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Sammanfattning 
 

Studiens syfte är att, utifrån ett elevperspektiv, nå fördjupad kunskap och ökad förståelse 

om studiemotivation hos elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

I denna studie är motivation det centrala med fokus på elevers studiemotivation. Elevers 

motivation till det egna skolarbetet kan vara högst varierande. I studien ställs även 

motivation i relation till elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. I dag finns begränsad 

forskning utifrån ett elevperspektiv och vi eftersträvar med denna studie att kunna bidra 

med ytterligare kunskap om hur elever beskriver motivation som en del i det egna lärandet. 

Genom semistrukturerade intervjuer fick åtta stycken mellanstadieelever i läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi, möjlighet att berätta om sina egna erfarenheter och 

upplevelser av sin undervisning och lärmiljö.  

Studiens resultat visar att flera faktorer påverkar elevernas studiemotivation, vilka 

framförallt kan kopplas till lärarens roll och undervisningens utformning. Resultatet visar 

också att relationer, både mellan lärare och elev men också elever emellan, påverkar 

studiemotivation positivt och negativt. Det förekommer olika drivkrafter som eleverna 

använder sig av för att motiveras i skolarbetet, drivkrafterna visar sig genom prestationsmål 

och lärandemål. Studiens slutsats är att lärmiljön i allra högsta grad påverkar elevernas 

studiemotivation. Till stor del påverkas studiemotivationen av undervisningens utformning, 

vilket innebär att läraren får en betydande roll.  
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1. Inledning    

Att läraren genom sin undervisning skapar motivation hos elever är inte enbart 

eftersträvansvärt utan också nödvändigt. “För att elever ska kunna utvecklas till effektiva 

och goda läsare krävs inte bara förmåga utan också en vilja att läsa” (Swalander 2009, s. 

189). Citatet betonar en grundläggande del i allt lärande som kan förstås som 

framgångsrikt, nämligen individens egen drivkraft. I denna studie är motivation det centrala 

med fokus på elevers studiemotivation. Elevers motivation till det egna skolarbetet kan 

vara högst varierande. 

I dagens samhälle ställs höga krav på förmågan att kunna läsa, skriva och att ta ställning till 

texter av varierande slag. Läsa och skriva är grundläggande färdigheter som genomsyrar all 

undervisning i skolan samtidigt som färdigheterna påverkar hela livet (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten [SPSM], 2018a). För de elever som dagligen kämpar med läs- och 

skrivutvecklingen, det vill säga elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, kan 

studiemotivation betraktas som en särskilt betydande del i undervisningen. Förutom 

motivationen till att lära menar Lena Swalander (2009) att motivation även har ett nära 

samband med en människas egen självbild, vilken läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i hög 

utsträckning påverkar negativt. Denna negativa inverkan avspeglar sig ofta i dessa elevers 

studieresultat. I sammanhanget blir därför elevernas uppfattning om sina egna förmågor 

och deras studiemotivation ytterst betydelsefull eftersom det påverkar prestationen i skolan. 

I dag finns begränsad forskning utifrån ett elevperspektiv. Vi eftersträvar att med denna 

intervjustudie bidra med ytterligare kunskap om hur elever beskriver motivation som en del 

i det egna lärandet. Enligt SPSM (2018a) är det oftast eleverna själva som vet hur de lär sig 

bäst. Därmed är det viktigt att göra elevernas egna röster hörda samtidigt som vi, i vår 

lärarprofession, är övertygade om att man från en tidig ålder kan ha ett stort inflytande över 

sitt eget lärande. Lärare som möter elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi antar en extra 

stor utmaning och därför är vår ambition också att bidra med kunskap som ska leda till 

bättre förutsättningar i lärandet för omnämnda elever. 
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1.1 Syfte och frågeställningar       

Syftet med aktuell studie är att, utifrån ett elevperspektiv, nå fördjupad kunskap om 

studiemotivation hos elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  

Syftet kommer att studeras genom en intervjustudie med grundskoleelever i årskurs 4-6. 

Det centrala för studien har formulerats i två frågeställningar: 

- Vilka faktorer beskriver eleverna i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ökar och 

minskar studiemotivationen i den egna lärmiljön? 
 

- Vilken betydelse beskriver eleverna i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att läraren 

har för den egna studiemotivationen? 

 

1.2 Disposition   

I det första kapitlet presenteras studiens intresseområde, syfte och frågeställningar samt 

centrala begrepp. I det efterföljande kapitlet återfinns en kunskapsbakgrund till aktuell 

studie. Kapitlet efter det inleds med en beskrivning av tillvägagångssättet för den 

litteratursökning som utförts och kommit att leda fram till en forskningsöversikt bestående 

av både nationell och internationell forskning. Uppsatsen leder fortsättningsvis vidare till 

teorikapitlet och sedan till metod och insamling av empirin. Därefter presenteras resultatet i 

sin helhet. I det avslutande kapitlet diskuteras både resultat och använd metod. Kapitlet 

innehåller också en sammanfattning av studiens slutsatser och våra tankar om fortsatta 

forskningsmöjligheter. 

1.3 Begrepp och definitioner 
I följande avsnitt är avsikten att definiera och tydliggöra ord och begrepp som är centrala 

för studien och det forskningsområde den befinner sig inom. Angivna definitioner 

återspeglar samtidigt vår förståelse av begreppen och ger därmed en idé om hur de är 

tillämpade i denna uppsats. Sammanställningen återges i bokstavsordning. 

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi: Läs- och skrivsvårigheter är övergripande begrepp som 

omfattar samtliga begränsningar i relation till att läsa och skriva som aktivitet. Det centrala 

för begränsningarna i fråga är individens svårighet att tillgodogöra sig skriven text. 

Svårigheterna har en varierad orsaksgrund och påverkas av flera olika faktorer, som 
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exempelvis bristfällig undervisning, svårigheter med koncentrationen eller för lite övning 

Dyslexi är ingen läs- och skrivsvårighet av generell karaktär och heller inte lika vanlig. 

Nedsättningen berör främst fonologi, som är en av flera språkliga funktioner. Fonologi 

kretsar kring språkets ljudmässiga form och är synnerligen relevant vid ordavkodning och 

att automatisera text. Nedsättningen återspeglar sig genom individens förmåga att läsa men 

också skriva (SPSM, 2018a; SPSM, 2018b).Vi har i denna studie valt att sätta ihop 

begreppen läs- och skrivsvårigheter och dyslexi till ett, såsom SPSM använder begreppen. 

När vi syftar till enbart diagnosen dyslexi kommer det att skrivas ut som ett ensamt 

begrepp.  

Motivation: En psykologisk term som är gemensam för de faktorer hos människan som 

väcker beteende och styr beteende i olika riktningar (Nationalencyklopedin [NE], 2018a). 

Håkan Jenner (2004) ger tre perspektiv på hur motivationen kan påverkas och menar även 

att dessa tre samverkar. Människans inre drivkraft sätter igång eller startar ett beteende 

eller en handling, medan människans målsträvan kan påverka motivationen genom 

exempelvis yttre mål och belöningar. Det sista perspektivet berörs av individens 

självförtroende i samband med om målen uppfylls eller inte. Begreppet motivation används 

av oss synonymt med studiemotivation eftersom det är motivation i skolsammanhang som 

vår studie riktar in sig mot. 

Scaffolding: Begreppet scaffolding kommer från engelskan och kan översättas med 

stöttning. Stöttning innebär ett tillfälligt stöd för att en person ska komma vidare i sina 

uppgifter och så småningom klara av på egen hand. Stöttningen är i allra högsta grad 

kommunikativ och syftar till att leda någon framåt mot nya kunskaper (Gibbons, 2013; 

Säljö, 2014). Begreppet kom att användas i en studie från 1976 av David Wood, Jerome S. 

Brunner och Gail Ross och har likheter med Lev Vygotskijs proximala utvecklingszon, där 

utvecklingen sker genom ett samspel mellan individen och en mer kompetent och erfaren 

person (Gibbons, 2013).   

Självuppfattning: Används av oss synonymt med självkänsla och självbild. En psykologisk 

term som är sammanbunden med människans känslor och värderingar om den egna 

personen (NE, 2018b).  

Återkoppling: Begreppets innebörd används synonymt med det för engelskans feedback 

och avser information från exempelvis en lärare gällande aspekter av den egna prestationen 
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eller förståelsen. Informationen tillhandahålls vanligen efter en instruktion eller uppgift och 

syftar till att tillgodose individen med kunskaper och färdigheter eller för att främja 

utvecklingen av särskilda attityder (Hattie & Timperley 2007).  



 

 5 

2. Bakgrund 
Följande kapitel är uppdelat i tre avsnitt med ett antal underrubriker. Tillsammans är 

avsnitten avsedda att ringa in och samspela med studiens syfte att, utifrån ett 

elevperspektiv, nå fördjupad kunskap om studiemotivation hos elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Kapitlet berör därmed elevernas utbildning, läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi samt olika faktorer som kan komma att påverka 

studiemotivationen.    

2.1 Utbildning för alla 
Utbildningen i den svenska skolan har många krav att leva upp till. I Skollagen (SFS 

2010:800. 1 kap. 4§) och grundskolans läroplan (Skolverket, 2011) fastställs att 

utbildningen inom det svenska skolväsendet ska främja och utveckla lärandet hos alla 

elever. Utbildningen ska också ge uttryck för lärande som eleverna upplever som lustfyllt 

under hela skoltiden men även i fortsatta livet. Skolan ska därför tillgodose alla elever med 

ledning och stimulans, för att få dem att i största möjliga utsträckning, växa i sitt kunnande 

och som personer.  

Bristen på ledning och stimulans skapar stora konsekvenser för elever. Enligt Skolverket 

(2014) blir ledning och stimulans i den ordinarie undervisningen ibland otillräcklig och 

adekvata stödinsatser blir ett medel för att alla elever ska nå läroplanens kunskapsmål eller 

de lägsta kunskapskrav som återfinns i kursplanen. I en sådan situation menar Skolverket 

(2014) att organisationen runt eleven måste ses över, både på individ-, grupp- och skolnivå. 

Aspekter som fördelning av resurser, pedagogiska metoder och hur lärmiljön är organiserad 

nämns som viktiga inslag att ta hänsyn till. Goda kunskaper runt dessa aspekter är ibland 

tillräckliga för att skapa förutsättningar för lärande. Extra anpassningar beskrivs som nästa 

steg till ett mer individanpassat stöd och dokumenteras i den framåtsyftande delen av 

elevens individuella utvecklingsplan vilken upprättas i de årskurser betyg inte förekommer.    

Likvärdighet genomsyrar det svenska utbildningssystemet men vad det egentligen innebär i 

skolverksamheten varierar. Utbildningen ska vara likvärdig inom respektive skolform 

oavsett utbildningsort inom landet (SFS 2010:800. 1 kap. 9§). I grundskolans läroplan 

(Skolverket, 2011) där mål och riktlinjer för utbildningen är fastlagda, utvecklas och 

tydliggörs denna likvärdighet. 
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En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att 

skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det 

finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla (Skolverket 2011, s. 3).  

Skolan ska genomgående verka för elevens bästa. I Skollagen (SFS 2010:800. 1 kap. 10§) 

uttrycks en allmän och medveten styrning mot det som olika i situationer, socialt som 

studiemässigt, förstås som det mest optimala för eleven.  

2.2 Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
Att lära sig läsa och skriva är grundläggande förmågor men utvecklingen av färdigheten är 

högst individuell. Torleiv Høien och Ingvar Lundberg (2013) menar att undervisning i 

läsning och skrivning ingår i skolans viktigaste uppdrag gentemot sina elever. Detta 

eftersom majoriteten av de uppgifter som utförs i skolan, bygger på att eleverna ska kunna 

läsa och skriva. Vidare uttrycks att de elever som lyckas mindre bra med att lära sig läsa 

och skriva får det svårt i skolan.  

Läsförståelseproblem kan ha att göra med olika orsaker. Enligt Høien och Lundberg (2013) 

finns det inget nära samband mellan teknik och intellektuell begåvning i läsinlärningen. En 

kognitiv svaghet förmedlas istället som en orsak till att inte tillgodogöra sig läsfärdigheten. 

Åsa Elwér (2009) förtydligar att det finns oerhört många läsare som inte når upp till de 

krav på språklig förmåga som aktiviteten kräver. Avkodning och förståelse är båda 

avgörande komponenter i läsningen. Medan avkodning innefattar ljudning, bokstavering, 

stavelseläsning och igenkänning förklaras förståelseprocessen handla om ett tankearbete 

(Høien & Lundberg, 2013; Elwér, 2009).  

Specifika svårigheter med läsförståelsen innebär en särskilt svår utmaning för skolan. Den 

grupp av läsare som har svårigheter med både avkodningen och läsförståelsen, är elever 

med specifika lässvårigheter (Elwér 2009). Elever med specifika lässvårigheter anses vara 

svåra att identifiera i skolan. Orsaker som nämns är att avkodning och läsning ofta likställs 

med varandra och att avkodningen blir mer synlig i den pedagogiska verksamheten än 

elevernas faktiska förståelse av det lästa. Elever med specifika lässvårigheter, har vanligtvis 

brister i framförallt arbetsminne och vokabulär. 
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Skrivsvårigheter har länge haft en mindre framträdande roll än svårigheter kopplade till 

läsning. Høien och Lundberg (2013) förtydligar att skrivprocessen handlar om mycket mer 

än att kunna skriva olika separata ord på ett korrekt sätt. Färdigheter som att skapa 

sammanhängande texter, avsnitt och meningar förklaras som en stor och väsentlig del av 

processen. Genom dessa ska idéer och tankar tydligt kunna uttryckas. Rättskrivning anses 

dock vara den del av skrivandet som länge dominerat i forskningssammanhang, men 

samtidigt förtydligas det faktum att den är synnerligen viktig. Stavfel förmedlas också ha 

en ytterst negativ laddning och vanligen förekommer en felaktig uppfattning om att 

bristande stavning samkör med en lägre tankeförmåga hos individen.    

Läs- och skrivsvårigheter kan vara olika ihållande och omfattande samt ge varierande 

följder. Elever som i de tidigare årskurserna visar sig ha svårt att tillägna sig läsfärdigheten 

kan göra det efter lite längre tid, utan några stödinsatser från skolan (Elwér 2009). Hos 

andra individer kvarstår svårigheterna i och med att de är av dyslektisk karaktär eller består 

av en språklig sårbarhet. Språkstörning är en logopedisk diagnos som innebär en språklig 

sårbarhet, vilket ofta visar sig genom att individen får svårt att förstå och eller att göra sig 

förstådd (Bruce, Ivarsson, Svensson & Sventelius, 2016; SPSM, 2015). Bruce et al. (2016) 

menar att begreppet språklig sårbarhet har en vidare mening än diagnosen språkstörning 

och syftar till att se pedagogikens och lärmiljöns roll i sammanhanget.   

