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Abstract 
 
 
The aim of the present study is to gain insight into what motivates pupils when they are 
learning to read and write. This will lead on to an understanding on how teachers and pupils 
view feedback. The material of the study consists of qualitative interviews from both teachers 
and pupils. I have interviewed 10 pupils and their teachers from two separate schools. The 
results show that the pupils want to work with things that interests them, and they also want 
their fantasy to influence their lessons. More specifically, they want to work with things that 
involve body movement. They also want to have their say in the content of their classes. The 
result also show that students look at feedback with different perspectives and that rewards 
have different value to students. This is a fact that teachers are not aware of.  
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Sammanfattning 
 
 
Mitt arbete syftar till att utifrån 10 elever och 2 lärares perspektiv på läs- och skrivinlärning få 
en ökad förståelse för vad elever blir motiverade av i läs- och skrivundervisningen. Detta ska i 
sin tur leda vidare till en förståelse för hur elever och lärare tänker kring feedback. Arbetets 
empiri utgörs av kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att få en ökad förståelse inom 
området.  
Mina resultat visar att eleverna vill jobba med sådant som intresserar dem, dessutom vill de få 
möjligheten att använda sin fantasi. De vill även jobba praktiskt och använda kroppen i 
undervisningen vilket lärarna bekräftar i intervjuerna. Resultaten visar också att eleverna ser 
på feedback med olika perspektiv där belöningar har olika värde för eleverna vilket lärarna 
inte är medvetna om.  
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1. Bakgrund 
Att lära sig läsa och skriva är ingången till alla ämnen i skolan och det är i grundskolans lägre 
åldrar som grunden läggs för framtida skolframgångar (Liberg, Af Geijerstam, Wiksten 
Folkeryd 2010:7). Jag har under min studietid arbetat och haft VFU på olika skolor där jag har 
upplevt att många elever i låg ålder redan har tappat glöden i sin läs- och skrivinlärning.  
Jag vill undersöka läs- och skrivinlärning ur elever och lärares perspektiv, vad som motiverar 
eleverna och hur läraren jobbar för att motivera dem. Dessutom belysa feedback och hur 
elever och lärare ser på beröm och belöningar. Debatten kring den syntetiska och analytiska 
läs- och skrivinlärningsmetoden har pågått under lång tid och fortsätter fortfarande. Det finns 
en mängd forskning kring metoderna och det forskarna främst har konstaterat är att det är bra 
att använda sig av båda metoderna i elevernas läs- och skrivinlärning (Taube 2006:22). Det 
här är för mig som blivande lärare väldigt viktigt eftersom det är jag som möter eleverna i 
deras läs- och skrivinlärning.   
 
Jag har även under min studietid observerat att belöningar förekommer ofta i klassrummet, 
ibland har jag ifrågasatt och ibland inte. ”Problemet” idag är att det är så normaliserat med 
belöningssystem i skolan. Det är svårt för lärare att förstå hur ett belöningssystem påverkar 
elever inte bara nu utan även i framtiden, det här ser jag som en utmaning att ta med mig ut i 
skolvärlden (Kullberg 2006:137).  
 
 
 
 

 
 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med undersökningen är att få en ökad förståelse för hur elever i årskurs 3 och lärare ser 
på läs- och skrivinlärningen samt vad som kan motivera eleverna i den. Dessutom syftar stu-
dien till att få ta del av elever och lärares tankar om feedback. 
 
 
Genom undersökningen ska jag söka svar på nedanstående frågor:  
 

• Hur ser eleverna på sin läs- och skrivinlärning och hur blir de motiverade i den?  
• Vilken metod använder sig läraren av i läs- och skrivundervisningen och hur påverkas 

elevernas motivation av den?  
• Hur ser elever och lärare på feedback? 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
Nedan redogör jag för tre olika teorier, den sociokulturella teorin, behaviorismen och 
pragmatismen. Dessa teorier har haft stort inflytande i den svenska skolan under 1900- talet.  
 

2.1 Sociokulturell teori  
Den sociokulturella teorin har en konstruktivistisk syn på lärande. Det innebär att man ser 
kunskap byggas upp genom att människan befinner sig i ett sammanhang, där hon är aktiv och 
lär sig av det som händer runtomkring. En utav den sociokulturella teorins grundare är 
Vygotskij (Björk & Liberg 1996:13) hans teorier har fått stor genomslagskraft under det 
senare 90-talet. Enligt hans teori lär sig barn genom att samspela med äldre individer som är 
mognare och på det sättet kan de utveckla sina sociala och kognitiva färdigheter (Wedin 
2011:38). Vygotskij framhåller att barn har potentiella utvecklingszoner och att det finns ett 
utvecklingsrum inom barnet; det kallar vi idag för den proximala utvecklingszonen. 
Kunskapen som barnen har omvandlas till större perspektiv när de erövrar ny kunskap. Det 
som barnet inte klarar på egen hand klarar det tillsammans med andra (Björk & Liberg 1996: 
13). Eftersom människan lär sig genom att samspela med andra skapar hon sin egen kunskap 
om omvärlden. Det handlar inte om att endast inhämta kunskaper. Vygotskij menar att en 
lärarens undervisning bör utgå från barnets intressen samt att lektionerna ska vara intressanta 
och fånga elevens intresse (Eckeskog 2015:9f). Synen inom sociokulturell teori är att det finns 
två faktorer som skapar motivation hos barnen. Den ena är samhället och kulturens 
förväntningar på barnen och den andra är barnens upplevelser av sammanhanget mellan sig 
själva och samhället som de lever i (Dysthe 2003:38). Vygotskij anser att kunskap skapas i de 
kulturella och historiska kontexter man befinner sig i. För att lärandet och tänkandet ska 
utvecklas är språk och kommunikation grundvillkoren. Inom den sociokulturella teorin lägger 
man därför stor vikt vid hur man kan använda skrivet och talat språk i olika 
inlärningssituationer. Skriften är central för lärande och skriften gör det möjligt att lagra och 
bevara information på ett helt annat sätt än vad talet kan göra (Säljö 2015: 89). 

 

2.2 Behaviorismen  
Behaviorismen är en inlärningsteori som har varit mycket framgångsrik. Den har haft stort 
inflytande under 1900-talet och är en föregångare till flera andra teorier. Grundaren av den 
behavioristiska teorin var Ivan Pavlov, en rysk fysiolog (1848-1936). Det finns två olika 
riktningar av den behavioristiska teorin. Dels den klassiska betingningen som Pavlov 
utvecklat, men även instrumentell betingning som utvecklades utav Burrhus Fredric Skinner 
(1904-1990). Han utvecklade Pavlovs tankar och blev slutligen den som idag anses vara 
”traditionell”. Vilket betyder att eleverna är passiva i klassrummet och att 
belöning/bestraffning är till för att få eleverna att göra det läraren vill (Säljö 2015:29). När 
eleven gör någonting som är önskvärt får hen positiv förstärkning. På det här sättet kan den 
vuxna styra barnet att göra som den vuxna vill (Wedin 2011:36). Behavioristernas syn på 
kunskap innebär att eleven ska vara en passiv mottagare och att det är lärarens uppgift att 
förmedla den kunskap som lärs ut. Kring läs- och skrivinlärning resonerar de som så att det är 
lästekniken som prioriteras istället för läsförståelsen. Ur motivationssynpunkt anser 
behavioristerna att det är viktigt att det finns ett belönings- och bestraffningssystem (Dysthe 
2003:38).  
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2.3 Pragmatismen 
John Dewey som var filosof, pedagog och psykolog anses vara en av grundarna till 
pragmatismen. Dewey och fler i hans omgivning var kritiskt inställda till den traditionella 
filosofins, däribland behaviorismens, syn på kunskap. En av Deweys ståndpunkter var att 
elevernas tid i skolan inte skulle ses som en förberedelse inför framtiden utan som en 
meningsfull syssla för eleven. Skolan handlar enligt Dewey om saker som ligger nära 
eleverna och som de förstår eftersom det är det som ger dem erfarenheter. Dewey formulerar 
sina tankar om skolan såhär:” Education is not a preparation for life; education is life itself” 
(Säljö 2015:70ff). 

