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Abstract 
 

The aim of this study is to examine Swedish teachers’ role and 
attitude in the Swedish subject towards motivation and reading 
fiction at upper secondary school. We are also interested in 
investigating whether or not there are any differences regarding 
the way teachers motivate students’ depending on their choice 
of education or not. The method we chose in order to achieve 
this was interviews with teachers. The results of the study 
showed that teachers use different methods to motivate students 
to read fiction. Literature related to students’ interests, literature 
they can relate to and for the more advanced readers, literature 
that is new to them. The teachers also believe that respect, 
listening to each other and seeing each other are important 
aspects in the process of motivating the students.  
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1 Inledning 
 
I följande kapitel görs en kort presentation av bakgrunden till uppsatsen samt en redogörelse 

för syfte, frågeställningar, uppsatsens disposition och de avgränsningar vi valt att göra.  

 
 
1.1 Bakgrund 
 
Litteraturens roll inom svenskämnet har under de senaste 40 åren förändrats drastiskt. Under 

1960- och 1970 - talen tog skönlitteraturen relativt liten plats i svenskundervisningen, 

speciellt på grundskolan. Idag ser det annorlunda ut, då skönlitterär läsning har fått en 

kunskapsförmedlande roll. Tidigare betraktades läsning av skönlitteratur endast som 

avkoppling, medan det idag uppfattas mer som ”påkoppling”, då det även genererar insikter 

på flera områden. Svedner menar att litteraturläsningen innehåller viktiga komponenter som 

till exempel ”… emotionella upplevelser, avkopplande underhållning, bilder av människor, 

miljöer, problem och idéer, stimulans för fantasi, skapande och språkutveckling..”, (Svedner, 

1999:41ff) vilket gör att vi kan se litteraturen som den mest centrala delen av svenskämnet.  

 

Idén till detta examensarbete har delvis uppkommit genom en pilotstudie som två av 

författarna till denna uppsats gjorde under svenskblocket 61-80 poäng höstterminen 2006. 

Resultatet av studien visade att många elever inte ägnar sig åt läsning på fritiden. (Isaksson & 

Westerberg, Ungdomars fritidsläsning - En pilotstudie kring gymnasieungdomars val av 

fritidsläsning, författare och huvudrollsinnehavare). Vi tror att det finns en koppling mellan 

attityden till fritidsläsning och den litteraturläsning som sker i skolan. Brister intresset för 

läsning hemma blir intresset för läsning i skolan knappast större. Att läsa har alltid legat oss 

varmt om hjärtat och vi anser att genom läsning utvecklar sina sinnen och sin medkänsla samt 

tillägnar sig mer övergripande kunskap som till exempel ordförståelse. En liknande inställning 

till läsning ser vi hos Judith A. Langer (2005) som skildrar vad läsning gör för en människa på 

följande sätt:  

 

Med hjälp av litteraturen lär sig elever att utforska både sina 

egna och mänsklighetens möjligheter. Litteraturen hjälper dem 

finna sig själva, föreställa sig andra, värdesätta skillnader och 

söka efter rättvisa. De blir del i ett sammanhang och 
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eftersträvar klarsyn. De blir de litterära tänkare vi behöver för 

att skapa morgondagens förutsättningar. (Langer, 2005:13)  

 

Vår syn på läsningens relevans finner vi även stöd för i styrdokumenten för gymnasieskolan 

där  svenskämnets syfte beskrivs som följer:  

Den kulturella identiteten uttrycks bl.a. i språket och 

litteraturen. Mötet med språk, litteratur och bildmedier kan 

bidra till mognad och personlig utveckling. Utbildningen i ämnet 

svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att ta del av och ta 

ställning till kulturarvet och att få uppleva och diskutera texter 

som både väcker lust och utmanar åsikter. (Skolverket, 2000:1) 

Att motivera elever till läsning anser vi är en viktig uppgift för läraren. Detta eftersom läsning 

medför oerhört mycket, som bättre ordförråd och ökad kunskap om andra kulturer, samt ingår 

i alla kurser som eleverna läser i skolan. Ämnet motivation är intressant och relevant för oss 

som blivande lärare på många sätt. Att ta del av lärares erfarenheter och vad forskning säger 

om motivation bidrar till att vi utvecklar en större medvetenhet, samt ökar vår kompetens att 

kunna motivera elever på olika sätt vid olika tillfällen. Valet av ämne grundar sig vidare på 

den pedagogiska relevansen för oss som blivande svensklärare, men har även betydelse för 

lärare inom andra ämnen. Vikten av lärares förmåga att motivera elever genomsyrar alla 

ämnen och blir därmed relevant för alla lärare. I och med att vi är utbildade för att undervisa 

elever på gymnasial nivå har vi valt att göra undersökningen med lärare på gymnasiet. Vi har 

fokuserat oss på motivation i samband med skönlitterär läsning eftersom vi anser att intresset 

för läsning hos elever minskar och att tidigare forskning inom motivation inte berör det ämne 

vi valt att forska inom. Utifrån dessa tankar har vi formulerat ett syfte som beskriver vad vi 

vill undersöka.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka svensklärares roll och attityd till att motivera 

elever till läsning inom svenskämnet på gymnasiet. Vidare är syftet att se om det framkommer 

skillnader i lärares sätt att motivera beroende på vilket program eleverna går. 

Med utgångspunkt i syftet ställer vi följande frågor: 

 

• Hur gör svensklärare för att motivera elever till läsning?  

• Hur individanpassar svensklärare sitt sätt att motivera elever till läsning?  

• På vilket sätt motiverar svensklärare elever till att läsa beroende på vilket 

gymnasieprogram de går?  

• På vilket sätt tror svensklärare att deras attityd påverkar elevers motivation?  

 

 

1.3 Disposition 
 

Här kommer vi att presentera uppsatsens struktur och vilka delar som kommer att tas upp 

under de olika kapitlen. 

 

I stycke 1.4 avser vi att ta upp de avgränsningar vi valt att göra i undersökningen. I kapitel 2 

beskriver och diskuterar vi den metod vi har utgått från, vi redogör för genomförandet av 

studien, diskuterar benämningen lärarroll närmare samt presenterar de informanter vi har 

använt oss av. I tredje kapitlet gör vi en presentation av tidigare forskning som bedrivits inom 

de områden vi anser ha relevans för vår studie. Under kapitel 4 följer teorier vi vill lyfta fram 

som uppkommit ur den tidigare forskningen. I kapitel 5 redovisar vi resultatet av vår 

undersökning för att sedan i kapitel 6 ställa det mot de teorier vi tidigare presenterat. Under 

kapitel 7 kommer vi att diskutera vad vi anser om det resultat som framkommit för att sedan i 

det åttonde kapitlet avsluta uppsatsen med en slutsats där vi knyter resultatet till 

frågeställningarna och ger förslag på vidare forskning. 
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1.4 Avgränsning 
  

Vi väljer att avgränsa vår studie inom motivation i svenskämnet till den skönlitterära 

läsningen. Som skönlitterära texter avser vi prosa, lyrik och dramatik. Vi väljer även att bortse 

från eventuella genusperspektiv gällande de lärare vi ska intervjua. De lärare vi avser att 

intervjua är alla verksamma på gymnasiet och undervisar i svenska. Vår studie kommer att 

genomföras utifrån lärarens perspektiv och vi kommer inte att undersöka elevers åsikter kring 

motivation.  
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2 Metod och material 

 
Nedan följer en redogörelse för val av metod, urval, material, procedur, databehandling och 

begreppet lärarroll samt en diskussion kring den valda metoden.  

 
 
2.1 Val av metod 
 
Då följande studie ämnar undersöka lärares inställning och attityd till motivation gällande 

skönlitterär läsning blir tolkningen av resultatet hermeneutiskt. Hermeneutiken avser den 

bearbetning av resultatet som innebär att det görs en tolkning i försök att förstå vad 

informanterna menar med de svar de givit. (Patel & Davidson, 1994:25) 

Humanvetenskaperna, som till exempel historia och litteraturvetenskap, men också sociologi 

och juridik grundar sig på att förstå andra människor. Den vetenskap som ägnar sig åt att 

försöka tolka förståelsen benämns som hermeneutik. (Thurén, 1991:46) Hermeneutikens 

motsats positivismen, som i huvudsak bygger på kvantitativa data, är mer exakt i sin 

utformning. Å andra sidan är ett hermeneutiskt tolkningssätt mer rikt och mångsidigt. 

(ibid:51f) Som rapportskrivare finns det i huvudsak två att välja mellan: den kvantitativa och 

den kvalitativa. De är olika redskap vid sökandet efter kunskap och de två metodernas 

användbarhet är beroende av de forskningsfrågor som ställs. (Kvale, 1997:passim) Kvalitativa 

undersökningar utmärks av att en förståelse skapas om hur olika individer ser på sig själva 

och sin omvärld och har därför sin grund i hermeneutiken. Ordet kvalitativ har sitt ursprung i 

latinets ”qualitas”  som betyder beskaffenhet, egenskap och sort. (Åsberg, 2000:64)  

 

Den kvantitativa metoden används främst när resultatet går att mäta och kan presenteras i 

siffror och enkätstudier är ett exempel på en sådan metod. För vårt forskningsområde var valet 

av en kvalitativ metod den bästa. Enligt Jan Trost (1997) är en kvalitativ metod att föredra när 

man vill ”försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja eller 

urskilja varierande handlingsmönster…” (ibid:15f). Vidare anser han att vid frågor som ”hur 

ofta, hur många eller hur vanligt…” bör en kvantitativ studie som arbetssätt väljas. Finns det 

intresse av ”att förstå eller att hitta mönster…” är en kvalitativ metod att föredra (ibid:16).  

Som kvalitativ metod har vi valt intervjun. Trost skriver att den bland annat handlar om att få 

en förståelse för hur den intervjuade reflekterar och upplever situationer och händelser utifrån 

sina erfarenheter och värderingar. (ibid: 24)  
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Strukturerad och kvalitativ intervju är två typer av den metod som nämns i Johansson & 

Svedner (2001). Den kvalitativa intervjun kännetecknas av förutbestämda teman med frågor 

som skiftar vid varje enskilt tillfälle. Är frågorna bestämda och används vid alla 

intervjutillfällen är det en strukturerad intervju. (ibid:24f) Trost (1997) å andra sidan 

presenterar den strukturerade intervjun på två olika sätt. Den ena typen karaktäriseras av fasta 

svarsalternativ i en blankett och den ger inte den intervjuade möjlighet att formulera sina egna 

svar. Den andra typen kännetecknas av att frågorna är strukturerade och intervjuaren har en 

tanke om vad han eller hon vill ha svar på. Alla frågor kretsar kring ett ämne och det är endast 

detta ämne som diskuteras. (ibid:20f) Den sistnämnda typen av strukturerad intervju är den 

metod vi har som grund för vår forskningsrapport.  

 
 
2.2 Urval 
 
Vårt val av lärare att intervjua grundades på tidigare etablerade kontakter. Några av de 

intervjuade har varit handledare under VFU-perioder och andra är lärare med vilka vi är 

bekanta. De lärare vi valt att intervjua arbetar alla i södra Sverige på kommunala 

gymnasieskolor och är alla behöriga. Gemensamt för dem är att de undervisar i ämnet svenska 

och att de har undervisat på både yrkes- och studieförberedande program men deras andra 

ämnen varierar dock. Detsamma gäller deras erfarenheter av att undervisa. Vi valde att sätta 

fyra år som lägsta gräns för hur länge lärarna har arbetat inom yrket med anledning av att vi 

tror att kortare tid än fyra år inte givit den erfarenhet vi var ute efter att undersöka.  Nedan 

följer en kort presentation av informanterna. För att sträva efter att bevara lärarnas anonymitet 

är namnen fingerade.  

 

Anna är i 50-årsåldern och har arbetat som gymnasielärare i närmare 20 år. För närvarande 

undervisar hon på studieförberedande program. Bertil är också i 50-årsåldern och har en 

erfarenhet på 30 år som lärare och i nuläget undervisar han på yrkesförberedande program, 

vilket även Karina gör. Hon är i 40-årsåldern och har arbetat som lärare i mindre än 10 år, 

precis som Diana, Eva och Gunilla har. Diana och Eva är båda i 30-årsåldern och undervisar 

på studieförberedande program. Gunilla är i 40-årsåldern och undervisar på både yrkes- och 

studieförberedande program. Fredrik har 20 års erfarenhet som lärare och är i 50-årsåldern; 

han undervisar på studieförberedande program.  
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Vi har valt att använda oss av begreppen ”yrkeselev” och ”teorielev” som Anders Lindh 

(2000) nyttjar i sin rapport. Med yrkeselever avser vi de elever som läser på 

yrkesförberedande program och med teorielever avser vi de elever som läser på 

studieförberedande program. (ibid:10) 

 

 

2.3 Material 
 
Inläsning av tidigare forskning inom området inledde arbetsprocessen. Relevant litteratur för 

undersökningen sökte vi efter på olika bibliotek i Halmstad kommun samt databaser som 

LIBRIS, ERIC och HULDA. Källförteckningar i läst litteratur gav också tips om vidare 

läsning.  

 

Som metodböcker har vi använt oss av Jarl Backmans Rapporter och uppsatser (1998) och 

Bo Johanssons & Per Olov Svedners Examensarbetet i lärarutbildningen (2001). Vi har 

fokuserat på de delar i böckerna vi fann relevanta för vårt syfte med uppsatsen. För att få 

kunskap om hur en intervju genomförs och bearbetas har vi nyttjat Kvalitativa intervjuer 

(1997) som är skriven av Jan Trost samt Steinar Kvales Den kvalitativa forskningsintervjun 

(1997). De genomförda intervjuerna har använts som empiri i resultatdelen. De tre verk som 

haft störst relevans för vår studie är Per Revstedts Motivationsarbete (1986), Håkan Jenners 

Motivation hos missbrukare och behandlare (1987) och Joanna Giotas Skoleffekter på elevers 

motivation och utveckling (2002) - på vilka vi har byggt vår teori.   