Dyslexi har under lång tid varit en svårdefinierad term. Dyslexi eller svårigheten med 

skrivna ord, är enligt Høien och Lundberg (2013) termens betydelse på ordnivå och i sig en 

legitim förståelse. Själva definitionen av dyslexi har sedan det uppmärksammades 

vetenskapligt, återkommande skapat problem eftersom den felaktigt sammankopplats med 

individens allmänna begåvning. I de nyare definitionerna återspeglas det faktiska 

problemområdet, som är ordavkodningen och att svårigheterna hör samman med läsning av 

enskilda ord. Även om de nyare definitionerna bibehåller diskrepanstänkandet mellan 

intelligens och läsfärdighet, betonas inte avståndet dem emellan mer än att läsfärdigheten 

hos berörda elever är betydligt sämre i förhållande till vad dessa elever presterar i 

exempelvis ämnet matematik (Høien & Lundberg, 2013). 

Hur begreppet dyslexi definieras återspeglas i klassrumspraktiken. Stefan Gustafsson 

(2009) belyser att termens betydelse inte enbart är en fråga med akademisk innebörd utan i 

hög grad också en fråga av praktisk natur. Vad dyslexi innebär för individen och vilka den 

omfattar nämns som viktiga beståndsdelar i definitionen (Gustafsson, 2009). Høien och 
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Lundberg (2013) menar att beteckningen dyslexi kan fungera som ett utpekande men också 

som ett tydliggörande om att det handlar om en specifik funktionsnedsättning. Detta 

eftersom nedsättningen hos individer med dyslexi finns i det fonologiska systemet och 

leder till betydande och ihållande rättskrivnings- och avkodningssvårigheter.  

2.3 Studiemotivation och faktorer som påverkar 
Det finns olika typer av motivation och de kan även variera i styrka. Torkel Klingberg 

(2016) förmedlar att ordet motivation kommer från latinets motio som betyder rörelse. Ett 

särskiljande görs mellan två olika motivationstyper, yttre- och inre motivation. Den 

förstnämnda typen uttrycks handla om en yttre, konkret belöning som exempelvis pengar 

och betyg. Yttre belöningar, även om de i vissa situationer har effekt, anses ha en tendens 

att sänka individens intresse för aktiviteten. Därför värderas det inte som ett långsiktigt 

medel för att förbättra studieresultat. Inre motivation i form av egen strävan och 

målmedvetenhet mot det individen upplever som meningsfullt anses vara det mest 

avgörande för prestationen. Mikael Lundgren och Kent Lökholm (2006) tydliggör att 

begreppet motivation i sig inte säger något om vilket beteende som avses, utan att det 

snarare handlar om en förändring i beteendemönstret. Vidare beskrivs av Giota (2013) en 

önskan att lära som karaktäristiskt för inre motivation, där lärarens uppgift blir att 

upprätthålla och vägleda elevens intressen.   

Beröm kan fungera motivationshöjande om det används på rätt sätt. För att förstärka ett 

beteendemönster eller stärka en individs självkänsla delges ofta beröm, en så kallad positiv 

bedömning (Lundgren & Lökholm, 2006). Beröm är däremot inte alltid motivationshöjande 

och det måste uttalas på rätt sätt och vid rätt tillfälle för att effekten ska bli önskvärd. 

Beröm behöver även vara förväntad, specifikt och uppriktigt. “Beröm riktat mot förmågor 

bör i första hand handla om påverkbara sådana. Beröm skall i möjligaste mån öka känslan 

av kompetens hos mottagaren” (Lundgren & Lökholm 2006, s.51).  

2.3.1 Synen på lärande och undervisningen 

I lärandesituationen i skolan handlar motivation inte om att en elev har eller inte har 

motivation, utan istället om vilken eller vilka drivkrafter som aktiveras i just den specifika 

situationen. Det betyder att motivationen inte är generaliserbar och statisk utan föränderlig 

och bunden till sitt sammanhang. Elevernas prestationer och lärande är nära förknippat med 
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målinriktning, värderingar och känslor. Därför kan elevernas motivation till undervisningen 

påverkas av både uppgifternas utformning, vilket stöd eleverna får samt samspelet mellan 

både elever och mellan elev och lärare (Håkansson & Sundberg, 2012). 

Likaså är lärares och elevers syn på lärande av betydelse för motivationen och för att nå 

framgång. Martin Hugo (2011) menar att lärarens förhållningssätt gentemot elevgruppen är 

grundläggande. Liknande resonemang förs om skolans uppdrag gällande att ge samtliga 

elever meningsfull utbildning och skapa möjligheter för alla. Elever anses därför behöva 

lärandesituationer som har verklighetsförankring. “Det som avses vara på riktigt är vad de 

konkret upplever är på riktigt, både vad gäller innehåll och relationer” (Hugo 2011, s. 20–

21). Fler författare betonar på samma sätt klassrumskommunikationen och hur läraren 

tydligt behöver kommunicera vilka förväntningar som ställs, samt ge eleverna informativ 

återkoppling (Håkansson & Sundberg 2012). 

Som ovan belysts är lärarens undervisning betydelsefull för ett motivationsskapande 

lärande i skolan. Anna Tebelius Bodin (2017) beskriver hur lärare på olika sätt skapar 

motivation i skolarbetet. Dels genom att påverka elevernas tankeverksamhet i form av att 

ge dem en ny utmaning som de tidigare inte löst. Ett annat sätt är att ge eleverna 

självständighet i beslutstagandet inom ett begränsat urval. Till sist framförs delaktighet och 

ett tydligt syfte som andra effektiva ingångar för motivationsskapande i skolan.  

En ytterligare faktor som kan påverka motivationen i skolsammanhang är betyg. Kenneth 

Nordgren (2008) menar att betyg används både som en drivkraft till ansträngning men 

betygen kan också visa att arbetsinsatsen inte är tillräcklig. Vidare betonar Nordgren (2008) 

att betyg fungerar i både positiv och negativ riktning. Elever som får ett lägre betyg och en 

negativ återkoppling har större risk att få en låg självkänsla, vilket kan yttra sig i form av 

bristande motivation för de egna studierna. 

2.3.2 Skolsvårigheter och stödinsatser 
Elever i skolmotstånd ger både direkta och mer indirekta följder. Hugo (2011) 

uppmärksammar inte enbart försämrat självförtroende och motstånd till fortsatta studier 

som uppenbara konsekvenser, utan också ett mer allmänt negativt lärande där de egentliga 

förutsättningarna försämrats. Den huvudsakliga lösningen i en sådan situation anses i grund 

och botten handla om att individen måste nå fram till en förändrad inställning. 
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Individrelaterade faktorer och skolrelaterade faktorer är två olika sätt att se skolsvårigheter 

utifrån. I det första fallet belyses faktorer som social tillhörighet och kön medan bland 

annat förhållningssätt, relationsskapande, olika arbetssätt och stödinsatser räknas till 

skolans ansvarsområde. Dessa kan alla kopplas samman med lärarens undervisning. I 

förhållande till specialpedagogisk undervisning uppmärksammar Hugo (2011) det 

kategoriska- och relationella perspektivet. Det kategoriska perspektivet innebär att eleven 

förstås som bärare av sina svårigheter medan det relationella perspektivet menar att 

svårigheterna uppkommer i växelverkan mellan elev och miljö. Utifrån ett relationellt 

perspektiv uppstår därmed svårigheter i individens möte och interaktion med skolmiljön, 

dit hör det fysiska klassrummet, klasskamrater, lärare och hur undervisningen är 

organiserad. Med en sådan utgångspunkt handlar det om att arbeta med det som finns runt 

om eleven för att nå fram till positiv förändring.  

Det finns ett samband mellan studiemotivation och otillräckliga insatser från skolan. Karin 

Taube (2007) skriver att den naturliga nyfikenheten för läsning hämmas av återkommande 

motgångar. För att skydda sig förklaras individen inta en passiv inlärningsstil i vilken 

eleven gömmer sig från att fortsätta visa upp den egna oförmågan. Individens oförmåga 

förklaras i en sådan situation som ett resultat av bristande träning. Inger Fridolfsson (2015) 

lyfter fram träning som något grundläggande i alla lärandesituationer. “Det finns skäl att 

anta att under förutsättning att tillräckligt mycket tid ägnas åt aktiviteter som utvecklar 

läsningen i rätt riktning skulle antalet elever med läs- och skrivsvårigheter starkt kunna 

reduceras” (Fridolfsson 2015, s. 229). Klingberg (2016) förtydligar att skolan inte bidrar 

med någon garanti för att alla barn lästränar i lika stor utsträckning utan att det ofta är de i 

störst behov av aktiviteten som slutligen får minst av den. Att dubbla lästiden per vecka 

rekommenderas för dessa elever.   

Bristande lästräning är endast en anledning till elevers skolsvårigheter inom läs- och 

skrivområdet. Brist på strukturerad färdighetsträning och skicklig läsinlärningspedagogik är 

enligt Fridolfsson (2015) andra riskfaktorer som går att härleda till elevers 

studiemotivation. 

2.4 Sammanfattning 
I bakgrunden till vårt problemområde belyser vi att utbildningen inom det svenska 

skolsystemet ska skapa möjligheter för alla elever samtidigt som lärandet ska vara lustfyllt 
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och stimulerande. Om detta inte tillgodoses kan stora konsekvenser i utvecklingen uppstå, 

framförallt för elever i läs och skrivsvårigheter/dyslexi. Vidare beskrivs att grunden till 

olika läs- och skrivsvårigheter varierar precis som deras omfattning och ihållighet. 

Innebörden av begreppen läs- och skrivsvårigheter respektive dyslexi redogörs. Två 

motivationstyper, inre- och yttre motivation beskrivs. Där den inre motivationen påverkas 

av en målsträvan medan den yttre motivationen aktiveras av exempelvis belöningar. 

Avslutningsvis identifieras lärandesyn, didaktiska val i undervisningen och stödinsatser 

som betydelsefulla faktorer för elevers studiemotivation. I vår studie innebär det att 

studiemotivation kan ses från flera perspektiv inom skolan och elevernas lärmiljö, samt att 

studiemotivation är något föränderligt som påverkas av det unika sammanhang eleverna 

befinner sig i. 
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3. Tidigare forskning  

Vår avsikt med detta kapitel är att lyfta fram forskning inom vårt valda intresseområde där 

syftet är att utifrån ett elevperspektiv, nå fördjupad kunskap och ökad förståelse om 

studiemotivation hos elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Kapitlet inleds med 

redogörelse av genomförd litteratursökning och avslutas med en sammanfattning av 

tidigare forskningsresultat. 

3.1 Litteratursökning 
Olika tillvägagångssätt har använts för sökning av tidigare forskning. Första sökningen tog 

sin utgångspunkt i söktjänsten Primo, vilket gav en bred och allmän start. För att nå fram 

till vetenskapliga artiklar och avhandlingar fortsatte vi vårt sökande i ämnesdatabaserna 

Diva och Eric. Sökorden som användes var: motivation, läs- och skrivsvårigheter och 

dyslexi, samt den engelska motsvarigheten motivation, reading disabilities och dyslexia. 

Sökningen resulterade i ett begränsat antal relevanta träffar, sett till våra forskningsfrågor. 

De träffar vi upplevde som intressanta i förhållande till vårt intresseområde kom i flera fall 

att leda oss vidare till andra forskare, vars namn vi kunde använda oss av i fortsatta 

sökningar. Vårt slutliga urval består av källor i form av både forskningsöversikter, 

avhandlingar och vetenskaplig artiklar. Samtliga källor är referentgranskade (peer review) 

eftersom det är av yttersta betydelse för källans tillförlitlighet och kvalitet. Ambitionen var 

att hitta den senaste forskningen men då det totala utbudet visade sig vara begränsat, har vi 

fokuserat på vad som för vår studie upplevts vara av störst relevans.  

3.2 Lärmiljön och undervisningen 
Stora delar av den forskning om motivation som finns påtalar sambandet mellan individen 

och omgivningen. I skolsammanhang får därför läraren, undervisningen och elevens 

lärmiljö en betydande roll för elevernas motivation. Joanna Giota (2013) hänvisar till Ames 

forskningsöversikt som också menar att flera faktorer i undervisningen stödjer och 

utvecklar den inre motivationen. Utformningen av undervisningen och dess uppgifter är en 

av de större faktorerna. Likaså betonas mängden uppgifter och variationen för att eleverna 

ska bli intresserade av uppgiften och kunna upprätthålla motivationen. En annan viktig 

faktor för motivationen är hur uppgiften presenteras, och att läraren skapar meningsfullhet 

där eleverna ser nyttan i uppgiften (Giota, 2013).  
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Läs - och skrivsvårigheter har nära koppling med motivationen till att läsa och skriva. 

Catharina Tjernberg (2013) har genom klassrumsobservationer, formella- och informella 

samtal samt genom att studera dokument, undersökt och identifierat framgångsfaktorer i 

läs- och skrivundervisningen. I studien framgick det att en balans mellan form och funktion 

var betydelsefull för läs- och skrivutvecklingen. Det ansågs viktigt att vara vaksam över 

nya metoder och lärarna i studien poängterade att det inte handlar om vilken metod i 

undervisningen som används utan hur den används. Vidare nämns att anpassa 

undervisningen till gruppen och situationen som råder i klassrumsmiljön. En annan 

framgångsfaktor som visade sig i studien var att lärarna hade tydliga och klara mål med 

lektionerna, samt att de kopplade undervisningen till elevernas vardag och band samman 

det med specifika skolkunskaper. Lärarna förklarade att när eleven förstod syftet med 

uppgiften och vad den kunde användas till ökade elevernas motivation.  

Liknande resultat kan utläsas i Tanja Alatalos (2011) avhandling om skicklig läs- och 

skrivundervisning. I intervjusvar och enkäter, framkommer det att lärarna i studien 

eftersträvar att göra undervisningen lustfylld genom att utgå från elevernas kunskaper, 

förmågor samt tidigare erfarenheter och på så sätt hitta deras motivation. Studien visade 

även hur en del av lärarna saknade tillräckliga kunskaper om läs- och skrivutvecklingen 

och av den anledningen betonas lärarutbildningens betydelse för lärarnas kompetens. En 

konsekvens av bristande kunskaper blir att lärare väntar med insatser, vilket hämmar 

elevers läs- och skrivutveckling.   

Elever behöver utmanas och få stöttning för att kunna utvecklas i sitt lärande. Det framkom 

tydligt i studien av Tjernberg (2013) där eleverna uppmanades att klara lite mer än vad de 

redan kunde, något som lärarna var eniga om att eleverna skulle få erfara. Lärarna menade 

att det är viktigt att det finns en balans mellan utmanande uppgifter och det stöd som 

behövs för att klara uppgifterna. Denna form av stöttning skulle kunna liknas med 

scaffolding. Dan Reynolds och Amanda Goodwin (2016) har studerat hur olika former av 

scaffolding fungerar vid läsning och läsförståelse för elever med en bakgrund av 

lässvårigheter, där svårighetsgraden på texterna varit över deras förmåga. För att öka 

elevernas motivation användes bland annat spel, tävlingar på tid, belöningar och 

uppmuntran. Studien visade att lärarna i första hand försökte skapa en positiv lärmiljö och 

att de använde sig av spel och olika sorters tävlingar för att höja och bibehålla 

motivationen. Trots att eleverna studerades under en kortare period menar forskarna att 
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dessa olika sätt att stötta eleverna på, i kombination med att ha höga förväntningar på att de 

kan klara svårare texter, ökade deras motivation för läsning.  

