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The art of influencing students through 
motivation  

- A study on motivation´s external an internal usage  

 

Abstract 

The aim of the study is to examine which strategies do elementary school teachers use to 

motivate their students to read, and what strategies do teachers and students consider to be the 

most effective: Internal or external motivation. The methods for collecting data have been 

observations, interviews and webpages, and thud the study contains both quantitative and 

qualitative elements. 

 

The result of the current study showed that teachers used both inner and outer motivations to 

motivate students with intention of adapting teaching to the students' needs and conditions as 

mentioned in the curriculum. The results also displayed that students are motivated by both 

external and internal motivation, for example, inner motivation was created when students 

experienced responsibility for their learning, while external motivation was when students 

learning involved reward and assessment.  
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1. Introduktion 

1.1. Inledning 

En trädgårdsmästares arbete går ut på att skapa förutsättningar för plantor att växa och blomstra. 

Trädgårdsmästaren kan inte växa åt plantorna, men kan genom rätt näring och omsorg få 

plantorna att själva växa. En stor utmaning i trädgårdsmästarens arbete är att upptäcka i vilken 

miljö plantorna bäst växer, ty ingen planta är den andra lik.  

 

Stycket ovan är en grov sammanfattning av Pia Nilssons metafor från ”Bli din egen bästa 

coach” (1998), vilken ger ett perspektiv på förhållandet mellan tränare och idrottsutövare, men 

även i högsta grad gäller förhållandet mellan lärare och elev. Enligt Skolverket är en lärares 

uppdrag är att stimulera, anpassa och utveckla elevernas lärarande (2011 s.9).  En pedagog ska 

”skräddarsy” sin undervisning efter elevernas förutsättningar och behov för att ett lärande kan 

ske (Imsen, 2006 s.251). 

Den senaste forskningen, inte minst den uppmärksammade PISA-rapporten från 2009, antyder 

att allt färre elever har ett intresse av att läsa, något som riskerar att öka klyftorna mellan såväl 

elever med och utan utländsk bakgrund som mellan elever med olika socioekonomiska kapital. 

Läsning har också ett värde i dess effekter inte minst på olika yrkeskompetenser, fler och fler 

av vilka innefattar olika former av läsning (Lindberg, Herrlin 2005 s.4). 

Enligt bl.a. SKL:s öppna undersökning av grundskolan (2012) och av gymnasieskolan (2017) 

är kanske en av de största faktorerna bakom elevernas underlåtande att läsa brist på motivation 

och lust att lära. Motivation är ett viktigt redskap för elevens studieprestation. Elever lär sig 

betydligt snabbare och bättre när de är motiverade, vilket leder till en ökad möjlighet att nå 

önskade mål (Gärdenfors, 2011 s.68). 
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Begreppet motivation kan tydligt kopplas till elevernas prestation på så sätt att elever som 

menar sig vara motiverade presterar bättre i förhållande till elever som inte anser sig vara 

motiverade. Motivation är ett redskap som skapar lust till lära.  Ju mer motiverad och 

uppmärksam en elev är, desto bättre blir studiegången. Skolans yttre uppdrag för att skapa 

utveckling och lärande ska skolan sträva efter inte minst genom att utveckla elevernas 

nyfikenhet och lust till lära. Detta ansvar ligger kanske framför allt på den undervisade läraren 

(Skolverket, 2011 s.10,13).  Elevernas drivkraft och intresse kan inte skapas av läraren utan 

lärarens uppdrag blir att uppmärksamma och försöka påverka elevernas intresse genom material 

och en intresseväckande framställning av kunskapen. Peter Gärdenfors (2011), professor i 

kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, nämner att man trots all forskning fortfarande inte 

vet hur en lärare ska hjälpa eleverna att nå den optimala uppmärksamheten/motivationen. 

Många lärare har en kännedom om motivationens betydelse men inga tydliga redskap för att 

uppnå den (Gärdenfors, 2011 s. 69,77).   

Avsikten med denna studie är att få fram resultat rörande vilka strategier grundskolelärare 

menar sig/försöker använda för att motivera eleverna till läsning, vilka metoder som under ett 

observerat lektionspass faktiskt används, samt vilken sorts motivation som påverkar eleverna 

mest yttre eller inre motivation. Min förhoppning är att studiens resultat ska kunna användas 

för att utveckla den egna lärarkompetensen.  
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2. Syfte & frågeställningar 

2.1.1. Syftet  

Syfte med studie är att undersöka vilka strategier grundskolelärare använder sig av för att 

motivera sina elever till läsning och vilka strategier som lärare och elever anser vara mest 

effektiva, inre eller yttre motivation. 

2.1.2. Frågeställning  

1. Vilken sorts inre och yttre strategier uppger lärarna att de använder sig av för att 

motivera eleverna till läsning?  

2. Kan några faktiska metoder för att skapa inre, respektive yttre motivation hos eleverna 

observeras i lärarens undervisning, under ett lektionspass? 

3. Vilken sorts motivation hävdar eleverna påverkar dem mest, yttre eller inre motivation? 
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3. Bakgrund 

I bakgrunden ges inblick i några begreppsdefinitioner denna uppsats är grundad på.   

3.1. Läsning 

Läsning kan vara ett svårt begrepp att klargöra innebörden i. Läsning kan innebära många 

saker, inklusive att tolka poetiska metaforer, att utvinna och organisera kunskap i samband med 

läxläsning, att läsa multimodal text i form av exempelvis serietidningar, och mycket annat som 

faller under tolkning eller avkodning av skrift (Lundberg, 2016 s. 9). I litteraturen att ha eller 

sakna verktyg definieras begreppet läsandet på olika sätt. Läsandet kan ses som textförståelse 

det vill säga ”förståelse som inkluderar alla typer av tänkande, t.ex. att värdera, fantisera, 

resonera, lösa problem o.s.v.” (Wengelin, Nilholm, 2013 s. 4:4). Ett annat sätt kan handla om 

igenkänning av skrivna ord som kallas för ordavkodning. Men däremot det mest användbara 

sättet att se på läsning är läsandet som språklig och kognitiv aktivitet, detta innebär att läsandet 

blir en kombination av avkodning och förståelse (Ibid, s. 44). 

 

3.2. Läslust 

Läslust kan definieras som en inre vilja och intresse för att läsa. Ingvar Lundberg, professor i 

psykologi, jämför läsutvecklingen med processen att lära sig simma; det är bara genom idogt 

arbete som färdigheten utvecklas. Lärarens uppdrag är att skapa lust till att läsa genom att 

”öppna den goda litteraturens värld för dem, så att de tidigt får uppleva att läsning är en 

oöverträffad källa till glädje, spänning, och kunskap” (Lundberg, 2016 s.118).  För att detta 

ska ske krävs rätt material, genom vilket eleverna får en förståelse för sig själva samt för den 

värld de lever i. Lundberg hävdar att det inte är en enkel uppgift för läraren då det inte finns 
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anvisningar om hur elevernas läslust lockas. Därmed ligger mycket på lärarens upplevelse och 

kännedom om eleverna behov och intresse (Ibid s.118–119).  

 

Elever som har lässvårigheter kan enligt Wengelin och Nilholm tappa sin läslust och sitt 

självförtroende, vilket kan göra att eleven undviker att läsa, vilket i sin tur leder till försvagad 

läshastighet och försämrad bekanthet med olika texttyper. Eleven får inte heller samma positiva 

läsupplevelse som mer lässtarka kamrater får vid läsning (Wengelin & Nilholm, 2013 s.114)  

4.  Teorianknytning  

I detta avsnitt presenteras tre viktiga inlärningsteorier som är kopplade till yttre och inre 

motivation. Första underrubriken redogör för begreppet motivation. Därefter följer 

inlärningsteorierna behaviorismen och kognitivismen.   

4.1. Motivation 

Begreppet motivation härstammar i grund och botten från det latinska ordet movere som betyder 

”röra sig”. Enligt nationalencyklopedin är motivation en ”psykologisk term för de faktorer hos 

individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” 

(Nationalencyklopedin, motivation, läst 2017-11-23, kl. 14:26). Gunn Imsen, professor i 

pedagogik vid Trondheims universitet anser att motivation är den centrala drivkraften bakom 

människans beteende. Genom motivationen drivs människan till handling och motivation är 

förklaring till varför individer utför en viss handling (2006 s. 457).   

4.1.1. Yttre och inre motivation  

Den yttre motivationen grundar sig på de yttre omständigheterna som finns och anses vara 

instrumentell, det vill säga att individen/eleven utför en aktivitet för att få en belöning som 

betyg, pengar eller kanske undvika att bli bestraffad, etc. Imsen fastslår att dessa är viktiga 



 6 

medel som styr inlärningen där människan/eleven strävar efter att undvika obehag. 

Belöningarna uppfattas inte vara kopplade till aktiviteten (Imsen, 2013, s.2006 & Gärdenfors 

2011 s.78–79). 

 

Den inre motivation utgörs av elevens nyfikenhet och vilja att lära sig, vilket hör samman med 

elevens personliga erfarenheter, intressen och mål.  Elever som har en stark inre motivation för 

läsning läser för att de har lust att göra det, utan att få något i utbyte som exempelvis beröm, 

guldstjärnor, etc.  Intresset för läsandet är då väldigt högt, och eleverna är ivriga att fördjupa 

sig och få en större bild av ett ämnesområde. Gärdenfors skriver att inre motivation kan delas 

upp i tre huvudmotiv: nyfikenhet, kompetens och ömsesidighet (Gärdenfors, 2011 s.86). 