 
 
2.4 Procedur 
 
Uppsatsens ämne diskuterade vi fram tillsammans och den litteratur som vi ansåg vara 

väsentlig har vi alla fördjupat oss i. Genom diskussioner och samtal kring den lästa 

litteraturen valde vi ut de delar av forskningen som ansågs väsentliga för vår studie. Syfte och 

frågeställningar utkristalliserades och formulerades efter genomläsningen. Som följd av syfte 

och frågeställningar blev valet av metod självklart. Intervjuguiden konstruerades tillsammans 

och intervjuerna och transkriberingarna av dem delades upp oss emellan. Uppsatsens struktur 

och utformning skedde gemensamt.  
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Efter en diskussion kring tänkbara lärare att intervjua, såsom VFU-lärare och andra lärare som 

var bekanta till oss, tog vi kontakt med dessa via telefon och mail. Alla tillfrågade lärare 

visade sig positiva till att delta. De fick själva bestämma tid och plats för intervjun. Vi 

uppskattade intervjutiden till 45 minuter, vilket visade sig vara väl tilltaget. Därefter mailade 

vi ut intervjuguiden (se bilaga 1) samt ett brev där vi informerade om beräknad längd på 

intervjun, att den kom att spelas in på medtagen bandspelare och att anonymitet vad gäller 

personernas identitet kommer att råda. Den intervjuguide de deltagande lärarna fick bestod av 

övergripande frågor. Vid tillfällena medtog vi en mer utförlig mall med underfrågor som vi 

använde oss av (se bilaga 2).  

 

För att inte få informanterna att känna sig underlägsen bestämde vi att endast två av oss tre 

skulle delta vid intervjutillfället. Trost (1997) beskriver vikten av att inte vara för många 

intervjuare då det kan leda till att den intervjuade känner sig i underläge (ibid:44). För att få så 

lika intervjuer som möjligt kom vi överens om att låta en av oss genomföra alla intervjuer. 

Den bisittande av oss bestämdes utifrån relationen till den intervjuade, detta för att skapa en 

trygghet för honom eller henne. Tryggheten tog vi även fasta på då två av sju intervjuer ägde 

rum i den intervjuades hem, något som Trost nämner som viktigt. (ibid:42) De övriga fem 

intervjuerna genomfördes på respektive lärares arbetsplats i avskild miljö. Alla intervjuer 

utfördes utan åhörare.  

 

Att använda bandspelare var självklart då vi ville ägna all uppmärksamhet åt den intervjuade 

läraren. Fördelar med användandet av bandspelare är att intervjuaren inte behöver anteckna 

och kan fokusera på frågor och svar. Dessutom kan intervjun skrivas ut för att kunna citeras. 

(ibid:50) 

 
 
2.5 Databehandling och begreppet lärarroll 
 
De sju intervjuerna har efter genomförandet transkriberats i Word-dokument. Därefter har vi 

tillsammans läst igenom och markerat relevanta fakta för vår undersökning. Under denna 

process utkristalliserades fem lärarroller genom vilka vi kommer att presentera resultatet av 

de intervjuade lärarnas åsikter och tankar kring skönlitterär läsning och motivation.  

 

Med lärarroller menar vi olika sätt en lärare kan agera på i olika situationer i sitt yrkesliv. De 

roller vi skapat har framkommit genom erfarenheter från skolans värld och olika typer av 
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lärare vi upplever att vi har träffat. Benämningarna på våra fem lärarroller har uppkommit 

dels efter de huvuddrag vi anser att de har och dels efter vår tolkning av transkriberingarna. Vi 

är medvetna om att det finns betydligt fler än fem lärarroller, men anser att det är dessa som 

framkommit ur resultatet i vår studie. En mer utförlig presentation av dessa fem lärarroller, 

vår definition av dem och placeringen av våra informanter i dessa roller följer under rubrik 

5.1 Lärarroller. 

 

Resultatet av studien kommer att redovisas genom fyra olika teman som bygger på 

intervjufrågorna. Under 5.2 Lärarnas inställning till skönlitterär läsning i skolan presenterar 

vi lärarnas åsikter kring hur de ser på läsningens relevans i skolan. Hur lärarna definierar 

motivation kommer vi att redogöra för under 5.3 Lärarnas definition av motivation. Lärarnas 

sätt att motivera beroende på klass, läsvanor samt texter beskrivs i 5.4 Lärarna i 

motivationsarbetet och under 5.5 Lärarnas tankar kring sitt motivationsarbete redogörs för 

hur lärarna tror att deras syn på motivation påverkar eleverna.    

 

Steinar Kvale (1997) tar i Den kvalitativa forskningsintervjun upp vad han benämner som 

”den positivistiska treenigheten” och menar reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

Reliabiliteten är pålitligheten i undersökningen, validiteten dess giltighet och 

generaliserbarheten är i vilken mån resultatet går att applicera på omvärlden. En kvalitativ 

forskningsintervju ställd mot nämnd treenighet kan anses ha en låg reliabilitet då frågorna kan 

vara ledande, lida brist på validitet då svaren blivit tolkade och helt sakna generaliserbarhet då 

antalet informanter är för lågt. (Kvale, 1997:207ff) Som nämnts ovan använder vi oss av ett 

hermeneutiskt tolkningssätt och det kan därför tyckas att studien har en låg validitet då den 

bygger på våra subjektiva tolkningar. Vi har inte sökt få ett resultat som är generaliserbart 

eftersom vi intresserar oss för varje lärares enskilda svar. Vi har undanhållit syftet med vår 

studie för våra informanter, vilket Kvale tar upp som ett steg i att få svar som inte är styrda 

(ibid:107). Det undanhållna syftet tillsammans med en strukturerad intervju utan ledande 

svarsalternativ medför att vi anser vår undersökning vara av hög reliabilitet.  
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2.6 Metoddiskussion  
 
I detta avsnitt diskuteras metodvalet och genomförandet av undersökningen. Vi hade till en 

början planerat göra en jämförande studie mellan elevers och lärares inställning till 

skönlitterär läsning och motivation. Elevernas syn hade vi tänkt undersöka genom en form av 

kvantitativ ansats, nämligen en enkätstudie. Vi valde dock att enbart undersöka 

lärarperspektivet genom intervjuer då vi ansåg att det har störst relevans för oss, vilket 

resulterade i att vi antog en kvalitativ ansats.  

 

Diskussionen om varför en kvalitativ metod var att föredra för vår studie genomfördes under 

rubrik 2.1 Val av metod vilket medför att vi här endast kommer lyfta fram för- och nackdelar i 

genomförandet. Genom att intervjua informanterna fick vi uttömmande svar och rikligt med 

material, något vi tror vi hade gått miste om i en enkätstudie. Intervjuerna genomfördes av en 

och samma intervjuare, vilket vi anser bidrog till att utförandet blev likartat. Valet att maila ut 

intervjuguiden till samtliga informanter innan intervjutillfället visade sig vara positivt, 

eftersom det gav dem möjlighet att i förväg reflektera och fundera kring frågorna, vilket ledde 

till att intervjuerna kunde genomföras problemfritt då informanterna redan var insatta i 

frågorna.  

 

Den första intervjun tog sin form som en pilotintervju då den blev mer samtalande och 

ostrukturerad än resterande. Materialet av intervjun var relevant för studien, men innehöll 

även överflödigt stoff som fick uteslutas vilket kan ses som en nackdel; något som först blev 

synligt under transkriberingen. De övriga intervjuerna verkställdes utan komplikationer och 

transkribering av dem skedde kort efter genomförandet vilket vi anser bidrog till en hög 

tillförlitlighet. Då informanterna informerades om att intervjuerna skulle spelas in på 

bandspelare var de väl förberedda och vi upplevde inga tendenser till att de verkade 

hämmade. Efter det att intervjuerna var avslutade och bandspelaren avstängd fortsatte 

informanterna ofta diskussionen och de blev mer privata i sina reflektioner. Detta tror vi beror 

på att de var medvetna om att de inte längre spelades in. Det som framkom var dock sällan av 

relevans för oss.   

 

Antalet informanter, sju stycken, kan tyckas lågt då vi är intresserade av varje enskild lärares 

syn på motivation, men svaren som intervjuerna gav var uttömmande och vi anser att vi erhöll 

det material som behövdes för att kunna genomföra vår studie. Vi är även medvetna om att 
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resultatet inte är generaliserbart på grund av det låga antalet informanter, men det var inte 

heller vår ansats då vi anser att det hade krävt ett betydligt större urval.  

 

Vi måste hålla en kritisk syn på informanternas respons då vi aldrig kan vara helt säkra på att 

svaren de givit oss verkligen är sanningsenliga. Risken finns alltid att de försökt svara utifrån 

vad de tror vi vill höra eller vad de anser vara rätt med hänsyn till deras yrkesroll och inte 

utifrån vad de själva tycker.  

 

För att kunna presentera resultatet på ett mer läsvänligt och nyskapande sätt har vi valt att, 

som tidigare påpekats, konstruera fyra teman (se Resultat 5.2-5.5) under vilka våra 

intervjusvar behandlas.  
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3 Tidigare forskning 
 
Vår studie berör inte bara motivation utan även läsning och därför presenteras här forskning 

som gjorts inom båda dessa områden.  

 

3.1 Läsning och läsundervisning 

 

Forskningen om läsprocessen uppskattas ha haft sin början i mitten av 1870-talet genom 

Wilhelm Wundt och hans medarbetare. Det som intresserade dem var hur det egentligen går 

till när en individ läser. Deras forskning byggde på att studera ögonrörelserna vid läsning samt 

hur lång tid det tog att uppfatta ett ord. Idag undersöks ögonrörelserna med en sådan exakthet 

att enskilda bokstavspositioner kan bestämmas. Dagens resultat visar att nybörjarläsare i 

genomsnitt fixerar ögonen mer än en gång per ord och att den varar längre än hos vana läsare. 

Även skickliga läsare fixerar ögonen på i stort sett varje ord i en text, cirka var tionde ord 

hoppas över. (Elbro, 2004:21f)  

 

Läsning innebär att förstå betydelsen av skrivna eller tryckta texter. Själva läsprocessen 

bygger på två huvuddelar, avkodning och språkförståelse. Med avkodning avses 

igenkännande av de skrivna orden, språkförståelse innebär att läsaren genom ordets betydelse 

i kontexten skapar sig vetskap om vad texten handlar om. Fungerar inte språkförståelsen kan 

läsning liknas med att läsa på ett språk som inte förstås, vilket ofta drabbar elever som läser 

på sitt andraspråk. Fungerar inte avkodningen kan individen inte forma några ord utan 

upplever texten som något fullt av underliga krumelurer. (ibid:26f) Individens vokabulär 

påverkar förmågan till avkodning, vilket innebär att bristande ordkunskap leder till 

svårigheter i avkodningsprocessen (E-Gustavsson, 1997:8). Givetvis finns det fler element 

som påverkar läsningen men då influerar de antingen avkodningen eller ordförståelsen. Om en 

elev till exempel inte finner något intresse i att läsa¨, kommer eleven inte engagera sig i 

läsningen och resultatet blir svagare. Motivationen är av stor betydelse när det kommer till 

läsning. (Elbro, 2004:26ff)  

 

Läsning delas in i skilda typer beroende på vilken begynnelsepunkt som berörs. Fem av dessa 

punkter som Anna-Lena E–Gustavsson (1997:8) berör är läsningens utförande, textens 
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påverkan, läsarens inställning, läsningens produkt eller förväntade resultat och läsprocessen. 

Den sistnämnda ses som det centrala i beskrivningen av läsning.  

 

Läsprocessen utgörs av delprocesser genom vilka läsaren kan förena 

meningsinnehåll i en text med verklighetens förhållanden, förbinda 

talets ljud med skriftspråkets tecken och förstå ett ords betydelse, till 

exempel med hjälp av den omgivande texten  

(E-Gustavsson, 1997:9).  

 

De nämnda delprocesserna i citatet ovan samverkar med varandra, oklart är dock i vilken 

utsträckning och i vilken mån någon av dem är väsentligare än de andra. (ibid:9) 

 

 

3.2 Läsningens relevans 
 

Att kunna läsa och förstå texter av olika slag är en nödvändig 

och av månghundraårig tradition högt värderad förmåga i 

Sverige. För ett barn är steget in i de läsandes skara en 

betydelsefull social och intellektuell milstolpe. I ett modernt 

postindustriellt samhälle är en hög läsnivå inte bara ett krav för 

ytterligare och fördjupade studier, det är oumbärligt i det 

dagliga livet. (Taube, 1995:9) 

 

En rapport från Skolverket ( ref. i Taube s. 27) beskriver vad som gör läsning viktigt. Att 

tillägna sig information och kunskaper samt att aktivt kunna delta i samhället är några av dem. 

Det räcker dock inte med att eleverna lär sig läsa. De måste även bruka sin förmåga att läsa 

genom att använda talangen av egen vilja. Undersökningar visar att valfri läsning blir allt 

ovanligare. (Taube, 1995:27) 

 

Rapporten visar även att ungdomar helst läser dagstidningar och tidskrifter och läsning av 

böcker hamnar på andra plats. Jämförande studier presenterar att de går från att i nioårsåldern 

läsa böcker till att i fjortonårsåldern läsa tidningar och tidsskrifter. Vidare visar studier att de 

som läser ofta också är bättre på att läsa. (ibid:32f) Prestationer kring läsning och tankar på att 
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studera vidare efter grundskolan och även efter gymnasiet visade tydliga samband. De elever 

som visade på god läsförståelse hade även störst intresse för fortsatta studier. (ibid:61)  

 

Taube presenterar vidare att ett flertal faktorer kopplade till skolan ansluter till barns och 

ungdomars läsförmåga. De ungdomar som läste ofta i skolan och de ungdomar som fick 

hemläxa var de elever som var bättre på att läsa. Skrivuppgifter i anslutning till läsning bidrog 

också till att eleverna blev bättre läsare. (Taube, 1995:94)  

 
Verhoeven & Snow (2001) säger att elever genom litteraturen kan få kunskap om människans 

erfarenheter, vilket framkallar lärande på många plan. Litteraturen har makt att förstärka den 

inre motivationen hos studenterna till att läsa, eftersom den lockar deras naturliga nyfikenhet 

och estetiska intresse. Den inre motivationen hjälper barnen att aktivera deras 

begreppsmässiga kunskap liksom deras kognitiva strategier. (ibid:9) 

 

Forskning gjord kring attityder till läsning visar att ju äldre läsaren blir och ju fler 

konkurrerande valmöjligheter till läsning det finns som fritidssysselsättning desto mer negativ 

blir inställningen till läsning. Denna trend kan även appliceras på skickliga läsare, eftersom 

deras tro på att läsning är angenämt kan konkurrera med tron på att andra aktiviteter är ännu 

mer angenäma.  (ibid:114) 

 

Judith A. Langer (2005) anser att läsning av litteratur gör oss till bättre tänkare. Vi kan se på 

situationer ur fler olika perspektiv och utvecklar på så vis våra visioner. Litteraturen får oss 

också att reflektera över vår koppling till andra människor. (ibid:172) Att separera läs- och 

skrivkunnighet, tänkande och motivation är inte okomplicerat. För att kunna läsa och skriva 

på ett tillfredsställande sätt är det viktigt att kunna koppla samman text och tanke. Vidare är 

läs – och skrivkunnighet viktigt för att barn ska kunna skapa mening, dela idéer samt kunna 

formulera frågor. (Verhoeven & Snow, 2001:4) 

 

Per Olov Svedner (1999) sammanfattar i sin bok Svenskämnet och svenskundervisningen sin 

personliga syn på de mest väsentliga utvecklingar som skett inom svenskämnet och kopplar 

dem till undervisningen. Han menar att alla elever är unika och att de därför inte alltid 

intresserar sig för just den litteratur läraren väljer ut till dem. Kopplingen mellan en individ 

och den lästa texten är svår att förutspå. Litteraturen erbjuder också otaliga möjligheter som 

läraren måste vara medveten om. (ibid:36)  
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Svedner menar vidare att skönlitterär läsning ska motiveras, eftersom den ger eleven 

möjlighet att förbättra sina skriftliga och muntliga färdigheter. Han uttrycker också relevansen 

för läsning då den ger kännedom om ”…människor, miljöer, idéer och problem…”. (ibid:42) 

De texter Svedner nämner som ultimata att använda i undervisningen är de som ger en 

historisk tillbakablick samt potential till att kunna utveckla sin kunskap om livet (ibid:43). 