När det kommer till elevens sociala miljö har kamrateffekterna hög inverkan på 

motivationen och lärandet, positivt som negativt. Enligt en forskningssammanställning av 

John Hattie (2009) kan kamrater bidra till att förstärka studieresultaten genom att hjälpa 

varandra kunskapsmässigt men även socialt och skapa en miljö där eleven vill vara. Likaså 

uttrycks att den höga påverkan, i positiv riktning, kan bli ännu högre om den negativa 

kamratpåverkan lindras. Kamraternas betydelse för motivationen kan också styrkas i 

studien av Elisabeth Ekegren Johanssons (2016), där åtta grundskoleelever i läs och 

skrivsvårigheter eller dyslexi intervjuats. Eleverna menar att kamrater är en viktig del av 

lärandet och en stor del i att det känns roligt att gå till skolan. Samtidigt bekräftas bilden av 

hur avsaknaden av kamrater påverkar motivationen och lärandet negativt. Känslor av 

utanförskap och avståndstagande gjorde att vissa elever försökte dölja sina svårigheter. 

3.3 Lärarens bedömning och återkoppling 
Studiemotivation går att nå genom formativ bedömning där eleven och lärarens förståelse 

syftar till att mötas. Joanna Giota (2006) beskriver, i sin artikel, återkoppling som något 

utmärkande för formativ bedömning och uttrycker att det är ett sätt för läraren att både öka 

och närma sig elevernas förståelse. Vidare uppmärksammas återkoppling som ett sätt att 

stödja och stimulera lärande och bana väg för elevers egen självreflektion. “Att lyfta fram 

elevernas egna resurser innebär att betrakta eleven som ett aktivt subjekt med egna 

erfarenheter och kunskaper, medskapare av sin omvärld, och inte som ett passivt objekt 

utsatt för omvärldens påverkan” (Giota 2006, s. 97). Återkoppling förmedlas även vara en 

metod för lärare att närma sig ett elevperspektiv och kan användas som utgångspunkt i 

strävan om att göra undervisningen mer tillgänglig för alla. 

Social anpassning i prestationssammanhang riskerar att göra bedömningssituationen 

otillförlitlig. Giota (2006) utgår också från att bristande kunskaper hos lärare om elevers 

motivation kan leda till felaktigheter i deras bedömningar. Detta eftersom elevers olika 

personligheter har en tendens att ta fokus från det som egentligen är relevant, det vill säga 

styrdokumentens mål och bedömningskriterier. 
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Otydliga kriterier för bedömning ger plats för lärarens allmänna värderingar. John Hattie 

och Helen Timperley (2007) problematiserar i sin artikel lärares bedömningsarbete. De 

menar att kännedom om de konsekvenser bedömningar leder till är av stor relevans, då de 

kan resultera i såväl kort- som långsiktiga följder för eleverna. Om syftet med 

bedömningen är att ge stöd och stimulans och på så sätt få eleverna att bibehålla 

studiemotivationen, behöver lärares bedömningar kretsa kring att skapa tilltro hos eleverna. 

Det kan göras genom att synliggöra den förmågan och de kompetenser eleven besitter. 

Återkoppling och bedömning är betydelsefullt för elevers motivation och lärande. Trygve 

Kvithyld och Arne Johannes Aasen (2011) redogör i sin artikel för hur motivationen i 

skrivprocessen kan påverkas av hur återkopplingen sker. En av återkopplingens grunder är 

att den ska vara motiverande, det vill säga återkopplingen ska få eleven att vilja arbeta 

vidare med sin text och det är därför viktigt att inte enbart textens brister betonas. En annan 

grundförutsättning som förmedlas är att återkopplingen sker i en dialog mellan läraren och 

eleven, att den individanpassas och görs förståelig för eleven, samt att den sker under 

skrivprocessen och inte i efterhand.       

Synlig undervisning och inlärning är en process bestående av flera faktorer. Enligt Hattie 

(2009) sker processen när lärande är det uttryckliga målet, tillräckligt utmanande och en 

dialog finns mellan lärare och elev runt bedömningen. Dessutom behöver det finnas 

uppgifter och kunskapskrav som samspelar med varandra, aktiv återkoppling mellan elever 

och lärare samt stöttande personer runt omkring. 

3.4 Lärandemål och prestationsmål 
Mål är en relevant del för motivationen och lärandet, men för individen innebär det olika 

saker. Hattie och Timperley (2007) menar att mål är viktiga men inte nödvändigtvis 

behöver vara utgångspunkten i lärande eftersom de kan upptäckas längre fram i 

lärprocessen. Giota (2006) gör ett särskiljande mellan lärandemål och prestationsmål, 

eftersom deras utgångspunkt är olika. Lärandemål utgår från att elevers lärande i skolan 

sker per automatik och utifrån deras egna uppsatta målsättningar, som att förbättra egna 

kompetenser. Studier som Giota (2013) presenterar har också visat att elever som arbetar 

mot sina lärandemål vanligtvis tar fler risker i skolarbetet, har en positiv attityd till lärande 

och föredrar utmaningar. Likaså anstränger sig eleverna mer och ger inte upp när de stöter 

på hinder.  
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Prestationsmål bottnar istället i att elever lär i riktning med yttre förväntningar som lärares 

eller föräldrars krav med avsikt att göra andra nöjda. Prestationsmål kan också kretsa kring 

elevers intelligens. Vanligen uppstår konkurrenssituationer i relation till prestationsmål 

eftersom ansträngningen blir ett medel för att nå socialt erkännande eller belöningar i form 

av exempelvis betyg (Giota, 2006).  

Utifrån ett normativt synsätt är lärandemål och inre motivation det som eftersträvas men 

forskningen pekar i en annan riktning. Giota (2006) förmedlar att lärandemål och inre 

motivation länge uppfattats som det rätta eftersom det skapar ett beteende hos individen 

som anses vara önskvärt. På samma sätt har prestationsmål och yttre motivation, det vill 

säga individens strävan efter mål som är utanför det egna behovet eller intresset, på motsatt 

sätt fått lägre ställning. Dock betonas att forskare i dag, alltmer frångår det synsättet. Detta 

eftersom prestationsmål trots allt genererar en ansträngning hos individen. Likaså anses 

prestationsmål och lärandemål kunna gå att eftersträva samtidigt, vilket benämns som 

multipla mål. Multipla mål beskrivs bestå av en blandning av kort- och långsiktiga mål och 

har visat sig, när de inte kommer i konflikt med varandra, leda fram till de mest 

framgångsrika skolprestationerna. 

Läraren kan genom sin kommunikation med eleverna nå stora framgångar. Jere Brophy 

(2008) har sammanfattat forskningsresultat runt motivation i klassrumspraktiken och dess 

verkan gentemot elevers studieprestation. I sin sammanställning har motivationens 

betydelse belysts från tre olika håll: sociala miljön, individens egen motivation och de 

värden individen uppfattar att olika aktiviteter har. Det som slutligen konstateras kretsar 

kring att lärare har stora vinster att nå i sitt arbete, och därigenom också eleverna, om de 

intresserar sig för motivationens olika drivkrafter och på ett lämpligt sätt kan fånga upp 

dessa hos respektive elev.  

3.5 Lärarens förväntningar och bemötande 
Motivation inte går att betrakta utifrån och Giota (2006) förklarar att förståelsen av 

motivation hos en annan individ grundar sig i olika iakttagelser såsom skriftliga, muntliga 

eller beteendemässiga. När det finns en konflikt mellan individens beteende och 

omgivningens normer och tankar värderas personen som icke-motiverad. Att 

samstämmigheten dem emellan går isär anses ha att göra med olika referensramar eller 

synsätt.  



 

 17 

Något av de svåraste inom läraryrket är tillgängliggöra motivation hos elever i emotionella 

eller beteendemässiga svårigheter. Giota (2006) menar att lärares kunskap om motivation 

därför är en högst väsentlig kunskap, i synnerhet för att kunna bedöma och bemöta elever i 

nivå med deras förmågor och förutsättningar. Enligt Giota (2013) är lärarens effekter på 

elevens lärande både direkta och indirekta. De krav och förväntningar läraren har på sina 

elever anses som indirekta och kan i sämsta fall hämma lärandet. Låga förväntningar på 

elever leder till att motivationen brister och att eleven därmed presterar sämre. Detsamma 

gäller för det motsatta, det vill säga om läraren har höga förväntningar på eleverna så 

presterar de därefter. En del forskning menar att elevers beteenden ses som avspeglingar av 

lärarnas förväntningar.  

Lärarens bemötande av elever i läs- och skrivsvårigheter är ytterst viktig. Flera elever i 

Ekegren Johanssons (2016) studie uttrycker vikten av att bli sedd och att i samstämmighet 

med eleven diskutera vilket stöd som behövs. Resultaten visade att lärarens bemötande var 

en av de mest betydelsefulla påverkansfaktorerna eleverna ville lyfta fram för att skapa en 

lyckad lärmiljö. I studien av Tjernberg (2013) framkommer liknande berättelser men då 

utifrån ett lärarperspektiv. Där konstaterade lärarna själva att vuxnas förhållningssätt och 

bemötande gentemot eleven, i framförallt det specialpedagogiska stödet, har betydelse för 

om eleven får positiva upplevelser och motiveras till lärande. 

3.6 Elevens attityder till lärandet  
Individens attityder framträder olika mycket. Giota (2013) förklarar att attityder eller 

individens positiva eller negativa värderingar inte behöver inte vara tydligt framträdande 

utan kan vara gömda eller omedvetna fram till att de efterfrågas. Det innebär att individens 

inre utsätts för ett yttre stimuli, vilket leder fram till en respons eller en attityd, som säger 

något om personens yttranden eller handlingar. 

Det finns inga tydliga samband mellan attityd och studieprestation. Giota (2013) menar att 

eventuella samband istället ofta träder fram tillsammans med förväntningar. De attityder 

och förväntningar individen har gentemot skolan anses vara desamma. Däremot är inte 

positiva attityder detsamma som en optimal lärmiljö trots att de har god inverkan på 

arbetsklimatet i skolan. “Positiva attityder stödjer intresset för lärandet om eleven får stöd 

av läraren i samspelet med varandra” (Giota 2013, s. 146). Läraren anses därför aktivt 
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behöva arbeta för att förena positiva attityder och förväntningar på lärandet för att på så sätt 

stimulera elevernas studiemotivation. 

Genom att underlätta känslomässig medvetenhet hos elever kan lärare stärka elevers 

läsande. John Pellitteri, Michael Dealy, Charles Fasano och John Kugler (2006) undersöker 

i sin artikel underliggande känslomässiga processer, det vill säga de processer som ger 

upphov till känslomässiga störningar. De underliggande känslomässiga processerna sätter 

de i förhållande till kognition, motivation och social funktion. Processerna omnämns som 

känslomässig intelligens och syftar till att bidra med en kunskapsram för att underlätta 

förståelsen för dessa processer hos elever i lässvårigheter. Både miljöanpassade och 

individinriktade insatser för att påverka lärande och social anpassning uppmärksammas. 

Insatserna kräver ett högst delaktigt ledarskap där läraren finns med och verkar för att 

skapa positiva känslor i den sociala dynamik som äger rum, såväl inom eleven som i dess 

omgivning eller i läsupplevelsen. Anledningen till det är att känslor påverkar eleven i flera 

olika avseenden, framförallt i hänsyn till aspekter som motivation, sociala relationer och 

tankearbete. I läsmiljön kan denna form av lärarinsats leda till ett ökat läsflyt hos elever. 

Genom att stärka förutsättningar i och för läsandet verkar läraren samtidigt för att öka 

motivationen till aktiviteten hos eleverna. 

3.7 Elevens självuppfattning 
Bemötande från både lärare och elever samt olika anpassningar av undervisningen, är 

faktorer som påverkar elevers självuppfattning. Anpassningar av elevens undervisning och 

stöd i form av segregerande åtgärdsstrukturer visade sig enligt Dennis Groths (2007) 

avhandling, påverka elevernas självbild och självvärdering negativt. Detta sett utifrån ett 

socialt perspektiv. I sin studie har han intervjuat både elever och specialpedagoger om 

stödinsatser, där eleverna upplevde det specialpedagogiska stödet som något positivt för 

lärandet. De ansåg att de fick den hjälp de behövde men i och med att de skiljdes från 

klassen uppstod kommentarer från klasskamrater. Känslor om att vara annorlunda och 

avvikande kom att framträda. Trots att specialpedagogernas ambitioner var att stärka 

elevens självbild och självförtroende visar studien att den sociala aspekten väger tyngre för 

elevens självuppfattning än stödet för lärandet. Betydelsen av en social samhörighet visade 

sig på liknande sätt hos eleverna som Ekegren Johnsson (2016) intervjuat. Skillnaden 

mellan studierna var dock känslan hos eleverna att inte duga eller att uppfattas som ett 



 

 19 

problem i klassrummet samtidigt som en oro uppkom av att inte kunna lika mycket som 

övriga kamrater i klassen.  

Elevens självuppfattning är en kritisk del i lärandet. Hur eleverna ser på sig själva beskriver 

Hattie (2009) som en av egenskaperna de tar med sig in i ett klassrum. Han betonar också 

att flera faktorer ligger till grund för vår självuppfattning. På så sätt behöver lärare ha en 

förståelse för vilka dessa faktorer är för att i sin tur kunna hjälpa eleverna att bearbeta 

misslyckanden och stärka självförtroendet och motivationen för att lära. Vidare har 

självförtroendet kopplingar till individens prestationer, vilket kunde utläsas i studien av 

Tjernberg (2013). Svårigheter med läsning och skrivning skapade ett lågt självförtroende 

hos eleverna och ett motstånd till att lära uppstod genom att undvika olika uppgifter. Det 

visade sig även att när det skapades förutsättningar för elever att lyckas började också 

självförtroendet att öka.  

Det går att använda den egna självkänslan på olika sätt. Elly Singer (2007) har genom en 

intervjustudie kartlagt vilka strategier 60 mellanstadieelever med dyslexi använder sig av 

för att motverka återkommande motgångar i sina studier. Det har gjorts för att belysa 

sambandet mellan hanteringen, motgångarna och självkänslan. Det visade sig att eleverna 

kom att använda sin självkänsla på olika sätt. Dels som ett medel att förstärka den egna 

kapaciteten att lära och dels för att förminska värdet av själva lärandet med avsikt att 

skydda den egna personen. I det senare fallet anses risken stor att motivationen för lärandet 

i hög grad påverkas negativt (Singer, 2007). 