 
Dewey ser den traditionella och katederstyrda undervisningen som gjord för att sänka elevers 
motivation i tidig ålder. Detta genom att man låter dem vara passiva i klassrummet och att 
läraren arbetar på ett sätt som eleverna inte kan relatera till. För eleverna blir undervisningen 
för abstrakt och inte motiverande. Dewey ser hellre att kunskapen skapas genom olika 
aktiviteter där man använder sig av alla sina sinnen och att eleven inte är ensam utan befinner 
sig med andra människor. Dewey uppmuntrar en lärmiljö som håller barnen aktiva, försöker 
skapa en nyfikenhet hos barnet samt skapar förutsättningar för att låta eleven undersöka olika 
saker i sin närhet (Säljö 2015:72ff). Ett av Deweys kända citat ” Learning by doing” säger 
mycket om hur han såg på elevens lärande (Ibid:75).  
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3. Forsknings- och litteraturgenomgång 
Nedan kommer jag skriva vad tidigare forsknings säger om mina olika frågeställningar. Det 
jag kommer beröra är läs- och skrivinlärning, motivation och feedback.   

 

3.1 Läs- och skrivinlärning 
I dagens skola är läsande och skrivande stora och viktiga delar inom alla ämnen och i 
elevernas lärande generellt (Liberg et.al 2010:7). För att kunna lära sig att läsa och skriva 
krävs det att eleven anstränger sig men också att eleven har tillägnat sig en viss del utav den 
språkliga medvetenheten. I den språkliga medvetenheten finns en viktig del som visar 
kunskap om språkets ljudsystem, den fonologiska medvetenheten. För att eleven ska kunna 
skriva och läsa måste hen lära sig sambanden mellan skrivtecknen och ljuden i det muntliga 
språket, vilket inte är en lätt uppgift (Stadler 1998:17f). En elev blir språkligt medveten 
genom att lära sig att skifta mellan språkets innehållsliga, funktionella sida och dess formsida. 
Detta innebär att det är viktigt att eleven förstår att språket är en helhet som kan delas upp i 
mindre delar. För en elev som ska lära sig läsa och skriva är det en krävande process att bli 
språkligt medveten. Vilket beror på att språket inte går att ta på, det är för abstrakt för eleven 
(Fridolfsson 2015:28f).  
 
Språket består av olika nivåer. Den fonologiska nivån, handlar främst om att eleven ska lära 
sig att höra de olika bokstavsljuden. Sedan kommer den semantiska nivån, vilken innefattar 
ord och fraser samt deras innebörd och vilka förbindelser som finns mellan orden. Att kunna 
alfabetets bokstäver och ha den fonologiska medvetenheten är viktigt för att kunna förstå vad 
man läser. Något som också har betydelse är elevens ordförråd, vilket kan säga mycket om 
hur en elev ligger till i sin läs- och skrivinlärning. Det bästa sättet för en elev att tillägna sig 
nya ord är genom att läsa texter eller delta i dialoger med personer som har ett lite större 
ordförråd än vad hen själv har. Den tredje nivån är den grammatiska nivån, som i sin tur kan 
delas in i två nivåer, den syntaktiska och morfologiska. Den förstnämnda är viktig för hur vi 
kommunicerar både i tal och skrift. Om eleven inte har utvecklat den syntaktiska förmågan 
visar det sig genom att hen inte har med alla småord. Den morfologiska nivån inrymmer de 
regler vi har för ordböjning. Den fjärde och sista nivån är den pragmatiska, som innebär att 
eleven kan läsa med ett flyt utan att behöva dela upp fonemen samt att kunna läsa med den 
rätta prosodin och intonationen. Det hänger även ihop med hur eleven läser och talar, vilket 
kroppsspråk hen har under tiden (Fridolfsson 2015:23ff).  
 

Vad innebär det att kunna läsa  
För att kunna läsa behöver människan utveckla tre olika komponenter: avkodning, förståelse 
och motivation. Om eleven har tillägnat sig språkljuden, alltså fonemen och förstår dem 
tillsammans med ett antal bokstavstecken har eleven uppfattat hur avkodningen fungerar. 
Eleven måste förstå att ett antal bokstäver bildar ett ord, och ju mer eleven läser desto 
snabbare kommer detta sätta sig för eleven. Den andra komponenten är förståelse som handlar 
om att eleven efter att ha läst en text kan tillgodogöra sig innehållet. Den tredje komponenten 
är motivation som kan kopplas till hur elevens närmiljö ser ut och hur mycket eleven läser 
eller bli läst för i hemmet. För att det ska ske en positiv tillväxt av ordförrådet är det viktigt att 
avkodningen är säker. Ett bristfälligt ordförråd påverkar elevens läsförståelse och läshastighet 
(Myrberg 2007: 75ff). Har eleven kunskap om de tre olika komponenterna ökar elevens 
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motivation för läsning. Delarna är viktiga för att eleven ska förstå det hen precis har läst. Men 
med en automatiserad avkodning kan eleven istället lägga all energi på att förstå budskapet i 
texten (Fridolfsson 2015:77). Wedin (2011:72) menar att det är lättare att lära sig läsa om man 
utgår från sina egna skrifter och sina egna tankar. Läser läraren en text läser hon också någon 
annans tolkningar vilket kan vara svårare (Ibid 2011:81).   
 

Vid läsning krävs det att hålla reda på ljud, stavning, meningsuppbyggnad, rader och stycken. 
Således krävs det mycket av eleven vid läsning vilket kan innebära svårigheter för en del 
elever (Imsen 2006:352).  I läsningen genomgår eleven olika faser, den första, pseudoläsning 
betyder att eleven lär sig berättelser eller liknande utantill och försöker härma den vuxnes 
uppträdande vid läsningen. Logografiska läsningen, innebär att eleven i den här fasen börjar 
känna igen skyltar i närmiljön som exempelvis ICA eller Coca cola. Eleven behöver i den här 
fasen inte kunna den alfabetiska principen. Den tredje fasen är den alfabetiska läsningen 
vilket innebär att eleven börjar ljuda ut ord som t.ex. r-o-s. Detta kräver att eleven har knäckt 
den alfabetiska koden vilket innebär att eleven har förstått kopplingen mellan bokstäver och 
ljud. I den sista fasen finns den ortografiska och morfologiska läsningen, som eleven oftast 
når i årskurs tre- fyra. Eleven behöver inte ljuda ut bokstäverna i varje ord (Fridolfsson 
2015:78ff).  
 

Vad innebär det att kunna skriva  
När eleven ska skriva krävs det att hon kan hålla reda på många processer samtidigt. Hon 
måste ha lärt sig hur bokstäverna formas, vilket även kräver motoriska färdigheter. När eleven 
ska skriva texten krävs det att hon kan visualisera bokstäverna framför sig. Samt även att hon 
kan planera och genomföra skrivandet (Taube 2013:62). Det är en helt ny text som ska 
produceras genom skrivandet vilket kräver både fantasi, textbyggande och inkodning. Innan 
eleven kommer igång med skrivandet krävs det att hon har en plan för sitt skrivande och hur 
det ska framföras i skriften. Skrivandet uppfattas ofta som svårare att lära sig och det gäller 
inte endast för barn utan även vuxna. Att ha den skriftliga förmågan stärker en persons 
självbild. Samtidigt som det är ett viktigt verktyg till både kunskapsinhämtning och 
kunskapsförmedling (Strömquist 2007:15).  