 

Nyfikenhet handlar om människans/elevens medfödda upptäckslust. Redan i tidig ålder vill barn 

undersöka fenomen med hjälp av sinnena och imitation av äldre (Ibid).   

 

Kompetens förknippas med viljan att visa att man klarar av något, vilket leder till motivation 

och ansträngning.  Inlärningen sker även från den proximala utvecklingszonen - en 

inlärningsmiljö där eleven kan och måste växa för att klara av en uppgift. Det sker ofta genom 

andra, och alltså inte är så lätt att eleven klarar av uppgiften utan att utvecklas, men inte heller 

så svår att eleven inte har någon rimlig möjlighet att klara av den (Vygotskij 1978). 

Motivationen uppstår vid korrekt svårighetsgrad (Ibid s. 86–87). 

 

Ömsesidighet beskriver värdet av social interaktion för motivation. Att samarbeta med andra 

för att motivera, samt förenkla mödan vid ansträngande och/eller tråkiga uppgifter där det blir 

enkelt genom att fördela och samspela med andra. När elever lyckas slutföra en uppgift 

tillsammans skapas en positiv stämning som bidrar till motivation för att gruppen känner en 

social tillhörighet (Gärdenfors, 2011 s.87–88). 
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Enligt Leahy och William är såväl yttre och inre motivation viktig för en elevs utveckling.  Inre 

motivation ger en väldigt stark drivkraft för lärande, men är till stor del utanför lärarens kontroll 

att påverka, och är därför inte helt tillförlitlig på egen hand, varför den bör kompletteras och 

stärkas av yttre motiverande faktorer (2016 s.232–233). 

4.2. Teoretiska traditioner   

Skillnader mellan de olika synssätten på motivation beror på vilken tidsperiod perspektivet är 

formulerat under, samt under vilka omständigheter perspektivet utvecklades under (Imsen 2013 

s. 214–215). 

4.2.1. Behavioristisk teori  

Analysen visar att såväl inre som yttre motivation är betydelsefulla faktorer för elevers läslust, 

och att yttre motivation (bekräftelse) i vissa fall kan leda till inre motivation (självförtroende). 

Båda är således viktiga delar av litteraturundervisningen, och utesluter inte varandra, men målet 

är att eleverna ska utveckla en inre motivation, så att de inte är helt beroende av exempelvis 

läraren för att vilja läsa. (Malten, 1997 s.114–115).   

 

En av behaviorismens förgrundsgestalter är den amerikanska psykologen John B. Watson 

(1878–1958). Han beskrev utveckling som synlig, observerbar och kontrollerbar 

beteendeförändring, och menade att sådan förändring påverkas framför allt, om inte helt, av 

miljön. Barnets utveckling är en spegelbild av omgivningens beteende. Watson hävdade att 

den mänskliga utvecklingen sker genom belöning och bestraffning som förstärker eller 

försvagar ett beteende. Han gick så långt att han påstod att han med tid och resurser kunde 

forma vilket barn som helst till vad som helst, genom betingning, må det vara en poet eller en 

brottsling. Förutom direkt betingning visade Watson att barn lär sig indirekt, genom att 

observera sin omgivning, utan att direkt interagera med den (Malten, 1997 s.115). 
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Däremot föredrog den amerikanska psykologen B.F. Skinner (1904–1990) att använda 

begreppen negativ och positiv förstärkning som fungerar som straff och belöning.  Han ansåg 

att beteenden kunde upprepas genom positiv förstärkning och genom negativ förstärkning 

resulterade att beteenden inte upprepas (Malten, 1997 s.117-118). 

 

Skinner hävdade i början av sin karriär att elever utvecklas genom föräldrarnas positiva eller 

negativa förstärkning, sedermera visade forskning att imitation är en ännu viktigare faktor i 

språkutveckling, eftersom barnens språk till viss del kan ses som en spegelbild av 

omgivningens. Barnets personlighet och intellekt är viktiga beståndsdelar i utvecklingen. Det 

har visats att små barn som är alerta och utåtriktade imiterar mer, vilket resulterar i att de dels 

utvecklas fortare än de av sina kamrater som i högre grad avskärmar sig från omgivningen, men 

också ger ett intryck av att vara mer självsäkra och kunniga, vilket påverkar hur de behandlas 

och vilka förväntningar som ställs på dem, vilket i sin tur främjar deras utveckling (Ibid). 

 

Härmed vill jag klargöra att behaviorismen riktar sig mot människans beteende och inte 

människans inre känslor. Men däremot kan motivationen påverkas eller orsakas av ett eller 

flera beteenden. Den behavioristiska synen är idag inte lika populär som tidigare. Dock har den 

lämnat spår efter sig, inte minst i undervisningen. Undervisningsmetoder som ”fråga-svar”-

modellen, beröm, uppskattning, tillrättavisning, ”bock i kanten”, ”guldstjärnor” och till och 

med summativ bedömning i form av betyg, o.s.v. är samtliga åtminstone till viss del spår av 

den behavioristiska betingningsteorin (Malten, 1997 s.116–117). Samtliga dessa faller under 

kategorin ”yttre motivation” och används i syfte att få eleverna att uppnå en god 

lärandeutveckling. Malten menar att eleven i dessa modeller lätt ses som ett objekt som behöver 

manipuleras för att uppfylla de externa förväntningarna (1997 s.143).  
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Imsen skriver att den hedonistiska principen är den mest kända motivationsprincip som bedriver 

lärande framåt. Den ligger i skärningspunkt mellan behaviorismens och andra teorier som 

kognitiv teori och socialpsykologi. ”Morotsprincip” som den även har kallats, tar sig formen 

av en drivkraft där människan försöker uppnå lust och undvika smärta. Morotsprincipen 

illustreras genom bilden av en kanin som springer med ett långt spö fastsatt på ryggen och en 

morot ordentligt fastsatt längst ut på spöet, på säkert avstånd från kaninen (Imsen, 2006 s.220).  

Imsen visar på hur det i den traditionella synen på barnuppfostran ingick en del hot och straff 

för att få ett barn att undvika ett oönskat beteende, och att man som förälder, likaväl som för 

lärare, är betjänt av att i ställer för att luta sig på bestraffningar använder sig konstruktivt av 

belöningar, vilket enligt forskning fungerar bättre, och samtidigt kan bygga en positiv relation. 

Precis som med allting kan belöningar naturligtvis missbrukas, och varken som förälder eller 

som lärare bör belöningar ges för ingenting. De måste vara en följd av ett positivt beteende för 

att vara konstruktiva (Ibid). 

4.2.2. Kognitivismen  

Kognitivismen växte fram i början av 1900-talet och ett centralt element i teorin är att kunskap 

inte är extern och existerar oberoende av subjektet, utan att förutsättningarna för kunskap redan 

finns inom människor, och att undervisning och uppfostran handlar om att hjälpa barn och 

ungdomar att själva formulera och tillgängliggöra kunskap. Jean Piaget (1896-1980) är en av 

de mest inflytelserika forskarna som har inverkat på lärandet och skolan.  Enligt Piaget är det 

vi lär oss inte en spegelbild av yttre omständigheter. Han ansåg att stimuli ”silas” eller tolkas 

genom tidigare kunskaper och tankar. ”Inlärningen kommer inte till stånd genom att en passiv 

människa påverkas av en aktiv yttre källa till stimulering, utan genom att människan väljer ut, 

tolkar och anpassar stimuleringen till sitt eget ”system” ” (Imsen, 2006 s.48–49). 
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Det är sällan det spekuleras kring vad som håller igång elevers inlärningsprocesser.  Enligt 

Piaget är det drivkraft eller motivation som ligger bakom inlärningen. Vidare menar Piaget att 

människans motivation eller drivkraft är resultatet av assimilation och ackommodation.   

Assimilation beskriver hur människor tolkar nya erfarenheter och ny information när det gäller 

nuvarande förståelse. Detta innebär att barnets inre drivkraft/motivation formas/skapas då 

barnet söker efter kunskap och erfarenheter. Ackommodation innebär en omstrukturering och 

förändring av kognitiva strukturer, vilket innebär att människan anpassar och förändrar de av 

sina gamla tankestrukturer som är otillräckliga, i syfte att anpassa sig till nya situationer bättre. 

Assimilation och ackommodation är ömsesidigt komplementära processer och fungerar som 

grund för elevers/ individers inre motivation (Imsen, 2006 s.283–286).    

 

Inre motivation skapas när man upptäcker att den kunskap eller förmåga man besitter inte är 

tillfredställande. Det innebär vidare att det har skett obalans mellan assimilation och 

ackommodation, en obalans som uppstår till följd av ålder och biologisk mognad.  Den inre 

motivationen skapas genom strävan efter jämvikt och omstrukturering av ackommodation som 

leder till en ny tolkning och kunskap (Imsen, 2006 s.283–286).  ”Jämviktprincipen är en central 

aspekt av den inre motivationen och den viktigaste förklaringsprincipen för barnets utveckling 

och lärandet” (Ibid s.286).   
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5. Tidigare forskning 

I denna del summeras den tidigare forskning på området som studien i huvudsak bygger på. 