Lärare är i behov att nå större insikt om kopplingen mellan dyslexi och självkänsla för att 

kunna bemöta svårigheterna på ett fördelaktigt sätt. Enligt Singer (2007) framkom det 

genom elevernas berättelser, att en del lärare saknade förståelse för elevers långsammare 

framsteg i stavning och läsning. På samma sätt framkom det att lärarens förmåga i vissa fall 

var otillräcklig angående att skydda elever i dyslektiska svårigheter gentemot oförstående 

klasskamrater. För många elever i studien blev det därmed viktigare att skydda självkänslan 

än att nå förbättringar i sina studiesvårigheter. För att förebygga en sådan utveckling bör 

lärare arbeta med åtgärder där även de minsta framgångarna uppmärksammas, oavsett 

ämne. Likaså bör de söka stöd hos föräldrarna, vilka i aktuell studie fastställs som 

elevernas största akademiska och emotionella stöd. Att bygga upp en positiv 

kommunikation belyses också som en viktig utgångspunkt. “The words and messages of 

the teachers can serve as buildings blocks that students can use to develop their own 
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adaptive self-talk for helping themselves persist in the face of failure.” (Singer, 2007 s. 

332). 

3.8 Sammanfattning 

Stora delar av den forskning om motivation som finns, påtalar sambandet mellan individen 

och omgivningen. I undervisningen betonar studier exempelvis tydliga och klara mål och 

ett lustfyllt lärande som utgår från elevernas kunskaper och erfarenheter som positivt för 

studiemotivationen. Forskning visar också att läs - och skrivsvårigheter har nära koppling 

med motivationen till att läsa och skriva och att lärares bristande kunskaper kan resultera i 

att elevers skrivutveckling hämmas. Genom utmaningar och stöttning från lärare motiveras 

och utvecklas eleverna i sitt lärande. Vidare visar studier att kamraterna har goda effekter 

för motivationen, särskilt för elever med diagnosen dyslexi. Studiemotivation går också att 

nå genom formativ bedömning där eleven och lärarens förståelse syftar till att mötas. 

Likaså blir återkoppling en metod för lärare att närma sig ett elevperspektiv. 

Lärare har stora vinster att nå i sitt arbete om de intresserar sig för motivationens olika 

drivkrafter och knyter an till dessa i sin undervisning, detta gäller särskilt i arbetet det 

specialpedagogiska stödet. Det finns inga tydliga samband mellan attityd och 

studieprestation, eventuella samband har att göra med egna eller andras förväntningar. 

Självuppfattningen hos elever i läs- och skrivsvårigheter påverkas ofta negativt, bemötande 

och anpassningar av undervisningen är därför viktiga att beakta. Sammanfattningsvis utgår 

större delen av den forskning vi presenterat från ett lärarperspektiv. Vidare kan vår studie 

bidra med kunskap utifrån ett elevperspektiv, som förhoppningsvis ökar kunskapen om 

elevernas studiemotivation och leda till bättre förutsättningar i deras lärande. 
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4. Metodologiska utgångspunkter  
I detta kapitel redogör vi för de metodologiska utgångspunkter som ligger till grund för 

studiens metod och analys. Vi har valt att utgå från hermeneutiken som forskningsansats då 

syftet med vår studie är att nå ökad förståelse, utifrån ett elevperspektiv, om 

studiemotivation hos elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Vår avsikt är således att 

förstå elevernas sanningar och vad de innebär för dem. Utifrån Ingrid Westlund (2015) 

förstås hermeneutiken som ett lämpligt val eftersom ansatsen handlar om att få tillgång till, 

samt förmedla informanternas egna erfarenheter och upplevelser av ett visst fenomen. 

4.1 Hermeneutiken och förförståelse  
Hermeneutiken har sitt ursprung i grekiskans hermeneutin, som betyder att tolka eller att 

urtolka och har en lång historia bakom sig. Hermeneutikens tillvägagångssätt handlar om 

att förstå, till skillnad från naturvetenskapen som kännetecknas av att förklara. 

Hermeneutikens uppgift blir därmed att skildra vad förståelse är, som också är grunden till 

humanvetenskapen. Förförståelse och fördomar hör samman med den mänskliga historiska 

existensen, det vill säga att historien och våra erfarenheter har alltid funnits där men följer 

även med i skapandet av ny förståelse (Thomassen, 2007). Resultat som framkommer kring 

de fenomen som studeras och tolkas i forskningssammanhang påverkas både medvetet och 

omedvetet. Det kan därmed vara en fördel att dokumentera och reflektera över de egna 

erfarenheterna kring fenomenet innan det ska studeras (Westlund, 2015). Detta gör vi 

genom att studera och diskutera litteratur kring fenomenet, som i vår studie är 

studiemotivation i relation till elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Vi reflekterar även 

över den erfarenhet och kunskap vi själva besitter i rollen som lärare i relation till studiens 

ämne. 

Erfarenheter och fördomar bildar en helhet, en förståelsehorisont, enligt Gadamer. Med 

horisont betonas en avgränsning för vad som rymmer det vi kan se och erfara. Denna 

horisont innefattar inte enbart våra tidigare erfarenheter utan är i ständig förändring. Detta 

genom att vi i förståelseprocessen möter nya insikter och kunskap som vidgar vår 

förståelse. Det kan liknas med en pendel som förs mellan våra fördomar och det vi försöker 

förstå (Thomassen, 2007). Med denna bakgrund är vår ambition att med en hermeneutisk 

ansats och vår förförståelse av skolan som hjälp, söka nya kunskaper och insikter om 

elevers studiemotivation i relation till deras läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 
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4.2 Hermeneutiska cirkeln  
Den hermeneutiska cirkeln, som mer skulle kunna liknas med en spiral, förklarar hur 

förståelsen hela tiden utvecklas genom ett tillstånd som pendlar mellan helhet och del av 

det material vi försöker förstå. Denna förståelseprocess växelverkan påverkar det fortsatta 

tolkningsarbetet, genom att förstå delarna bildas en fördjupning av helheten och tvärtom. 

Rörelsen som sker mellan helhet och del i tolkningsprocessen leder ständigt till nya insikter 

i förståelsen (Thomassen, 2007). Kontexten och sammanhanget är mestadels avgörande för 

vår tolkning och förståelse i denna process (Ödman, 2017). I vår tolkningsprocess innebär 

det att vi studerar och tar hänsyn till elevernas studiemotivation i relation till den lärmiljön 

de befinner sig i. I denna kontext eftersträvar vi även att öka förståelsen för hur detta 

påverkar elever i läs och skrivsvårigheter/dyslexi. 

Utifrån den hermeneutiska cirkeln kan vi med vår förförståelse i rollen som lärare, möta 

elevernas uppfattningar med utgångspunkt i det material som samlats in. Det leder i sin tur 

vidare till nya kunskaper och förståelser, vilket vi sedan beaktar i den fortsatta tolkningen 

av materialet.  

4.3 Tolkning och analysarbete utifrån hermeneutiken  
I analys- och tolkningsprocessen inom den hermeneutiska forskningen råder det enligt 

Westlund (2015) ingen generell arbetsstruktur eller arbetsgång. Detta i och med att forskare 

har olika förförståelse och angreppssätt när denne tolkar sitt material. Processen liknas 

dock som nämns ovan, vid en cirkel eller spiral där delar vägs mot helheten och tvärtom för 

att skapa nya insikter. 

Westlund (2015) uttrycker att det empiriska materialet, vilket i vår studie är elevintervjuer, 

inledningsvis bör studeras med en öppen och inkännande genomläsning. Detta för att se i 

vilken riktning materialet utvecklar sig. Genom att medvetandegöra sin förförståelse ökar 

möjligheterna för att minska avståndet i budskapet och kunskapen som materialet kan 

förmedla. Utifrån ett sådant synsätt kan vår förförståelse och tidigare erfarenhet av skolan 

och skolvärlden minska detta avstånd i tolkningsprocessen. Vidare betonas öppenheten 

eftersom forskaren många gånger studerar materialet med sina forskningsfrågor i tankarna, 

vilket kan ses som ett hinder för tolkningsprocessen.       
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5. Metod och datainsamling 
I följande kapitel återges en utförlig redogörelse av vårt metodval och det sätt metoden 

tillämpats på för att samla in den data vår undersökning består av. Inledningsvis beskrivs 

kvalitativ forskningsmetod och intervjun som metod för datainsamling. Därefter redovisas 

genomförandet av studien som inletts med en pilotundersökning, urvalet samt en 

presentation av de deltagande informanterna. Vidare presenteras, enligt hermeneutisk 

utgångspunkt, hur data har bearbetats och analyserats. Slutligen redovisas etiska 

överväganden och diskussion kring studiens tillförlitlighet.  

5.1 Kvalitativ forskningsmetod och intervju  
Vår undersökning är baserad på kvalitativa data vilken samlats in med en kvalitativ 

forskningsmetod, nämligen intervjuer. Metod likställs av Andreas Fejes och Robert 

Thornberg (2015a) med de specifika tekniker som forskaren använder för insamling och 

analys av data. Kvalitativa data kan vara olika till formen och produceras genom flera olika 

forskningsmetoder. Alan Bryman (2002) uttrycker att eftersom kvalitativ forskning anses 

vara en forskningsstrategi som kan anta många olika former, är den inte lika lätt att 

generalisera som många tror. Samtidigt lyfts det fram att det till viss del är nödvändigt att 

ringa in och precisera vad kvalitativ forskning är. Detta för att kvalitativa undersökningar 

ska gå att behandla som en egen forskningsstrategi. Martyn Denscombe (2016) förklarar att 

både ord, talade som skrivna, och visuella bilder är vida förekommande, men även att 

öppna frågor kan generera svar av kvalitativ karaktär.  

Metoden vi har valt för datainsamling tillhör gruppen kvalitativa forskningsintervjuer. 

“Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas 

synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var 

före de vetenskapliga förklaringarna” (Kvale & Brinkmann 2010, s. 17). Westlund (2015) 

skriver att korta intervjuer av mer strukturerad karaktär i forskningssammanhang inte tjänar 

sitt syfte, eftersom de säger mer om forskarens tankar än informantens. Vi valde därför att 

utgå från den semistrukturerade intervjun, för att nå fram till ett empiriskt material som ger 

informanterna möjlighet att utveckla egna erfarenheter och upplevelser. Karaktäristiskt för 

denna struktur, jämfört med strukturerade intervjuer, är att den som intervjuar har större 

frihet och flexibilitet att utforma frågornas ordningsföljd och anpassa intervjun efter 

informanternas svar (Denscombe, 2016; Bryman, 2011). Semistrukturerade intervjuer följer 
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även någon form av frågeschema eller intervjuguide med en uppsättning allmänt 

formulerade frågor. Denna intervjuform fokuserar främst på att informanten får 

möjligheten att utveckla sina svar. 

5.2 Urval  
Urvalet är ett resultat av både ett icke - sannolikhetsurval och ett subjektivt urval. Då vår 

studie är av kvalitativ karaktär och relativt småskalig har urvalet skett genom ett icke - 

sannolikhetsurval, där forskaren har en viss bestämmanderätt i urvalsprocessen 

(Denscombe, 2016). Urvalet har gjorts genom att vi eftersökt att intervjua elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Det kan därmed beskrivas som ett subjektivt urval eftersom 

informanterna har handplockats för att överensstämma med studien. Det är troligt att 

handplockade informanter på detta sätt är de som kan ge mest värdefulla data, en princip 

som också förmedlas som huvudtanken med ett subjektivt urval (Denscombe 2016). 

Urvalet begränsades av tidigt uppsatta avgränsningar för studien. En avgränsning i vår 

studie har gjorts genom att urvalsgruppen begränsats till elever i årskurs 4–6 samt att vi inte 

inkluderat elever med diagnosen språkstörning, något vi redogör närmare för i 

metoddiskussionen. 

Via etablerade kontakter, så kallade grindvakter, kontaktades inledningsvis speciallärare 

och specialpedagoger samt deras rektorer via mail. I mailet fanns ett informationsbrev 

(bilaga 1) med en förfrågan att utifrån vårt syfte få möjlighet att intervjua elever på skolan. 

Till en början återkopplade enbart fyra skolor, vilka skulle återkomma efter att de pratat 

med tänkta elever. Enligt Denscombe (2016) kan grindvakter ses som nyckelpersoner och 

vara betydelsefulla i processen att få tillgång till det fält som ska studeras. Trots kontakten 

med grindvakter skulle det dock visa sig ytterst svårt att få fram informanter att intervjua. 

Både tidsbrist, att skolan redan deltog i andra studier eller att elev och/eller föräldrar avböjt 

deltagande framfördes som skäl. Totalt har över 20 stycken skolor kontaktats, och slutligen 

kom åtta elever från fem olika skolor att delta i denna studie.   

5.3 Informanterna  
I detta avsnitt ger vi en överblick av de skolverksamheter och elever som ingår i studien. 

Hänsyn till informanternas integritet har tagits genom att de åtta eleverna som deltagit i 
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studien benämns med siffrorna 1–8, medan de fem skolverksamheterna som är 

representerade benämns med bokstäverna A-E.  

Eleverna i studien bor i en medelstor kommun i Mellansverige och har av specialpedagog 

eller speciallärare bedömts ha läs- och skrivsvårigheter eller fått diagnosen dyslexi. Hälften 

av eleverna bedöms vara i läs- och skrivsvårigheter och den andra hälften har fått 

diagnosen dyslexi. Det finns en spridning av eleverna mellan de olika årskurserna men 

fördelningen är relativt jämn. De fem skolor som finns representerade är förhållandevis 

jämförbara, sett till elevantal och elevunderlag. 

5.4 Pilotundersökning 
Inför elevintervjuerna genomfördes en pilotintervju för att säkerställa att informanterna 

skulle förstå frågorna, att frågor och svar sedan kunde knytas till våra forskningsfrågor, 

samt att intervjun höll sig inom ramen för den utsatta tiden. Alan Bryman (2011) betonar 

att en pilotundersökning är önskvärd och inte enbart för att säkerställa intervjufrågorna utan 

också för att se att undersökningen blir bra i sin helhet. Vidare menar Bryman (2011) att 

pilotundersökningar möjliggör att forskaren kan avgöra om informationen och 

instruktionerna till deltagarna är fullständig. 

Efter vår pilotintervju strukturerades och sammanställdes frågorna i en intervjuguide 

(bilaga 2). Då vi ansåg att pilotintervjun uppfyllde sitt syfte i fråga om förståelse av de 

frågor vi ställde, har de ursprungliga frågorna har inte förändrats och är desamma som i 

aktuell intervjuguide. Pilotintervjun gav oss även möjlighet att få en uppfattning om hur 

lång tid intervjuerna skulle kunna, vilket stämde väl överens med den utsatta tid vi tidigare 

föreslagit. Då vi anser att genomförandet av pilotintervjun är jämförbar med övriga 

intervjuer i studien ingår också denna intervju i datamaterialet.  