Alla dessa olika delar, de kognitiva, metakognitiva, språkliga och motoriska förmågor 
behöver hänga ihop när eleven ska skriva. På det sättet är det mer krävande att lära sig skriva 
än att lära sig läsa (Ibid 2013:21). Långtidsminnet har en viktig roll i skrivandet, eftersom det 
är där vi har våra idéer och tankar. Hjärnan använder långtidsminne vid skrivning och för att 
exempelvis veta hur ett ord ska stavas. Arbetsminnet och korttidsminnet är funktioner som 
kommer ihåg det som vi har tänkt skriva. Alla dessa olika minnesaktiviteter är krävande för 
eleven. Till exempel så ska hon lära sig att komma ihåg att det är mellanrum mellan varje ord, 
stor bokstav och punkt. Samt att eleven ska minnas hur bokstäverna formas o.s.v. (Fridolfsson 
2015:140). Något som Liberg et al. (2010:75) menar är att forskning visar att aktiviteter där 
eleverna får använda sig av skrivande leder till ett bättre lärande än om eleven endast skulle 
läsa. 

Bokstavsinlärning - en syntetisk metod 
Enligt Kullberg (2006:137) är det syntetiska förhållningssättet det som genomsyrar den 
svenska skolan idag. Att ha ett syntetiskt synsätt på läs- och skrivinlärning innebär att läraren 
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har ett naturorienterat vetenskapligt synssätt. Genom att jobba på det här viset arbetar hon 
med bokstäverna och bokstavsljuden, fonemen. Eleverna lär sig genom att kombinera 
bokstäverna och ljud, för att senare jobba vidare med ord, fraser, satser och texter. Man går 
från delarna till helheten. Genom den här arbetsmetoden är tanken att man börjar med det 
enkla och går över till det lite svårare så småningom. Kullberg beskriver det som att 
betoningen läggs på den tekniska kunskapen före förståelsen av texten. Genom det här 
arbetssättet läggs huvudvikten på att utveckla kunskap om hur sammanljudningen blir och att 
detta sedan ska utvecklas vidare så eleven får ett flyt i sin läsning. Taube (2006:22) framhäver 
den syntetiska metoden genom att rekommendera Bornholmsmodellen som innefattar 
språklekar, rim och ramsor. Hon menar att för att en elev ska kunna utveckla en positiv och 
god läs- och skrivutveckling krävs det en bra bokstavskännedom. Samt att kunna höra de 
olika språkljuden och ha ett stort ordförråd. Det viktigaste med den syntetiska metoden är att 
eleven ska förstå den alfabetiska principen och kopplingen mellan ljud och bokstav. När 
läraren väljer att träna på en bokstav i taget är det för att eleven ska bli säker (Fridolfsson 
2015:87ff). De läroböcker eleverna jobbar med idag har oftast en syntetisk metod på läs- och 
skrivinlärning. Eleverna gör det de ska, jobbar med en bokstav i taget och fyller i sin 
arbetsbok. Enligt Trageton (2014:112) strider detta arbetssätt mot det sociokulturella synsättet 
läroplanen ger uttryck för.   

 

Helordsmetoden - en analytisk metod   
Det analytiska synsättet grundar sig på en humanistisk vetenskaplig syn. Genom det här 
synsättet går man från helheten ner till delarna som exempelvis text, satser, fraser och ord. 
Huvudsakligt fokus ligger på vad det är man läser, vad meningen betyder och vad innehållet 
säger (Kullberg 2006:137). Att arbeta med den analytiska metoden ger läraren en viktigare 
roll då hen måste vara en tydlig vägledare för eleverna. Syftet med metoden är att elever ska 
få en ökad nyfikenhet genom att ta del av enklare böcker och texter (Fridolfsson 2015:109).  

 
Utifrån den analytiska metoden har Whole language inrättat sig i skolan. Metoden utgår från 
att eleven inte behöver någon särskild fonologisk undervisning utan att hon lär sig genom 
förståelsen av textsammanhang. Wood och Blomqvist (2006:52) vill dock påpeka att det är en 
metod som fungerar väl för de elever som inte har svårt för att läsa och skriva. Men att det 
kan vara tufft för de elever som har det lite svårare att arbeta utifrån den här metoden. I Whole 
language är tanken att eleven ska förstå att texten i boken bär på ett budskap. Genom att läsa 
texten i boken bör eleven själv förstå principen för avkodning. I metoden menar man även att 
sammanljudning inte är det viktigaste och därför prioriteras inte den alfabetiska och 
fonologiska inlärningen (Fridolfsson 2015:86). Trageton (2014:287) skriver att Liberg 
(1993:30) anser att lässvårigheter generellt uppstår på grund av den traditionella syntetiska 
metoden. Därför vill hon av den anledningen inte att läraren använder sig av metoden i sin 
undervisning. Däremot uppmuntrar hon pedagoger att använda sig av Whole language 
metoden, alltså den holistiska, på grund av att läsning ses som en språklig meningsbärande 
aktivitet för eleven. 
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Utmaningar/ Svårigheter  
För att eleverna ska utveckla sina läs och skrivstrategier är det viktigt att läraren förklarar nya 
och obekanta ord (Liberg et.al 2010:23). Om eleven har svårigheter med svåra ord eller om 
eleven inte är helt konsekvent i sitt skrivande med stora eller små bokstäver är det bra att 
diskutera de olika begreppen (Fridolfsson 2015:35). För elever som precis börjat skolan kan 
begrepp vara svåra att förstå, olika begrepp förekommer ofta och används i flera 
sammanhang. Begreppen är viktiga för elevens skrivinlärning och det kan handla om 
exempelvis träd eller hund, varav varje begrepp innehåller sitt omfång. Träd har exempelvis 
olika arter och en hund olika raser, vilket kan vara svårt för en elev som nyligen introducerats 
i det skriftliga språket (Kullberg 2006:220).  

Ord och bokstäver blir ofta spegelvända hos elever som är precis i början av sin 
skrivutveckling och som ännu inte har förstått att skriften går från vänster till höger. Det här 
kan tränas genom att låta eleverna jobba med bokstäver i lera, måla med vatten på tavlan, leta 
i texter eller måla bilder där bokstaven finns med o.s.v. (Fridolfsson 2015:123). Elever kan 
även ha svårigheter med att särskilja vilket håll lilla d och lilla b skall vara åt. Det är inte lätt 
för en elev som precis är i startgroparna för sin läs- och skrivinlärning då det är mycket att 
hålla reda på (Kullberg 2006:222).  
 

3.2 Motivation 
Vad innebär det att vara motiverad? Lundgren och Lökholm (2006:45) menar att det är 
vanligt att det förknippas med att visa gott uppförande i klassrummet och att eleven är 
ambitiös i sitt arbete. De ser motivation som att man förändrar sitt beteendemönster till ett 
annat. Motivation kan även definieras som att människan har en inre process som aktiverar, 
vägleder och bevarar beteenden. För att tydliggöra ytterligare kan det beskrivas som att 
motivation gör att vi anstränger oss, ungefär som att en bil färdas framåt. Enligt Imsen 
(2006:457ff) är känslor grunden till motivation. Våra handlingar får färg och glöd genom att 
våra känslor, tankar och förnuft förs samman. Enligt Taube (2013:124f) är motivation något 
som upplevs olika beroende på situationen som eleven befinner sig i. Det är inte svart eller 
vitt, som att vissa elever har mycket motivation och vissa ingen alls. Att vara motiverad kan 
även handla om att eleven tillägnar sig ny kunskap eller peppar sig själv till att ta sig till 
målet. 
 

Inre motivation  
Den inre motivationen kan vara kopplad till en persons inre känslor. Det är den känslan som 
gör att vi vill göra saker som vi tycker om. Det handlar om inställningen eleven har till det 
som ska läras (Taube 2006:91). Observationer visar att barns motivation aktiveras genom att 
eleverna hålls nyfikna, att de vill undersöka och när de har någon form av lust för att leka 
(Lundgren och Lökholm 2006:47). Den bästa formen av inre motivation är när eleven vill lära 
för att den tycker det är roligt och intressant (Taube 2013:126).  
 

