion och förande av resonemang och att det 

är en grundläggande del inom läsförståelse.  

 

En diskussion som pågick bland eleverna kring litteratur uppmärksammades i skola 3. 

Diskussionen kopplades till egna erfarenheter, reflektioner och funderingar. En första anblick 

vid observationen på den öppna diskussionen var att eleverna hade kontroll över 

lektionstillfället men vid intervjun visade det sig vara ett medvetet metodval av läraren. 

Läraren i fråga arbetade från Kiwimetoden. Körling (2006) beskriver hur läsningen är en 

öppning till samtal där eleverna lär sig av varandra när de för resonemang och diskuterar de 

texter de tar del av. Kritiska aspekter kring kiwimetoden är den tävling som pågick mellan 

eleverna i klassen. Eleverna ifrågasatte varför de var på en viss nivå i läsordningen och varför 

klasskamraterna var på högre nivå och hur de kunde läsa i ett snabbare tempo. 

Sammanfattningsvis kan läsning användas som ett kontrollerande verktyg, individanpassas 

och tillsammans kan aspekterna samsa och leda till en självständig reflektion hos eleverna. 

Dessa reflektioner kan enklare komma fram om det finn ett öppet klassrumsklimat med 

diskussion kring litteratur. Trots sjunkande läsintresse finns en positiv syn hos lärare där 

läsning ska locka och ge mening hos eleverna. 

 

Trots att mycket skiljde sig åt i lärarnas uttalanden fanns det likheter bland åsikterna. Det 

handlade om vilka arbetsmetoder lärarna använde för att deras elever skulle motiveras och bli 

effektiva läsare. De likheter som upptäcktes kring motivation till läsning handlad om: 

 

 Den ska vara motiverande  

 Den ska vara inspirerande 

 Den ska vara framåtsträvande 

 Den ska vara utvecklande och utmanande 

 Den ska nå både individ och grupp 

 

Dessa punkter sammanfattar den gemensamma syn som lärarna delade kring motivation och 

läsning. Punkterna sammanfattar en syn som vilade på en grund av ständig utmaning för att få 

elever att läsa mer. Utan denna utmaning fick eleverna inte drivkraft, läsflyt, läskondis eller 

läsupplevelse som alla är termer som lärarna valde att använda sig av i sina beskrivningar av 

läslust.  
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7.3 SLUTSATSER OCH SLUTREFLEKTION 
 

Syftet med detta arbete är att visa vilka arbetsmetoder lärare använder sig av för att motivera 

sina elever till läsning och vilken syn de har på motivation kopplat till läsning. Likheter och 

skillnader kopplat till sociokulturell teori och SDT gick att urskilja i analysen av lärarnas 

metodval. Analysen visade att i två av klasserna kunde en likhet mellan arbetssätt, tankar och 

metodval urskiljas utifrån båda teorierna och i en klass övervägde sociokulturell teori i detta 

avseende. 

 

Det jag tar med mig efter denna studie är att förutsättningarna för att utveckla sina 

arbetsmetoder ser olika ut i olika skolor. De lärare som har möjlighet att vidareutveckla sin 

kompetens tjänar mycket på det genom att de utvecklar sitt synsätt och vågar använda ny 

forskning i valet av arbetsmetoder. Ett genomtänkt val av arbetsmetoder kan nå ut till fler 

elever och ökar chansen att motivera fler elever till att läsa mer. En skola som satsar på 

kollegial samverkan och vidareutbildning investerar i både lärare och elevers utveckling. 

Detta gäller även den klassrumsmiljö som lärarna arbetar i där de kan mötas av begränsningar. 

Genom att ta tillvara elevernas intresse och tänka utanför ramarna går det att hitta vägar till att 

motivera elever till läsning. En förståelse för elevers läsvanor har även vidgats för mig. 

7.4 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 
 

Denna studie visar att de metodval lärarna gjorde i sin undervisning i svenska skiljde sig åt 

mellan lärarna. De hade alla som syfte att påverka elevernas motivation. Metodvalen och 

arbetssätten påverkar i sig i vilken grad eleverna motiveras. Analysen av observationerna och 

intervjuerna visar olika kopplingar till SDT och sociokulturell teori. Studien har även visat 

skillnaden på vidareutbildning av lärarna och vilken grad de var insatta i aktuell forskning. 