5.5 Genomförande av intervjuer	
Efter att vi fått klartecken från skolorna att elev och vårdnadshavare godkänt medverkan i 

studien (bilaga 3) bokades tid för intervju. Samtliga intervjuer har genomförts på elevens 

egen skola och tog mellan 25 - 35 minuter att genomföra. Anledningen till att eleverna 

intervjuades i sin ordinarie skolmiljö, bottnade i en strävan om att skapa trygghet, särskilt 

eftersom informanterna är barn (Bryman, 2011). Intervjusituationen i sig kan för den 

målgruppen upplevas som väldigt annorlunda och därför var det ur vår synpunkt viktigt att 
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omgivningen i övrigt inte förändras för mycket. För att genomförandet i högsta möjliga 

utsträckning skulle bli likartat bestämde vi oss för att låta en av oss genomföra och inneha 

rollen som intervjuare. I det momentet blev således endast en av oss synlig men i för- och 

efterarbetet är vi båda delaktiga. En mer utförlig motivering till nämnd uppdelning 

återfinns i metoddiskussionen. 

Alla intervjuer följde samma villkor och möjligheter men kom i viss mån att styras av val 

informanterna gjorde i förväg gällande filmupptagning. Samtliga åtta intervjuer spelades in 

med både mobiltelefon och dator. Detta med hänsyn till säkerhetsskäl då vi ville motverka 

att problem skulle uppstå med ljudupptagningen. Inga anteckningar gjordes under 

intervjun, utan först när eleven lämnat rummet. Att tillämpa denna strategi gjorde att 

intervjuarens fokus inte blev splittrat och att informanten kunde få fullständig 

uppmärksamhet. En faktor i utförandet vi däremot inte kunde påverka kom att gälla 

möjligheten att filma. Detta avgjordes i förhand genom det skriftliga medgivande som 

lämnats in. Endast tre av de åtta informanterna godkände att intervjun fick filmas. Vår 

önskan om att filma intervjuerna handlade till viss del om att skapa ett likartat 

tillvägagångssätt men främst om det Denscombe (2016) skriver angående att både verbal- 

och ickeverbal kommunikation fångas upp. Filmupptagning var också en viktig aspekt för 

oss med hänsyn till vårt tidigare val att inte möta informanten tillsammans i 

intervjusituationen. Däremot nämns filmupptagning som både störande och påträngande 

och att fördelarna med verktyget trots allt inte möjliggör bättre data än vad bara 

ljudupptagning åstadkommer (Denscombe, 2016; Bjørndal, 2005). 

Intervjuerna som genomfördes var som nämnt semistrukturerade och utgick från en 

intervjuguide (bilaga 2), vilken skapade flexibilitet i utförandet. Intervjuerna kom att 

inledas med en enkel och öppen fråga, något som Denscombe (2016) uttrycker är att 

föredra eftersom det lugnar informanten och gör individen mer bekväm med situationen. 

Därefter anpassades frågorna till vad eleven berättade och utifrån det ställdes även 

följdfrågor. Genom exempel och förtydliganden fick eleverna också bekräfta sina svar. I 

sammanhanget att intervjua barn, betonar Bryman (2011) vikten av att ge informanten tid. 

Detta gav även möjlighet till att kunna omformulera frågan i de fall informanten dröjde 

väsentligt länge med sitt svar och eller verkade osäker. Samtliga intervjuer avslutades på 

samma sätt med ett tack för att de ställt upp och varit delaktiga i studien. Flera av eleverna 

visade med sitt kroppsspråk men uttryckte även att de uppskattade att få delta i vår studie.  
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5.6 Bearbetning och analysarbete 
Vår praktiska analys- och tolkningsprocess har med en hermeneutisk utgångspunkt 

genomförts i sju steg. Första steget i processen startade med att intervjuerna 

transkriberades allteftersom de genomfördes. Transkriberingar underlättar möjligheten till 

att göra detaljerade sökningar och att göra jämförelser i materialet, något vi tydligt kom att 

erfara. Då vi också letade efter underliggande strukturer och underförstådd innebörd, 

efterföljdes rådet om göra transkriberingen mer omfattande vilket resulterade i att 

intervjuerna nedtecknades i sin helhet. En tidskrävande uppgift men som samtidigt 

återupplivade och levandegjorde materialet i efterhand (Denscombe 2016). Informanterna 

och respektive skolenhet kom ur etisk synpunkt att kodas med hjälp av bokstäver och 

siffror och är synliggjort i resultatpresentationen. I steg två gjorde vi en öppen och 

inkännande genomläsningen av de transkriberade intervjuerna, vilket som nämnt är en 

strategi som förespråkas av Westlund (2015). I samband med detta moment gjordes egna 

fria anteckningar som vi senare delade med oss till varandra och jämförde. Genom den 

öppna och inkännande genomläsningen kunde vi på så sätt skapa oss en översiktlig 

helhetsbild av materialet. I steg tre påbörjades analysen av att hitta likheter och olikheter i 

elevernas svar, i relation till studiemotivation. Vi identifierade även svar som vi ansåg 

särskilja sig från mängden. I steg fyra färgkodades de frågor och svar där likheter och 

olikheter kunde identifieras. På så sätt kunde vi lättare analysera insamlade svar. 

Tillvägagångssättet liknar vad Fejes och Thornberg (2015) benämner som selektiv kodning 

eftersom enbart vissa delar av insamlade data behandlas på detta sätt. I steg fem 

kategoriserades svaren sedan i kategorier, vilka vi skapade utifrån våra forskningsfrågor. 

Totalt sett framkom fyra olika kategorier: Lustfyllt lärande, Undervisningens utformning, 

Stöttning från omgivningen och Drivkrafter för lärande. I steg sex gjordes en fortsatt analys 

av svaren. Genom en pendling mellan helhet och delar, har tolkningar gjorts av elevernas 

svar om studiemotivation i förhållande till deras lärmiljö. Samtidigt har det i sin tur ställts i 

relation till att eleverna i studien har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. I det sjunde och sista 

steget i analysprocessen skapades analysfrågor till det bearbetade materialet. Frågorna 

utformades utifrån de kategorier vi tidigare skapat: Vilka faktorer anser eleverna skapar ett 

lustfyllt lärande? Vilka faktorer i undervisningens utformning ökar eller minskar elevernas 

motivation? Vem eller vad i elevernas omgivning ökar eller minskar elevernas motivation? 

och Vilka drivkrafter har eleverna för att motiveras i sitt lärande? Analysfrågorna skapade 

ett större djup i våra tolkningar, vilket gjorde att fler faktorer inom samma kategori 
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hittades. Analys- och tolkningsarbetet fortsatte på så vis som tidigare beskrivits i en 

hermeneutisk cirkel eller spiral.  

5.7 Kvalitet, tillförlitlighet och generaliserbarhet	
Det är viktigt att genomgående inneha ett kritiskt förhållningssätt till den egna studien. Ett 

genomförande och en framställning som genomsyras av både hög kvalitet och god 

kompetens, är enligt Fejes och Thornberg (2015b) ett grundläggande krav för all slags 

forskning oberoende omfattning. Det finns flera kvalitetsbegrepp men en av dem mest 

centrala är tillförlitlighet eller trovärdighet. Fejes och Thornberg (2015b) förklarar att 

termen handlar om noggrannhet och systematik i relation till den totala 

forskningsprocessen. Aspekter av detta slag anses återspegla sig i erhållna resultat eftersom 

de är nära sammanhörande med datainsamling och analysarbete. Enligt Denscombe (2016) 

är bristen på överensstämmighet en riskfaktor både i den ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjun. Detta eftersom den data som samlas in både har en tendens att 

påverkas av den unika individ som intervjuas och kontexten individen befinner sig inom. I 

metoddiskussionen redogör vi därför för vårt sätt att försöka begränsa denna påverkan för 

att nå bättre tillförlitlighet.  

Ett överordnat begrepp för tillförlitlighet är kvalitet. I vårt fall representerar kvalitet en väl 

genomförd kvalitativ studie och kännetecknas av innovativt tänkande och kritisk analys 

(Fejes & Thornberg 2015b). Kvalitet anses för övrigt vara ett värde för forskarens 

färdigheter, något som vi upplever förstärkts genom det samarbete som bedrivits då våra 

styrkor och svagheter kompletterat varandra. Ett reflexivt förhållningssätt beskrivs som en 

nödvändighet i genomförandet av studier då det blir en fallgrop om forskaren inte kan 

reflektera över bland annat sitt metodval, teoretiska utgångspunkter och egna värderingar. 

Med utgångspunkt i hermeneutiken har vi i vår studie använt ett reflexivt förhållningssätt i 

framförallt förarbetet och analysen av vårt material, detta genom att se till våra egna 

erfarenheter och förförståelse.  

Det finns kvalitetsaspekter som i högre grad riktar sig till kvantitativ forskning men också 

kan användas inom den kvalitativa. Vi anser att det är rimligt att utvalda informanter blir 

tillfrågade eftersom de alla befinner sig inom urvalet och kan skådas som experter för 

studien. Detta eftersom vår målsättning är att skapa förståelse utifrån elevperspektivet. 

Använda metoder för datainsamling och analys, semistrukturerad intervju och hermeneutik, 
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förstås i hög utsträckning också undersöka det som de är avsedda att undersöka, det vill 

säga elevernas egna uppfattningar. Fejes och Thornberg (2015b) menar att denna 

kvalitetsaspekt, har sitt ursprung inom kvantitativ forskning men ibland även tillämpas 

inom den kvalitativa. 

Ovanstående överväganden kom att leda vidare till tankar rörande studiens möjligheter och 

måsten kring att vara allmänt applicerbar. Kvale och Brinkmann (2010) skriver att ifall 

resultaten från en intervjustudie kan bedömas som rimligt tillförlitliga är nästa steg att 

avgöra huruvida erhållna resultat också är generaliserbara. Innebörden av det handlar om 

resultaten går att överföra till andra situationer, kontexter och undersökningsgrupper eller 

ifall det enbart är avgränsat till att vara av ett särskilt och lokalt intresse. “Utifrån vår 

upplevelse av en situation eller en person föregriper vi nya fall, vi gör oss förväntningar om 

vad som kommer att hända i andra liknande situationer eller med liknande personer” 

(Kvale & Brinkmann 2010, s. 310). Citatet återspeglar något vi förstår som både vanligt 

och eftersträvansvärt men inte oproblematiskt att åstadkomma. I vårt fall kan, vad som 

beskrivs som en vanlig invändning inom intervjuforskning, ett lägre antal intervjupersoner 

orsaka kritik i relation till generaliserbarhet. Huruvida det egentligen är viktigt att kunna 

generalisera är enligt Kvale och Brinkmann (2010) en fråga som kan generera olika svar 

beroende på kunskapssyn, trots att kravet på samhällsvetenskapen är att resultaten ska vara 

generaliserbara.  

5.8 Etiska aspekter	
Vetenskapsrådet konkretiserar fyra huvudkrav för att skydda individen i 

forskningssammanhang. Dessa fyra huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren 

informerar berörda deltagare om studiens innehåll och syfte, samt villkoren för deltagande. 

I vår studie informerades i första hand rektorer och specialpedagoger eller speciallärare 

med ett informationsbrev om studien (bilaga 1) och en förfrågan om eventuella elever som 

kunnas tänka delta. Till de elever som tillfrågats och godkänt förfrågan skickades även ett 

informationsbrev hem till vårdnadshavarna. Informationsbrevet (bilaga 3) innehöll även en 

talong att fylla i om deltagande. Denna skulle godkännas av både elev och vårdnadshavare 

eftersom eleverna i vår studie är under 15 år. Därmed har samtyckeskravet blivit uppfyllt. 

För att säkerställa detta ytterligare, betonades innan intervjuernas start att deltagandet var 

frivilligt och att informanten när som helst kunde avbryta intervjun. I 
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konfidentialitetskravet betonar Vetenskapsrådet fortsatt individens anonymitet. För att i 

största möjliga utsträckning följa detta krav har inga namn på deltagare, skolor eller 

kommun kunna utläsas. All data och material har även behandlats med försiktighet för att 

motverka obehöriga att kunna ta del av det. Efter studiens slut och publicering i databasen 

Diva kommer allt material att kasseras, detta enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002).   
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6. Resultat 
I följande kapitel redovisas resultatet från genomförda elevintervjuer. Det empiriska 

materialet består av elevernas egna beskrivningar om deras lärmiljö. I 

resultatpresentationen besvaras våra forskningsfrågor om vad som enligt eleverna ökar eller 

minskar den egna studiemotivationen, samt vilken betydelse eleverna beskriver att läraren 

har i samma avseende. Varje informant benämns elev och har tilldelats siffran 1–8 samt 

bokstaven A - E som representerar skolan. Resultaten har strukturerats i fyra kategorier: 

Lustfyllt lärande, Undervisningens utformning, Stöttning från omgivningen och Drivkrafter 

för lärande. Kategorierna representerar de olika teman vi identifierat i insamlad data, vilka 

vi också redogör för i tidigare presenterad bearbetning och analysprocess. Aktuellt kapitel 

avslutas med en sammanfattning av det erhållna resultatet.  

6.1 Lustfyllt lärande 
I den första kategorin har vi främst identifierat och samlat faktorer som enligt eleverna 

fungerar motivationshöjande. Det vill säga sådant som anses göra lärandet roligt eller 

underlätta lärandeprocessen och därmed ökar motivationen till att genomföra det arbete 

som krävs. Faktorer som minskar motivationen och ett lustfyllt lärande kommer också att 

nämnas.   

Det framgår tydligt av elevernas svar att ett intresse skapas när lärarna gör undervisningen 

rolig. Rolig undervisning exemplifierar eleverna som när läraren skojar och presenterar 

uppgifterna eller arbetsområdet på ett spännande sätt: 

X är väldigt rolig, när hon berättar NO så berättar hon om blod och kärl och så och man lär sig 

mycke bättre när de är lite roligare. Hon gör de lite roligare (Elev C3).  

Han förklarar och sen brukar han säga nå mer spännande….och nått roligt samtidigt (Elev E7).  

Belöningar kan öka lusten att lära och eleverna beskriver olika typer av belöningar i 

undervisningen, även om det kan tolkas som att de inte förekommer i någon större 

utsträckning. Film är den belöning som eleverna främst lyfter fram och anses vara en bra 

belöning i skolan.  

Gul gillar mycke sånt, speciellt film är nog oftast de pris vi får och vi alla är nog hyfsat nöjda med 

de...för en film tar ju typ cirka heeela dagen, och man väljer oftas film hela dagen än bänken (Elev 

C3).  
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Två elever anser också att belöningar gör att de arbetar bättre. En av dem har som åsikt att 

eleven själv borde få bestämma över belöningens sort, ett förslag är en paus från arbetet: 

Ja, men om man får en belöning tycker jag att man borde får välja själv vad man vill göra...typ 

kanske ta en paus i typ 10 min från någonting så hjärnan får friska till...och sen när man kommer in 

eller avslutar så fungerar hjärnan på topp noch, och så bara skriver man allt (Elev E7). 