Yttre motivation  
Yttre motivation handlar om saker utifrån som påverkar våra inre processer (Lundgren och 
Lökholm 2006:46). Det handlar om att eleven uträttar olika saker för att få någon form av 
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beröm utav någon annan (Taube 2013:126). Det går även att koppla den yttre motivationen till 
de förväntningar människor har i elevens närmiljö som exempelvis lärare, föräldrar och 
kompisar (Taube 2006:92).  
I den traditionella skolan är det generellt sett väldigt vanligt att läraren använder sig av olika 
former av belöningssystem i undervisningen. Läraren tror att belöningssystem och 
bestraffning leder till en ökad motivation för eleven. Något som är problematiskt med den 
yttre motivationen är att den kan behövas hållas vid liv av exempelvis yttre belöningar 
(Lundgren och Lökholm 2006:47). 

Hur kan läraren arbeta för att öka elevens motivation? 
Lärare i dagens skola måste fokusera på att stärka den inre motivationen och inte uppmuntra 
eller låta den yttre motivationen ta för stor plats. Som pedagog ses det som önskvärt att eleven 
bär på en så stor inre motivation som möjligt. Att eleverna visar intresse för att lära sig 
eftersom de tycker att det är spännande, utmanande och roligt (Imsen 2006:162). Genom att 
arbeta individriktat och utifrån intresse får eleverna jobba med det som de lär sig mest med 
(Liberg et.al 2010:23). Kommer läraren dessutom lyckas stimulera elevernas kreativitet 
genom att erbjuda mer utmanande uppgifter kommer det bli mer meningsfullt för eleven. 
Vilket även leder till att motivationen kommer att öka (Jenner 2004:60).  
 

Om eleverna får delta i en undervisning som är levande kommer de att ges större möjligheter 
att bredda sin kunskap om läs- och skrivstrategier. Det kan exempelvis ske genom olika 
former av gestaltningar som film eller undersökande laborationer (Liberg et.al 2010:13,23). 
Elever lär sig genom att använda sina sinnen i undervisningen, detta eftersom elevens minne 
har stor påverkan på hur inlärningen blir. I en klass är alla olika individer och alla lär sig på 
sitt sätt (Stadler 1998:64). Kreativitet i läraryrket är viktigt och den kan visa sig i olika former 
på skolan. En lärare ska inte vara rädd för att låta eleverna tänka fritt och ha självstyrda 
aktiviteter,  teamarbeten är ett exempel på ett självstyrt lärande. Läraren måste våga avvika 
från sin planering vid spontana idéer eller situationer som uppstår. Använder sig läraren av 
olika estetiska uttrycksformer som exempelvis bild, teknik och musik kommer elevernas 
fantasi att sättas igång vilket kan ge nya och andra bilder på elevernas lärande (Brynolf, 
Carlström, Svensson, Wersäll 2012:258).  
 

Eleven bör i sin inhämtning av kunskap kring alfabetet få använda sig av flera sinnen. Att 
arbeta med alfabetet och varje bokstav gör att eleverna bli väl förtrogna. Att exempelvis spåra 
bokstäver med fingret på ett sandpapper gör att eleven får träna inte bara på både de auditiva 
och visuella sinnena utan även känselsinnet. De bokstäver som ser lika ut (b-d-p-q) brukar 
oftast vara svåra för de som har en långsam läsutveckling (Fridolfsson 2015:121f). För att 
inlärningen av bokstäver ska bli positiv får läraren inte ha för höga krav på eleven utan hellre 
lägga vikt på att lärandet av bokstäverna sker i en stimulerande miljö och på ett lekfullt sätt 
(Ibid 2015:35).  

 
De muntliga och skriftliga uppgifterna eleverna möter i sin inlärning är meningsfulla och går 
hand i hand och hjälper varandra under utvecklingen. Därför måste eleven möta många 
härliga situationer som är fyllda med olika språkupplevelser (Liberg 2006:184). Något som 
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läraren ska sträva efter i klassrummet är att planera för aktiviteter som gör skrivandet i sig 
lockande (Taube 2013:133). Staaf och Löthagen (2009:55) menar att man ska se lärandet som 
en blomma som växer och utvecklas.  
 

Syftet vid läsning och skrivning borde alltid vara att få eleverna att ”tända till”. En elev som 
är motiverad har större chans att utveckla sina förmågor och är även mer engagerad i 
undervisningen. Läromedel används mycket i undervisningen och är något många lärare ofta 
utgår från. Men räknas den som elevnära och är det något som en elev blir motiverad av? Blir 
en elev intresserad av texten i läroboken? (Frost 2009:43; Staaf och Löthagen 2009:43).  

3.3 Feedback 
Feedback ska informera eleven om vart den är på väg samt hur eleven ska ta sig dit. Det här 
leder till att eleven kan se sin egen kunskapsutveckling vilket stärker den inre motivationen att 
fortsätta jobba vidare (Lundahl 2014:84). Feedbacken ska hjälpa eleven att i framtiden 
prestera bättre, då är det viktigt att feedbacken är konstruktiv och framåtsyftande (Jönsson 
2013:87). Feedback förbättrar en elevs resultat och Lundahl (2014:5) menar även att korta 
bedömningscykler är det bästa alternativet för ett effektivt lärande. Dessutom borde 
feedbacken vara muntlig. Vidare menar Lundahl (Ibid:73) att det är de svaga eleverna som 
behöver den direkta feedbacken som hör ihop med uppgiften, och att de starkare eleverna 
hanterar en senare och mindre konkret feedback. Elever som är öppna och mottagliga är mer 
känsliga för en lärares röstlägen vid kommunikation (Jenner 2004:75). Elever kan uppleva 
muntlig feedback mer personlig och bör alltså undvikas. Den skriftliga feedbacken anses dock 
ge en positiv effekt samt att den känns mer neutral för eleven (Jönsson 2013:99f).  

 

Lärarens feedback 
När vi rättar en text är det ”normalt” att se elevens brister i uppgiften, det är mycket lättare att 
se något som avviker från det som anses vara normalt. Läraren måste därför hålla utkik efter 
de där fröna som finns i texten som kan spira upp med lite vägledning (Liberg 2006:172). Att 
vid rättning markera fel med en röd penna har en negativ stämpel idag. Tanken med att 
läraren vill hjälpa eleven kan få en motsatt effekt och påverkar då elevens engagemang och 
lust till skrivande negativt. Johan Hofvendahl (2010:38) kallar detta för ”red pen mentality” 
som innebär att läraren vid rättning endast fokuserar och markerar de fel och brister som är 
synliga. Genom det här sättet kommer även de framgångar eleven har gjort i sin uppgift i 
skymundan. 

 
Enligt Strömquist (2007:112) finns det två saker att hålla sig till vid rättning av en elevs text, 
den ena saken är konstruktivt och det andra selektivt. Läraren ska vara försiktig i rättningen 
av elevens text, det viktigaste är att eleven fortsätter vara motiverad för skrivandet och 
utvecklar det. Genom att konstruktivt rätta texter främjas elevens skrivglädje, det är otroligt 
viktigt att informera eleven om vad som är bra i texten och inte bara lyfta fram det som inte 
var bra. Selektivt rättande handlar om att se till den enskilda eleven och hens förutsättningar. 
Inte kommentera minsta lilla utan se helheten och välja att lyfta det positiva även om det finns 
mycket brister i texten. 
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Läraren kan välja att fokusera på kvaliteten på texten som eleven har skrivit, att lägga fokus 
på det som eleven har gjort bra som exempelvis svåra ord som man vet att eleven har haft 
svårt att klara tidigare. Läraren kan också se till funktionen utav texten viket betyder att man 
tittar efter hur eleven har lyckats förmedla budskap i en text exempelvis. Det här kan ses som 
ett funktionellt sätt. Ser läraren en bedömning ur ett formellt sätt har läraren ett kvantitativt 
förhållningssätt till elevens text. Det innebär att läraren letar efter fel och eventuellt även 
räknar dem (Bjar 2006:331).   
 