Först redovisas den forskning som sammanfattar de faktorer som påverkar motivationen hos 

elever. Sedan presenteras den forskning som beskriver hur elever kan motiveras i sitt läsande.  

Till sist visas den forskning som redogör för läsförståelsens roll för motivationen att läsa.   

I artikeln Improving Student Motivation and Engagement in Mathematics Through One-to-one 

Interactions berör författarna Way et al. Reece, Bobis, Anderson och Martin följande 

frågeställning:” What interactions with students does one teacher use in a mathematics lesson, 

and how do these interactions relate to aspects of motivation and engagement?” (2015 s.630).  

I artikeln presenter de en modellcirkel i vilken ett antal faktorer som direkt relaterar till höjd, 

respektive sänkt motivation belyses:  

 

 

 

 Figure 3. Motivation and Engagement Wheel (reproduced with permission from Lifelong Achievement Group 

(www.lifelongachievement.com) and Martin, 2010, p. 9. 
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Övre halvan av cirkeln föreställer positiva tankar och beteenden och nedre halvan ger en 

föreställning om negativa tankar och beteenden hos elever (Way et al. 2015 s.628).  

Lärarens relation till eleverna är viktig, något som stöds av forskning, inkl. bl.a. Way et al. 

som menar att en positiv interpersonell relation mellan elev och lärare påverkar elevernas 

engagemang i sina studier (Way et al. 2015 s.629). Byggs elevens och lärarens relation upp 

menar Way att eleven har en bättre chans att lära sig arbetsområdets innehåll, vilket på sikt 

främjar ett ökat självförtroende för eleven.  Detta blir början på en ökad motivation och 

engagemang som successivt leder till en positiv utveckling (Way et al. 2015 s.629).   

 

Slutsatsen av Ways undersökning blev att lärare ska ge möjligheter för eleverna att ”äga” sitt 

lärande genom att själva få ansvara och fatta egna beslut, samt oupphörligt reflektera över sitt 

eget lärande. Way drog även slutsatsen att lärare behöver utforma lämpliga nivåer utifrån 

elevernas kunskapsnivå, då detta skapar engagemang och motivation hos eleverna som leder 

till ett vidare lärande (Way et al. 2015 s.633). 

 

I sin avhandling Att ge mening åt skönlitteratur – Om barns och ungdomars utveckling till 

läsare, tar Cai Svensson upp ämnet läsmotivation (1988).  

Till att börja med gör Svensson en distinktion mellan motivation och intresse, där motivation 

får kännetecknas mer av logiskt tendenser och vägledande beteenden, medan intresse får stå för 

emotionella attityder och erfarenheter (Svensson, 1988s.71) 

 

Vidare skriver Svensson om hur läsmotivation kan utvecklas. Han konstaterar att 

läsmotivationen förs vidare genom den sociala kultur en individ befinner sig i, framför allt 

utgjord av föräldrar och övriga betydande individer. Svensson anser att ett barn är som ett 

oskrivet blad som sedan blir format av omgivningen, något som Svensson menar i allra högsta 

grad även gäller barnets syn på läsning. Vårdnadshavare som visar stort intresse för läsande 

kommer förmedla läsandes betydelse till barnet, medan föräldrar som inte läser genom handling 



 13 

markerar läsningens oviktighet. Naturligtvis påverkar även andra faktorer, såsom grannar, 

kamrater och inte minst skolan (Svensson, 1988 s.78). 

 

En slutsats i Svenssons undersökning är att en persons attityd till läsning inte kan anses vara en 

isolerad händelse som är begränsad till personen själv, utan är en konsekvens av många faktorer 

i personens omgivning och bakgrund (Svensson, 1988 s.80).   

 

Svensson kommer fram till att det är meningslöst att försöka tvinga barn till att bli mogna läsare, 

men att man kan försöka skapa entusiasm genom att på olika sätt stimulera eleverna att 

”upptäcka vad läsningen kan betyda för deras personliga, yrkesmässiga och sociala intressen” 

(Svensson, 1988 s.84).  

 

Svensson understryker kraftigt att barn ska få se sina vårdnadshavare läsa. Både lärare och 

föräldrar ska berätta historier och läsa högt.  Eleverna ska få möjlighet att samtala om böcker 

även i sammanhang där läraren/föräldern inte undervisar, utan bara aktivt delar och uppmuntrar 

barnets glädje (Svensson, 1988 s.84–85). 

 

Pamela Pittman och Barbara Honchell redovisar i sin artikel Literature Discussion: 

Encouraging Reading Interest and Comprehension in Struggling Middle School Readers sin 

forskning om hur lässtrategier kan påverka elevernas läslust. Syftet med undersökningen var 

att granska hur litteraturdiskussioner påverkar elevernas läsande (Pittman & Honchell, 2004 

s.120) . 

 

Undersökningen visade att mindre motiverade elever försöker undvika ansträngningar, medan 

elever som är motiverade upplever läsning som en njutning och något positivt.  Det har även 

visats att inlärning när den sker genom sociala interaktioner med andra läsare upplevs vara 
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underhållande och stimulerande. Gemenskapen i gruppen förbättras och elevernas 

självförtroende ökar (Pittman & Honchell, 2004 s.124–125).  

 

Studien visade även att elevers läsintresse ökar när de får möjligheten att välja det som ska 

diskuteras. Detta skapar en mer öppensinnad miljö i klassrummet.  Det vill säga att ansvaret 

övergår från läraren till eleverna.  Detta skapar engagemang och motivation hos eleverna, vilket 

vidare påverkar elevernas prestation.  Lärarens roll blir att stötta och vägleda eleverna till val 

av bra böcker, under diskussionerna samt till att skapa en harmonisk miljö (Pittman & Honchell, 

2004 s.128–129). 

 

Elever förstår texter bättre när de använder sina förkunskaper och erfarenheter för att skapa en 

koppling mellan texter och sig själv.  I diskussionsgrupper skapas ytterligare förståelse av texter 

när eleverna får möjligheten att bolla tankar och diskutera texter med varandra. Det har visats 

att förståelse av texter och diskussioner skapar mer intresse för läsning ( Ibid) . 

6. Material & metod 

I följande avsnitt presenteras först och främst metodvalen samt hur varje metod har genomförts 

med informanter. De forskningsetiska aspekterna och studiens tillförlitlighet kommer 

redogöras vid slutet.  

6.1. Metod  

I detta avsnitt redovisas val av datainsamlingsmetoder samt urval, genomförande, 

forskningsetiska principer och studiens reliabilitet. 
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Jag söker i studien dra allmänna slutsatser rörande de faktorer som påverkar elevers läslust. 

Med hänsyn till de utmaningar som detta innebär har jag valt att inkludera både kvalitativa och 

kvantitativa element i min undersökning. 

Undersökningen består av två intervjuer, två observationer samt ett frågeformulär som 

besvarades av nitton elever.  

6.2. Intervju 

Valet att intervjua pedagoger grundades i en föreställning om pedagogernas omfattande 

kunskap och erfarenhet. Pedagogerna berättar om sina uppfattningar rörande elevernas 

motivation och vad som tycks påverka den mest.  Syftet med intervjuerna är att få insikt om 

informatörernas tankar, erfarenheter och känslor, d.v.s. att få insikt om hur andra upplever 

något, i det här fallet om hur pedagogerna uppfattar mekaniken bakom elevers motivation, detta 

i linje med Dalens tankar om intervjuns syfte (2015). Dalen påpekar att samtalet om det finns 

ett tydligt syfte ofta blir mer konstruktivt och givande (Dalen, 2007 s.11, 30), och syftet med 

mina intervjuer var insamlandet av lämplig kunskap om mitt forskningsområde och om studiens 

problemställningar.  

Intervjuerna genomfördes i enlighet med Staffan Stukáts mall för ”Semi-strukturerad 

strukturerade intervjuer”, vilket innebär att intervjuaren är medveten om forskningsämnet men 

väljer att ställa frågor beroende på hur situationen ser ut. Fördelen med den här typen av intervju 

är att intervjuaren har möjligheten att ställa följdfrågor av typen: Hur menar du? Kan du 

utveckla? Kan du ge ett exempel? etc. Denna metod anses vara anpassbar och följsam eftersom 

intervjuaren har möjlighet att fördjupa sig mer i informationen, samt få inblick om 

informatörens subjektiva känslor. Frågorna kan även anpassas och omformuleras (2011 s.43-

44).    
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I intervjuerna antog jag också ett öppet förhållningssätt till informanternas svar, vilket innebär 

att informanten har möjlighet att berätta fritt om sina egna erfarenheter utifrån förutsedda 

frågor. Dessa frågor är strukturerade som en tratt; i början är det generella frågor som inte är 

känsloladdade så att informanten känner sig avslappnad och bekväm. Så småningom ställer 

intervjuaren centrala frågor, och därefter avslutas intervjun med generella frågor för att ”varva 

ner” (Dalen, 2007 s.30–31) 

6.2.1. Genomförande  

Intervjuerna genomfördes med två behöriga svensklärare som valt att ställa upp efter att ha getts 

tydligt förståelse om studiens syfte samt om deras roll undersökningen. Den första pedagogen, 

”Stina, undervisar i svenska 4–6. Den andra pedagogen, ”Maria”, har tidigare undervisat i 

svenska men undervisar i skrivande stund i ett annat ämne. Båda intervjuerna ägde rum samma 

dag, båda i deras respektive pedagogs hemklassrum, där det var en lugn miljö.  Innan påbörjad 

intervju informerades informanterna om de etiska principer som undersökningen utgår ifrån 

(presenteras senare i kapitlet).  