I strävan att få den egna studiemotivationen att öka lyfter ingen av eleverna fram bra betyg 

som belöning. Vid frågor om beröm och betyg kan svaren ändå förstås som att betyg blir en 

form av belöning för något eleven presterat. 

Mm..för då visar man hur mycket man gjort..hur mycket de påverkat (Elev E8). 

För att underlätta läs- och skrivutvecklingen beskriver några elever att de använder digitala 

verktyg som dator eller lärplatta. Verktygen används i olika utsträckning och det skiljer sig 

en del åt i elevernas berättelser och mellan skolornas tillgång till digitala verktyg. Enligt 

eleverna används verktygen vanligen för att skriva texter eller lyssna på skönlitteratur och 

läroböcker.  

Man får liksom välja lite vilken bok man vill ha, fast jag brukar använda Ipad så att den läser för mig 

(Elev A1). 

 

En elev nämner även “röris” som ett annat sätt lärarna gör lektionerna roliga genom. 

Rörelser blir enligt eleven både ett medel för intresseskapande och avbrott i 

undervisningen. 

Eehh...jag tycker matte är ganska kul...de är kul ibland har vi så här röris, typ som en paus när man 

dansar och de (Elev B2). 

För att motiveras i sitt lärande lyfter en elev tidspress som en ökande faktor för 

motivationen och syftar till den mängd uppgifter eleven hinner göra på en viss tid. Vidare 

uttalar eleven upprepade gånger under intervjun hur denne vill ha utmaningar och gärna i 

form av svårare uppgifter. 

Ja man skulle få….på mattelektionerna, kluriga och svåra uppgifter...istället för räkna ut arean på en 

triangel (Elev E7). 

 

Från flera av eleverna beskrivs arbetsminnet som en faktor som påverkar lärandet och 

lusten för att exempelvis läsa. En orsak till att läsning blir svårt eller inte gillas av eleverna 
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är brister i arbetsminnet och den energi arbetet kräver. Om läsning uttrycker sig en elev 

enligt följande:   

Jaa…asså att jag tycker inte de är så roligt att läsa så….jag läser ju lite…jag försöker mer fokusera 

på läsning så jag förstår inte allting jag läser..jag glömmer mer bort och så (Elev A1) . 

6.2 Stöttning från omgivningen 
I den andra kategorin som identifierats har vi uppmärksammat stöttning från omgivningen 

som en betydelsefull faktor för studiemotivationen. Eleverna ger flera exempel på hur 

stöttning motiverar dem i lärandet och belyser hur relationer påverkar arbetsinsatsen.  

Enligt eleverna är lärarna av stor betydelse för den egna motivationen och därav 

prestationen i skolan, både genom att stötta men också i avseende hur eleverna ska inta 

kunskap. En elev menar att läraren är den som vet hur eleverna arbetar och att det därför 

blir viktigt att arbeta på och visa läraren sina prestationer. På frågan om lärarna kan göra 

något för att eleven ska göra ett bra arbete lämnas förslag som att uppmuntra, göra deras 

bästa för att förklara och svara på frågor men att läraren också motiverar genom att vara 

där. Det framkommer även från en elev att läraren i sig, utan koppling till vad läraren 

undervisar i, är av betydelse för prestationen. Eleven anser sig arbeta bättre med vissa 

lärare i jämförelse med andra: 

Jag kunde jobba väldigt bra med X..jag kan jobba så där med X och med X jobbar jag jättebra med 

(Elev D6).  

Utifrån elevens svar gör vi tolkningen att olika lärare har olika stark påverkan på elevens 

motivation och att det hör samman med relationsskapande och kommunikation. 

Njaa….jag vet inte...jag tycker om att läsa med X..vara med X för hon kan jag berätta saker med, 

alltså jag kan prata med henne (Elev D6).  

När det kommer till stöttning uttrycker en elev att den inte får hjälp med läsning och 

skrivning men anser sig heller inte be om det eftersom eleven upplever klara sig själv. På 

följdfrågan om eleven önskar mer stöttning eller hjälp på något annat sätt blir svaret nej, 

utan eleven tycker sig förstå och lära på egen hand. Liknande svar kommer från de övriga 

eleverna, vilka säger sig vara nöjda med de stöd de får idag. En del elever säger att de inte 

tidigare har reflekterat över frågan.  
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I elevernas beskrivningar framkommer också att en del av dem får stöttning genom att 

arbeta med speciallärare eller specialpedagog och på så sätt anser sig få den hjälp de 

behöver. Detta stöd sker oftast utanför klassrummet och en av eleverna berättar att det 

ibland är tråkigt att gå iväg och behöva lämna lektionen:  

Typ om de kanske gör någonting kul då vill jag kanske inte gå men jag går ändå (Elev D4). 

En annan tydlig faktor för ökad motivation som framkom handlar om hjälp och stöttning 

från kamrater. Det visade sig att majoriteten elever föredrog att arbeta i par eller i grupp, 

med anledningen att de då kunde få hjälp eller hjälpa varandra. Eleverna har både positiva 

och negativa erfarenheter från grupparbeten men de lyfter främst fram de positiva. Två av 

eleverna arbetade helst själva, skälet till detta var att de då kunde styra sitt arbete och hålla 

bättre fokus och därmed bibehålla motivation till sitt arbete. 

Jag jobbar nog helst själv, då vet jag exakt vad jag ska göra och är dom flera så har dom andra också 

ideér..och då får man inte styra exakt som man vill (Elev E7). 

Ja jag är ju sånn som tappar väldigt mycket fokus…för ibland kan de bli så här skrattigt och fnissigt 

och ingen fokuserar direkt..eller ibland kan de bli såhär helt tyst och ingen säger något (Elev C3).  

Flera elever lyfter fram kamrater som någonting positivt med skolan. Eleverna beskriver 

sin klass som fin och underbar eller att kamraterna är snälla och att ingen säger elaka saker. 

Vidare nämns skolan som en bra plats att skaffa vänner på. En av eleverna besvarar frågan 

om kamraterna påverkar arbetet i skolan med förklaringen att det gör dem i och med att de 

finns där och hjälper till. En annan elev berättar att kamraterna stöttar genom att vara 

uppmuntrande, något som också framkom i samtalen om grupparbeten som nämnts ovan. I 

intervjuerna framkom det likaså att känslor från rasten följer med in i klassrummet, vilka 

kan påverka lärandet negativt. En elev exemplifierar detta genom att säga att den egna 

arbetsprestationen blir sämre om något hänt på rasten som gjort eleven arg, även om försök 

gjorts att koppla bort händelsen. 

6.3 Undervisningens utformning 
I den tredje kategorin framkommer det i elevernas beskrivningar att undervisningens 

utformning påverkar studiemotivationen, flera faktorer vi har identifierat har en negativ 

effekt på lärandet. Till stor del handlar det om hur arbetet presenteras för eleverna, men 

också om kommunikationen mellan lärare och elev.  
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Genomgångar är ett exempel på hur eleverna kan fångas upp och bli intresserade av 

uppgiften. Vid genomgångar ser eleverna helst att läraren instruerar och förklarar muntligt 

vad som ska göras. Flera av eleverna nämner också att de gärna får presentera innehållet 

och förklara uppgiften på ett roligt sätt. En elev beskriver att om läraren bara pratar eller 

skriver på tavlan anser sig eleven enbart vilja titta ut genom fönstret och dagdrömma. En 

annan elev föredrar om läraren går rakt på sak och anser också att bilder kan minska fokus 

och motivationen. 

Jag tycker de är lättast om den bara går rakt på sak och upprepar ett antal gånger…....jo men, folk 

tycker lite olika men jag tycker nog de är bäst om man bara förklarar..då blir man mer koncentrerad 

på att lyssna och inte sitta och läsa eller kolla på bilder och hitta andra fel i bilderna (Elev E7). 

Utifrån elevernas svar kan tolkningen göras att de tappar koncentrationen när genomgången 

eller instruktionen blir för lång.  

Som i exemplet ovan, beskriver få elever bilder och film som goda inlärningsmöjligheter. 

En elev berättar att tiden inte räcker till för att kunna läsa texten till engelska filmer men att 

det går bra att titta på svenskspråkiga filmer om det är lugnt i klassen och ingen pratar. På 

grund av elevens lässvårigheter, gör vi tolkningen att filmer minskar motivationen istället 

för att verka som en faktor som ökar motivationen. Det eftersom eleven inte hänger med att 

läsa och därmed inte förstår innehållet. 

I våra resultat framkommer det att lärarna i sin kommunikation till eleverna saknar 

tydlighet och påverkar på så sätt elevernas motivation och lärande. Det förekommer 

variation i elevernas svar när det kommer till frågor som rör huruvida lärarna berättar och 

förklarar syftet med lektionerna och dess uppgifter. En elev berättar med viss osäkerhet att 

specialpedagogen har förklarat att det är för att man ska få en bättre framtid och en annan 

elev försöker förklara på vilket sätt lärarna framför lektionens syfte: 

Att de är bra i fall vi gör de här..asså..jag vet inte hur, men dom säger åt oss att vi ska göra de här för 

de är bra när vi blir äldre (Elev E8). 

Flera elever svarar direkt nej på frågan kring syftet, men en av dem uttrycker en stark 

önskan om att få veta: 

Nej inte så jättemycket utan förklarar vad man ska göra[…] ja! De skulle jag jättegärna vilja! (Elev 

E7).  
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Hos två av eleverna uppfattas det som att de tolkar frågan utifrån hur läraren förklarar vad 

som ska göras eller att de berättar vad proven kommer att innehålla, snarare än att det 

handlar om meningen med uppgifterna. Vid ytterligare följdfråga har en av dessa två elever 

fortfarande svårt att förstå frågan.  

I intervjuerna diskuteras hur lärare återkopplar eller ger så kallad feedback till eleverna. 

Det lyfts fram att eleverna ofta får återkoppling på sitt arbete genom summativa 

bedömningar, det vill säga genom exempelvis poängresultat på läxor och prov. En av 

eleverna menar också att detta är viktigt för klassen och säger:  

Vi i gul, vad jag vet i alla fall, är väldigt spända på våra betyg eller så om vi klarar de eller inte...på 

prov och på alla olika sorters tävlingar (Elev C3).   

Ett fåtal av eleverna nämner att läraren kan ge återkoppling i form av en kommentar som 

“bra jobbat”, “det ser bra ut” eller “du är på rätt väg”. Andra elever berättar att de vid 

utvecklingssamtalen får veta vad de behöver göra för att förbättra sig eller att de får 

uppgifter att träna på.  

Hur delaktiga eleverna upplever sig vara i planeringen av undervisningens utformning är 

varierande. En del elever anser sig få vara med och bestämma men har svårt att utveckla 

sitt svar. Det som framkommer är att de val eleven gör handlar om vem de ska arbeta med 

eller möjligheten att välja uppgifter utifrån ett arbetsschema. En elev berör även delaktighet 

i relation till pedagogiska hjälpmedel och verktyg. Att själv få styra över användandet av 

dessa i syfte att utföra en uppgift, framförs också som ett sätt att påverka undervisningen. 

Eeh…jag får ju liksom bestämma liksom hur jag ska…om jag kanske, om jag använder min Ipad och 

tar kort på en text då kanske jag inte vill gö den den gången då tar jag i stället och läser den, så jag 

får välja liksom lite hur jag vill göra och vad jag vill göra (Elev A1). 

En av eleverna anser sig få vara med och bestämma en hel del och syftar till en början på 

rasterna, vid ytterligare frågor om delaktighet i undervisningen blir svaren annorlunda och 

en önska om att få bestämma mer om lektionerna träder fram. Övriga elever anser sig inte i 

någon större utsträckning vilja vara med och bestämma mer än vad de gör idag. 
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6.4 Drivkrafter för lärande 
I den fjärde och sista kategorin går det i intervjuerna att urskilja elevernas olika syn på 

lärande. En del av dem kopplar samman skolan och lärandet med framtiden medan andra 

menar att de bara försöker lära sig eller bara gör. På en öppen fråga om vad eleverna anser 

är bra med att gå i skolan säger flera att det är för att man lär sig. En elev förknippar också 

vid upprepade tillfällen lärandet till framtida val.   

Att jag lär mig...till jag blir vuxen så jag kan så här asså....om jag ska jobba med nåt, då kan jag 

använda de från skolan (Elev E8).  

Asså de i skolan kommer ju påverka de jag gör när jag är vuxen...därför vill jag göra något bra (Elev 

E8). 

För denna elev går svaren att tolka som att framtida mål hjälper eleven att motiveras i sina 

pågående studier.  

Framtidsdrömmarna för större delen av eleverna ryms utanför det akademiska fältet och 

många praktiska yrken betonas. Om och hur skolan kan hjälpa att förbereda inför framtiden 

reflekterar en elev mer djupgående. Eleven gör flera paralleller mellan skolans ämnen och 

dess nytta för framtiden. 

Ja i matten så lär man ju sig att räkna snabbare och på svenska så lär man sig att stava rätt och lära 

sig nya ord och öka sitt ordförråd och i engelskan då kan man prata med andra människor i 

världen...och på andra så lär man sig..i no om miljöerna, karta, och på SO så lär man sig ju länder 

som slagits mot varandra under alla dessa år. (Elev E7).  

En annan elev betonar likaså nyttan med att läsa och skriva, men nämner även att den egna 

arbetsprestationen i skolan påverkar: 

Jo de kan dom nog, men de beror ju också på om jag jobbar (Elev A1) 

Medan en del elever har en tydlig bild av lärandet och skolan i relation till framtiden har 

andra svårare att se hur skolan skulle kunna bidra till deras framtida yrkesval. Dessa elever 

menar att det är inget de tänker på just nu eller har svårt att veta vad de vill göra i 

framtiden. Utifrån elevernas svar förstås det som att avståndet till livet efter skolan är för 

långt. Avståndet gör det därmed svårt för eleverna att motiveras och se nyttan med det som 

de lär sig nu, och att det kan vara användbart i framtiden och kommande arbete. 
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Vad eleverna upplever sig som mest nöjda över i skolan visade sig ha själva 

färdigställandet av uppgifter som en central gemensam nämnare. En del av eleverna menar 

att detsamma gäller för läxor. Känslorna som uppkommer när arbetet är klart förstås som 

en orsak till att eleverna motiveras i sitt skolarbete. En känsla av stolthet och ansträngning 

beskrivs av en elev enligt följande:   

Jo när man känner sig nöjd att man har genomfört den så gott man kan, att man känner sig stolt efter 

man har gjort de (Elev E7). 

Om läxorna säger samma elev:  

Jo efter typ nån engelskaläxa brukar jag ofta känna mig ganska nöjd...jag har tränat, jag har ansträngt 

mig och jag har gjort mitt bästa, så jag kan bara va nöjd (Elev E7). 

En ytterligare drivkraft i skolarbetet som uppkommer handlar om känslan att misslyckas 

och behöva göra om: 

När de gäller geografiprov då satsar jag ganska hårt. De är inte direkt för jag älskar de utan för att jag 

har ganska svårt för de, och jag vet att jag inte har intresse för de MEN jag vill ändå inte få 

underkänt och göra om (Elev C3). 