Belöning  
I ett behavioristiskt synsätt är belöningar och straff anledningen till att eleven blir engagerad. 
Genom att eleven får någon form av belöning fortsätter cirkeln om och om igen eftersom 
eleven är medveten om att hen kommer fortsätta motta belöningar om hon gör det hon ska. 
Enligt Fridolfsson (2015:195) är det centralt att eleverna får lön för sina ansträngningar för att 
de ska hållas motiverade och träna på att läsa och skriva. Ute i skolorna är det vanligt att möta 
båda formerna av motivation. Men det som är farligt med att använda sig utav belöningar som 
stärker den yttre motivationen är att det påverkar den inre motivationen negativt. Detta på 
grund av att den inte kommer fortsätta stärkas och utvecklas. Den dagen eleven inte får en 
belöning för sin ansträngning kommer hen sluta att göra någon form av ansträngningar på 
olika uppgifter (Taube 2013:126f). Elever kan få både fysiska och symboliska belöningar där 
den sistnämnda kan vara att eleven tilldelas ett pris, diplom, medalj eller muntlig beröm 
(Imsen 2006:462f). Alfie Kohn (1994:2) menar att elever som tillges belöningar av någon 
form kommer bli mindre benägna att våga utforska sina idéer, vara kreativa och våga ta 
chanser. Forskningen visar även att elever som får en belöning, oftast väljer en lättare uppgift 
om de får bestämma.  

Mindset 
Mindset handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit och kreativitet vilket kan kopplas till 
entreprenöriella förmågor, där eleven ska ta initiativ och ansvar. Om en elev har rätt 
inställning kommer hen lyckas bättre. Dweck framhåller hur pedagogen kan arbeta för att 
hjälpa eleven att utveckla de här frågorna. Hon har i sin forskning kring mindset konstaterat 
att människan har två former av mindset (Dweck 2015:14f).  
Det första är ett statiskt mindset som innebär att eleven tror att vi människor föds med en viss 
förmåga. Samt att målet i vardagen är att ständigt söka bekräftelsebehov genom att visa att 
man duger. Människor med statiskt mindset söker ständigt människor i omgivningen som kan 
bekräfta hur smarta eller duktiga de är (Ibid 2015:14f).  
Det andra är ett dynamiskt mindset, som grundar sig i elevens ansträngning. Vilket betyder att 
vid ansträngning kommer eleven utöka sina kunskaper. Har eleven rätt motivation har man 
vad som krävs för att komma dit enligt ett dynamiskt mindset. Men även i situationer där det 
går dåligt för eleven så hon anstränger sig (Dweck 2015:15f). För att beröm, uppmuntran och 
betyg ska påverka elevens självuppfattning positivt gäller det att eleven ser sin prestation som 
eget ansvar. Elever med en hög självuppfattning förklarar oftast sina framgångar med sin egen 
ansträngning. Elever med låg självuppfattning tenderar att se det som att det är de yttre 
faktorerna som gör att det går bra (Imsen 2006:557). 
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Beröm 
Enligt Dweck (2015: 210ff) uppskattas beröm av barn och menar att det ger dem en kick för 
stunden. Barn älskar att få beröm för sin intelligens och talang. Men genom att berömma på 
det sättet bidrar det till att barnets självkänsla sjunker samt att motivationen sänks. Detta är 
något som föräldrar och lärare inte är medvetna om, de tror att barnets självförtroende stärks 
genom att berömma exempelvis begåvning. Vuxna ska istället uppmuntra barnen till att vara 
positivt inställda till utmaningar samt att ansträngningar alltid leder till lärande. Dweck menar 
inte att vi ska sluta ge beröm till barn men ska vi berömma bör vi rikta oss till de framsteg 
som barnet gör, genom träning, studier och envishet. Beröm i stil med ”duktig” eller ”bra 
jobbat” innehåller ingen information till eleven om själva målet för uppgiften (Skolverket 
2007:7). För att få önskad effekt av beröm är det viktigt att det ges vid rätt tillfälle och på rätt 
sätt (Lundgren och Lökholm 2006:49).  

Hur ser eleverna på sin kunskap – framgång och misslyckande  
Jenner (2004:52) diskuterar begreppen framgång och misslyckande och kommer i sin 
forskning fram till att det är svårt att säga generellt vad framgång och misslyckande innebär 
för en elev. Med det menar han att dessa två begrepp kan betyda helt olika saker för olika 
elever. Han nämner undersökningar som visar att elever generellt sett tar åt sig äran för 
framgångar som beror på hårt arbete och skicklighet, medan misslyckanden skylls på yttre 
omständigheter. Weiner går dock ett steg längre i sin forskning och påvisar att den största 
anledning till hur en människa förklarar framgång och misslyckande beror på hur starkt 
självförtroende personen har. Han har kommit fram till att det är de människor med starkt 
självförtroende som förklarar sin begåvning med hårt jobb, och misslyckande betyder att 
personen i fråga inte har gjort sitt bästa eller tillräckligt (Ibid 2004:57f).  
 

För barn med dynamiskt mindset är framgång det som beror på den egna ansträngningen. 
(Dweck 2015:17ff). En elev med ett dynamiskt mindset tror att ens egen förmåga kan 
utvecklas, samt att de brister vi har är okej. De elever som har ett statiskt mindset skyller sina 
dåliga prestationer på någon annan (Ibid 2015:74). Det är viktigt att komma ihåg att alla lär 
sig olika snabbt men det betyder inte att de elever som behöver mer tid inte kan komma lika 
långt (Ibid 2015:88).  

 

Kan ett prov mäta hur smart någon är? 
Genom ett statiskt mindset har människan antingen en förmåga eller inte. Att ett prov skulle 
kunna mäta hur smart hon är nu eller när hon är vuxen mottas olika beroende på vilket 
mindset hon har. De med ett dynamiskt mindset kommer tror att det kanske mäter en förmåga, 
inte hur smart hon är. Medan de med ett statiskt mindset visst anser att provet kan visa hur 
smart hon är nu och när hon är vuxen (Dweck 2015:38).  
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4. Metod och material  
Nedan kommer jag redogöra för mina tillvägagångssätt samt min undersökningsgrupp. Ge-
nomförandet av de kvalitativa intervjuerna kommer beskrivas samt vad mitt urval baserades 
på. Dessutom redogör jag för hur jag har förhållit mig till de forskningsetiska frågorna.  
 

4.1 Metodval 
I min studie har jag använt mig av en kvalitativ metod vilket innebär att jag har tolkat mitt 
material induktivt (Bryman 2011:341). I den kvalitativa undersökningen kan man använda sig 
av ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer. Jag har i min studie använt mig 
av den senare på grund av att man genom semistrukturerade intervjuer får inblick i den 
intervjuades tankar och känslor. Samt även att jag inte behöver följa intervjuguiden uppifrån 
och ner utan det räcker med mina temaområden. Eftersom många utav mina frågor handlar 
om hur respondenten känner/upplever eller har upplevt olika situationer ansåg jag att 
semistrukturerade intervjuer var bäst lämpade. I en kvalitativ undersökning är det den 
intervjuades perspektiv som är viktigt, det är deras tankar och ord kring den sociala 
verkligenheten som är viktig i forskningen (Bryman 2011:40,371). Detta innebär även att jag 
som forskare får en närmre relation med den intervjuade, vilket gör att jag lättare förstår hur 
respondenten tänker (Bryman 2011:372).  