Under samtalet användes mobiltelefon för att spela in samtalen och även noteringar om 

informanternas beteende, ansiktsuttryck och gester noterades i den mån sådana faktorer 

bedömdes bära på relevant information.  

7. Observation  

Sanningshalten i information erhållen via medverkandes svar kan aldrig garanteras, varför 

undersökningen också kompletterades med faktiskt observation, där jag som observatör 

använder mina fem sinnen och registrerar egna intryck och hämta kunskap direkt. Stukát 

understryker att resultaten från en observation är konkreta och lätta att begripa, och bygger en 
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stabil bas till ett resonemang och tolkning. Nackdelen med denna metod är att det är väldigt 

tidskrävande (2011 s.55-56).  

7.1.1. Genomförande  

Under observationstillfällena presenterade jag mig och informerade klassen att jag enbart skulle 

sitta längst bak och titta på hur deras lärare arbetar. Jag valde den plats där jag fick bäst 

överblick och fokuserade på att höra och se hur informanterna uttryckte sig, i vilken ordning de 

utförde lektionens moment, hur lång tid de olika momenten tog, o.s.v.  Båda 

observationstillfällena varade i ca 45 minuter.  

7.2. Enkät 

Syftet med enkätundersökningen var att få kunskap om hur motiverade eleverna upplevde sig, 

samt vad de menar motiverar dem till läsning.  Enkätfrågorna syftar främst till att besvara 

studiens syfte och problemställning utifrån elevernas perspektiv. Med hjälp av denna metod 

kan jag fastställa huruvida läraren och eleverna har samma uppfattning och tankar kring 

motivationen. Enligt Staffan Stukát når man bäst en stor grupp genom enkäter. Det kan 

upplevas ge ett betydligt större resultat än vid intervjuundersökning med få deltagande (Stukát, 

2011 s.47) 

 

Enkätfrågorna består av ca tjugotvå ostrukturerade och strukturerade frågor. Ostrukturerade/ 

öppna frågor innebär att eleverna själva ska formulera ett svar på varje fråga och fördelen med 

detta är att den som skapar enkäten inte behöver förutse möjliga svar, och i regel får svar som 

är mindre påverkade av enkätens form än vid slutna frågor. Nackdelen är att det är väldigt 

sällan man får utförliga svar. Det strukturerade frågeformuläret innebär att frågorna är 



 18 

fastställda med svarsalternativ, vilket ofta ökar den mängd information man får ut av enkäten, 

men fordrar en god kännedom om det man vill undersöka (Stukát, 2011).  

7.2.1. Genomförande 

Eleverna på skolan hade varsin egen Ipad, vilket gjorde det väldigt smidigt för eleverna att gå 

in på skolans plattform och hämta länken till frågeformuläret, som deras lärare lade upp. 

Formuläret besvarades anonymt av eleverna och det uppstod inga komplikationer eller 

oklarheter kring frågorna eller om hämtningen av länken.  

7.2.2. Etiska aspekter  

I all forskning finns det etiska principer som ska följas, ofta för att skydda och respektera 

deltagnas integritet. Krav på information påbjuder att de medverkande individerna ska 

informeras om undersökningens syfte och om sin egen roll i studien, samt om sina rättigheter. 

Krav på samtycke innebär att den som medverkar i en undersökning själv ska få möjligheten 

att bestämma huruvida hen ska delta och på vilka villkor. Personen har rätt att avbryta 

medverkan när som helst. Krav på konfidentialitet berör att uppgifter om individerna i en 

undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna ska förvaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Dalen, 2007 s.21-23). Nyttjandekrav fastslår 

att all forskning enbart får användas till att erhålla kunskap om något och inget mer (ibid).  

Deltagarna informerades och fick en generell förklaring om studiens syfte och 

problemställning.  Vid första mötet med pedagogerna klargjordes syftet ytterligare.  Med 

hänsyn till informationskravet informerades eleverna samt lärarna om att deras deltagande är 

frivilligt och att de kunde avbryta när de ville. Eftersom eleverna var omyndiga bifogades ett 

samtyckeskrav till pedagogerna, som tog på sig ansvaret att dela ut dem innan lovet. Två elever 

lämnade inte in blanketten ifylld, så dessa elever fick avstå från undersökningen.  
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7.3. Studiens tillförlitlighet 

Stukát understryker hur viktigt det är att en forskare själv kan visa en medvetenhet om studiens 

styrkor och svagheter för att bygga upp en tillförlitlighet. Tillförlitlighet påverkas av mycket, 

men består i sin kärna av två faktorer: Reliabilitet och validitet. Att en studie är reliabel innebär 

att en upprepad mätning av samma sak, under samma förutsättningar, skulle leda till samma 

resultat.  I denna studie avses en reliabilitet byggas bland annat genom triangulering, det vill 

säga undersökandet av samma sak på flera olika sätt, och ett jämförande av resultaten från de 

olika undersökningsmetoderna. I den här studien används exempelvis både enkäter, intervjuer 

och observationer, vilka kompletterar varandra. En reservation måste dock göras för att urvalet 

är litet och att resultaten är individuella, och att en undersökning med andra deltagare, eller till 

och med en undersökning med samma deltagare, vid ett senare tillfälle, troligtvis skulle få något 

avvikande resultat. 

Validitet avser ”hur bra ett mätinstrument mäter det man avser att mäta” (Stukát , 2011 s.134)  

I den här studien används olika undersökningsmetoder för de olika frågeställningarna, samtidigt 

som de olika metoderna kompletterar och förstärker varandra, och metodologin är anpassad 

efter de frågeställningar som antas. Intervjuerna och observationerna överlappar däremot inte 

varandra helt. Lärarna skulle exempelvis kunna hävda sig använda metoder som de sedan också 

använder, men som jag inte lyckas upptäcka eller identifiera, och därför utelämnar. Detta gäller 

kanske i ännu högre grad metoder som lärarna använder instinktivt, och därför inte ens tar upp 

i intervjuerna. Utelämnandet av metoder är därför en verklig risk med metoden, en risk som 

kunde ha minskats genom att ha med flera observatörer, eller genom att hålla en 

uppföljningsintervju efter observationerna, där lärarna själva fick kommentera på det som 

hände under lektionen.  

Eventuellt kunde detta också ha kompletterats med intervjuer av eleverna, där de fick 

kommentera på vad under lektionen de upplevde motiverade dem, för att fånga upp sådana 

saker som varken läraren nämnde eller observatören upptäckte. En risk med att blanda in 
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eleverna är dock att de själva inte är medvetna om vad som påverkar dem i undervisningen, 

eller på vilket sätt, varpå metoder som faktiskt fungerar motiverande, om än på ett 

undermedvetet plan, ifrågasätts av observatören och felaktiges utelämnas. 

8. Resultat  

Studiens resultat redovisas utifrån studiens frågeställningar. Den första och andra 

frågeställningen besvaras genom intervjuer och observationer och den tredje besvaras genom 

elevenkäten.  

I denna del presenteras resultaten av empirin som omfattar tre huvudrubriker: Intervju, 

observation och enkät.  

8.1. Vilken sorts inre och yttre strategier anser lärarna att 

de använder sig av för att motivera eleverna till läsning, och 

hur använder lärarna elevernas motivation i 

undervisningen? 

8.1.1. Intervju  

“Maria”  

 Pedagogerna tillfrågades om vilken yttre, respektive inre motivation de föredrar att använda i 

sin undervisning.  Maria betonar att en lärare ska anpassa lektionen efter elevernas intresse och 

behov men att det är hopplöst att utföra under ett och samma tillfälle, som en del tror att man 

ska göra säger hon. På Marias lektioner användes inre och yttre motivation samtidigt. När hon 

undervisade i svenska entusiasmerade hon en del elever genom deras inre intressen och 

engagemang och andra elever genom de yttre omständigheterna som gick att locka med. Hon 

uppmuntrade de mindre motiverade eleverna med belöning, exempelvis att eleverna efter ett 

avslutat läsmoment fick titta på film eller utföra en rolig aktivitet. 
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Maria fastslår att man inte ska se inre och yttre motivation som ömsesidigt uteslutande, hon 

upplever i stället att de kompletterar varandra. Maria nämner att en lärare inte kan förlita sig på 

att eleverna utvecklas och vågar ge sig på nya utmaningar självständigt. Utifrån sina 

erfarenheter observerar hon att elever är väldigt bekväma i hur de har det nu, och att det därför 

ibland kan vara lämpligt att utgå från den yttre motivationen som tvingar eleverna att ge sig på 

nya utmaningar. På så sätt kan eleverna även upptäcka nya områden i fråga om vilka den yttre 

motivationen utbyts mot en inre motivation.   