Sammanfattning av studiens resultat  
Genom att besvara våra forskningsfrågor visar studiens resultat att flera faktorer 

förekommer som både ökar och minskar elevernas studiemotivation. Framförallt kan 

upptäckta faktorer kopplas till lärarens roll och undervisningens utformning. Det går tydligt 

att utläsa att eleverna motiveras av att läraren har intresseväckande genomgångar eller av 

belöningar, även om belöningarna beskrivs som få. Det framkommer att det finns en 

otydlighet i hur lärarna presenterar och förklarar syftet med undervisningen. Likaså är 

summativ bedömning mer framträdande än de formativa. Vidare visar resultatet att 

relationer, både mellan elev och lärare men även kamrater emellan, påverkar elevernas 

motivation positivt och negativt. Samarbete och stöttning från kamrater lyfts fram som 

betydelsefullt för motivation och lärande. Avslutningsvis visar resultatet att eleverna 

aktiverar olika drivkrafter för att motiveras i skolarbetet, dessa visar sig genom 

prestationsmål eller lärandemål.  
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7. Diskussion och slutsats 	

I detta kapitel diskuterar vi både studiens metod och resultat. I det första avsnittet redogör 

vi för de för- och nackdelar vi identifierat i det tillvägagångssätt som användes för 

insamlade data, samt de styrkor och svagheter som finns i studien. I det andra avsnittet 

diskuteras resultatet i relation till tidigare använda källor och forskning samt vilka 

konsekvenser resultatet kan leda till. Avslutningsvis förs reflektioner kring studiens slutsats 

och framtida forskning.    

7. 1 Metoddiskussion  
För	att	nå fördjupad kunskap och ökad förståelse om studiemotivation hos elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi, använde vi oss av semistrukturerade intervjuer. Därigenom fick 

informanterna möjlighet att dela med sig av sina egna erfarenheter och upplevelser. 

Bryman (2002) menar att den mest typiska intervjusituationen består av en deltagare och en 

intervjuare. Vidare uttrycks att det är ytterst sällan, i samhällsvetenskapliga 

undersökningar, som en deltagare blir intervjuad av mer än en person. Kvale och 

Brinkmann (2010) skriver om vikten att skapa god kontakt med den intervjuade men också 

den intervjuades behov av att känna in personen den är tänkt att dela med sig av sina tankar 

till. Flera personer som intervjuar skulle, utifrån vår förståelse och syn, försvåra och skapa 

obalans i situationen. Anledningen till att vi slutligen bestämde oss för att enbart låta en av 

oss genomföra samtliga intervjuer, i för- och efterarbete var vi båda aktiva, bottnar 

huvudsakligen i flera överväganden. Dessa tar sin utgångspunkt i intervjuaren som person 

och det faktum att vi alla är unika som individer. Kvale och Brinkmann (2010) uttrycker att 

det är ofrånkomligt att intervjuaren både själv påverkar och blir påverkad av 

intervjukontexten. Ett olikartat utförande av intervjuarrollen kan därmed leda till 

särskiljande möjligheter för meningsskapande och produktion av kunskap. Då vår 

intervjustudie består av ett förhållandevis begränsat antal intervjuer, åtta stycken, var vår 

målsättning att genomförandet av intervjuerna gjordes på ett så likartat sätt som möjligt. 

Detta för att skillnader i utförandet skulle minimeras, vilka kan vara avgörande för den 

information som slutligen förmedlas och samlas in. Vi ser därför vårt beslut, angående ett 

ensamt ägande av intervjuarrollen, som en styrka för vår studie. 

I vår studie finns svagheter i utförandet men dess följder för datainsamlingen varierar. Vår 

ambition var att filma intervjuerna, endast tre av totalt åtta informanter gav oss tillåtelse att 
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göra det. Som tidigare uppmärksammat var filmupptagning en särskilt viktig aspekt för oss 

med hänsyn till det val vi gjorde angående intervjurollen. Trots att vi i efterhand inte 

kunnat levandegöra samtliga intervjuer går det att se i dem vi har, att informanten känner 

närvaron och har vetskap om att filmning sker. Dessa iakttagelser går att hänvisa till det 

Kvale och Brinkmann (2010) skriver om att verktyget kan upplevas som störande och 

påträngande, vilket i dessa intervjuer blir relativt påtagligt. Välfungerande ljudinspelningar 

och gemensam bearbetning av insamlade data, anser vi balanserar upp för denna svaghet.  

Studiens omfattning går att se som en ytterligare svaghet. Vi kan identifiera fördelar med 

fler informanter men det gör också att vår studie går ifrån att vara småskalig till mer 

omfattande. Ett större urval skulle leda till att vi kunde göra fler elevröster hörda men det 

skulle också påverka arbetsbelastningen. För att nå ut till fler informanter och kunna täcka 

in ett större geografiskt område, skulle enkäter istället kunna användas som 

datainsamlingsmetod. Vanligtvis används enkäter i kvantitativa undersökningar men för att 

behålla den kvalitativa ansatsen i vår studie, kan enkäten utformas med öppna frågor. Med 

enkäter som datainsamlingsmetod uteblir däremot vår möjlighet att både reda ut eventuella 

frågetecken som kan uppstå samt att ställa följdfrågor. Utifrån vårt syfte anser vi därför att 

intervjuer är den mest lämpliga metoden för vår studie. För att ytterligare stärka våra 

resultat hade observationer kunnat användas som komplement till genomförda intervjuer.  

Intervjuer innebär också ett analys- och tolkningsarbete. Denna process utifrån 

hermeneutiken var den del i arbetet där vi upplevde störst osäkerhet. Möjligen är det 

Westlund (2015) nämner angående avsaknaden av en generell arbetsgång, den 

huvudsakliga anledningen till detta. Frihet underlättar inte enbart utan ställer också stora 

krav. Detta eftersom vårt angreppssätt och förförståelse är avgörande för hur insamlat 

material kommer att tolkas.   

Vi upplever att valda avgränsningar var nödvändiga. Vår avgränsning gentemot elever med 

diagnosen språkstörning beror på att individer i uppmärksammad svårighet, återkommande 

har svårt att uttrycka sig. När vår ambition innefattade djupgående intervjuer ur ett 

elevperspektiv ansågs därmed inte grundskoleelever med diagnosen språkstörning som ett 

lämpligt val. Något vi kom fram till genom att se till både informantens och studiens bästa. 

Angående valt åldersintervall var vår avsikt att nå fram till elever med en viss mognad och 

som tidsmässigt haft möjlighet att upptäcka sina läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt 

börjat etablera strategier och tankar om dem. Våra avgränsningar gjorde förarbetet av 
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datainsamlingen till en krävande uppgift. Med ovanstående kriterier att beakta i urvalet, 

blev det för oss en stor utmaning att hitta informanter trots att vi båda har många kontakter 

på skolor i området där studien utfördes. Tidsbrist uppgavs som främsta orsaken till att 

skolorna inte kunnat hjälpa oss med informanter. En annan möjlig orsak kan bottna i en 

fråga om studiens känslighet. Vi syftar då till vårt val att intervjua elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi och att det skulle kunna förstås som att eleverna hamnar i en utsatt 

situation. I vår studie fokuserade vi dock på att låta eleven berätta om hela sin skolsituation 

och inte enbart på elevens svårigheter i relation till studiemotivation. 

Något vi tidigare uppmärksammat gäller det faktum att det finns få liknande studier och 

framförallt ur ett elevperspektiv och därmed finns det inte mycket forskning att jämföra vår 

studie med. En tydlig styrka som vi anser att vår studie har är att den förmedlar 

informanternas ord och beskrivningar.  

7. 2 Resultatdiskussion  
Vår målsättning med avsnittet är att uppfylla studiens syfte om att, utifrån ett 

elevperspektiv, nå fördjupad kunskap om studiemotivation hos elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Det gör vi genom att besvara och diskutera forskningsfrågorna 

som syftet brutits ner i. Diskussionen kring våra två forskningsfrågor har vi valt att 

sammanställa under följande fyra rubriker: Vikten av lärarens engagemang och tydlighet i 

undervisningen, Vikten av god lärmiljö, Vikten av samarbete och Vikten av positiv syn på 

lärande. 

Utgångspunkten i vår studie är att förmedla elevernas berättelser om studiemotivation. Det 

bör ändå påpekas att det är elevernas egna beskrivningar och sanningar, och att de i den 

verkliga praktiken kan innebära någonting annat. 

7.2.1 Vikten av lärarens engagemang och tydlighet i undervisningen  
Begreppet motivation nämns inte specifikt i varken grundskolans läroplan (Skolverket, 

2011) eller i Skollagen (SFS 2010:800). Enligt oss finns det däremot en tydlig koppling 

mellan studiemotivation och det styrdokumenten uttrycker om att utbildningen ska främja 

ett lustfyllt lärande. Ett lustfyllt lärande kan också betyda olika för olika elever, i vår studie 

framkom det tydligt hur lärarens engagemang i undervisningen skapade goda möjligheter 

till att öka elevernas studiemotivation. Flera elever exemplifierade lustfyllda och roliga 
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lektioner där läraren fångar elevernas intresse genom att berätta och förklara innehållet på 

ett spännande och lekfullt sätt. Det stämmer väl överens med både Giota (2013) och 

Alatalos (2011) forskning om hur undervisningens utformning skapar framgångsfaktorer 

för studiemotivationen och inlärningen. 

En annan betydande faktor i våra resultat som berör undervisningens utformning visar 

brister i lärarnas tydlighet att förmedla syftet med undervisningen eller dess uppgifter. 

Istället riktades fokus främst på att berätta vad som ska göras. Flera forskare som Giota 

(2013) och Hattie (2009) betonar vikten av att skapa tydlighet och meningsfullhet där 

eleverna ser nyttan med undervisningen. Även Tjernbergs (2013) studie visade att tydliga 

mål med lektionerna var en framgångsfaktor för läs- och skrivutveckling, då lärarna i 

studien uppmärksammade att det påverkade elevernas studiemotivation positivt. Elevernas 

beskrivningar och sanningar kan som vi tidigare nämnt, i praktiken innebära något annat. 

Dock indikerar elevernas svar på att lektionens syfte inte är tillräckligt synligt för eleverna. 

Det kan också styrkas genom att en del av eleverna hade svårt att förstå frågan om 

lektionens syfte, samt att en elev också uttryckte explicit att denne önskar att få veta syftet. 

Vi menar att betydelsen av lärarens tydlighet med undervisningens syfte och mål har stor 

inverkan på studiemotivationen. En tänkbar följd av lärarens otydlighet runt 

undervisningens syfte är att eleverna inte vet vart de är på väg i sitt lärande och att 

motivationen på så sätt stannar av. Ur ett annat perspektiv blir kunskaperna och lärandet 

isolerat till skolan och eleverna får svårt att se vad kunskaperna innebär för dem i 

framtiden. Enligt oss blir tydligheten ses som särskilt viktigt för elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi som behöver få rätt förutsättningar i sitt lärande. Tydlig 

kommunikation om syfte och mål i undervisningen bidrar till att lärare därigenom har 

möjlighet att arbeta förebyggande och inte kompensatoriskt med elevernas svårigheter.  

Gällande bedömning och återkoppling kan likaså vikten av tydlighet uppmärksammas. 

Våra resultat visar att eleverna belyser den summativa bedömningen i undervisningen och 

att få elever nämner att de får återkoppling på sitt arbete genom formativ bedömning. 

Utifrån elevernas svar kan den formativa bedömningen som uttrycks, tolkas som mer 

generell än specifik för varje elev och uppgift. Otydlig bedömning eller återkoppling ger 

konsekvenser för elevens motivation och lärande. Det kan kopplas till Hattie och 

Timperleys (2007) beskrivningar om att återkoppling ska ge stöd och stimulans. För att på 

så sätt bibehålla motivationen bör läraren synliggöra vilka förmågor den eleven besitter. I 

motsats till den forskning om bedömning och återkoppling vi belyst, som menar att det bör 
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finnas en dialog mellan lärare och elev samt att återkopplingen ska ske i stunden och inte i 

efterhand, påvisar våra resultat att lärarna använder en mer generell bedömning i 

undervisningen (Trygve Kvithyld & Arne Johannes Aasen, 2011; Hattie, 2009). 

7.2.2 Vikten av god lärmiljö  
Aspekter i lärmiljön har både önskvärda och mindre önskvärda följder för 

studiemotivationen. Att upprätthålla koncentrationen och motivation kopplas i vår studie 

till genomgångar. En elev ansåg att det var bra om läraren gick rak på sak medan en annan 

betonade betydelsen av hur läraren presenterade arbetet. Elevernas svar kan å ena sidan 

betyda att genomgångarna anses vara för långa eller å andra sidan kan det tyda på att det 

handlar om att läraren behöver skapa intresse och stimulans. Som tidigare nämnts betonar 

Giota (2013) utformningen av undervisningen, vilket belyser lärarens betydelse för 

elevernas studiemotivation.  

En intressant iakttagelse i vår studie är att få av eleverna nämner bilder och text för att 

förstärka lärandet. Med hänsyn till vår förförståelse och erfarenhet från skolan, är vår 

tidigare uppfattning om bilder som komplement i lärandet, något som skiljer sig från den 

effekt eleverna uttrycker att bilderna har. Eleverna menar att bilderna inte verkar till att 

förstärka lärandet utan istället har en tendens att distrahera då den egna koncentrationen 

måste fördelas åt olika håll. 

Forskning indikerar att eleverna kommer längre i sin utveckling med hjälp av stöttning från 

läraren (Reynolds & Goodwin, 2016; Tjernbergs, 2013). En elev i vår studie påpekar starkt 

avsaknaden av utmaningar i skolarbetet. Bristen på utmaningar förstås som en faktor som 

minskar elevens studiemotivation. I Tjernbergs (2013) studie betonas balansen mellan 

utmanande uppgifter och den stöttning som behövs för att eleverna ska klara sina uppgifter. 

Ett ytterligare perspektiv till att eleven inte utmanas kan handla om lärarens förväntningar 

på eleverna. En möjlig orsak är att läraren förväntar sig att eleven får det för svårt i och 

med sina läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, vilket kan härledas till Giota (2013) som 

menar att lärarens höga eller låga förväntningar speglar av sig på elevernas motivation och 

prestation. 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv kan studiemotivation förstås som en särskilt 

betydelsefull del i lärandet för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Elwér (2009) 

påpekar att brister i arbetsminnet är vanligt förekommande hos elever i specifika 



 

 44 

lässvårigheter, vilket stämmer väl överens med våra resultat. Vi ser att elevernas brister i 

arbetsminne och den energi som då krävs, kan ha en koppling till motivationen att läsa. 

Bristande arbetsminne kan enligt vår tolkning betraktas som en orsak till att eleverna i vår 

studie, föredrar att skriva framför att läsa. Vi syftar då till att läsförståelsen påverkas 

negativt, vilket i sin tur minskar motivationen till att läsa.  