Vidare forskning inom samma område skulle kunna innefatta följande forskningsfrågor:  

 Hur skiljer sig vidareutbildningen inom svenska av lärare inom samma kommun?  

 Hur påverkar den kollegiala samverkan utvecklingen av lärares kompetens inom 

svenskämnet? 
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Bilaga 1 

Frågeformulär - intervju med lärare 

Allmänt 

Beskriv din lärarbakgrund kortfattat. 

Hur länge har du varit verksam som lärare? 

Har du alltid arbetat inom lågstadiet? 

Vilken är den största utmaningen inom läraryrket? 

Läslust 

 Vad har du för utbildning inom svenskämnet, (grund- och vidareutbildning)? 

 Arbetar skolan mycket med att utveckla både personal och skola inom svenskämnet? 

 Hur ser du på elevers läsvanor? Har du sett några förändringar genom åren? 

 Vad anser du gör elever till effektiva läsare? 

Arbetsmetoder 

 Använder du några speciella metoder för att motivera dina elever till läsning? I så fall 

vilka. 

 Är några metoder mer effektiva än andra? 

 Hur ser ditt val av skönlitterära böcker ut? Väljer du ut böcker som ska motivera alla? 

Hur gör du för att eleverna ska välja böcker som utvecklar och motiverar till läsning? 
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Bilaga 2 

Observation i klassrumsmiljö 

Observationsschema 

Visar sig tecken på SDT/motivation i form av punkterna nedan kontra Vygotskijs teori om 

närmsta utvecklingszonen 

 

Observationsschema  

Vilka tecken finns på SDT/motivation? 

 Inre/yttre motivation  

 Av vilken art är motivationen? 

 Är koncentrationen kopplad till motivationen? 

 Specifika mönster 

 Individuell/generell motivation från lärarens håll 

Vygotskij – närmsta utvecklingszonen 

 Kontakt – process – återkoppling från lärarens håll 

 Medvetenhet i ämnet/samarbete  

 Klassrumsmiljö/sociala sammanhang 
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Bilaga 3  

  
Luleå tekniska universitet/Luleå University of Technology  

Besöksadress/Visiting address: Universitetsområdet. Porsön, Luleå  

Postadress/Postal Address: 971 87 Luleå, Sweden  
Telefon/Phone: +46 920 49 10 00 www.ltu.se  

  

Till målsmän/vårdnadshavare för elever i klass 2 vid …..skolan 

(2015-03-12)  
  

I samråd med lärare och rektor har din sons/dotters klass blivit utsedd att delta i ett forskningsprojekt 

som handlar om ”läslust” och motivation. Projektet är en del av mitt examensarbete i svenska och 

kommer att genomföras av mig, Petra Silverberg student på lärarutbildningen vid Luleå tekniska 

universitet  

Din sons/dotters klass kommer under vecka 12-13 att besökas av mig och observationer, intervjuer 

med lärare och elever kommer att genomföras. De intervjuer som genomförs med eleverna liknar 

gruppsamtal och några av eleverna kommer att delta i dessa.   

Vid eventuell publicering av forskningsresultat kommer Er dotters/sons identitet inte att röjas. Ingen 

information kommer således att kunna knytas till just din dotter eller son. Inga bilder eller filmsnuttar 

med barn kommer att vare sig publiceras eller visas utan att i så fall ha föregåtts av särskilt 

medgivande av såväl barn som dess målsman.  

 

Av forskningsetiska skäl måste du som målsman/förälder ge oss ditt godkännande för att din 

son/dotter får vara med i klassrummet under detta projekt. Ett godkännande innebär inte med säkerhet 

att ditt barn deltar i samtalet men gör att det kan bli möjligt.  

Har Du frågor kring projektet får du gärna höra av dig till mig:   

        

Petra Silverberg   

petsil-9@student.ltu.se    

Tack för ditt svar.  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   Ja, min dotter/son får vara med i detta forskningsprojekt.  

   Nej, min dotter/son får inte vara med.  

  

Barnets namn: 

…………………………………………………………………………………………………….  

  

Namnunderskrift:…………………………………………………………………………………………

……… 

  

Dokumentet återlämnas senast den 17/3-15 

1 1 4 /14/ 15   