 

Maria uttrycker att en stor del av eleverna redan har en god relation till läsandet och är väldigt 

motiverade att läsa, något som hon förklarar med att de fått med sig läsningen hemifrån. Elever 

med en läsvana pekar Maria ut som mer motiverade till läsning än elever utan läsvana, varför 

ett av hennes svar på frågan ”hur kan man motivera eleverna att läsa” är att ”tvinga” dem att 

läsa, då det blir roligare ju mer de håller på, förutsatt att man läser under positiva former, och 

ger dem texter som de kan få ut något av. Elever som saknar läsvana/intresse av olika 

anledningar arbetas det mycket med, exempelvis vid val av böcker. Maria är av uppfattningen 

att elever motiveras till läsandet genom sin förståelse av innebörden i innehållet. Bristande 

läsförståelse kan vara en anledning till att elever tappar eller aldrig utvecklar ett intresse för att 

läsa. Pedagogens uppdrag blir att upptäcka svårigheter som elever stöter på under läsandet, för 

att kunna rädda situationen innan eleven förlorar sitt intresse. 

 

”Stina” 

I intervjun med Stina kom det fram att hon utformar läslektionerna efter eleverna intresse, 

d.v.s. att hon i sin undervisning arbetar mot lektionens syfte genom att utgå ifrån elevernas 

inre motivation. Hennes uppdrag upplever hon är att skapa goda möjligheter som frambringar 

intresse hos eleverna såsom gruppövningar (gruppläsning, gruppdiskussioner etc.), 
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sammarbetsövningar, lekfulla lektioner, m.m.  Stina beskriver att elevernas intresse har en stor 

roll i hennes lektionsplaneringar. Hon föredrar att ha en demokratisk arbetsmiljö där elevernas 

vilja lyfts upp.  Hon fördelar även olika ansvar till eleverna, vilket får dem att uppleva 

gemenskap och engagemang på lektionerna. Dock betonande hon att det inte betyder att 

eleverna har ”mildare” krav för att undervisningen är på det viset.  

 

Stina gav ett exempel på hur ansvaret fördelas i klassen och förklarade hur elever motiveras till 

läsande.  Eleverna i årkurs sex har många timmar planerade för läsning och eleverna har två 

läseböcker som läses parallellt. Den ena boken är en tystläsningsbok som eleverna ska läsa vid 

olika tillfällen under dagen. Tystläsningsböckerna är individuella och eleverna är fria att själva 

välja vilken bok de ska läsa, men vid en slutläst bok skall en bokrecension skriva (sparas i en 

klasspärm) och redovisas.  Stina berättade att två elever kom springande till henne och frågade 

huruvida de fick göra en affisch till sin redovisning och det fick de.  Andra boken är en 

gemensam högläsningsbok som oftast bygger på efter arbeten. Två elever åt gången får 

ansvaret att välja en bok som ska högläsas.  Stina upplever att hon stimulerar elevers självkänsla 

samt självförtroende genom att två elever får välja något som alla ska arbeta med.  Hon tycker 

att eleverna motiveras när de får detta ansvar. Hon berättade även att hon finns där vid behov 

av hjälp med ansvaret. Under läsandes gång brukar aktiviteter och övningar planeras som 

bygger på det de har läst, exempelvis ”nutidskryss” som handlar om handlingen, rollspel om 

vissa scener , diskussioner etc. Dessa aktiviteter skapar lust till att läsa, förklarar Stina.  

Båda Stina och Maria har förklarat att eleverna upplever sig stressade över betyg och att detta 

har tagit deras engagemang till en annan nivå. Maria informerar om att hon och  Stina har haft 

eleverna sedan i årskurs fyra tills idag och att den drivkraft eleverna har nu är något som alla 
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lärare drömmer om. Hon avslutade med att berätta att betyg skapar stress och oro, men även 

har goda resultat i form av engagemang.  

8.1.2. Observation 

Observationerna visade att pedagogen Stina lockar elevernas intresse till läsning genom roliga 

aktiviteter.   

Stina tog fram en låda med ett svart tyg över och satte den på ett bord längst fram. Många blev 

intresserade och frågade om vad som pågick. Stina förklarade att de skulle börja läsa en ny bok 

som hon har själv valt, och att de skulle försöka lista ut vad boken handlar om genom det som 

finns i lådan.  Stina började att rota i lådan och tog fram en sak i taget och förklarade sakens 

förhållande till handlingen. Eleverna fick vara med och gissa.  Jag observerade elevernas 

engagemang och entusiasm, eleverna längst bak hade till och med svårt att sitta still, och många 

av dem ställde sig upp för att se bättre. Efter föreställningen diskuterades det kort om bokens 

handling som läraren presenterade på ett annorlunda sätt. Eleverna var ivriga att börja läsa.  

När böckerna delades ut av klassvärdarna började alla elever bläddra och utforska boken mer.  

 

Stina började med att läsa första kapitlet och stannade upp för att förklara begrepp som eleverna 

inte har tidigare stött på.  Efter första kapitlet tog eleverna över högläsningen. Hon gav även 

bekräftelse till eleverna som läste såsom ”bra flyt”, ”tack för du läste”, ” bra pauser”, et cetera, 

vilket verkade glädja eleverna.  

 

Under andra observationstillfället kom eleverna en och en  in från idrotten och tog direkt fram 

sina respektive läseböcker och började läsa i ca 10-13 minuter tills alla var på plats. Under tiden 

gick läraren runt och delade ut frukter.  Därefter blev det eget arbete. Alla visste vad de skulle 

göra. I klassrummet har Stina en regel som säger att man ska fråga två kompisar innan man 



 24 

frågar läraren. Detta ledde till att eleverna kommunicerade mycket med varandra.  Läraren gick 

runt för att kontrollera att alla hade kommit i gång. Denna lektion hade Stina mycket energi 

som smittade av sig till eleverna. Efter att ha suttit länge med en elev och arbetat med text 

avlutade hon med att en high five och betonade stark ”Du fixar det nu!”. Eleven log och nickade 

samtidigt som han rättade till sitt sittande för att samla krafter för att arbeta själv. Den eleven 

arbetade flitigt resten av lektionen.  

 

En händelse som skedde var att en elev misskötte sig under lektionen, och störde sina kamrater 

väldigt mycket. Efter flera tillsägelser fick Stina nog och  sade ”om du inte börjar nu kommer 

du få ta hem det”. Eleven började då att arbeta för att slippa få det som läxa.  

Lektionen avslutades med att eleverna fick summera det som hade gått bra och mindre bra för 

dem denna lektion. Sedan avslutade läraren lektionen med att betygsätta arbetsron. Längst 

framme vid tavlan fanns det ett schema där varje lärare kunde bedöma arbetsron på en skala 

från 1–10. Uppfyller eleverna en viss summa till på slutet av månaden får de ha en klassfest.  

8.1.3. Analys  

Gärdenfors beskriver att inre motivation framför allt utgörs av nyfikenhet och vilja till lärande. 

Enligt Piaget skapas inre motivationen genom strävan efter jämvikt och omstrukturering av 

ackommodation, den strävan tolkas som nyfikenhet och vilja till förändring (Imsen, 2006 

s.283–286).  Gärdenfors beskriver hur inre motivation kan indelas i tre kategorier: nyfikenhet, 

kompetens och ömsesidighet. Yttre motivation summeras som utförande av en handling mot 

ett utbyte av något slag, exempelvis beröm, guldstjärnor, etc.  (Gärdenfors, 2011 s.86–88).  

Lärarens syn på hur elever motiveras syns i att Maria använder sig av både inre och yttre 

motivation vid planering av sina lektioner. För att uppmuntra omotiverade elever använder hon 

yttre motivation genom att belöna eleverna med att se på film efter att ha läst en viss bok. Elever 
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som redan är motiverade formar och riktar sina beteenden mot mål utan belöning. Stina däremot 

påstår att hon enbart använder inre motivation. Utifrån hennes intervju och hennes 

genomförande i klassen kan hennes användande av motivationen kategoriseras som inre 

motivation Gärdenfors uppdelning. Exempel på ömsesidighet är att det planeras aktiviteter i 

skolsammanhang i sociala kontexter med andra kamrater. Nyfikenheten visades även klart och 

tydligt i första observationstillfället med den mystiska lådan som ökade elevernas spänning och 

nyfikenhet om vad som dolde sig i svarta lådan.  

 

Maria har uttryckt tydligt att hon använder både inre och yttre motivation i läsning eftersom 

hon inte kan förlita sig helt på att eleverna driver sig själva på rätt väg. Hon menar att eleverna 

sällan tar initiativet att våga utmana sig själva. Marias tes bekräftas av Leahy och Wiliam som 

skriver att inre och yttre motivation är lika viktiga. De menar att inre motivation driver lärande, 

men inte ska vara den enda strategin som används, eftersom det kan leda till att eleverna inte 

presterar och utmanar sig själva (2015 s.232–233).  Pittman och Honchella bekräftar att mindre 

motiverade elever försöker undvika ansträngningar.  Därför bör man utgå från både yttre och 

inre motivation för att inte riskera att eleverna hamnar i den fällan (Pittman, Honchell, 2004 

s.124–125). Jag uppfattar att Maria skapar motivation hos icke motiverade elever på ett smart 

sätt. Hon får eleverna att utföra något som hon vill genom deras egna vilja. Det hade blivit 

meningslöst att tvinga eleverna till att läsa enligt Svensson, hon försöker skapa entusiasm 

genom yttre motivation (Svensson, 1988 s.84).  