 

 

3.3 Receptionsteori 
 

Maria Ulfgard (2002) beskriver reception med nyckelorden tolkande och meningsskapande i 

samband med läsning Både läsaren och texten tillför repertoarer till läsningen. Läsaren har 

med sig en föreställning från tidigare erfarenheter som ställs emot texten och en konflikt 

uppstår. Beroende på hur väl dessa repertoarer kan komma att överensstämma upplevs 

läsningen som positiv eller negativ. (ibid:22). 

 

Vidare presenterar Ulfgard flera forskare som visar på att igenkänning är en viktig faktor för 

en positiv läsupplevelse. Hon tar bland annat upp Lars-Göran Malmgren som betonar att 

igenkänning är av betydelse för om läsäventyret ska uppfattas som något positivt.  

Socialisationsforskaren Thomas Ziehe menar att läsaren genomgår en konflikt i valet av 

litteratur mellan det som känns bekant och det som är nytt och kan upplevas som 

skrämmande. (ibid:27ff) Verhoeven och Snow (2001) hävdar att de böcker studenter anser 

vara intressanta är de som känns bekanta och är lätta att förstå.  Dessa intressanta texter 

innehåller dessutom livliga detaljer och lockande illustrationer som får studenter att vilja 

spendera mer tid och läsa större delar ur dem. När barn får möjlighet att läsa böcker med 

dessa kriterier ökar deras prestationer och motivation för läsning. (ibid:170) Forskning 

bekräftar att upprepad läsning av samma typ av text ger kunskap om en viss kategori av 

begrepp, vilket leder till säkerhet under läsningen (E-Gustavsson, 1997:97).   

 

Jonathan Culler (ref. i Ulfgard s.31f) berör de tidigare erfarenheter vi bär med oss vilka kan 

ses som en uppsättning normer och fungera som redskap då vi läser. Dessa normer, litterära 

kompetenser, är bestämmande för hur läsningen av ett verk utvecklas. Har vi inte de rätta 

kompetenserna med oss kan resultatet bli att vi inte fullföljer läsningen. (Ulfgard, 2002:31f) 
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3.4 Attityder till skolan  
 

Skolverkets rapport Attityder till skolan 2000 visar att det svenska folket har ett lågt 

förtroende för hur skolan förmedlar kunskaper och färdigheter inom flera ämnen. I jämförelse 

med övriga nordiska länder har den svenska allmänheten en mer kritisk inställning gentemot 

hur skolan klarar sin uppgift. Det blir allt färre som anser att skolan idag är bättre än förr. 

Flertalet skolbarnsföräldrar och lärare finner att skolans krav på kunskap varken är för höga 

eller för låga. Däremot har åtskilliga lärare poängterat att elevernas förkunskaper är svaga och 

ju högre upp i årskurserna man kommer desto större blir pedagogernas missnöje. (Skolverket, 

2001:16f) 

 

På frågan om skolan främjar ett livslångt lärande har det framkommit att tillägnandet av 

kunskap till stor del är beroende av elevens motivation och attityd till sin utbildning. 

Undersökningen visar att enbart hälften av eleverna anser att majoriteten av pedagogerna är 

skickliga på att skapa lust för att lära. Gymnasieelever har en mer negativ uppfattning än 

grundskoleelever till lärares inställning och standard gällande kunskapsförmedlingen. 

(ibid:23) I rapporten Attityder till skolan 2006 visar skolverket på en ökning av 

gymnasieelevernas syn på hur väl lärarna kan skapa lust för lärande, 60% är positiva till 

lärarnas undervisningssätt. ( Skolverket, 2007:11) 

 

40 % av lärarna påstår att elevernas intresse för deras utbildning har minskat. Av eleverna är 

det dock 70 % som anger att de i stor utsträckning engagerar sig i skolarbetet vilket är en 

ökning från tidigare resultat. Ytterligare en ökning som undersökningen visar på är en förhöjd 

stressnivå. Det är i störst omfattning flickor som går naturvetenskaps- och 

samhällsvetenskapsprogram på gymnasiet som upplever stress. För att främja det livslånga 

lärandet är skolan i behov av undervisningsformer där eleverna ingår och skolarbetet bör 

utarbetas så att det uppfattas meningsfullt och mindre stressande. (Skolverket, 2001:25) 2007 

års rapport framhåller att var tredje gymnasieelev alltid eller oftast känner sig stressad i skolan 

och de anger läxor, prov och betyg som det största stressmomentet. Rapporten visar också på 

en positiv utveckling i frågor som engagemang och trivsel i skolarbetet och relationen mellan 

lärare och elever. (Skolverket, 2007:13ff) 
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3.5 Det pedagogiska samspelet  
 

Analyser av samspelsrelationer har enligt Björklid & Fischbein (1996) två inriktningar. Hur 

en individs beteende påverkas av faktorer som är individ- eller miljörelaterade är den ena. En 

elevs prestationer i skolan kan vara en följd av både individfaktorer och miljöfaktorer. 

Elevens fallenhet och erfarenheter är en följd av den förstnämnda och påverkan från föräldrar 

och skolan är exempel på den sistnämnda.  En ömsesidig relation mellan miljö och individ 

koncentrerar sig den andra inriktningen på. Detta innebär att individen påverkar miljön och 

vice versa. Det exempel Björklid & Fischbein ger är läraren som miljöfaktor för eleverna. 

Läraren påverkar och påverkas av eleverna. (ibid:8) 

 

Samspel mellan människor kan bero på vilken nivå det ligger på. Nivåerna som Björklid & 

Fischbein (1996) beskriver sträcker sig från den första nivån som sker inom individen, till den 

sjätte som beskiver ”individ-påverkan-samspel”. Lärarens undervisning gentemot eleverna 

och de förutsättningar och erfarenheter som finns hamnar under den sjätte nivån. (ibid:10) 

 

Vidare menar Björklid & Fischbein att människan utbyter känslomässiga och 

kunskapsmässiga erfarenheter med den sociala och fysiska miljön, vilka bestäms av särskilda 

behov. Denna utveckling hindras om hon inte är motiverad eller får respons av omgivningen. 

(ibid:109) 

 

 

3.6 Definition av begreppet motivation 
 

Håkan Jenner (2004) sammanfattar forskning kring motivation i en huvudfråga: ”Vad är det 

som får människor att röra sig?”. Begreppet motivation kommer ursprungligen från det 

latinska ordet ”movere” som har betydelsen ”att röra sig” och det engelska ordet ”move” har 

samma stam. (ibid:37)  

 

Gunn Imsen (2000) menar att det som ger upphov till handling, håller den vid liv och ger den 

meningsfullhet brukar ofta benämnas som motivation. Ordet har kommit att användas i 

negativa sammanhang ofta i samband med målinriktade gärningar. Motiven till handlande kan 

vara av både ”inre” och ”yttre” skäl. Vill man uppnå ett mål eller efterstävar en belöning talas 
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det om det förstnämnda medan om det är personlighetsegenskaper som till exempel intresse 

som styr gärningen är av det sistnämnda. (ibid:271f) 

 

När vi sökte på ordet motivation på sajten Wikipedia, omdirigerades ordet motivation till 

drivkraft, och följande definition kom upp: ”Drivkraft är det som skapar rörelse eller 

förändring. Drivkraft brukar syfta på det som skapar förändring och händelseutveckling i 

samhället. För individer är det synonymt med drivfjäder. ” (www.wikipedia.se - 2007-04-18) 

 

 

3.7 Människans grundläggande behov 

 

Redan under antiken trodde människan att vi styrdes av vissa fundamentala medfödda inre 

drifter. Dessa brukar kallas för instinktsteorier och gemensamt för dem är tron på att våra 

handlingar i grunden är livsnödvändiga. Då människan i många fall agerar på sätt som inte 

kan klargöras av grundläggande drifter har instinktsteorierna fått ge vika för andra drifts- och 

behovsteorier. (Imsen, 2000:275) 

 

Den amerikanska psykologen Henry Murray (ref. i Imsen s. 277) talar i sin behovsteori om 

primära och sekundära behov. De primära fungerar som drivkraft för överlevnad och är 

fysiska, medan de sekundära är av psykologisk och social karaktär. Dessa är behov av att 

förstå, hävda sig, ha roligt och så vidare och har sitt ursprung i inlärningen som alla erfar då 

de växer upp. Murray menar att alla behov inte tillämpas på en och samma gång och att 

kraften i dessa skiftar från individ till individ. Han anser också att behoven kan uppstå både av 

inre egenskaper och av yttre stimulans. Till exempel kan vi känna behov av social kontakt då 

vi är ensamma, men det kan också uppstå av att vi entusiasmeras när vi är tillsammans med 

vänner. (Imsen, 2000:277) 

 

En av de teorier som gjort mest intryck på pedagoger är Abraham Maslows behovshierarki 

(ref. i Imsen s. 279). Han distanserar sig från att klarlägga beteende utifrån avskilda 

fysiologiska behov och menar att en drift inte kan isoleras, lokaliseras eller betraktas som det 

enda som sker i människan vid det tillfället. Maslow sökte efter ett fundamentalt behov som 

skulle finnas med i olika situationer men eventuellt inte vara enkelt att förstå. Ett sådant är 

önskan om kärlek.  Han menar att det finns en helhet av grundläggande behov bakom ett till 
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synes uppenbart beteende. Till exempel när en elev bråkar i klassrummet behöver det inte 

bero på att den vill få lärarens uppmärksamhet utan det kan bero på förhållandet till 

studiekamraterna, mindervärdeskänslor, ångest och så vidare. (Imsen, 2000:279) 

 

Maslows behovshierarki är inte en teori utan ett försök till att förklara människans 

grundläggande gemensamma drag i beteende. Han menar att det finns fem fundamentala 

behov som skall ses som sammankopplade, då varje gång ett blir uppfyllt tar ett annat dess 

plats. Människan kommer alltid att söka och hon kommer aldrig att bli helt tillfredsställd. 

Maslow hävdar att somliga behov är mer fundamentala än andra och de placeras därför i en 

hierarki där de primära läggs i grunden och de av mer social natur sätts i toppen.  Behoven 

delas in i två grupper: bristbehov och växtbehov. Det förstnämnda är de som ligger i grunden 

av hierarkin, de livsviktiga, medan det sistnämnda ligger högre upp och handlar mer om att 

göra, utforska och få insikt om saker och ting samt att känna sig nyttig och accepterad. 

(ibid:279f)  

 

Vidare hävdar Maslow att om något av behoven blivit bristande tillfredställt blir det svårt att 

avancera till det nästkommande steget i hierarkin (Maltén, 2000:27).  

De fem behoven enligt Maslow är: 

1. Fysiska behov 

2. Behov av trygghet  

3. Behov av gemenskap  

4. Behov av uppskattning  

5. Behov av självförverkligande (Maltén, 1995:123). 

John W. Atkinson (ref. i Imsen s. 297) blev berömd för sin modell av prestationsmotivation 

som liknar en matematisk formel. Endast då individen anser sig vara ansvarig för 

slutresultatet är denna väsentlig. Atkinson menar att de fundamentala tendenser som 

uppkommer då en person befinner sig i prestationsmotivation kan förklaras på följande sätt:  

Ta = Ts + T-f  

Ta står för själva prestationsmotivationen, Ts för den lust individen känner för att börja arbeta 

med uppgiften och T-f är den rädsla som personen upplever för att misslyckas. Atkinson 

hävdar att Ts och T-f alltid finns när vi är i prestationsmotivation och att det är därför vi 
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upplever obeslutsamhet i prestationsögonblicket. Ibland kan ambivalensen ta sin form i att 

personen vill dra sig ur uppdraget helt och hållet. (Imsen, 2000:297f) 

Dr. William Glassers motivationsteori bygger helt på belöning och i likhet med Maslows 

behovshierarki på fem fundamentala behov som behöver tillfredställas. 

1. Att överleva och fortplanta sig 

2. Att känna tillhörighet och kärlek 

3. Makt 

4. Frihet 

5. Nöje 

Glasser menar att alla våra beteenden ständigt grundar sig i en strävan efter att försöka 

tillfredsställa de fem grundbehoven. Vidare hävdar han att de kan benämnas som basbehov då 

de finns med i vår genetiska sammansättning. Det första behovet är fysiologiskt men de fyra 

andra psykologiska behoven är i lika stor utsträckning en del av vår genetiska struktur. 