 
Inför mina intervjuer har jag därför förberett en lista med frågor till eleverna, en s.k. 
intervjuguide. Intervjuguiden är löst strukturerad utifrån temaområdena läs- och 
skrivinlärning samt motivation och feedback, och gav utrymme för oplanerade följdfrågor 
(Bryman 2011:415; se bilaga x och y). Inledningsvis använde jag mig av öppna frågor vilket 
gav respondenten möjlighet att ge ett ovanligt eller oförutsett svar eller reaktion (Bryman 
2011:244).  
 

4.2 Urval 
Mina intervjuer har genomförts på två olika skolor i årkurs 3 i två olika kommuner, totalt har 
10 elever intervjuats och 2 klasslärare. Anledningen till att jag valde att intervjua elever i 
årskurs 3 var för att jag tänkte att de lättare kunde sätta ord på vad de har upplevt inom läs- 
och skrivinlärningen. Det kändes för svårt att be en etta prata om sin läs- och skrivinlärning 
eftersom de befinner sig i det just nu. Fortsättningsvis kommer skolorna benämnas skola 1 
och skola 2. 
 

Förutsättningen för att en intervju ska bli bra ökar genom att forskaren har en bra relation med 
respondenten. Har jag en bättre relation med barnet är det större chans att barnet vågar berätta 
mer. Därför har jag valt att genomföra mina intervjuer i två olika klasser och kommuner som 
finns i närområdet (Doverborg, Pramling Samuelsson, 2000:27). Jag har använt mig av ett 
målstyrt urval till mina intervjuer vilket betyder att jag väljer elever som jag uppfattar som 
relevanta för min forskning (Bryman 2011:434). Jag inledde materialinsamlingen med att 
skicka ut samtyckesblanketter till alla elever/vårdnadshavare i varje klass. Min tanke var 
sedan att välja lämpliga informanter bland de inkomna svaren. Urvalet skulle innehålla lika 
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många starka som svaga elever för att öka trovärdigheten i min studie. Detta utifrån att elever 
som är starka i sin läs- och skrivinlärning överlag kan vara mer positivt inställda.   

 
I skola 1 var svarsfrekvensen ganska dålig, och jag hade ingen möjlighet att göra ett närmare 
urval. Något som framkom var att de elever som är lite svagare inom läsning och skrivning 
var även de som inte ville delta i undersökningen, det hade varit intressant att ta del av de 
elever som tycker läs- och skrivinlärning är svår och tuff. De jag intervjuade här var Cajsa, 
Katarina, Karl och Filip.  

 
I skola 2 intervjuade jag 6 elever i årskurs 3. I den här klassen fick jag många fler 
godkännande av medverkan. I överenskommelse med elevernas klasslärare bestämdes det att 
jag skulle genomföra 6 intervjuer. Vid urvalet i den här klassen försökte jag få jämvikt på 
svaga och starka elever. Precis som på skola 1 var det en del svaga elever om inte ville vara 
med i studien, men jag försökte så gott jag kunde.. På skola två intervjuades Oskar, Karin, 
Johanna, Simon, Anna och Maria. Utöver dessa intervjuer genomfördes lärarintervjuer med 
Matilda på skola 1 och Marie på skola 2.  

 

4.3 Etiska aspekter		
Vetenskapsrådet (2012:6ff) ger tydliga rekommendationer och redskap för hur etiska frågor 
ska hanteras vid en intervju-och observationssituation. Jag har i mitt arbete med undersök-
ningen och datainsamlingen följt dessa forskningsetiska principer. Vetenskapsrådets forsk-
ningsetiska principer bygger på; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjande-
kravet. 
 
Informationskravet och samtyckeskravet handlar om att informera respondenterna om 
undersökningens syfte. Även att deras deltagande är helt frivilligt och att de när som helst 
själva kan välja att avbryta sin medverkan. Bryman (2011:131) anser att respondenten även 
ska informeras om vilka moment som ingår i den undersökning som ska ske och att 
forskningens syfte tydligt ska framgå. Jag anser att detta krav uppfyllts då detta stod med i det 
samtyckesdokumentet som eleverna fick med sig hem. Det som även är viktigt i mitt fall är att 
respondenterna är under 15 år vilket betyder att vårdnadshavaren måste ge sitt samtycke Det 
här uppfylldes genom att eleverna fick samtyckesdokumentet hemskickat till en 
vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 2012: 9f).  
 
Konfidentalitetskravet innebär att alla som på något sätt är involverade i mina 
intervjuer/observationer ska vara säkra på att det råder hög konfidentialitet. Exempelvis att 
personuppgifter är oåtkomliga för alla andra utom mig. Enligt Bryman (2011:133; 
Vetenskapsrådet:2012:12f) är det svårare att dölja människors personuppgifter i kvalitativa 
undersökningar eftersom det inte alltid är till hjälp att endast använda ett annat namn. I 
studien har respondenterna figurerade namn. I mitt arbete med undersökningen har jag 
hanterat berörda skolor och respondenter anonymt, det är också endast jag som författare som 
hanterat intervjumaterialet. Denna information om anonymitet har även getts till 
respondenterna i samtyckesdokumentet (Se bilaga).  
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Nyttjandekravet handlar om att materialet samt personuppgifter kring respondenterna endast 
ska användas för forskningsändamål (Bryman 2011:441; Vetenskapsrådet 2012:14). 
Detta krav anser jag mig uppfylla då jag endast kommer att använda mig av intervjumaterialet i 
min egen forskning samt att all information kommer raderas när mitt examensarbete är godkänt.  
 

4.4 Genomförande  
Tid och plats för intervjuerna bestämdes i samråd med läraren. Intervjuerna varade ungefär 30 
minuter för varje elev och ca 60 minuter för lärarna. Jag spelade in samtliga intervjuer på 
surfplatta och mobiltelefon för att minimera risken för tekniska problem (Doverborg, 
Pramling Samuelsson 2000:26ff) utvecklar det genom att det är näst intill omöjligt att hinna 
anteckna allt respondenten säger under intervjun och uppmuntrar inspelning av något slag. 
Det är viktigt att låta barnen tänka och att ge dem tillräckligt mycket tid att fundera över sitt 
svar. De har så gott som nästan alltid något att säga, det brukar vara en utmaning för forskaren 
att ge barnet tid. När alla intervjuer var avklarade började jag med transkriberingen av 
materialet.  
 

På skola 1 intervjuades eleverna i ett litet rum där specialundervisningen annars sker. 
Eleverna känner till rummet sedan tidigare och känner sig trygga där. Nackdelen med detta 
rum var att det fanns fönster ut mot skolgården så ibland hände det att respondenten tappade 
tråden och tittade ut på sina klasskamrater istället. Det här menar Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2000:25) är ett problem då det är viktigt att inte barnet tappar koncentrationen 
under intervjun. I skola 2 satt vi i ett grupprum som eleverna tidigare har jobbat i. Nackdelen 
med detta rum var att det var dålig ljudisolering vilket ledde till att respondenterna ibland blev 
störda av ljudet från klasskamrater i kapprummet som låg strax intill.  
 

4.5 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet handlar om forskningens tillförlitlighet, att man ska kunna lita på det insamlade 
materialet samt att undersökningens mätningar är korrekt utförd. Om en undersökning 
upprepas igen av en annan forskare ska resultatet bli detsamma (Bryman 2011:49). Validitet 
är en viktig del inom forskning. Det handlar om att man som forskare mäter det man som 
syfte avsåg att mäta och att forskningsmaterialet är relevant för problemställningen (Ibid, 
2011:51). Jag har genom mina intervjuer fått ta del av både lärare och elevers syn kring läs- 
och skrivinlärning. Det har gett mig en ökad förståelse än om jag endast hade intervjuat lärare 
om elevers läs- och skrivinlärning. Jag har utformat mina intervjufrågor utifrån mina teman; 
Läs- och skrivinlärning, motivation och feedback. På det sättet har jag ringat in mina 
frågeställningar. Utifrån mina kvalitativa semistrukturerade intervjuer anser jag att relevanta 
frågor har ställts för att uppnå mitt syfte. Vilket innebär att validiteten kan ses som hög i min 
studie.  