 

I intervjun målade Stina upp en bild av att hon enbart använder sig av inre motivation, men 

observationerna visade att även yttre motivation förekom. Stina är till synes influerad av den 

behavioristiska tanketraditionen, där utveckling sker genom belöning och bestraffning som 

förstärker eller försvagar ett beteende. I klassrummet visade det sig att Stina använder beröm 
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som förstärkning av elevernas läsande, samt bestraffning i formen av hot om konsekvenser för 

den elev som störde på lektionen.  

Svensklektionen i klassen avlutades med en betygsättning på skala 1–10 för arbetsron.  Detta 

är en konkret behavioristisk metod som används av alla berörda pedagoger för årskurs sex.  

Imsen hävdar att metod av det slaget styr inlärningen på så sätt att eleven strävar efter att 

undvika obehag (Imsen, 2013 s.206). Den praktiska applikationen av systemet i der här fallet 

lutar dock än mer mot en positiv förstärkning i form av beröm, än i form av tillrättavisning. 

Lärarna är nämligen noga med att uppmuntra elevernas positiva ordningsbeteende, och trycker 

mer på detta än på att skuldbelägga dem för eventuella störningsmoment, något Imsen i likhet 

med bl.a. Skinner menar är mer effektivt (Imsen, 2006 s.220). 

Läsning är ett stort begrepp som kan definieras på olika sätt men för denna undersökning 

innebär läsning en textförståelse som inkluderar alla typer av tänkande t.ex. att värdera, 

fantisera resonera och lösa problem (Wengelin, Nilholm, 2013 s. 44). Forskningen som Pittman 

och Honchell genomförde visade att läsintresse hos elever ökar när de får möjligheten att välja 

det som ska diskuteras de olika typerna av tänkandet. Diskussioner skapar motivation och 

engagemang som vidare påverkar deras prestation (Pittman & Honchell, 2004 s.128–129). I 

Stinas undervisning diskuteras det mycket och eleverna är fria att uttrycka sig. Dock finns det 

ett lärandesyfte i samtalen. Jag uppfattade från observationen och intervjun att samtalen sker 

inom relevanta ramar, exempelvis om ett bokinnehåll. Stina nämnde att eleverna finner 

dialogen kring läsningen intressant, och observationerna visade att det också bidrar till 

engagemang.  

I den interkulturella forskningen som genomfördes 2015 beskrivs lärares och elevers relations 

betydelse för en bättre studiemiljö. Under min korta vistelse upplevde jag Stinas goda relation 

med eleverna.  I resultatdelen beskrevs en situation med en elev som uppmuntrades genom en 

highfive med en stark betoning ”Du fixar det!” av Stina, vilket såg ut som ett tecken på en god 
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relation Stina och eleven emellan.  Förutom detta berättade hon i intervjun att eleverna har getts 

olika ansvar i klassen. Detta visar lärarens tillit till eleverna, vilken även denna bidrar till inre 

motivation.  

8.2. Vilken sorts motivation upplever eleven påverkar dem 

mest, yttre eller inre motivation? 

8.2.1. Enkät    

I enkätundersökningen visades det att elever blir mer motiverade när de själva får bestämma 

vilken bok de skall läsa.  62,2% blir motiverade av att själva välja böcker, 31,6% tycker att de 

ibland blir motiverade och 5,3 % tycker att de inte blir motiverade när de får bestämma vilken 

bok de ska läsa.  

Figur 1  
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Det visas även att 52,6 % av klassen föredrar att läsa i grupp, medan 31,6% inte blir motiverade 

av att läsa med andra, och enbart 15,6% blir motiverade ibland.  

 Figur 2 

 

 

I enkätundersökningen framkom det att en hög majoritet, 47,5%, av klassen intresserades av 

läsning av föräldrarna, 21,1% fann att de blev lockades till läsning av en lärare och 26,3% blev 

inspirerade till läsning av någon annan.    

        Figur 3
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Elever tycks bli mest motiverade när de förstår det de läser. Exakt hälften av eleverna anser att 

de blir mer intresserade av läsandet när de förstår innehållet i det de läser.  33,3% av eleverna 

tycker att de motiveras mest genom möjligheten att diskutera och samtala med kamraterna om 

texter. 16,7% anser däremot att de framför allt motiveras till läsandet genom att få visa läraren 

det de har läst.   

Figur 4 

 

Resultaten i enkätundersökningen visar att alla elever i klassen blir mer motiverade när läraren 

berättar att de ska göra något kul efter läsningen, en läsning som för samtliga elever tycks 

tillräcklig för att motivera till läsning, men bara för de elever som saknar inre motivation är 

nödvändig för att motivera till läsning. Elevernas mentala förhållande till den roliga aktiviteten 

skiljer sig därför åt, där vissa vid förfrågan öppet erkänner sig mer emotionellt avhängiga på att 

den roliga aktiviteten faktiskt utförs och hinns med, och menar att de skulle tappa förtroendet 

för läraren och motivationen att läsa om den roliga aktiviteten hoppas över, medan andra menar 

sig inte fästa samma vikt med aktiviteten, och inte skulle påverkas i lika hög grad om den 

utlovade belöningen uteblir.  
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Figur 5 

 

Eleverna framförde även att de blir motiverade när det finns roliga aktiviteter i undervisningen 

och när de får se på film efter läsningen. Läsandet i grupp tycker ungefär hälften (52,6%) av 

eleverna att de blir motiverade att läsa av, men 31,6% hävdar att de inte blir motiverade och 

resten (15,8%) menar att de blir motiverade av det ibland.   

Det ställdes en fråga i enkäten till eleverna om hur de är när de är motiverad och icke 

motiverade. Svaren var väldigt varierande.  Många (21,1%) ansåg sig bli mer koncentrerade 

när de är motiverade. 42,1% upplevde sig få en positiv inställning. 26,3% kände att de fick mer 

energi vid motivation.  Elever som ansåg annat upplevde en kombination av alla alternativ.  

Även elevernas svar rörande hur brist på motivation påverkar dem varierade. 36% säger sig få 

en negativ inställning. 26,3% påstår sig bli inaktiva. 21,1 % anser att de stör när de inte är 

motiverade. 15,8% valde annat och beskrev att de blir trötta om de inte är motiverade.  
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Inte motiverade   Motiverad 

Figur 6        Figur 5           

  

 

En av frågorna i enkätundersökningen var ”tycker du om att läsa?”. Resultatet visade att 31,6% 

tycker om att läsa, att 26,3% tycker inte om att läsa och att 42,1% ibland tycker om att läsa.  

            Figur 7
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Därefter fick eleverna frågan ”varför läser du?”. 42,1% läser för att de själva vill, 15,8% vet 

inte varför de läser och 42,1 läser för att någon har sagt till dem att utföra aktiviteten.  

Figur 8 

 

Eleverna har en gemensam uppfattning om att man läser för att öva läsfärdigheten och få större 

ordförråd. Ett exempel på hur en elev uttrycker sig är följande: ”Man måste bara vara bra på att 

läsa, därför ska man träna på det”.   

8.2.2. Analys  

Mer än halva klassen anser sig bli motiverade till läsning när de själva får påverka vilken bok 

som skall läsas. Detta är ett ansvar som eleverna får av läraren, vilket påverkar deras 

engagemang, som vidare leder till en förbättrad prestation. Denna drivkraft faller under 

kategorin inre motivation, eftersom eleven får möjlighet att vara ägare till sitt eget lärande (Way 

et al. 2015 s.632). Enligt Skolverket skall eleven få tillfällen att utveckla sin förmåga och ta 

personligt ansvar genom att planera och välja ämnen, teman och aktiviteter, då detta bidrar till 
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att eleven kan utveckla sin förmåga till att utöva inflytande och eget ansvar (2011 s.8).  Jag 

uppfattar att Stina har liknande syn på lärande eftersom hon berättade att ansvaret i klassrummet 

har fördelats mellan eleverna med anledningen att eleverna ska utveckla sin självkänsla och 

självförtroende.  Detta är en stor del av lärandet, att få uppleva och utveckla sin förmåga att ta 

ansvar.  För att eleverna inte ska känna sig överlastade och stressade över att de måste leverera 

bra och ansvara över val av bok får de möjligheten att arbeta i par. Enligt  

Pittman och Honchell bör läraren ta på sig rollen att stötta och vägleda eleverna till rätt val av 

böcker (Pittman, Honchell, 2004 s.128–129). Stina uttrycker under intervjun att hon lägger ned 

ett stort arbete på att försöka stötta och vägleda sina elever. Det är viktigt att valfriheten 

begränsas till verk på en lämplig kunskapsnivå, vilket exempelvis innebär att en högstadieelev 

kanske inte bör läsa en barnbok eller en doktorsavhandling, utan något som ligger närmare 

elevens egen nivå. Referenspunkten här är den proximala utvecklingszonen, som visar att 

elever kan utvecklas med hjälp av uppgifter som är på en lämplig svårighetsgrad. Enligt den 

intervjuade och observerade pedagogen Maria undviker mindre motiverade elever 

ansträngningar, vilket riskerar få som effekt att eleverna kvarblir på samma plats i 

utvecklinszonen, vilket i sin tur riskerar göra åverkan på elevens intresse och engagemang, 

något som också riskerar att hända om eleverna utsätts för uppgifter som är alltför avancerade 

(Pittman, Honchell, 2004 s.124–125, Gärdenfors, 2011 s.86–88).   