Glasser hävdar att initiativet till att tillfredställa de psykologiska behoven är lika svårt att 

bortse från som till exempel vår ögonfärg och de är därför basbehov i samma utsträckning 

som det fysiologiska behovet. (Glasser, 1996:19f) 

 

Elever spenderar en stor del av sin tid i skolan och måste därför kunna få sina behov 

tillfredställda där. Glasser menar att anledningen till att det finns så många frustrerade elever 

inte beror på att de inte inser vikten av en bra utbildning utan att belöningen för deras arbete 

ligger för långt fram i tiden. Arbetet i sig tillfredställer inte deras behov på ett effektivt sätt 

och därför blir de inaktiva i skolan. Det finns inte heller någon omedelbar belöning för 

eleverna, vilket kan leda till att de kommer efter i undervisningen då de inte känner sig 

motiverade. (Glasser, 1996:16f) Motivationsteorin påstår att vi endast kan försöka 

tillfredsställa våra behov här och nu. Människan kan aldrig få ett behov tillgodosett som inte 

blivit tillfredställt vid ett tidigare tillfälle; till exempel kan vi inte väga upp för den dagen vi 

var hungriga förra veckan genom att äta nu. Det är därför viktigt att inte låta sig influeras av 

studenters tidigare resultat om de engagerar sig i sitt arbete för tillfället. (ibid:26f) 

 

’Du kan leda din häst till källan, men du kan inte få honom att 

dricka om han inte vill.’ (Maltén, 2000:35) 
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Skulle man binda hästen vid vattenkällan menar Glasser att den skulle sparka bakut efter ett 

tag och att det är precis samma sak som eleverna gör då de inte finner någon tillfredsställelse i 

skolarbetet. Vidare hävdar han att det inte finns några disciplinära problem i kurser där de 

studerande får en omedelbar tillfredsställelse när de engagerar sig. Glasser poängterar också 

att oavsett hur kompetent en lärare är kan han eller hon inte förmedla kunskap till en elev som 

inte vill lära sig. (Glasser 1996:18f) 

 

Som nämns ovan måste elever få sina behov tillfredsställda för att utvecklas på ett 

meningsfullt sätt i skolan. Om en elev inte känner att den är vän med någon annan elev känner 

den inte tillhörighet och kommer då att behöva försöka tillgodose det behovet. Makt är ett 

annat behov som är svårt för unga att tillfredsställa då skolan i stor utsträckning bygger på att 

eleven ska underordna sig läraren. Om eleven får vara med och bestämma över hur arbetet ska 

gå till är chansen större att han eller hon kommer att genomföra det. Frihet står i mångt och 

mycket i konflikt med makt då maktutövande från till exempel en lärare ger eleven mindre 

frihet. För att tillgodose detta behov behöver eleven få möjlighet att fatta egna beslut. Nöje 

kan vara svårt att acceptera som ett basalt behov, men Glasser menar att det är genom att ha 

roligt vi människor, precis som djur, lär oss saker. Han hävdar att utan en anknytning mellan 

glädje och inlärning skulle vi inte lära oss hälften av det vi gör, särskilt inte som unga då det 

är den direkta glädjen som får oss att fortsätta lära dag efter dag. En god underhållare är alltid 

en bra lärare då människan aldrig slutar att eftersträva nöje. (ibid:31ff) 

 

Glasser anser att motivationsteorin påbörjas med en positiv bild av uppgiften. Han menar att 

när barn strävar efter att lära sig i skolan är det med anledning av att de har en uppfattning om 

att inlärning är tillfredsställande. Han tar också upp exemplet om barnet som inte läser fast det 

hade kunnat göra det om det hade försökt och menar att anledningen till detta är att barnet inte 

ser läsningen som en tillfredställande sysselsättning. Det vet ”allt” om läsning och anser inte 

det vara tillräckligt givande för att försöka, i synnerhet inte om det redan försökt en gång och 

misslyckats. (ibid:38f) Som lärare är det viktigt att ha tålamod med elever som inte lär 

speciellt snabbt. Genom att underkänna och kritisera skapas en frustration hos eleven. 

Majoriteten av människor klarar av att höra att de har en bit kvar till målet men att få höra att 

vi kanske aldrig kommer att nå det kan krossa vem som helst. Elever som uppfattar sina lärare 

på ett sådant sätt ger hellre upp än försöker kämpa vidare. (ibid:41) 
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Som tidigare berörts måste eleverna finna skolgången meningsfull för att de ska engagera sig, 

Glasser menar att genom att använda sig av material som är väsentligt ökar elevernas intresse. 

Genom att tvingas lära sig något som inte har relevans för den egna personen skapas en känsla 

av maktlöshet. Glasser betonar också att vi känner oss avsevärt mer betydande om vi genom 

att tänka ut ett svar kan lösa ett problem istället för att memorera ett svar och sedan återberätta 

detta. (Glasser, 1996:61f) 

 

Att i undervisningen använda beröm som morot framkommer i Anders Lindhs rapport (2000) 

som något självklart som inte får underskattas. Beröm beskrivs vidare som en magisk faktor i 

undervisningen, men ska användas i normala mängder. Elever ska inte se beröm som något 

som motiverar dem, utan snarare som ett resultat eller en bekräftelse på det arbete de 

genomfört. (ibid:39) 

 
En tyst, skötsam, ambitiös elev är ofta det vi tänker på när vi hör ”en motiverad elev”, men en 

elev som lägger ner själ och hjärta i att störa undervisningen eller irritera läraren är också 

motiverad. Utan motivation skulle ingen av oss utföra någonting. (Lundgren & Lökholm 

2006:45)  

 

Vid arbetet med att försöka influera andras drivkraft är det av stort värde att ha sambandet 

mellan yttre och inre motivation i åtanke. Den yttre kommer utifrån i form av goda råd, 

begäran eller hot och påverkar våra inre processer, medan den inre däremot kommer från ett 

känslomässigt plan. Den bygger på vår vilja. Att använda sig av yttre motivation i försök att 

applicera ett önskvärt beteende på en människa kan vara en bra metod men är inte helt ofarlig. 

Om belöning ges rutinmässigt kan den yttre motivationen utplåna den inre hos individen. För 

att exemplifiera tar Mikael Lundgren och Kent Lökholm (2006) upp en äldre man som bodde 

i ett lugnt bostadsområde. Mannen satt en dag i sin trädgård när en fotboll kom flygande in i 

trädgården. Några pojkar spelade boll strax utanför och gång efter annan kom bollen farande. 

Detta irriterade mannen som fruktade att en fönsterruta snart skulle gå i kras. Han gick över 

till pojkarna för att skälla på dem då han såg sonen till grannen. Han ville inte ställa till någon 

konflikt och bestämde sig för att ta till en annan strategi. Mannen sa till pojkarna att de skulle 

få en tia av honom att dela på för varje timme de spelade boll på gräsmattan. Pojkarnas 

motivation var på topp och de spelade som aldrig förr. Några dagar senare gick mannen fram 

till dem och sa att hans pengar nu var slut men att de gärna fick fortsätta spela ändå. Pojkarna 
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svarade att de inte tänkte spela fotboll gratis och mannen fick sitta ostörd i sin trädgård efter 

det. På så sätt kan den yttre motivationen utplåna den inre. (ibid:46f)  

 

Om en elev vill någonting men inte tror att den klarar av det kommer den förmodligen dröja 

med att försöka, men om en elev däremot tror att den kan men inte vill kommer resultatet 

ändå att bli detsamma. Att skaffa sig kunskap om hur det förhåller sig mellan de båda 

varianterna ovan är utslagsgivande för vilket tillvägagångssätt som ska tillämpas i 

motivationsarbetet. (Lundgren & Lökholm, 2006:48)  
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4 Teori 

 

För vår studie är Håkan Jenners och Per Revstedts motivationsteorier relevanta och 

presenteras under denna rubrik mer utförligt. Joanna Giotas artikel Skoleffekter på elevers 

motivation och utveckling (2002) är för vår studie av stor vikt då den berör och belyser 

väsentlig forskning inom motivationsområdet och placeras därför också i detta kapitel. Det är 

i huvudsak dessa teorier vi har för avsikt att koppla vårt resultat till i analysen.  

 

 

4.1 Om Jenners motivationsteori 
 

Håkan Jenner (1987) menar att motivation består av tre huvudkomponenter: inre drivkraft, 

beteende eller handlingar och mål. Dessa komponenter styr varandra och motivation kan 

endast inträda när elementen integreras. Målen kan vara av yttre och inre karaktär och för att 

uppnå dessa måste det finnas en inre drivkraft hos individen. Yttre mål kan vara någon sorts 

belöning, till exempel bra betyg eller någon form av status. De inre målen är relaterade till det 

emotionella planet och kan till exempel vara tillfredställelse och lycka. De yttre målen 

bedöms som uppnådda av omgivningen eftersom det är för dem det synliggörs, medan de inre 

målen däremot bedöms som uppnådda av individen själv. För att upprätthålla motivationen 

bör målen vara realistiska och möjliga att uppnå. En risk som kan uppstå under processen för 

att uppnå målet kan vara rädslan för att misslyckas och detta kan leda till att individen ger 

upp. Människor i individens omgivning kan då uppleva det som att denne saknar vilja och är 

omotiverad. (ibid:19ff)  

 

Jenner (2004) redogör i sin rapport för vikten av motivation och motivationsarbete i skolan 

och vid olika typer av behandling och menar att bemötande och ovanstående faktorer är starkt 

kopplade till varandra. Detta förklaras med att motivation inte är en egenskap individen 

besitter, utan är ett resultat av erfarenheter samt det bemötande människan får. Den som 

motiverar ska därför vara insatt i och förstå vad dålig självkänsla och misslyckanden kan leda 

till och även hur motivation skapas och upprätthålls. Vidare har elevens syn på sig själv och 

sina möjligheter vid olika tillfällen samt hur han eller hon ser på medgångar och motgångar 

stor betydelse. En del elever lägger dessa motgångar på sig själva och vågar inte tro att dessa 

misslyckanden kan leda till framgångar. Betydelse har även lärarens tolkningar och 
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förväntningar på eleverna. Har läraren negativa förväntningar kommer det att styra tolkningen 

i en speciell riktning och då är det viktigt att denne har kompetensen att vara självkritisk. 

Detsamma händer om läraren förväntar sig något positivt. (ibid:15ff)  

 

Förväntningar från läraren har även betydelse för hur eleven presterar och vilka möjligheter 

det finns för att eleven ska lyckas med en specifik uppgift. Att upprätthålla och skapa 

motivation för eleven är därför, enligt Jenner, avgörande. Forskning kring detta brukar kallas 

för Pygmalioneffekten. Med denna effekt beskriver forskare hur förväntningar kan fungera 

som ”självuppfyllande profetior” där positiva förväntningar leder till bra resultat och vice 

versa.  (ibid:20)  

 

Lärarens uppgift förknippas ofta med att undervisa och uppfostra. Breddas synen kan lärarens 

jobb ses dels som att lära och dels av processer att interagera det sociala och kulturella. Jenner 

sammanfattar detta kort med ordet ”delaktighet”. Han menar att det rör sig om att bli delaktig 

i sitt eget och ens omgivande liv. Delaktigheten sköter sig inte själv utan sker i samverkan och 

i kommunikation med andra. (ibid:18) 

 

 

 

4.2 Om Revstedts motivationsteori 
 

Att arbeta med att motivera människor på olika sätt handlar inte enbart om den individ som 

behöver bli motiverad utan även om den som motiverar. Motivationsarbetarens grundsyn på 

människan har en viktig plats i det arbete som följer, vilket Per Revstedt berör i boken 

Motivationsarbete (1986).  Att motivera någon (vem det än må vara) handlar trots allt om en 

viss grundföreställning som motivationsarbetaren bör ha för att lyckas så bra som möjligt i sitt 

arbete. En sådan grundföreställning är hur individen ser på människan. Antingen ställer 

personen sig positiv till människans förmåga att förändras och utvecklas eller så ställer 

personen sig negativ. Denna grundsyn är viktig, eftersom den inverkar på 

motivationsarbetarens generella inställning till möjligheten att motivera. Inställningen till 

klienten, som Revstedt väljer att uttrycka det, beror naturligtvis också på 

motivationsarbetarens grundsyn. För att kunna utföra ett så bra arbete som möjligt krävs det 
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att motivationsarbetaren har en positiv sådan. Enligt Revstedt är följande mening bra att följa 

för detta ändamål: 

 

Människans innersta natur är konstruktiv, målinriktad, social 

och aktiv (Revstedt, 1986:23). 

 

Det konstruktiva står för att människan vill ha realistiska och livsbejakande lösningar på sina 

problem. Hon vill vara positiv i sin grundsyn. Det målinriktade står för människans strävan 

efter att hela tiden ha ett mål. Det sociala betyder att människan inte vill leva själv utan i 

interaktion med andra. Hon har behov av relationer med andra människor. Det aktiva innebär 

att människan agerar därför att hon vill skapa eller driva något framåt (ibid:22f)  

 

Utifrån den här definitionen av ordet motivation kan slutsatsen dras att alla människor är mer 

eller mindre motiverade. Alla människor har någon form av ovanstående egenskaper i sig. Det 

innebär att alla människor är motiverade någonstans längst inne. Att leva ett, för individen, 

betydelsefullt och givande liv vill alla göra. Det kan verka som att vissa människor inte har 

någon grundmotivation i sig alls men så är inte fallet. Deras motivation är bara för tillfället 

vilande. Dessa människor kallas av Revstedt för latent motiverade. Motivationen i sig 

existerar men den syns inte utåt och är inte i bruk. Den vilar. (ibid:31) 

 

Om en person, i kontrast mot den som är latent motiverad, har motivationen synlig inom sig 

kallas han eller hon manifest motiverad. Att arbeta med detta innebär, enligt Revstedt, att 

hjälpa latenta att bli manifest motiverade. En grundtanke att arbeta utifrån är att alla 

människor inledningsvis är manifest motiverade och det är till det utgångsläget 

motivationsarbetaren vill återföra sin klient. Varför en person blir latent motiverad har sin 

grund i interaktionen mellan livssituationen och personens psyke. Grundorsaken finns 

antingen i personligheten eller i livssituationen. (ibid:33f)  

 

 

4.3 Om Giotas: Skoleffekter på elevers motivation och utveckling 
 

Joanna Giotas artikel Skoleffekter på elevers motivation (2002) behandlar de för- och 

nackdelar som finns rörande hur vuxna forskar kring elevmotivation. Olika faktorer som 
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Giota menar främjar elevers motivation i skolan tas också upp. En av dessa faktorer är 

självklar men ändå viktig, nämligen tanken om att varje elev är en unik person med ett 

specifikt människovärde. (passim)  

 

Giota menar att skolan har en stor del i elevers utveckling då det gäller hur de presterar i olika 

sammanhang, deras sociala beteenden och känslor. För att eleverna ska må så bra som möjligt 

under sin skoltid krävs det att skolan på flera sätt arbetar utifrån tanken om alla elevers 

välbefinnande. Faktorer som starkt pedagogiskt ledarskap, goda förhoppningar om elevernas 

förmåga att lära och fortlöpande utvärdering av elevernas framsteg är byggstenar som läraren 

och skolan behöver arbeta med hela tiden. (ibid:279) 

 

Giotas syn på motivation, som hon delar med flera andra forskare, är att hon ser begreppet 

från ett interaktionistiskt perspektiv, som grundas på en tanke om att motivationsutvecklingen 

är satt i ett visst sammanhang med individen och hans eller hennes direkta miljö. Den vana 

hemmiljön kopplas sedan samman med den sociala miljön och detta påverkar individen på 

olika sätt, allt utifrån hur den nya miljön ter sig. Giota anser också att begreppet är 

flerdimensionellt. Individens tolkning av den egna kompetensen, känslorna och attityderna 

samsas med olika multipla mål. (ibid:281) 

 

Artikeln presenterar fakta som säger att upp till en tredjedel av alla elever i grundskolans 

senare år är totalt ointresserade av vad skolan har att erbjuda, rent kunskapsmässigt. Detta 

tidiga missnöje hänger ofta kvar även senare i livet och tenderar att skapa motvilja på andra 

plan i individens liv. Giota nämner i sin artikel några av Fords teorier. Han har utvecklat en 

rad punkter som lärare kan använda sig av då de arbetar med att stärka elevernas motivation. 