 
Det är vanligt i kvalitativa studier att en transkribering görs av intervjuerna. Vid 
transkriberingen sker ofta antingen en medveten eller omedveten påverkan på underlaget. I 
omvandlingen från talspråk till skriftspråk kan vissa saker falla bort som till exempel- gester, 
miner, ironi, betoningar och kroppsspråk. Den som gör transkriberingen vill ofta rätta till 
meningsbyggnader och grammatikfel, eller hoppa över pauser etc. för att texten ska bli 
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tydligare än vad intervjun egentligen var (Patel & Davidsson 2011:107). Jag har i min 
undersökning under intervjuer, observationer och transkriberingen försökt hålla mig neutral. 
Dock kan det som Patel & Davidsson (2011:117) beskriver ske en omedveten påverkan på 
materialet från mig som forskare vid omvandlingen från tal till skrift språk. Även i hur jag 
tolkat respondenternas miner och kroppsspråk vid intervjuerna.  
 

Genom att se på de brister som kan finnas i en kvalitativ undersökning med ett 
tolkningsperspektiv går det att mäta reliabiliteten. Brister kan vara feltolkningar, yttre 
störningar under intervjutillfället eller dagsformen hos informanten (Stukát, 2011:133f). Att 
intervjua barn är svårt, och det blir ofta en tolkning från mig som forskare. Det jag upplevde 
ibland var att jag fick förklara vissa frågor tydligare vilket kan ha påverkat elevernas svar på 
vissa frågor. Även att jag ibland lade ordet i munnen på eleven så att hen höll med, och jag 
skrev ner elevens svar i mina anteckningar.  
 

Generaliserbarheten av ett resultat innebär om resultatet går att generalisera till en större 
grupp. Det som påverkar generaliseringen är om det är en liten undersökningsgrupp eller om 
det är ett stort bortfall (Stukát, 2011:136). Då min undersökningsgrupp varit förhållandevis 
liten kan det finnas svårigheter att kunna generalisera forskningsresultatet till en större grupp. 
Det blev även ett bortfall då en respondent på skola 1 plockades bort från studien på grund av 
missförstånd kring frågorna, vilket ledde till att svaren blev ofullständiga.  
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5. Resultat 
Nedan redogörs för undersökningens resultat. Dessa presenteras utifrån tre olika teman: läs- 
och skrivinlärning, motivation och feedback. Under varje tema redovisas resultaten utifrån de 
frågor som ställts vid de genomförda intervjuerna. Elevernas och lärarnas intervjuer redovisas 
separat. 
 

5.1 Läs- och skrivinlärning ur elevperspektiv  
Detta tema innefattar resultatet kring elevernas syn och tankar kring läs- och skrivinlärning.  
Följande intervjufrågor behandlas under detta tema; Varför är det viktigt att kunna läsa och 
skriva? Minns du hur du lärde dig läsa och skriva? Vad är roligt med att skriva och läsa? Vad 
är tråkigt med att skriva och läsa? Vilka svårigheter upplever du i din läs- och skrivinlärning?  
 

Varför det är viktigt att kunna läsa och skriva? 
 
Skola 1  
Eleverna kopplar läsningen till verkligheten. De förstår inte så mycket om de inte kan läsa 
medan skriva är kopplat till att kunna klara av uppgifter man får hemskickade från skolan. Det 
kan även vara bra om man behöver informera mamma eller pappa om någonting. Filip har ett 
annat tänk och kopplar läsa och skriva till framtiden, att det ger möjlighet till att få jobb. 
 
Skola 2  
4 elever ser läsandet och skrivandet som en ingång till jobb och framtid. Maria ser det snarare 
som att det är viktigt för att hon ska kunna klara av att göra läxan. Johanna och Simon kopplar 
det både till nutid och framtid. Det är viktigt att kunna läsa och skriva för att få bra betyg och 
klara proven. Oskar tänker att det är bra att kunna läsa för att veta vart man är på väg när man 
är ute och åker i bilen. Men han kopplar det även till internet och när man ska göra en 
beställning, att ”man inte bara klickar”, utan kan läsa igenom och veta vad det är som gäller. 
Simon ser läsandet som en grund till lärande och är den enda som påpekar detta vid denna 
fråga 
 
Minns ni hur ni lärde er läsa och skriva? 

 
Skola 1  
Cajsa och Katarina minns att de tyckte det var jobbigt att de inte kunde läsa vad som stod på 
olika sakerna i förskolan och i hemmet. Cajsa minns att hon blev väldigt motiverad att lära sig 
bokstäverna av denna anledning, hon ville så gärna förstå. Katarina började läsa lite i 
förskoleklassen för att mamma och pappa skrev lappar som det stod olika saker på, som 
Katarina tyckte var roligt. När det stod någonting på skyltar så frågade hon mamma. Hon ville 
kunna läsa vad som stod i böckerna i skolan. 
 
Alla elever minns att det första de lärde sig skriva var sitt namn och därefter 
familjemedlemmarnas namn. Alla eleverna minns att de jobbade med ”veckans bokstav” och 
alla fyra tyckte dessutom att det var tråkigt att jobba på det sättet. 
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Skola 2 
Oskar minns att han hade kommit så pass långt i förskoleklassen att han hade börjat läsa små 
lättlästa böcker. Johanna säger att hennes intresse väcktes av att hon ville förstå vad som stod 
på exempelvis skyltar ute på vägarna. 
 
4 av 6 elever att de började med att skriva sitt namn innan förskoleklass eller i förskoleklass. 
Simon och Anna nämner inget om att de lärde sig namnet först i sin läs- och skrivinlärning. 
Simon kommer mest ihåg det som var svårt, han  skrev som det lät istället för hur det 
egentligen skulle stavas. Maria minns att hon ofta skrev spegelvänt.  
 
 
Vad är roligt med att skriva och läsa? 

 
Skola 1 
Samtliga elever föredrar att få skriva egna berättelser. Det är då de får tänka och bestämma 
själva och använda sin egen fantasi, vilket de tycker är roligt.  
 
Karl tycker det är roligt att läsa för att han känner att han lär sig mycket av det och Katarina 
tycker det är roligt att läsa böcker som är spännande och lite läskiga.  
 
Skola 2 
Alla 6 eleverna tycker det är roligt när de får skriva egna berättelser och hitta på själva. 
 
Oskar, Karin, Johanna och Maria tycker om att läsa för att de känner att de kliver in i en helt 
annan värld och att de kan känna det karaktärerna upplever i böckerna.   
Johanna: ”Det är jätteroligt, jag gillar att läsa. Det är roligt för liksom jag kan sitta och läsa 
jättelänge, jag blir helt inne i boken”. Oskar och Karin var de enda som ser läsningen som en 
källa till kunskap.  
 
 
Vad är tråkigt med att skriva och läsa? 
 
Skola 1  
Eleverna på skola 1 hade svårt att besvara vad som är tråkigt med att läsa. Alla har en positiv 
inställning till läsning. 
Cajsa var tydlig med att hon inte gillade att skriva av saker exempelvis meningar som läraren 
skriver på tavlan. Katarina tycker det är tråkigt att skriva fakta om det är ett okänt område.  
 
Skola 2 
Oskar tycker det är tråkigt att skriva meningar, i vilken form är oklart medan Johanna lite 
skämtsamt menar att det enda som är tråkigt med att skriva är att hon får ont i handen av allt 
skrivande, annars finns det inget som är tråkigt. 
 