7.2.3 Vikten av samarbete 
Samarbete är i flera olika riktningar en betydande faktor för eleverna i deras lärande. I 

resultatet synliggörs både elevens samarbete med kamrater, föräldrar och lärare. Utifrån 

elevernas svar går det att konstatera att det i huvudsak finns framgång att nå genom att lära 

med hjälp av andra. Enligt oss kan det anses särskilt betydelsefullt för elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi som på grund sina svårigheter får en tyngre arbetsbelastning. 

Eleverna i vår studie betonar kamraternas goda inverkan på det egna lärandet samtidigt som 

en medvetenhet finns kring att konflikter stundvis uppstår. Även om konflikter mellan 

elever kommer till utanför klassrummet, förmedlas en förståelse om att konflikterna ibland 

följer med in i klassrummet och stör lärandet. Det leder i sin tur till att motivationen för 

arbetet minskar. Både Hattie (2009) och Ekegren Johansson (2016) belyser såväl de goda 

som de mindre goda effekterna av kamraters påverkan på det enskilda lärandet. Som Hattie 

(2009) betonar, kan inte bara studieresultaten utan också det sociala stärkas genom att 

elever hjälper varandra kunskapsmässigt. Detta eftersom samarbete främjar uppkomsten av 

en miljö där eleven vill vara. Eleven blir därav motiverad till att vara en del av 

sammanhanget.  

Motivation i form av stöd i lärandet från personer i elevens hemmiljö är viktigt. Stöttning 

hemifrån i bland annat läxläsningen förekommer enligt flera av eleverna i vår studie. 

Eleverna anser sig bli mer motiverade genom att någon finns där och stöttar upp. Stöd i 

läxläsningen är inte en norm i alla hem, något vi vet av egen erfarenhet från läraryrket. 

Hemmets stöd ses därför enbart som en bonus i elevens totala lärandesituation vilket, enligt 

oss, är en förlust eftersom det i studien av Singer (2007) framkommer att föräldrarna är 

elevernas största akademiska och emotionella stöd.  

Ur elevernas svar framkommer negativa känslor kring att behöva lämna den ordinarie 

undervisningen för stöttning, samtidigt välkomnas det specialpedagogiska stödet. 

Resultaten visar att lämna det stora sammanhanget begränsar möjligheten till att samverka 
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och lära tillsammans med andra. Segregerande åtgärdsstrukturer nämns av Groth (2007) 

som en bidragande orsak till en negativ självuppfattning hos eleven, vilket i sin tur 

påverkar motivationen negativt. I studien av Tjernberg (2013) länkas individens 

självförtroende samman med de egna prestationerna och enligt Singer (2007) kan 

självförtroendet användas som ett medel för att stärka den egna kapaciteten. Segregerande 

åtgärdstrukturer och bemötandet av elever- i läs och skrivsvårigheter, blir således nära 

sammanhörande med elevers självuppfattning och negativa riskfaktorer för 

studiemotivationen. 

Vi ställer oss slutligen frågan om större elevinflytande kan skapa motivation som i sin tur 

skapar bättre möjligheter i läs- och skrivutvecklingen? Eleverna i vår studie ansåg sig vara 

olika mycket delaktiga i planeringen av undervisningens utformning, samtidigt som de 

flesta inte önskade sig någon förändring gällande det. Angående lärares skapande av 

motivation i undervisningen lyfter Tebelius Bodin (2017) bland annat fram delaktighet som 

effektiva ingångar för motivationsskapande i skolan. Utifrån vår förståelse av resultatet 

innebär delaktighet olika saker för eleverna men att det till stor del handlar om att få vara 

med och välja, att ta beslut. För att skapa de bästa förutsättningarna och möjligheterna i 

lärandet är då en dialog mellan lärare och elever ytterst betydelsefull, vilket också Hattie 

(2009) betonar. Vår uppfattning är därför att större elevinflytande kan leda till ökad 

motivation och bättre möjligheter för läs- och skrivutvecklingen.  

Samverkan med speciallärare eller specialpedagog är en ytterligare möjlighet för att skapa 

de rätta förutsättningarna för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Eleverna berättar 

om stödet från speciallärare eller specialpedagog men, huruvida samverkan sker och 

fungerar på de skolorna som deltar i studien är svårt för oss att avgöra då vi endast tagit del 

av elevernas berättelser och inte lärarnas. 

7.2.4 Vikten av god syn på lärande  
Den egna synen på lärandet påverkar elevernas studiemotivation på olika sätt, såväl positivt 

som negativt. Våra resultat visar att eleverna har olika syn på lärande, vilket i sin tur 

påverkar elevernas olika drivkrafter för att motiveras i skolarbetet. De visar sig genom 

prestationsmål eller lärandemål.  

I vår studie framkommer det tydligt att de flesta eleverna motiveras av att få goda resultat 

på prov och läxförhör, men även att kunna visa för läraren att eleven kan prestera bra på 
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sina arbetsuppgifter. Denna drivkraft ser vi har kopplingar med de känslor som uppkommer 

vid hög respektive låga resultat eller arbetsprestation. Elever i vår studie menar att de 

känner sig nöjda när arbetet är klart, det tolkar vi som att deras självkänsla stiger när de 

visat både sig själv och andra att de klarat av att slutföra en uppgift. I vår tolkning tar vi 

stöd från Giota (2006) som menar att prestationsmål är ett sätt för att nå socialt erkännande. 

Vi menar även att prestationsmål kan ses som ett sätt för elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi att försöka kompensera för sina svårigheter.  

En annan möjlig förklaring till att elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, som vår studie 

visar, har lättare att närma sig prestationsmål kan vara att genom prestationsmål blir 

lärandet mer synligt. Resultat i form av poäng på prov och så vidare ger eleverna en direkt 

återkoppling på vad eleven kan och inte kan. För att stötta eleverna att motiveras av både 

prestations- och lärandemål menar Giota (2013) att läraren blir betydelsefull genom att 

stimulera och upprätthålla elevernas intressen.    

Huruvida eleverna i vår studie lär för nuet eller framtiden, framkommer ur deras 

lärandesyn. Nyttan med att lära är hos vissa av eleverna synlig även om insikterna är olika 

djupa. I våra resultat går att utläsa att kopplingar finns mellan hur eleverna ser på framtiden 

och deras lärande i skolan. Dessa kopplingar bygger på vad eleven vill ta med sig för 

kunskaper och använda sig av i framtiden. Det stämmer överens med det Klingberg (2016) 

beskriver om inre motivation, att det eleven upplever som meningsfullt anses vara det mest 

avgörande för prestationen.  

Giotas (2013) presenterade studier menar att elever som drivs av lärandemål är de som 

vanligtvis eftersöker utmaningar i skolarbetet, något som vårt resultat visar sig vara i 

motsats med. Den elev som i våra resultat eftersökte utmaningar i sitt skolarbete utmärker 

sig också genom att ha ett prestationsinriktat lärande.  

Trots den ansträngning Giota (2006) syftar till att prestationsmålen genererar, är det utifrån 

vår förståelse av yttersta vikt att eleverna tillgodogör sig en mer djupgående förståelse för 

läs- och skrivutvecklingens innebörd. Nödvändigheten med det är för att ett långsiktigt och 

framgångsrikt lärande ska kunna infinna sig hos eleverna. Vi anser precis som Giota (2006) 

uttrycker, att en blandning av kort- och långsiktiga mål det vill säga multipla mål leder 

fram till det mest framgångsrika lärandet.  
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7. 3 Studiens slutsats  
Genom analys, tolkning och en diskussion av våra resultat, har vi kommit fram till att 

lärmiljön utgör en grundläggande del i elevernas möjlighet till studiemotivation. Till stor 

del påverkas motivationen av undervisningens utformning, vilket innebär att läraren får en 

betydande roll. 

Studiens främsta slutsatser är att:  

• Elevernas lärmiljö och hur undervisningen är utformad, kan både öka och minska 

elevernas studiemotivation. 

• Läraren har en betydande roll för elevernas studiemotivation eftersom läraren 

ansvarar för undervisningens utformning och förmedlingen av kunskap. 

• Tydlig kommunikation och förmedling av undervisningens syfte och återkoppling 

kan öka elevernas studiemotivation. 

• Goda relationer, både mellan elever och mellan elever och lärare, kan skapa 

möjligheter till ökad studiemotivation. 

7. 4 Förslag till fortsatt forskning 
Vår studie uppmärksammar hur elever i läs- och skrivsvårigheter och dyslexi upplever 

motivation som en del i det egna lärandet och ambitionen är att kunskapen ska leda till 

bättre förutsättningar i lärandet för dessa elever. I dag finns som nämnt begränsad 

forskning om både elevers studiemotivation och lärandet hos elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Likaså finns begränsningar i forskningen som utgår från ett 

elevperspektiv. Vår studie ser vi som en mindre början till en utökning av 

forskningsområdet. Enligt oss skulle ytterligare forskning kring ämnet, med ett större antal 

informanter och metoder som kompletterar varandra, vara ett viktigt och intressant framtida 

bidrag. Vi ser särskilt stora möjligheter med att jämföra elevperspektivet med 

lärarperspektivet och att kombinera intervjustudier med observationer. Detta eftersom det 

skulle ge en tydligare uppfattning och förståelse för elevernas och lärarnas samsyn kring 

studiemotivation och vilken betydelse det får för undervisningen. 

Ett annat forskningsområde som vi slutligen ser stor potential med, handlar om att rikta 

intresse mot huruvida bilder stöttar alternativt verkar distraherande för elever i läs- och 
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skrivsvårigheter/dyslexi. Detta för att se om resultatet i vår studie visade på en tillfällighet 

eller om det finns ett samband och en djupare förklaring till varför det är på det sättet. 
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Bilaga 1 Brev till skolor 
Hej!  

Vi heter Sofia Jerhammar och Elinor Sandvik och läser sista terminen på 

Speciallärarprogrammet på Örebro universitet. Denna termin skriver vi vårt examensarbete 

och är intresserade av elevers studiemotivation i förhållande till läs- och skrivsvårigheter 

och dyslexi. Vill utgå från ett elevperspektiv och behöver då göra ett antal intervjuer. 

Därför hoppas vi att få kunna intervjua ca 2–3 elever i årskurs 4–6 på er skola. Intervjun 

kommer i så fall att ske på skolan och kommer inte att ta mer än 30 min.  

Deltagandet är förstås frivilligt och kan avbrytas när som helst, men de åsikter och tankar 

som framkommer i intervjuerna utgör ett värdefullt bidrag för oss i vårt arbete med den här 

studien. Självklart kommer all information behandlas konfidentiellt och finns enbart 

tillgänglig för oss, efter studien är klar kommer allt material att förstöras. Då endast en av 

oss kommer att genomföra intervjuerna önskar vi att få videofilma dem för att sedan kunna 

analysera svaren tillsammans.  

Vänliga Hälsningar  

Sofia Jerhammar och Elinor Sandvik  

sofia.jerhammar@vasteras.se  

elinor.sandvik@vasteras.se 

 

  



 

 

Bilaga 2 Intervjuguide 
Inleder intervjun med att berätta om studiens syfte samt att eleven när som helst kan 

avbryta om han/hon så vill. 

Elevens uppfattningar om skolan: 

-    Kan du berätta lite om din skola och klass. 

-    Vad tycker du är bra eller mindre bra med 
skolan?  

  

Elevens uppfattning om sitt lärande/lusten: 

-    När du ska lära dig något hur gör du det då 
lättast? 

-    Hur arbetar du helst för att lättast lära dig 
(enskilt, par eller grupp)? 

-    Hur gör du när du läser läxor? 

-    Hur tränar du inför t.ex. prov/läxförhör? 

-    Vilka läs och skrivaktiviteter gör ni i skolan? 

-    Vad är intressant eller mindre intressant med att 
läsa och skriva? 

-    Hur gör lärarna roliga lektioner tycker du? 

-    Får du hjälp av din lärare med 
läsning/skrivning? 

- om du skulle få bestämma, hur skulle det kunna 
göras annorlunda? 

  



 

 

 Ansvar och elevinflytande: 

-    Hur får/Får du vara med och bestämma hur du 
ska arbeta i skolan? På vilket sätt? 

-    Finns det något du skulle vilja vara med och 
bestämma mer om? 

-    Att du får vara med och bestämma gör det att 
du jobbar bättre? 

-    Berättar/förklarar din lärare varför ni ska göra 
vissa uppgifter? 

- Känner du att du får vara med och bestämma valet 
av olika uppgifter? 

  

 Elevens självkänsla/självuppfattning:  

-    När känner du dig mest nöjd med det du har 
arbetat med i skolan? 

-    Vid vilka tillfällen tycker du att du får bäst 
chans att lyckas med ditt arbete? 

  

 Framtid: 

-    Vad vill du göra/bli i framtiden? 

-    Vad behöver du veta/kunna 

-    Hur ska/ kan du nå dit? 

-    Kan skolan hjälpa dig att nå dit? 

Avslutning: 

Tänk dig en yngre elev som har svårt med att läsa 
och skriva. Vad skulle du vilja säga till den eleven 
om vad han/hon skulle göra eller tänka på i skolan 
för att det ska gå så bra som möjligt/tycka att det är 
roligt i skolan? Finns det några tips du kan ge? 

  

  



 

 

Bilaga 3 Brev till vårdnadshavare 
Hej!  

Vi heter Sofia Jerhammar och Elinor Sandvik och läser sista terminen på 

Speciallärarprogrammet på Örebro universitet. Denna termin skriver vi vårt examensarbete 

och är intresserade av elevers studiemotivation i förhållande till läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Vi vill utgå från elevens perspektiv och för att göra detta behöver 

vi genomföra ett antal intervjuer. Därför vill vi be om ert och ert barns medgivande till det. 

Intervjun kommer att ske på skolan och kommer inte att ta mer än 30 min.  

Deltagandet är förstås frivilligt och kan avbrytas när som helst, men de åsikter och tankar 

som framkommer i intervjuerna utgör värdefull information om hur skolan kan bemöta 

elever i läs- och skrivsvårigheter. Självklart kommer ditt barn att vara anonymt och det 

insamlande materialet används bara för studien och kommer sedan att förstöras. Då endast 

en av oss kommer att genomföra intervjun önskar vi att få videofilma den för att sedan 

kunna analysera svaren tillsammans.  

Fyll i blanketten här nedan och lämna den till XXXX innan XXXX . Hoppas du vill hjälpa 
oss med detta!  

Vänliga hälsningar  

Sofia och Elinor  
sofia.jerhammar@vasteras.se  
elinor.sandvik@vasteras.se  

Elevens namn: ………………………………………………………………….  

Skola: ………………………………………………………………………  

Klass: ………………………………………………………………………  

☐ Ja, jag ställer upp på en intervju.  

Intervjun får videofilmas  

☐ Ja ☐ Nej  

☐ Nej, jag vill inte ställa upp på en intervju.  

…………………………………………….. ………………………………………………  

Din underskrift     Förälders underskrift 