Läraren bör exempelvis ta hänsyn till elevernas erfarenheter och därmed hitta en balans 

mellan dessa och skolans lärandemål. På så sätt möts eleven och läraren på halva vägen och 

båda parter kan känna sig delaktiga. Som lärare bör man även fundera över hur man förhåller 

sig till eleverna och vilka krav som ställs på dem från olika håll. Här måste läraren bli 

uppmärksam på sin egen roll och försöka sätta sig in i elevernas situation, vilket kan vara 

svårt eftersom läraren själv gick i skolan i en helt annan tid än dagens elever. Då läraren 

kräver att eleverna ska anpassa sin verklighet till den vuxna världen och agera i samspel med 

den, kvävs samtidigt elevernas lust att lära för egen del och den inre nyfikenheten och 

motivationen blir lidande. Det finns dock en liten grupp elever som faktiskt svarar positivt till 
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lärarens krav. De kunskapsmässigt starka eleverna som har en stark position i klassen och som 

uppnår skolans krav på prestation blir resultatrika genom yttre motivation. (ibid:283f) 

 

Då eleverna inte orkar eller kan leva upp till de krav läraren ställer på dem går de istället in i 

ett självdestruktivt beteende. Detta kan ta sig uttryck i utebliven läxläsning eller inläsning till 

ett prov. Sitt misslyckande förklarar eleven med att han eller hon inte hade läst på, men 

egentligen handlar det om något mycket djupare. Elevers olika sätt att handskas med de 

hinder de möter i skolan kallas inom motivationsforskning för coping (bemästrande). Hur pass 

skicklig eleven är på att använda sig av coping beror dels på vilka olika beteenden eleven har 

lärt sig behärska och dels på hur han eller hon har blivit bemött av sin omgivning. Banduras 

(ref. i Giota s. 286) har utvecklat ett kapacitetsupplevelsebegrepp som innebär att den 

föreställning som betyder mest för en individs välbefinnande är tron på vad individen klarar 

av att genomföra. Banduras tanke är att vi människor lever våra liv genom vissa 

grundföreställningar om vår förmåga att planera och genomföra olika aktioner. Att kunna och 

att vilja är huvudord. Det viktigaste är inte att kunna från början utan att vilja och ha orken att 

genomföra något, även om det är svårt eller går långsamt. Kapacitetsupplevelsen är en inövad 

tolkningsmekanism som individen har. Beroende på vilken inställning människan har till hur 

han eller hon kommer att klara av eller misslyckas med något gör att denne ser på en 

kommande uppgift på olika sätt. Antingen har individen en positiv eller negativ grundsyn till 

något. (ibid:284ff) 

 

Vuxna i skolan tenderar tyvärr att se eleverna från ett väldigt begränsat perspektiv – utifrån att 

de är skolelever. Forskning inom skolmotivation visar att om läraren vill nå elevens innersta 

värld krävs det att han eller hon lär sig se elevens hela livssituation. Det är bevisat att elever 

känner av de krav och förhoppningar som läraren ställer, men även att krav och förhoppningar 

från andra håll, såsom från vänner och andra människor utanför skolan, spelar in. Eleven har 

således press på sig från flera håll. Denna kan, för vissa elever, ha att göra med att de kopplar 

samman skolans krav med de krav de upplever att samhället kommer att ställa på dem i 

framtiden. Att vilja vara duktig i skolan i ett här-och-nu-perspektiv för att så småningom 

kunna påverka samhället i en positiv riktning är ett motiv som vuxna vanligtvis inte kopplar 

samman med elevers motivation. (ibid:285) 

 

Kort sagt, för att kunna möta eleverna och se deras inre värld måste läraren och skolan lära sig 

att se världen från elevernas perspektiv. Vuxenperspektivet har ingen relevans just här. 
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Läsaren bör se varje elev som en enskild individ med egna drömmar, farhågor och besvikelser 

i bagaget. Samtidigt ska eleven ses i ett sammanhang tillhörande hemmet, kamrater, samhället 

och världen. (ibid:285) 

 

Hur motiverade eller omotiverade elever är beror naturligtvis på en rad olika faktorer. Det 

finns forskare som menar att skolan, klassen och typen av undervisning har stor effekt på 

elevers motivation. Detta påstående skulle i sådana fall innebära att läraren har stor möjlighet 

att påverka elevernas motivation i positiv riktning, eftersom problemet ligger i skolans 

utformning, uppbyggnaden av klassen samt lärarens sätt att arbeta. En annan forskarsyn på 

motivation är att det hela är högst individanpassat. Således är det här även svårare för läraren 

att förändra elevernas motivation, eftersom det finns lika många sätt och behov av att 

motivera i en klass som det finns elever. I stora drag kan det sägas att dagens 

motivationsforskning rör sig mellan dessa två teorier (ibid:288f). 

 

Giotas egen forskning har sin grundsyn i att eleverna, precis som de vuxna, har egna 

erfarenheter och kunskaper. De kan reflektera över sitt sätt att agera både i och utanför skolan. 

De har mål och drömmar och vet att ta ansvar för sina handlingar. Således blir en elevs tankar 

om skolan precis lika mycket värda som lärarens. Giotas syn på elever har sin bas inom 

sociologin som har sin upprinnelse i utvecklingspsykologin under 1970-talet. Det var en sorts 

protest mot dåtidens etablerade teorier om människans motivationsutveckling. Diskussionerna 

handlade om att forskarna ville ha till stånd ett teoretiskt paradigmskifte där människan sågs 

som både en aktiv och en agerande (fysisk och social) individ i sin omgivning (ibid:289). 

 

Klassrumsundervisning kan antingen uppmuntra eleverna till lärande eller på olika sätt hindra 

lärande från att äga rum. Vilka krav och förväntningar läraren har på eleverna är av stor 

betydelse. Lärarens signaler till olika elever i en klass har visat sig spela en avgörande roll för 

hur eleverna mår och presterar. Skoluppgifterna och andra aktiviteter inom skolan har också 

visat sig spela en viktig roll för vilken typ av motivation eleverna kommer att känna för 

skolarbetet. Mängden uppgifter och även variationen av dessa är av vikt för elevernas intresse 

då det hjälper eleverna att skapa ett grundintresse som sedan kan hålla i sig när uppgifterna är 

av varierande slag. Det är även viktigt hur läraren väljer att presentera en uppgift eller en 

aktivitet som ska göras i skolan. Om läraren kan väcka ett intresse och en nyfikenhet för 

situationen i fråga och få eleverna att förstå att det är av relevans för dem själva, då kan 

eleverna aktivera ett personligt mål med skolarbetet. Uppgiften eller aktiviteten ska inte vara 
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för svår men inte heller för lätt. Är svårighetsgraden för låg blir aktiviteten tråkig. Är den 

istället för hög kan den lätt skapa ångest och huvudbry för eleven. Ames menar (ref. i Giota s. 

297) att uppgifter och aktiviteter baserade på särskilda mål som kan uppnås relativt snabbt 

kan hjälpa eleverna att känna en högre grad av kompetens då de uppnått målen. Uppgifter 

som tar kort tid att lösa skulle inverka positivt på eleverna. Annan forskning visar dock att en 

blandning av kort- och långsiktiga mål också har en positiv effekt på elevers motivation. Som 

lärare är det viktigt att inte blanda olika sorters mål som har olika tidsaspekter eftersom detta 

kan bli alltför rörigt för eleven. (ibid:296f) 

 

Bedömningen av eleverna påverkar också vilken sorts motivation eleverna kommer att känna. 

Att, som lärare, offentliggöra elevernas provresultat kommer med sannolikhet att resultera i 

att eleverna utvecklar en strävan efter prestationsmål. Eleverna kommer i tysthet att börja 

jämföra sin egen skolprestation med varandra. Forskning visar att elever gärna jämför sig med 

de kunnigaste i klassen. De inser kanske sina begränsningar gentemot andra elever på ett 

ganska tidigt stadium och på detta reagerar de flesta elever på två olika sätt. Antingen börjar 

de undvika lärandesituationer där de annars kunnat få en chans att utveckla den förmåga eller 

det ämne de tror sig vara dåliga på, eller så blir de tävlingsinriktade och börjar tävla 

sinsemellan. (ibid:297f) 

 

Något annat som påverkar elevernas motivation är sättet läraren återkopplar och ger respons 

på de uppgifter eleverna utför. Återkopplingsprincipen ingår i Fords målteori men finns 

representerad i samtliga motivationsteorier. Gemensamt är att alla är överens om att väsentlig 

återkoppling har en stor del i elevens fortsatta utveckling mot ett slutgiltigt mål. Att 

återkoppla är viktigt, eftersom individen då kan tillägna sig information som kan vara av vikt 

vid fortsatt arbete. Återkopplingen kan även ha effekt på elevens tankar om den egna 

sakkunskapen. Möjligt är att eleven, genom återkoppling, får upp ögonen för positiva tankar 

om sig själv och det den har presterat hitintills. Detta kan driva eleven att fortsätta arbetet med 

en positiv grundsyn. Ames menar (ref. i Giota s. 298) att återkoppling fungerar bäst om 

läraren låter eleven förstå att små misslyckanden på vägen är en bit av lärandeprocessen samt 

att hårt arbete är betydelsefullt för att åstadkomma lärande (ibid:298). 

 

Elevdemokrati betonas som en del i att göra elever mer motiverade inom skolans väggar. 

Ames tanke om detta är att elever som får möjlighet att ta kontroll och bestämma i vissa 

avseenden i skolan får ett ökat intresse för skoluppgifterna. Som lärare kan man låta eleverna 
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delta i olika beslut som ska tas och som har relevans för elevernas situation. Corno och 

Rohrkemper (ref. i Giota s. 299) vill poängtera att eleverna måste ha vissa kvalifikationer för 

att kunna hantera ett sådant ansvar. De menar att små barn eller elever med 

inlärningssvårigheter inte kan besitta den form av kompetens som krävs för att ta viktiga 

beslut rörande en hel klass. Ames svar till detta blir att elever som inte är mogna eller helt 

enkelt oförmögna till elevpåverkan antagligen inte heller kommer att påverkas positivt 

motivationsmässigt (ibid:299). 

 

Sammanfattningsvis vill Giota slå ett slag för att vi vuxna måste bli mer införstådda med att 

det är elevernas perspektiv vi ska utgå ifrån, för att få en bättre fungerande skola. Den 

pedagogiska miljön måste förändras, så att den passar alla elever och lärare måste ta mer 

hänsyn till de olika elevgrupper som finns och lära sig att se deras specifika behov av 

motivation. För att kunna göra detta krävs det att barnet eller tonåringen hamnar i centrum 

och att elevens perspektiv och position i samhället hamnar i fokus. Underlaget för ett 

fungerande elevperspektiv är respekt för varje elevs personlighet, det enskilda 

människovärdet och de särskilda behov som behöver uppmärksammas och arbetas med. Att 

som lärare känna till och acceptera dessa punkter är dock inte samma sak som att i ord och 

handling använda sig av dem i skolan. Elevperspektivet i skolan innebär att läraren känner till 

och accepterar varje elev samt upptäcker och för fram deras positiva sidor. Kan läraren möta 

eleven på elevens villkor synliggörs plötsligt det faktum att eleven har många dimensioner 

och att de positiva egenskaperna kan uppväga de negativa. (ibid:300f)  
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5 Resultat 
 

Under detta kapitel ges en presentation av de fem lärarroller som resultatet kommer att bygga 

på. Det presenteras i huvudsak genom citat, men även i mer sammanfattande stycken. Under 

fyra teman behandlar vi resultatet av studien.  

 

 

5.1 Lärarroller  
 

Vi har placerat lärarna i den roll vi anser att de befann sig i majoriteten av intervjutillfället 

samt den lilla kunskap vi har om dem sedan tidigare. Placeringen av lärarna är dock inte 

permanent utan varierar beroende på den fråga som ställdes och vi anser att som i det dagliga 

livet, iklär vi oss olika roller beroende på omgivning och situation och med anledningen av 

detta är inte alla roller representerade under de olika temana.  

 

Den traditionella läraren har stor ämneskunskap och är auktoritär i sin lärarroll. Lägger 

tyngdpunkten på den klassiska litteraturen såsom Strindberg och Kafka. Här har vi valt att 

placera Bertil.  

 

Den lagarbetande läraren anser att det är kollektivet som ansvarar för både planering och 

genomförande av allt lärararbete. Vill inte stå ensam bakom något beslut och vill ha klara mål 

och riktlinjer att arbeta efter. Här har vi valt att placera Gunilla.   

 

Den ”unga” läraren är relativt ny inom yrket men måste inte vara av ung ålder. 

Karaktäristiskt för denna roll är flexibilitet och öppenhet för förändringar. Är positiv till sin 

yrkesroll och har en genomgående positiv elevsyn. Karina, Diana och Eva har vi valt att 

placera här.  