 

Förutom friheten till val av böcker påstår en tredjedel av eleverna att de bli mer intresserade 

och motiverade av läsandet när de får diskutera och samtala med andra kamrater. Detta kan 

bero på att elever får en klarare förståelse av texter när de bollar tankar med varandra samt 

diskutera innehållet (Pittman, Honchell, 2004 s.130). Även detta faller under inre motivation, 

där lärandet sker genom lust, vilja samt nyfikenhet att utforska och förstå mer genom att 

diskutera och analysera (Gärdenfors, 2011 s.86–88).  
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hälften av eleverna uttrycker att de blir intresserade av läsandet när de förstår det som läses. 

Läsförståelse är således viktig för läslusten och den inre motivationen, ty om en elev inte förstår 

det den läser förlorar denne intresset, glädjen och njutningen. Wengelin och Nilholm nämner 

att om en elev stöter på komplikationer i läsningen kan eleven tappa läslusten och 

självförtroendet, vilket leder till många komplikationer.  Därför är elevernas förståelse av 

böcker otroligt viktig för deras framsteg (Wengelin, Nilholm 2013 s.114). 

Slutligen anser en sjättedel av klassen att de motiveras när läraren får kännedom om vad de har 

läst. Detta kategoriserar jag som en yttre motivation, att de får beröm eller belöning av läraren 

för sitt läsande (Gärdenfors 2011 s.78–79). Enligt forskningen som genomfördes av Way et al. 

m.f. (2015) presenterades en modellcirkel för hur en förbättrad och försämrad motivation 

skapas. I delen om förbättrad motivationen visades det att elevens eget självförtroende för sin 

förmåga ökar hens motivation, d.v.s. att motivationen vid ett dåligt självförtroende försämrar 

elevens motivation (Way et al. 2015 s.628). Att en elev idogt söker bekräftelse kan tyda på att 

eleven i fråga har ett lågt självförtroende, vilket lärarens bekräftelse och stöttning kan 

motverka.   

När eleverna tillfrågades om huruvida de tycker om att läsa fick enkätens olika svarsalternativ 

i stort sett jämn representation hos eleverna. Cirka en tredjedel av eleverna tycker om att läsa, 

lite mindre än en tredjedel tycker inte alls om att läsa alls och mindre än hälften tycker om att 

läsa ibland. Skillnaden mellan elevernas tyckande kan enligt Svensson (1988) vara att elevernas 

intresse för läsandet påverkas av föräldrarnas syn på läsning. Läsmotivationen ses som en 

kulturöverföring som sker från nära anhöriga till barnet. De anhörigas syn på läsning speglas i 

elevens egen attityd, d.v.s. att föräldrar som är intresserade och läser för sina barn i högre grad 

får barn som uppskattar läsning. På samma sätt får elever vilkas föräldrar inte är intresserade 

av läsning med sig en bild av att läsning är någonting ointressant, någonting som inte är för 
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dem (Svensson, 1988 s.78). Naturligtvis kan även många andra faktorer påverka, inte minst 

vilken litteratur eleven har mött, och den stöttning eleven har fått i sin läsning i skolan.  

Detta stämmer till en viss del med Skinners teori, som hävdar att eleverna utvecklas genom 

föräldrarnas positiva eller negativa förstärkning. Malten skriver i boken Pedagogiska 

frågeställningar (1997) att utveckling sker genom imitationer. Barnen anses vara spegelbild av 

omgivningens vanor. Svenssons påstående överensstämmer med Malten och Skinner, att barn 

imiterar föräldrarnas läsande skapar en läsvana hos dem.  Läsvanan kan även skapas genom 

förstärkning från vårdnadshavarna. Samtidigt som detta kan vara en anledning till varför elever 

har lockats till läsandet kan det finnas många andra faktorer. Enligt Piaget är inte människan 

en spegelbild av yttre omvärlden, utan påverkas genom att själv bearbeta stimuleri, genom att 

tolka och sortera intryck på sitt eget sätt. (Imsen, 2006 s.48–49).  

När eleverna tillfrågades varför de läser visade det sig att cirka mindre än halva klassen läser 

för att de själva vill, samma antal elever läser för att någon har sagt åt dem att utföra aktiviteten 

och cirka 15% inte vet varför de läser. Eleverna som läser för att de har blivit tillsagda och 

eleverna som inte har någon aning om varför de läser saknar en inre läslust. Elever som läser 

för att någon har beordrat dem har en yttre motivation som driver dem, förmodligen vill eleven 

bli belönad eller undvika bestraffning. För elever som läser, men inte själva kan sätta fingret 

på varför de läser, kan det vara värt att hjälpa eleverna att identifiera sin egen motivation, och 

sätta ord på den. Motivation driver beteende, och först när läraren är medveten om vad som 

driver eleven kan läraren vägleda denne (Imsen, 2006 s.457).  

 

I enkäten ställdes frågan till eleverna hur de upplevde sig vara när de inte var motiverade. 

Resultaten var varierade, men mest upplevde eleverna att de då fick en negativ inställning till 

arbetsområdet. En del upplevde att de var aktiva under lektionen oavsett, och vissa uttryckte 

en självinsikt om att de stör i klassrummet när de inte är motiverade.  



 36 

 

Bland de 42,1% som uttryckte en inre motivation till läsning visade samtliga en förståelse för 

att läsning är utvecklande, inte minst i fråga om ordförråd och textförståelse.  Detta tyder på att 

en förståelse för läsningens värde är en del av inre motivation, också detta något man som lärare 

kan ta hänsyn till.  

 

Analysen visar att såväl inre som yttre motivation är betydelsefulla faktorer för elevers läslust, 

och att yttre motivation (bekräftelse) i vissa fall kan leda till inre motivation (självförtroende). 

Båda är således viktiga delar av litteraturundervisning, och utesluter inte varandra, men målet 

är att eleverna ska utveckla en inre motivation, så att de inte är helt beroende av exempelvis 

läraren för att vilja läsa. 

 

9. Diskussion  

Diskussionen är indelad i två delar. Först diskuteras resultat delen, därefter metoden.  

9.1. Resultatdiskussion  

Denna studie visar att elever hävdar att de motiveras genom båda yttre och inre 

motivationskällor. Yttre motivationskällor inkluderar bland annat belöning i form av rolig 

aktivitet eller bra betyg, bekräftelse från läraren, o.s.v. Inre motivationskällor avser en positiv 

attityd i förhållande till läsning, erhållen som en följd av exempelvis en positiv läskultur 

hemma. Elever upplever att deras inre motivation ökar när de får möjligheten att diskutera och 

samtala med kamraterna på ett sätt som gör att de får en bättre förståelse av texterna de läser, 

samt när de får ett inflytande i sin undervisning, inte minst i valet av bok. Enligt skolverket ska 

undervisningen bedrivas på ett demokratiskt sätt, d.v.s. att eleverna ska få möjligheten att 

utöva sin förmåga att ta ansvar (2011 s. 8). Även Pittman och Honchell observerar hur 

engagemang och motivation skapas hos eleverna när de upplever att ansvaret övergår från 
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läraren till dem (2004 s.128–129). När elever utvecklar en inre motivation skapas det 

nyfikenhet, intresse, egen vilja till att lära sig etc. Dessa förutsättningar skapar en stabilitet hos 

den motiverade eleven som denne kan använda för att överkomma motgångar, vilket främjar 

dennes utveckling på lång sikt (Pittman & Honchell, 2004) För elever som drivs av enbart yttre 

motivation kan motivationen falla vid motgång eftersom den inre viljan inte finns.  Att ständigt 

förvänta sig belöning är att ställa orimliga krav på omgivningen, och om belöning uteblir trots 

ansträngning kan upplevas som en negativ återkoppling. Ett exempel på detta från 

observationerna är när eleverna hade högläsning och Stina berömde nästan varje elev, men 

missade att berömma en särskild elev, som då genast hade uppfattat bristen på beröm som något 

negativ, som att läsningen hade varit dålig. Men däremot anser jag att elevernas motivation kan 

kombineras av båda yttre och inre. Genom yttre motivation hittar eleverna sina inre drivkrafter 

och intressen som de tidigare inte viste fanns hos dem.  