 

Den ungdomliga läraren påminner om den unga läraren i mångt och mycket men har längre 

yrkeserfarenhet och ett annat professionellt förhållningssätt. Därav finns en stark koppling 

mellan namnen den ”unga” och den ungdomliga. Här har vi valt att placera Anna.  
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Den handledande läraren vill inte vara auktoritär om det inte är nödvändigt. Guidar eleverna 

mot personliga mål. Fredrik hamnar under denna kategori av lärare.  

 

 

5.2 Lärarnas inställning till skönlitterär läsning i skolan 
 

Inom detta tema kan vi utkristallisera fyra olika typer av lärarroller som dominerar. Typiskt 

tänkande för den traditionella läraren är följande citat:  

 

Dels tror jag att man utvecklas språkligt när man lär sig 

litteratur för man får ett bättre ordförråd och man får en bättre 

känsla för språket överhuvudtaget både när det gäller 

meningslängd och ja, formuleringar som jag sa innan. Emm.. 

sen så är det ju så att skönlitteraturen, när man tänker på 

klassiker, är en del av vårt kulturarv och då tycker jag att jag 

som lärare har ett ansvar att föra vidare… faktiskt---Ehh, sen så 

tror jag också att precis som när man ser film, man ser olika tv-

program, vissa program i alla fall så reflekterar man över sin 

egen vardag när man läser litteratur, man jämför sig kanske 

med den personen som det handlar om, man kan känna igen sig 

i miljöer eller andra beskrivningar, det kan ju vara moraliska 

problem som dyker upp i boken som huvudpersonen råkar ut 

för. – Eva 

 

Det finns så himla mycket som man får mer indirekt genom att 

läsa skönlitteratur. Du får grammatiken, känsla för språket, 

nyanser, du kan öka din läshastighet, ordförrådet. Du blir 

allmänbildad det kan faktiskt bli på köpet fast man kanske inte 

tänker på det. – Diana 

 

Gemensamt för de traditionella lärarna är att de anser att skönlitteratur bidrar till att utveckla 

språket, både vad gäller grammatik och ordförråd. Denna typ av lärare håller även den 
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klassiska litteraturen högt. Författare som ständigt återkommer hos dessa lärare är Strindberg, 

Kafka, Defoe, Voltaire och Boccaccio.  

 

Den andra lärartypen som framkom var den lagarbetande läraren som ser läsning av litteratur 

som ett ansvar, som först och främst ligger på skolan och lärarkollektivet.  

 

Det är jätteviktigt... Men sen just i skolan... Det som är ett stort 

bekymmer ... vi har ju inte tiden att läsa.. men jag tycker ändå 

att skolan måste hjälpa till att få dom att läsa.. Det ger så 

jättemycket tycker jag...jätteviktigt.. – Gunilla  

 

 

Den ”unga” läraren är mer ”nytänkande” och ser läsning som ett nöje och värderar inte i 

samma utsträckning som den traditionella läraren litteraturen som hög och låg.  

 

Jamen det väl klart att det är viktigt. Det är ju så här va, det är 

ju som jag brukar säga till dom att… Jag är ju av den åsikten 

att det är viktigare att du läser än vad du läser. Jag är definitivt 

ingen sån moraltant som delar in litteraturen i bra och dålig. – 

Anna 

 

Men en 20-30 sidor, är inte boken bra, väck med den ta en ny. 

Här ska vi inte ta död på något intresse genom att tvinga folk att 

läsa.- Anna 

 

Att litteraturen ses mer som en port till känslomässig utveckling och skapande än 

språkutveckling är typiskt för den handledande läraren. Litteraturen ses också som en källa till 

allt tänkande.  

 

Det är väldigt viktigt för skönlitteraturen klär ju egentligen alla 

tankar som man diskuterar.– Fredrik  
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Men att dom läser tycker jag är viktigt. Å då inte traditionellt att 

man ska tillägna sig språket utan för att det öppnar upp 

kreativitet och fantasi.– Karina  

 
 

 

5.3 Lärarnas definition av motivation 
 

De lärare som intervjuades kan placeras i fyra olika roller beroende på deras definition av 

motivation. Den traditionella läraren ger morot och lust som definition på ordet motivation.  

 

Ja, jag vet inte något annat än att det är en morot, någonting 

som får mig att vilja göra det här. Det måste vara det som är 

motivation. Antingen det att jag ska ha ett bra betyg eller att 

förhoppningsvis är något annat också. – Bertil  

 

Lust..och det är ju inte alltid så lätt med lust..för ibland kan ju 

lite morot också göra att man får motivation. – Gunilla  

 

I definitionen av motivation uttrycker den lagarbetande läraren mål och mening som en viktig 

ingrediens.  

 

Det är när jag känner att det här har jag nytta av, tror jag. De 

alltså det här, de är a och o, det är det absolut viktigaste. Att få 

eleverna motiverade. – Anna  

 

 

Den ”unga” läraren ser motivation som någonting som finns i individens inre, vilket tar sig 

uttryck i vilja och glädje.  

 

Det är en inre drivkraft, en vilja. Att göra någonting som 

kommer inifrån. Skulle jag nog säga. - Diana  
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Ja, om man är motiverad att göra någonting, då vill man göra 

det och då måste det finnas skäl för att man ska göra 

någonting… ehh.. det är väl det som jag tycker är motivation 

och den definitionen som olika uppslagsverk tar upp kan ja 

tänka mej … – Eva 

 

Den handledande läraren ser motivation som ett steg i att få eleverna mer engagerade i sin 

läsning. Han vill så ett frö i eleverna och hoppas sedan på att detta ska blomma ut till något 

större.  

 

Motivation de e å få eleverna intresserade, att få dom 

engagerade. – Fredrik  

 

 

5.4 Lärarna i motivationsarbetet 
 

När det rör lärarens roll i motivationsarbetet synliggörs fem lärartyper. Den traditionella 

läraren anser att motivationsarbetet är en del av läraryrket. Detta arbete sker individuellt utan 

hjälp från andra lärare.  

 

Ja jag har ju en viktig roll eh …jag har en jätteviktig roll för det 

är många som aldrig har sett en bok. Eh men då gäller det ju att 

va lyhörd för, eller i alla fall kunna hitta den här elevens….nu 

kommer det såna här klyshor, var den eleven står. Men alltså eh 

jag jag tycker jag  har en jätteviktig roll och jag att det är snudd 

på, nu är jag ute på hal is kanske, tjänstefel att inte inse att man 

har den rollen. – Karina  

 

Den lagarbetande läraren ser arbetet med att motivera eleverna som ett gemensamt ansvar 

lärarna emellan och den handledande läraren vill just agera mer som en handledare än en 

lärare.  
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Det är svårt..jag tycker att vi har ett gemensamt ansvar där 

faktiskt...– Gunilla  

 

Den ”unga” läraren och den ungdomliga läraren tycker att arbetet med att motivera elever är 

gemensamt, då den förstnämnda ser ett samarbete mellan alla individer och den sistnämnda 

ett samarbete mellan lärare och elev.  

 

Jag måste ju ha en av de absolut viktigaste rollerna där, ja 

förutom bibliotekarien och kompisar och så men alltså när det 

gäller att rikta sig till en klass generellt och så så måste den ju 

vara jätteviktig naturligtvis, det måste jag ju va. – Anna i rollen 

som den ”unga” läraren  

 

Jag tycker jag har en ganska stor roll men det hänger inte bara 

på mig som lärare tycker jag för vissa elever vill inte läsa och 

det finns vissa elever som kanske tycker att det är jobbigt för att 

man inte är så bra på att läsa eller man kanske tycker det är 

ointressant eller vad det nu än är. Givetvis ska jag försöka gå in 

och motivera så långt det går men i slutändan ligger ändå 

ansvaret på eleven. Ehh.. så att en stor roll tycker jag att det 

spelar men  ehh.. ja, en del ansvar ligger på eleven också. – Eva 

i rollen som den ungdomliga läraren  

 

 

Hur lärarna motiverar elever beroende på om de är läsglada eller lässvaga varierar 

lärartyperna emellan. Även här finns ett samband mellan den ”unga” och den ungdomliga 

läraren. Den ungdomliga läraren vill koppla litteraturen till elevens intressen och den ”unga” 

läraren vill hitta karaktärer i litteraturen som eleverna kan identifiera sig med. Att koppla 

skönlitteratur till elevernas intressen menar dessa lärartyper ska hjälpa eleverna att väcka sitt 

intresse för läsning. Den lagarbetande läraren vill skapa en förförståelse hos eleven genom att 

själv ”forska i” vad eleverna har för intressen och behov.  

 

Det är från situtation till situation: Man försöker på olika sätt. 

Det handlar om att välja rätt avsnitt, rätt bitar. Ge dom något 
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som kan sticka ut som de kan tycka är kul. Sedan när de har läst 

det, prata om det på ett sätt så att dom ser att det också gäller 

dom, att det också gäller idag. Även om det är en text kanske 

skriven på 1700-talet. Att här finns ju grejer ....Att det finns 

kopplingar till vår tid. På något sätt. - Bertil i rollen som den 

”unga” läraren   

 

…då försöker jag kolla till exempel intresse sport, ok läs nån 

roman, faktabok om fotboll, någon roman om fotbollsspelare, 

om huliganer. – Fredrik i rollen som den ungdomliga läraren  

 

När läraren uppfattar eleven som läsglad eller läsvan motiverar den traditionella läraren 

eleven genom att bredda deras intag och introducera så kallad ”finlitteratur”. Den ungdomliga 

läraren är lite av samma åsikt som den traditionella. Deras sätt att motivera eleven sker genom 

att utmana dem till att läsa något mer avancerat och sedan diskutera och analysera de lästa 

texterna. Den ”unga” läraren försöker presentera andra genrer för att motivera de mera 

läsvana eleverna och på detta sätt föra dem ett steg längre i deras läsutveckling.  

 

Ja, det gör man väl. Den kategorin elever, det kan var sådana 

som har läst allt av Dan Brown, Sagan om ringen, allt det.. 

Mängder av sådant. Då handlar det om att motivera dom till att 

som jag sa innan ta ett steg uppåt på den litterära skalan, utan 

att lägga en värdering i sig i det, men alltså att testa någonting 

nytt. Det kan ju också vara en utmaning att göra det. – Bertil i 

rollen som den traditionella läraren  

 

Man försöker ju peppa dem som verkligen inte gillar litteratur 

så att säga och man försöker peppa de som gillar att läsa också 

att hitta annan, andra genrer och lite svårare texter helt enkelt.  

– Eva i rollen som den ”unga” läraren  

 

Lärarna motiverar inte bara annorlunda beroende på om eleven är lässvag eller läsglad utan 

gör även skillnad beroende på vilket program eleverna går. Merparten av de intervjuade 

lärarna anser att yrkeselever är svårare att motivera till läsning av skönlitteratur än teorielever. 
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Den traditionella läraren anser att det är en fördel att få arbeta med elever som läser på 

studieförberedande program, eftersom de eleverna ofta redan har ett grundintresse för att läsa 

och inte kräver det tyngre motivationsarbetet. Den ”unga” läraren menar att den ultimata 

lärarsituationen är att få undervisa både yrkes – och teorielever och anser också att det handlar 

om att möta alla elever där de befinner sig oavsett program. Den ungdomliga läraren 

individanpassar oavsett program men har ändå fördomar om yrkes- och teorielever. Men 

genom att vara medveten om sina fördomar kan denna lärartyp ändra dem.  

 

För jag eh…målet är att liksom bli presenterad i bokvärlden eh, 

nä det skiljer sig inte speciellt mycket, kan inte säg det. Eh det 

är klart att det är lättare att få NV-eleverna att gå ut och välja 

en bok men då kommer vi till såna där dumma saker – får jag 

MVG om jag läser en tjock bok? – Karina i rollen som den 

”unga” läraren  

 

Tyvärr så har man ju förutfattade meningar eller jag har haft 

det i alla fall, att när jag då har undervisat på 

handelsprogrammet (ohörbart) så väljer jag ju oftare enklare 

litteratur än vad jag väljer till samhällsprogrammet. Och det 

gör jag. Men sedan tycker jag ändå att de programmen har 

närmat sig varandra mer de senaste åren så det är inte säkert 

att en handelsklass är mindre läsmotiverade än en 

samhällsklass – egentligen. – Eva i rollen som den ungdomliga 

läraren  

 

 

5.5 Lärarnas tankar kring eleverna gällande motivation och läsning  
 

Att ge eleverna mening med vad läsning ger och mål och riktlinjer med arbetet tycker den 

lagarbetande läraren är av stor betydelse. Viktigt anser de också är att ha en positiv inställning 

till det de ska undervisa om.  
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Jag har faktiskt som motto att alltid, oavsett om jag läser 

litteratur med eleverna eller om vi gör något annat projekt med 

argumentation eller de ska hålla muntliga föredrag, oavsett vad 

det är de ska göra, tycker jag att jag måste motivera VARFÖR 

vi gör det --- Ja, det tror jag och där måste jag ju verkligen se 

upp eftersom jag kanske inte är lika mycket litteraturvetare 

(ohörbart)  för mitt ämne som språkvetare, att, att när jag då 

introducerar en bok så måste jag ju göra det på ett entusiastiskt 

sätt. – Eva 

 

Man behöver ju inte luras men..men på något vis får en det 

va...eller jag tänker att det här kommer du aldrig att klara. Då 

är det ju inte lönt att presentera den här boken för då vet ju 

jag...Jag försöker … se deras nivå..för att läsa..hur snabbt de 

läser och vilka böcker som kan…Men det här är tidskrävande så 

ibland..missar man ändå och vissa är inte mottagliga...men 

hade man haft mindre grupp så hade man haft mer tid att jobba 

så... – Gunilla  

 

Den ”unga” lärarens inställning bygger på att dennes entusiasm gentemot en arbetsuppgift 

smittar av sig på eleverna. Att alltid signalera positiv förväntan är också viktigt.  

 

Nånstans måste man utgå ifrån, å det måste man signalera 

väldigt klart att man tror att dom ska lyckas med detta. Om jag 

säger att nu ska vi läsa Kim Novak badade aldrig i Genesarets 

sjö så kan jag ju inte säga att ja några av er kommer inte läsa ut 

den ni andra kommer att tycka om den.. men jag måste ju på 

nått vis signalera att den här kommer alla klara av att läsa. Så 

att dom har någon positiv förväntan på sig, å så väntar sig nån 

att jag ska läsa å sen när dom kommer in i det så är den bra 

va.--- Man ska alltid signalera positiv förväntan. – Karina  

 

Om man själv är entusiastisk inför någonting och känner sig 

motiverad så tror jag absolut att det smittar.. Om man vänder 
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på det hela så.. om man är alldeles omotiverad och det känns 

hopplöst och resonerar så här att jag kan aldrig motivera 

eleverna till någonting.. Då har jag ju redan på förhand dömt ut 

dom eleverna som inte är motiverade..Så att jag tror nog väldigt 

mycket..Det är nog en form av ledaregenskap..tror jag..Lärare 

är väldigt mycket ledare. - Diana 

 

Det är väl olika hur man motiverar..jag har haft en tuff period 

nu..då känner jag också att jag har haft svårt att motivera för 

jag har inte varit lika glad själv. --- . Och tycker jag om 

någonting..naturligtvis lättare att prata för någonting som jag 

själv gillar. – Gunilla  

 

Den ungdomliga läraren står i stort för samma åsikter som den ”unga” läraren men uttrycker 

vikten av ett bra klimat i klassrummet och en bra relation mellan lärare och elev, vilket ses 

som en förutsättning för att motivationsarbetet ska fungera.  

 

Det handlar nog väldigt mycket inte bara om hur dom motiverar 

utan det handlar nog om läraren i sig och den relation dom har 

till läraren i fråga...Det är nog snarare den..det som kan 

motivera och påverka. – Bertil 

 

Det tror jag.. Jag tror... jag tror mycket med att man ser 

varandra, respekterar varandra, man lyssnar på varandra och 

med lite humor tror jag man kommer långt också … Det här är 

så subtila små nyanser som man sänder ut.. som dom uppfatta 

tror jag.. – Diana 

 

…att bara komma igenom..försök..Ni behöver inte läsa, förstå 

allt, men att man ändå höjer sin tröskel litegranna.. Gunilla  

 

 

Den handledande läraren tycker att det är viktigt att eleverna känner förtroende för sin lärare 

för att kunna uppnå bästa resultat i motivationsarbetet.  
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Om jag går ut mindre som lärare och mer handledare så tror 

jag att dom litar på mig. Men om jag talar om för dom att detta 

ska ni läsa, detta bör ni läsa på gymnasiet i början av ett läsår 

när man inte känner dom då tror jag det är kört, utan man får 

närma sig dom. --- Jag har den handledande rollen därför jag 

vill att dom ska upptäcka själva men jag alltså rullar fram 

kartan. – Fredrik  

 
 
Den ”unga” läraren nämner även den sociala bakgrunden som en avgörande faktor för 
läsintresset.  
 
 

Ja dels handlar det självklart om hemtraditioner också va. Det 

kan man ju inte komma ifrån. Och vi vet att de som inte har 

någon utbildning deras barn går i mycket större utsträckning på 

de här praktiska programmen. Det är ju det ena. Sen finns det ju 

en annan grej också och det är att bland dom sprids ju sedan en 

kultur av att man ska absolut inte tycka att det är roligt..Då 

sticker man ut om man skulle säga att det här är bra och 

spännande. Eller att jag har läst en bok...Jag har hatar att 

läsa..Då är man häftig. Det är två krafter som verkar.  – Bertil i 

rollen som den ”unga” läraren  

 

 

Jag jobbar på ett gymnasium som, xxx (skolans namn) har ju 

ganska många elever med en social bakgrund som är 

problematisk och det gör väl också att många elever har 

mycket annat att tänka på än vad det är som händer i skolan 

och därför blir ju inte, att läsa en bok kan bli bara jobbigt för 

många. – Eva i rollen som den ”unga” läraren  
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5.6 Sammanfattning av lärarrollerna 
 

För att slutligen sammanfatta och synliggöra de fem lärarrollerna ännu lite mer kommer nedan 

en kort summering av respektive rolls framträdande egenskaper.  

 

Den traditionella läraren – Är tämligen ”klassisk” i sin roll då till exempel stor 

ämneskunskap, vikten av att läsa klassisk litteratur och den auktoritära lärarrollen har blivit 

synliggjorda under bearbetningen av resultatet. Den traditionella läraren anser även att läsning 

av skönlitteratur bidrar till ett mer utvecklat ordförråd och en bättre känsla för språket. 

Motivation är här förknippat med lust. 

 

Den lagarbetande läraren – Menar att det är lärarkollektivet och skolan som helhet som har 

det stora ansvaret rörande planering och genomförande av litteraturläsning. Denna typ av 

lärare är noga med att ha klara mål och riktlinjer att rätta sig efter i undervisningen. 

Motivation handlar här om mål och mening och i bemötandet med eleven är det extra viktigt 

att förmedla klara direktiv och ha en positiv inställning. 

 

Den ”unga” läraren – Är relativt ny inom yrket men behöver inte vara av ung ålder. 

Flexibilitet och förändringar ses som något positivt som bör tas till vara. Den ”unga” läraren 

är i stort positiv till sitt yrke och till eleverna och vill absolut inte dela in litteraturen i ”bra” 

eller ”dålig”. Begreppet motivation karaktäriseras här av glädje och den fria viljan att göra 

något. I bemötandet med elever i motivationsarbetet anses entusiasm som smittar av sig vara 

ett vinnande koncept. Denna lärartyp är även medveten om att elevers sociala bakgrund kan 

påverka intresset för läsning.  

 

Den ungdomliga läraren – Påminner i stort om den ”unga” läraren men har längre 

yrkeserfarenhet och stundtals ett mer professionellt synsätt. Att ha ett bra klassrumsklimat och 

en god relation till eleverna anses viktigt för att kunna motivera i en positiv riktning. 

 

Den handledande läraren – Vill inte ta på sig en auktoritär roll om tillfället inte kräver det 

utan vill istället guida eleven mot personliga mål.  Att läsa är viktigt, eftersom det bidrar till 

kreativitet och stimulans. Motivation handlar om att skapa ett engagemang för läsningen. Det 
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är av stor vikt att eleven känner förtroende för sin lärare. Först då kan båda parter mötas och 

motivationsarbetet kan bli meningsfullt. 
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6 Analys 
 

Skolverkets rapport (ref. i Taube) säger att läsning är relevant, eftersom den som läser 

tillägnar sig information och kunskaper. Verhoeven & Snow (2001) för samma resonemang 

kring läsning och inhämtandet av kunskap och menar vidare att läsning bidrar till kunskap om 

människors erfarenheter.  Per Olov Svedner (1999) anser att skönlitterär läsning bidrar till 

förbättring av den muntliga och skriftliga förmågan. Den traditionella läraren är av samma 

åsikt då hon ser på läsning som ett sätt att utveckla många färdigheter. Hon nämner bättre 

ordförråd, bättre känsla för språket, bättre förståelse för grammatik samt en generell 

allmänbildning som viktiga delar.  Verhoeven & Snow (2001) menar att studenter oftast 

väljer böcker de är bekanta med sedan tidigare och som studenterna anser är lätta att förstå. 

Den traditionella läraren säger att många elever lätt fastnar i en genre och har läst allt av till 

exempel Dan Brown och Sagan om ringen – trilogin. Han tycker att läraren i det läget har en 

skyldighet att få eleven att utvecklas ytterligare genom att läsa annan litteratur.  

 

Håkan Jenner (1987) anser att inre drivkraft är en viktig komponent i motivationsarbetet. Det 

menar även den ”unga” läraren i vår studie som ger denna definition av motivation. Denna 

lärartyp säger att det krävs en inre vilja eller drivkraft för att kunna känna sig motiverad. 

Vidare menar Jenner att yttre mål som till exempel betyg kan vara en motivationshöjande 

faktor. Detta håller den traditionella läraren med om då han eller hon ger samma exempel på 

yttre påverkan. Den ”unga” läraren menar också att betyg som motivationsfaktor kan innebära 

att eleven egentligen inte tycker om att läsa, men gör det för att eventuellt få ett högt betyg. 

Som exempel ger den ”unga” läraren att en högpresterande elev kanske avser att välja en 

tjock bok endast i syfte att få ett MVG i betyg.  

 

Att ha realistiska mål är enligt Jenner avgörande, för att upprätthålla motivationen samt att 

inte ställa för höga krav då det kan leda till att eleven redan från början ger upp. Den 

ungdomliga läraren berör detta när hon menar att det viktigaste med läsning är att försöka ta 

till sig lite av boken, med förhoppningen att eleven inte ger upp utan kan tillägna sig något 

och höja sin ”tröskel”. Risken med att tvinga elever att läsa litteratur de inte uppskattar kan 

vara att läraren dödar deras läsintresse. Detta poängterar den ”unga” läraren. Hon menar att 

om boken fortfarande inte blivit intressant efter 20-30 sidor, gör eleven rätt i att lägga ifrån 

sig den och leta efter en ny, mer passande. 
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Per Revstedt (1986) menar att motivationsarbetaren, för att kunna göra ett så bra arbete som 

möjligt, bör ha en positiv grundinställning till människans förmåga att förändras och 

utvecklas. Grundinställningen påverkar motivationsarbetarens attityd till sin förmåga att 

kunna motivera. Jenner (2004) har samma tankegångar som Revstedt. Hans resonemang 

bottnar i att motivation och bemötande är starkt kopplade till varandra. Han säger också att 

positiva förväntningar hos läraren mer sannolikt leder till bättre resultat hos eleven och större 

möjligheter att lyckas med en specifik uppgift. Pygmalioneffekten är ett begrepp som ofta 

används i detta sammanhang. Med detta menas att förväntningar kan fungera som 

självuppfyllande profetior, där positiv förväntan leder till bra resultat och vice versa. Viktigt 

är även att läraren har förmågan att vara självkritisk i sitt bemötande. Den ”unga” läraren 

tycker att en positiv attityd gentemot eleverna smittar av sig på dem. Därmed menar hon att 

det är viktigt att läraren visar att hon eller han tror på eleverna och att de kommer att klara av 

de uppgifter läraren gett dem. Gör läraren inte detta dömer denne redan på förhand ut 

eleverna.  Revstedt fortsätter med att förklara vikten av att leva i samspel med andra 

människor. Människan är i behov av att interagera med andra människor. Den ”unga” läraren 

belyser vikten av ett bra samspel mellan lärare och elev. Vidare menar denna lärartyp att ett 

bra samspel karaktäriseras av att individerna ser, respekterar och lyssnar på varandra.  

 

Enligt Revstedt är alla människor motiverade, men motivationen kan antingen vara latent eller 

manifest. Med latent menas att den inte är synlig utåt, utan är i viloläge. Manifest är den 

däremot när motivationen är synlig. Motivationsarbetet handlar i stort om att få den latent 

motiverade att övergå till att bli manifest. Både den ”unga” och den ungdomliga läraren vill få 

fram vikten av att relatera skönlitterär läsning till elevernas intressen och göra det möjligt för 

dem att identifiera sig med litteraturen. Kopplingen ska hjälpa eleverna att få dem mer 

intresserade av att läsa skönlitteratur.  

 

Joanna Giota (2002) menar att en viktig faktor som främjar motivationsarbetet i skolan är att 

läraren besitter förmågan att se varje elev som en unik person med ett specifikt 

människovärde. Den handledande läraren är i sitt resonemang som just en handledare inne på 

samma spår som Giota. Han anser att hans roll som lärare är att guida varje enskild elev mot 

sitt mål genom att presentera ett ämne och sedan låta eleverna själva undersöka och upptäcka. 

Giota betonar också starkt pedagogiskt ledarskap och goda förhoppningar om elevernas 

förmåga att lära som två viktiga faktorer i läraryrket. Den traditionella läraren tycker att 
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förmågan att motivera eleverna är av sådan vikt i läraryrket att den kan ses vara tjänstefel att 

inte kunna göra det. Även den ”unga” läraren ser förmågan att motivera elever som en viktig 

del i läraryrket. Hon anser vidare att det är en viktig egenskap att kunna motivera för en 

lärare, då läraryrket till stor del består av att kunna leda.  

 

I sin artikel talar Giota om hur begreppet motivation är flerdimensionellt. Hon menar att 

individens tolkning av sin egen duglighet, sina känslor och attityder inför en viss situation 

samspelar mot yttre mål. Jenner utgår från en huvudfråga i sin definition: ”Vad är det som får 

människor att röra sig?”. Imsen menar att motivation är det som ger upphov till handling, 

håller den vid liv och ger den meningsfullhet. Hon anser även att motivation kan vara av både 

inre och yttre karaktär. Vår undersökning visar på samma vidd gällande 

motivationsbegreppet. Vi har kunnat utkristallisera fyra olika definitioner. Den traditionella 

läraren definierar motivation som en morot och lust till att göra något. Den ”unga” läraren ser 

motivation som en inre drivkraft som kommer inifrån. Den lagarbetande läraren tycker att 

motivation kan beskrivas med orden mål och mening. Med detta menar hon att det är viktigt 

att eleven förstår meningen med att utföra en uppgift. Att få eleverna mer engagerade i sin 

läsning genom att så ett frö av nyfikenhet i dem är den handledande lärarens syn på 

motivation.  

 

Giota nämner vikten av att lärare bör ta hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter för att, 

utifrån dem, skapa en balans mellan erfarenheterna och skolans värld. Läraren måste vara 

uppmärksam på den roll han eller hon har och samtidigt försöka sätta sig in i elevernas 

situation. Den ”unga” läraren för samma resonemang som Giota och menar att den sociala 

bakgrunden är avgörande för hur elever ser på svenskämnet i allmänhet och läsning i 

synnerhet. Han menar dessutom att det till exempel i en yrkesklass lätt skapas en viss jargong 

som innebär att läsning inte är roligt. Vidare anser denna lärarroll att om det finns problem i 

elevernas sociala liv har de även svårt att fokusera på skolan.  

 

Giota presenterar Banduras kapacitetsupplevelsebegrepp som innebär att den föreställning 

som betyder mest för en individs välbefinnande är tron på vad man klarar av att genomföra.  

Att vilja och att orka genomföra något är två huvudord som presenteras i detta sammanhang. 

Det är mindre viktigt att från början kunna något men desto viktigare att ha förmågan att inte 

ge upp utan slutföra det man påbörjat. Den ungdomliga läraren är av samma åsikt. Hon menar 
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att det viktigaste är att försöka och att vidga sina vyer i läsandet, inte att tvinga sig genom en 

bok bara för att läraren tycker det.  