 

 

Ytterligare ett resultat av denna studie är att yttre och inre motivation båda är viktiga delar av 

elevers lust att läsa, samt att de intervjuade pedagogerna använde sig av såväl inre som yttre 

motivation i sin undervisning. Enligt William och Leah bör dessa motivationer inte ses som 

ömsesidigt uteslutande, utan snarare som komplement till varandra (2016 s.232–233). I 

läroplanen står det att läraren ska ta hänsyn till elevernas olika behov och förutsättningar. Det 

nämns även att det finns flera vägar till att nå målen (Skolverket, 2011 s.8).  Detta innebär att 

alla elever lär sig och motiveras på olika sätt för att i slut ändan uppnå samma mål, varför yttre 

och inre motivation inte ska utesluta varandra. Pedagogen Maria använder sig av båda inre och 

yttre motivationer inom samma övning för att nå alla elever, och ingenting i undersökningen 

tyder på att en elev som redan har en inre motivation på något sätt skadas av att också få lite 

yttre motivation. 
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I denna studie framkommer det också att både lärare och föräldrar har en otrolig stark betydelse 

för eleverna läslust. Lärare och föräldrar är således betjänade av att arbeta tillsammans för 

barnens utveckling. Enligt pedagogerna har föräldrarnas sitt största uppdrag när eleverna är 

små, varpå lärarens tar över uppgiften att undervisa eleven, utifrån den grund som föräldrarna 

har lagt. Studien visar dock att det kunde vara fördelaktigt för lärare och föräldrar att samarbeta 

även när eleverna har blivit äldre, kanske i form av exempelvis att föräldrarna får verktyg för 

att väcka läslust hemma. Detta ligger i linje med Skolverket, som tydligt säger att skolan och 

vårdnadshavarna gemensamt ska ansvara för elevernas skolgång och skapa goda förutsättningar 

för elevernas utveckling och lärande (2011 s.16).  

 

Observationerna visar att pedagogen Stina motiverar eleverna genom intressanta och spännande 

aktiviteter, och genom att bygga en relation med dem. Way et al. m.f. poängterar vikten av 

lärarens relation med eleverna, kanske framför allt för hur den påverkar elevernas engagemang 

och självförtroende (Way et al. 2015 s.629). Även här är det aktuellt med ett samarbete mellan 

lärare och föräldrar, då föräldrarna kan antas i regel ha bättre insikt i hur deras barn fungerar än 

vad lärarna har möjlighet att utveckla i en klassrumssituation. 

Att endast ca en sjättedel av klassen framhäver yttre motivation i form av bekräftelse som sin 

huvudsakliga motivation, medan resten av klassen i stället belyser inre motivationsfaktorer, går 

emot den bild som många bär på, att ungdomar saknar en inre drivkraft att läsa. I stället tycks 

det som att det som enligt eleverna själva begränsar deras motivation i huvudsak är två faktorer: 

Att de texter eleverna ges i uppgift att läsa är för svåra i förhållande till den stöttning de får, 

samt att de i för hög grad lämnas för ensamma med läsningen. 
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9.2. Metoddiskussion  

I denna undersökning valdes tre metoder, enkäter, observationer och intervjuer. Syftet med 

intervjuerna var att lyfta fram lärarperspektivet på elevernas motivation. Intervjuerna gav en 

mängd information från olika synvinklar, utifrån pedagogernas kunskap och erfarenhet. Den 

största svagheten med intervjuerna själva inkluderar att det inte går att kontrollera hur mycket 

av det pedagogerna säger är helt tillförlitligt, någonting som kompletterades av observationen. 

Observationen ökade intervjuernas tillförlitlighet, och kan ses som en kompletterande del. 

Observationerna lät mig få en mer konkret bild av hur pedagogerna faktiskt arbetade, och gav 

insikt i saker som pedagogerna själva inte verkade medvetna om, exempelvis Stinas användning 

av yttre motivation, någonting som hon själv förnekade att hon gjorde. Faktumet att läraren 

visste att jag observerade innebär både fördelar och nackdelar. Å ena sidan kan pedagogen 

säkerställa att så många metoder som möjligt används under det observerade passet, å andra 

sidan visar passet just därför kanske inte hur en vanlig lektion ser ut. 

I enkäterna var det mestadels svar med förbestämda svarsalternativ och bara några få svar där 

eleverna fick skriva själva. Nackdelen med svarsalternativmetoden är att det är väldigt 

begränsande. Eleverna måste tvinga in sina svar i en ram som någon annan har skapat, och detta 

kan påverka tillförlitligheten.  När eleverna ges svarsalternativ blir det mer text för eleverna att 

förstå, vilket ger mer utrymme för missförstånd, i de fall de inte förstår svarsalternativen. Å 

andra sidan kan svarsalternativen hjälpa eleven att förstå frågan. Det är svårt att veta hur olika 

modeller och frågor påverkar individuella elever, utan att ge dem varje fråga med båda 

svarsalternativ och fritt skrivande, utan att de inser att det är samma fråga, i vilket fall risken är 

att de antar sin första tolkning, även om den andra tolkningen är mer korrekt.  

Det var en webbenkät som jag använde mig av, eftersom jag misstänkte att det var smidigast 

för eleverna att komma åt länken som bifogades i deras skolplattform. Dataregistrering och 

resultaten summerades direkt vilket underlättade mycket för mig.  



 40 

Urvalet för denna studie är ganska litet, enkäterna besvarades av 19 elever, intervjuerna fördes 

med två pedagoger och observationerna skedde med en och samma pedagog. Med dessa urval 

blir det svårt att dra generella slutsatser. Den slutsatsen som har dragits är väldigt begränsad 

och gäller enbart just den klassen, samt dessa pedagoger.  

Resultaten från intervjun hade kanske setts annorlunda ut om jag skulle ha observerat innan 

intervjuat, och då anpassat intervjufrågorna efter konkreta situationer som uppkommit i 

klassrummet. En del funderingar uppstod under observationer som jag väldigt gärna hade hört 

lärarens tankar och syn kring. Studiens resultat skulle även ha setts annorlunda om jag fick 

möjligheten att observera fler gånger och även Marias lektioner 

 

10. Vidare forskning  

Det finns flera intressanta områden som kan belysas, som inte togs upp i denna undersökning, 

exempelvis genusperspektivet. Vad är skillnaden mellan killars och tjejers läse motivation, och 

vilka faktorer kan ligga bakom skillnaderna? Hur kan en pedagog påverka elevernas läsande 

utifrån elevernas individuella intressen? O.s.v. Sedan kan man även fördjupa sig i motivation, 

många vet vad det innebär men vet däremot inte vet hur den används. Vidare forskning behövs 

kring praktiska metoder för att motivera elever.   
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12. Bilaga  

12.1. Missivbrev till föräldrarna  

 

Hej 

 

Mitt namn är Lara Abed och studerar Grundlärarutbildning med inriktning mot 4-6 

vid Södertörns högskola. Jag gör just nu mitt självständiga arbete. Jag kommer därför besöka 

ditt barns klass vid två tillfällen för att observera pedagogen Stina i sitt arbete. Ditt barn 

kommer vara med i observationen men däremot kommer fokusen ligga på läraren. Det kommer 

även finnas en enkätundersökning som eleven skall fylla.   

Syftet med observationen är att se vilka strategier grundskolelärare använder sig av för att 

motivera eleverna till läsning. Syftet med enkäten är  att undersöka vilken sorts motivation som 

påverkar eleverna mest - yttre eller inre motivation 

Undersökningen bygger på forskningsetiska principer dvs. ingen deltagande kommer att 

identifieras, skolans namn och beläggning kommer inte nämnas.  Den som väljer att medverka 

kan avbryta sitt deltagande när hen vill.  

Jag behöver Ert samtycke för din ditt barns deltagande blanketten fylls i ett separat papper.  

Observationen och enkätundersökningen kommer ske under vecka 45, där är därför viktigt att 

ni lämnar svarsblanketten innan lovet till Stina.  

Vid eventuella frågor kan du Ni hör av er till mig på mail Lara….d@hotmail.com  

Tack i förhand! 

 

  

mailto:Lara_abed@hotmail.com
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12.2. Samtyckesblankett 

 

 

Mitt namn är________________________ 

Mitt barns namn är ______________________ 

 

Härmed har jag läst och ger mitt samtycke till mitt barns deltagande i undersökningen. Jag har 

tagit del av den angivna informationen.  

 

 

 

Vårdnadshavarens signatur 

_______________________________________________________________________ 

 

Datum och plats 

________________________________________________________________________ 
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12.3. Intervjufrågor till lärarna  

Hur länge har du arbetat som pedagog?  

Vilka ämnen undervisar du i och hur länge har du undervisat i dem? 

Hur definierar du din kontakt med eleverna idag?  

Beskriv din egen uppfattning om läsningens innebörd för elevernas utveckling 

Hur ofta läser eleverna under skoldagen? 

Hur stor frihet har eleverna till val av böcker? 

Hur väljer du gemensamma böcker för eleverna, d.v.s. hur fångar du deras intresse vid val av 

bok? 

Hur uppmuntrar du eleverna? 

På vilket sätt visar du för eleverna att de klarar av en uppgift? 

Hur definierar du begreppet motivation? 

Beskriv det du anser motiverar eleverna mest i läsning? 

Vilken typ av motivation anser du är mest relevant för just eleverna, är det yttre eller inre 

motivation? 

Ge exempel på hur eleverna inre motiveras och hur påverkas deras beteende och engagemang  

Ge ett exempel på hur eleverna yttre motiveras och hur påverkas deras beteende och 

engagemang. 

Vilket anser du ger mer resultat? 
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12.4. Enkätfrågor  

För att se enkätfrågorna ska du trycka på denna länk 

https://www.survio.com/survey/d/I9K5S9M1T1B2R1B4X 

 

 

  

https://www.survio.com/survey/d/I9K5S9M1T1B2R1B4X
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