 

Giota menar även att det är viktigt att läraren och skolan lär sig att se världen utifrån 

elevernas perspektiv. Varje elev bör ses som en specifik individ med egna mål och drömmar 

och ska på ett vidare plan ses som en del av samhället och världen. Den traditionella läraren 

betonar detta då hon säger att läraren måste vara lyhörd och lära sig se var en elev befinner 

sig. Den lagarbetande läraren är inne på samma resonemang som den traditionella och anser 

att läraren bör forska i vad eleven har för intressen och behov och på så sätt kunna möta 

honom eller henne på vägen.  

 

Forskare som Lars–Göran Malmgren och Thomas Ziehe (ref. i Ulfgard) menar att 

igenkänning är viktigt för att läsning ska uppfattas som positivt och säger också att läsaren 

genomgår en konflikt i valet av litteratur. Alternativen är att antingen läsa sedan tidigare 

bekant litteratur eller för individen helt ny, vilket kan uppfattas som skrämmande. Den 

ungdomliga och handledande läraren är i detta sammanhang av liknande åsikt. De menar att 

kopplingen mellan elevernas intressen och valet av litteratur är viktigt. Att föra fram, för 

eleven, nya genrer betonar den ”unga” läraren som ett steg i att vidga läsintaget.  

 

Skolverkets rapport från 2001 nämner meningsfullheten med undervisningen för eleven som 

en avgörande faktor i ett livslångt lärande. Den lagarbetande läraren anser att det är av stor 

vikt att för eleverna motivera varför ett visst undervisningsmoment ska genomföras. Detta för 

att skapa förståelse och ett helhetsintryck hos eleven. Även Glasser menar att genom att 

använda sig av material som är väsentligt ökar elevernas intresse.  

 

Uppskattning och självförverkligande är de två sista punkterna i Maslows behovshierarki. 

Glasser har en jämförlig tankegång; att känna kärlek och tillhörlighet ses som ett av de mest 

fundamentala behoven. Den ”unga” och den ungdomliga läraren eftersträvar ett bra 

klassrumsklimat och en god relation med eleverna. Att eleven ska känna förtroende för 

läraren ser den handledande läraren som viktigt.  
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7 Diskussion 
 

Enligt Revstedt (1986) vill människan alltid ha en positiv grundsyn. Flertalet av de 

informanter vi intervjuat anser att de har en positiv inställning till läraryrket och eleverna. 

Efter transkribering av intervjuerna har vi funnit att några av informanterna stundtals visar på 

en mindre positiv grundsyn. Vad detta beror på är svårt för oss att säga, men en tanke är att de 

intervjuade lärarna ibland svarade som de trodde att det förväntades av dem. Jan Trost (1997) 

för detta resonemang och menar att det är vanligt att den intervjuade kan känna sig pressad att 

svara som den tror att intervjuaren önskar.  Vi tror också att det ibland kan vara svårt att 

bibehålla den positiva grundsynen om läraren arbetat under en längre tid. Därför kan det vara 

viktigt att lärare är medvetna om detta problem, och söker utarbeta olika strategier och forum 

för diskussion, konkreta åtgärder och reflektion över sin yrkesroll.  

 

Ett resonemang i Revstedts teori som vi finner intressant är diskussionen om latent och 

manifest motivation. Målet är att få de latent motiverade att bli manifest motiverade. Jenner 

(1987) poängterar risken med att sätta för höga krav är att till exempel om eleven blir rädd för 

att misslyckas och istället ger upp tidigt utan att försöka. Giota (2002) har samma tankegångar 

som Jenner då även hon talar om att elever känner press från många olika håll, från skolan 

men även från vänner och från samhället i stort. Då eleverna inte vill eller kan leva upp till de 

krav läraren ställer på dem finns risken att de istället går in i ett självdestruktivt beteende, 

vilket kan ta sig uttryck i till exempel utebliven läxläsning. Vi ser en koppling i dessa 

forskares tankar. Ställer en lärare för höga krav på sina elever och dessa även upplever att 

krav ställs utanför skolan kan det resultera i att eleverna känner prestationsångest. De elever 

som redan är latent motiverade fortsätter att vara det och de som är manifest motiverade 

riskerar att bli latent motiverade. Jenner menar att realistiska krav är en förutsättning för att 

eleverna ska kunna bibehålla sin motivation. Som blivande lärare tycker vi därför att det är av 

stor vikt att ställa krav som för eleven är möjliga att uppnå.  

 

Enligt Revstedt ligger grundorsaken till att man är latent motiverad på ett personligt plan eller 

i livssituationen. Giota för ett liknande resonemang då hon menar att motivation samverkar 

med individens hemmiljö och sociala miljö. Som lärare är det därför, anser vi, viktigt att 

ständigt hålla sig uppdaterad eller vara medveten om att elever har olika erfarenheter i sin 

ryggsäck. För att få elever intresserade av att läsa skönlitteratur anpassar lärare ofta den 
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genom att försöka hitta litteratur som eleven kan relatera till. Detta kan dock bli fel om eleven 

har någon dålig erfarenhet som den blir påmind om genom boken. Därför är det extra viktigt 

att läraren är à jour med vad som händer kring eleverna. Giota menar vidare att elever har 

olika sätt att handskas med motgångar i skolan, något som inom motivationsforskningen 

kallas coping. I vilken utsträckning eleverna kan bemöta dessa motgångar beror delvis på 

vilka beteenden eleverna lärt sig behärska samt hur han eller hon blivit bemött av sin 

omgivning. Viktigt för oss som lärare är det därför att vara medvetna om att elever reagerar 

olika på motgångar beroende på hur de lärt sig hantera dem samt vilka erfarenheter de har 

sedan tidigare.  

 

Vi är medvetna om att det kan finnas ett motstånd hos eleverna till att läsa litteratur de inte är 

bekanta med. Malmgren och Ziehe för ett resonemang kring just denna problematik. De 

menar att individen behöver känna igen sig i det den läser, då det främmande kan verka 

skrämmande.  

 

Att lärare och skolan har stor betydelse för elevers motivation är en tanke vi har haft med oss 

sedan vi påbörjade detta arbete. Vår tanke bekräftas genom Giotas tankegång. Hon säger att 

skolan, klassen och undervisningens utformning har stor betydelse för elevers motivation och 

menar därför att läraren har stor makt vad gäller att i positiv riktning påverka elevernas 

motivation. I och med att läraren har så stort inflytande på elevernas motivation anser vi att 

förmågan att kunna motivera är en väsentlig del av lärarens yrkesroll.  

 

Jenner (2004) talar om begreppet Pygmalioneffekt som innebär att förväntningar fungerar som 

självuppfyllande profetior. Med detta menas att positiva förväntningar leder till ett bra 

resultat. Som lärare är det därför avgörande hur han eller hon bemöter eleverna och vilka 

förväntningar som finns på dem. Vår undersökning visar att några av informanterna ser olika 

på yrkes- respektive teorielever. De har en förutbestämd bild av hur just yrkeselever är och 

denna bild är inte alltid så positiv. Att ha en sådan syn tror vi kan vara ”farligt” då den delvis 

hämmar läraren i sitt arbete och även påverkar elevernas resultat och syn på sig själva.  

 

Forskning visar att läsning av skönlitteratur är viktig på många sätt. Vi anser därför att den 

bör ta en markant plats i svenskundervisningen, då den bidrar till bland annat bättre 

språkkunskap men även personlig utveckling och förståelse för kulturer. Att lärare sedan är 

positivt inställda till läsning anser vi också är avgörande för hur elever uppfattar den.  
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Vi är medvetna om lärarens vikt i elevers motivationsarbete och vi tror att nyutexaminerade 

lärare har en bred kunskapsbas när det gäller just detta då det ständigt återkommande 

uttrycket i lärarutbildningen är ”eleven i centrum”. I och med att lärarens inställning till och 

förväntningar på eleverna är avgörande för hur eleven kommer att lyckas i skolan anser vi att 

lärare inte kan få för mycket information om ämnet. Vi tror också att alla människor i någon 

utsträckning har förutfattade meningar om andra individer och att vi är olika mycket 

medvetna om det. För att kunna arbeta med människor, i vårt fall elever, är det viktigt att vara 

medveten om sina fördomar då de spelar så stor roll i hur vi behandlar elever.  

 

Då det även framkommit i forskning att för höga krav från lärare och skola kan hämma 

elevers prestationer är det angeläget att lärare sänker sina ibland för höga krav, för att få sina 

elever motiverade. Det viktigaste är inte alltid att eleverna läser litteratur från pärm till pärm, 

utan att de får ta del av vad litteraturen har att erbjuda och att detta ibland sker genom till 

exempel kortare utdrag. Vi ska trots allt hjälpa eleverna - inte stjälpa dem och som den 

”unga” läraren uttrycker det: ”Här ska vi inte ta död på något intresse genom att tvinga folk 

att läsa”. 
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8 Avslutning 
 

Avslutningsvis följer i detta kapitel en slutsats där vi avser att besvara våra frågeställningar; 

Hur gör lärare för att motivera elever till läsning?, Hur individanpassar lärare sitt sätt att 

motivera elever till läsning?, På vilket sätt motiverar lärare elever till att läsa beroende på 

vilket gymnasieprogram de går?, På vilket sätt tror lärare att deras attityd påverkar elevers 

motivation? samt en diskussion kring och förslag på vidare forskning.  

 

 

8.1 Slutsats 

 
För att motivera elever till skönlitterär läsning har de intervjuade lärarna angett flera olika 

tillvägagångssätt. Att välja kortare stycken istället för hela böcker, att koppla litteraturen till 

elevernas intressen och att hitta karaktärer i litteraturen som eleverna kan identifiera sig med 

är några sätt. Viktigt nämner de även att det är att välja något avsnitt i litteraturen som sticker 

ut och som eleverna kan tycka är roligt. Några lärare är även noga med att förklara för 

eleverna varför de ska läsa en viss text. Detta för att motivera eleverna ytterligare. Läser 

elever redan mycket handlar det främst om att bredda deras läsande och höja svårighetsgraden 

på litteraturen. Är eleven däremot lässvag koncentrerar sig flertalet lärare på att hitta något 

intresse som eleven har för att koppla detta till litteraturen. Lärarna vill inte göra någon 

distinkt skillnad gällande valet av litteratur i en yrkes– respektive studieförberedande klass, 

men medvetna val förekommer. Då detta sker handlar det främst om att välja enklare litteratur 

till yrkesklasser.  

 

Alla lärare är medvetna om att deras attityd gentemot eleverna på något sätt påverkar och att 

det är viktigt att tänka på hur läraren bemöter eleverna. Denna medvetenhet tar sig uttryck på 

flera olika sätt. Ett synsätt är att vara positivt inställd till ett specifikt projekt när det 

introduceras, eftersom det annars ger eleverna ett negativt första intryck. Ett annat synsätt är 

att om läraren anser att eleverna inte är mottagliga för att bli motiverade har de redan på 

förhand dömts ut. Positiv förväntan och att signalera att man tror att eleverna kommer att 

klara av uppgiften är också viktigt i bemötandet med eleverna. Genomgående för lärarna är 

tanken att om alla ser, respekterar och lyssnar på varandra samt har lite humor så kommer 

man långt som lärare.  
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8.2 Vidare forskning  
 

En aspekt som vi hade tyckt vara intressant att undersöka är elevperspektivet kontra 

lärarperspektivet. I vår studie framkommer enbart lärarnas syn på läsning och motivation. 

Intresseväckande hade varit att få elevernas syn på lärarnas roll i motivationsarbetet. För oss 

var lärarperspektivet mest relevant utifrån vår nuvarande situation som nästan utexaminerade 

lärare, men längre fram hade elevperspektivet varit minst lika relevant.    

 

Vår studie jämför inte vad manliga och kvinnliga lärare tänker kring elever, läsning och 

motivation. Ett perspektiv att undersöka hade kunnat vara om det finns några skillnader i hur 

manliga och kvinnliga lärare tänker och agerar i detta avseende. Intressant hade också varit att 

se om det finns skillnader i hur lärare motiverar till läsning på friskolor och kommunala 

skolor och i så fall vilka dessa olikheter kan vara.  

 

Slutligen hade vi tyckt att det hade varit intressant att fördjupa vår studie och med ett större 

urval och en djupare metod, till exempel observationer. Detta hade kunnat resultera i större 

generaliserbarhet och mer utvecklade lärarroller.  
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      Bilaga 1 

Intervjuguide  
 
Presentation av den intervjuade läraren. (ålder, antal år som lärare, ämnen, 
klasser) 
 
Litteraturläsning: Hur viktigt anser du att det är att eleverna tillägnar sig 
skönlitteratur? 
 
Hur definierar du motivation? Vad är motivation för dig?  
 
Vilken roll anser du att du har när det kommer till att motivera elever till läsning 
inom svenskämnet i skolan? 
 
Anser du att alla elever behöver motiveras? 
 
Hur motiverar du dina elever att läsa? 
 
Hur skiljer sig ditt sätt att motivera beroende på elever/klasser? 
 
Tror du att din attityd till motivation påverkar eleverna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 
 



    

      Bilaga 2 
   

Intervjuguide med underfrågor 
 
Presentation av den intervjuade lärare. (ålder, antal år som lärare, ämnen, 
klasser) 
 
1. Litteraturläsning: Hur viktigt anser du att det är att eleverna tillägnar sig 
skönlitteratur i skolan? (lyrik, dramatik, noveller, romaner)  
 
2. Hur definierar du motivation? Vad är motivation för dig?  
 
3. Vilken roll anser du att du har när det kommer till att motivera elever till 
läsning inom svenskämnet i skolan? 
 
4. Anser du att alla elever behöver motiveras? 

- Kan du utveckla ditt svar? 
 

5. Hur motiverar du dina elever att läsa? 
- Har du någon speciell metod du utgår ifrån?  
- Hur motiverar du beroende på vilka texter som eleverna ska läsa? 

(romantiska romaner, fantasy, deckare, äldre texter, mer moderna texter)  
- Uppfattar du att det finns någon specifik genre som är extra svår att 

motivera eleverna till att läsa? Vilken? Vad tror du det beror på?  
 
6. Hur skiljer sig ditt sätt att motivera beroende på elever/klasser? 

- Motiverar du elever olika beroende på deras intressen för att läsa?  
- Anser du att du motiverar elever olika beroende på vilket program de går? 

(studie/yrkesförberedande program)  
- På vilket sätt motiverar du elever som du upplever läsglada/lässvaga?  

 
7. Tror du att din syn på motivation påverkar eleverna? 

- Tror du elevers motivation påverkas av din ”attityd” gentemot dem? 
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