Oskar tycker att det är tråkigt att läsa för enkla böcker, han vill gärna ha en bok för årskurs 
fem så han får lite mer utmaning i sin läsning. Karin tycker det är tråkigt när hon inte förstår 
det hon läser exempelvis om det är svåra ord i texten. Maria kan tycka att det är tråkigt att läsa 
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vissa böcker ibland innan hon kommer in i dem, men hon brukar fortsätta läsa och inte ge 
upp.  
 
Vilka svårigheter upplevde du i din läs- och skrivinlärning?  

 
Skola 1 
Eleverna hade vissa likheter och vissa skillnader kring vad de tyckte var svårt.  
Både Cajsa och Katarina tyckte det var svårt med de små bokstäverna. De minns att de skrev 
de bokstäverna de kunde med små bokstäver, annars skrev de med stora bokstäver. Katarina, 
Filip och Karl tycker att svåra ord är en utmaning, de förstår inte alltid vad orden betyder och 
kan inte alltid förstå sammanhanget orden är i. Karl uttrycker även att svårigheterna oftast 
dyker upp vid högläsning. Enligt Katarina verkade det mer vara generellt i undervisningen 
eftersom hon sa ”svåra ord, ibland svårt att förstå vad de menar” vilket kan kopplas till alla 
situationer i klassrummet. Filip tycker än idag i årskurs 3 att svåra ord förekommer och tycker 
att det är svårt att förstå dem.  
 
Katarina hade svårigheter med att skriva b och d åt rätt håll berättar hon. Hon minns även att 
hon ville skriva åt ”rätt håll” när hon skrev stora bokstäver som t.ex. J. För henne var det 
lustigt att skriva J åt rätt håll eftersom G och L skrivs åt det andra hållet. För Katarina var rätt 
håll det hållet hon skrev de andra stora bokstäverna åt.  Karl kommenterar också svårigheten 
med G och J som han inte förstod alls hur man skulle skriva.  
Cajsa tyckte även att skriva meningar och berättelser var klurigt. Det var så mycket att hålla 
reda på och mycket som var tvunget att vara korrekt som exempelvis punkt och stor bokstav. 
 
Karl berättar även att han tyckte ljudningen var svårast, han tycker Ch/Sh/Sj – ljud är de 
svåraste men att det blev lättare ju mer han läste. Filip tyckte utmaningen låg i att uttala ord, 
om det skulle vara e eller ä t.ex. Cissi berättar även att hon i början gärna föredrog att läsa 
kortare texter istället för långa eftersom hon lätt tappade bort sig i texten annars. Utifrån 
eleverna svar blir det tydligt att svårigheter för eleverna är väldigt individuellt.  
 

 
Skola 2 
Alla elever förutom Oskar uttrycker att svåra ord var en utmaning och att G och J var svåra att 
skriva åt rätt håll. Maria och Karins strategi vid svåra ord var att hoppa över dem om de läste 
tyst. Oskar, Simon och Maria tycker stavningen har varit svår. Simon berättar att han tycker 
dubbelteckning är svårt exempelvis när det ska vara ck i ett ord, vilket Oskar också håller med 
om. Maria tycker det är svårt med ch som i chans eller stj- ljud som i stjärna.  Oskar och 
Johanna tycker mest att det är engelska ord som är svåra att skriva. Simon och Anna tycker att 
ljudningen är svår. Anna säger att hon ser bokstäverna men att hon inte kan lägga ihop dem så 
det blir ett ord. Oskar tycker det var svårt att veta hur uttalet skulle låta när han var mindre. 
Karin berättar att hon minns att hon skrev vissa ord åt fel håll som t.ex. L, J och S. Oskar 
föredrog att läsa högt i början, han förstod inte hur mamma gjorde när hon läste tyst.  
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5.2 Motivation ur elevperspektiv  
Detta tema innefattar resultat kring elevernas tankar och känslor kring motivation. 
Följande intervjufrågor behandlas under detta tema; Vad betyder motivation? 
Vad får dig att känna dig motiverad i skolan?  
 
Vad betyder motivation?  

 
Skola 1 
På skola 1 var det endast Karl som fick frågan om vad motivation betyder, enligt honom 
handlar motivation om att han ska bli peppad att göra något.  
 
Skola 2 
Oskar och Maria ser motivation som att någon utomstående ska peppa dem till att genomföra 
något. Maria ” typ att man, om något är tråkigt kan jag få motivation av läraren så att det 
kan bli roligt”. Karin tänker att motivation handlar om att man blir glad över att göra något, 
medan Johanna menar att motivation handlar om att se fram mot något väldigt mycket.  
 
Vad får dig att känna dig motiverad i skolan? 

 
Skola 1 
Cajsa berättar att hon blir och känner sig motiverad när man gör något som hon tycker är 
intressant, det leder även till att man blir bättre på något. Katarina jobbar gärna praktiskt, det 
är det som får henne att känna sig motiverad. Karl resonerar som Cajsa att om man är 
motiverad jobbar man och lär man sig mer. Men han säger även att han blir motiverad om han 
får bestämma lite.  
 
Skola 2  
Simon och Oskar tycker att film är roligt, Simon för att man lär sig samtidigt som man tittar 
på en bra film. Oskar tänker att filmen är bra i det avseendet att det skapar ett intresse för 
framtida lektioner. Karin, Johanna och Anna anser att det konkreta och praktiska är det som 
får dem att känna sig motiverade. Karin tycker att lektionerna blir roligare när hon får 
experimentera. Johanna önskar att det ska finnas en liten ”överraskning” under lektionen, det 
blir roligare om man får använda sin fantasi och motivationen ökar när det är spännande. 
Vilket Oskar håller med om. Johanna vill även spela teater, dramatisera, pyssla och måla. 
Anna vill jobba konkret för att kunna känna på materialet, det motiverar henne.  
Simon håller med Johanna om att teater är roligt, han vill att det ska vara elevnära för att han 
ska bli motiverad. Simon säger även en sak som är avvikande från resten av eleverna. Han 
påpekar att en belöning gör det lättare att ta sig an någonting och anstränga sig, han blir 
motiverad av att få något.  
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5.3 Feedback ur elevperspektiv  
Detta tema innefattar resultat kring elevernas tankar och upplevelser kring feedback, beröm 
och belöning. Följande intervjufrågor behandlas under detta tema; Föredrar eleven muntlig 
eller skriftlig feedback? Hur känns det att få beröm och belöningar? Vad är en ”duktig elev”? 
 
Föredrar eleven skriftlig eller muntlig feedback? 
 
Skola 1  
Alla elever på skola 1 berättar att de får muntlig feedback i skolan, oftast i stil med ”bra 
jobbat” eller att ”vi är bra”.  Katarina skulle vilja ha både muntlig och skriftlig feedback 
eftersom hon vill lära sig så mycket som möjligt. Filip efterfrågar dock vad det är som man 
har gjort bra.  Katarinas kommentar om skriftlig feedback var: ”Jag vill att det är ärligt, inte 
skriva att det är bra när det inte är det”. 
 
Skola 2 
I skola 2 är det 4 av 6 elever som föredrar skriftlig feedback framför muntlig feedback av 
läraren. Karin vill ha skriftligt feedback på grund av att hon blir motiverad av att få 
bekräftelse. Johanna föredrar att få veta vad hon ska tänka på till nästa gång på det arbetet hon 
har gjort.  
Simon och Maria föredrar dock att få feedback muntligt eftersom de kan höra på lärarens röst 
om det är ärligt eller inte. Simon säger även att om läraren skriver en kommentar så är det 
falskt, då ljuger hen. Får han feedback muntligt så vet han att det är riktigt.  
 
Hur känns det att få beröm och belöningar? 

 
Skola 1 
Alla elever blir glada av att få beröm utav en lärare, alla säger också att det är för deras 
arbetsinsats de blir berömda. Cajsa, Karl och Filip ser beröm som personligt och att de blir 
stolta över det jobb de har gjort när de får beröm. Eleverna berättar om vad ”bra meningar” 
bra jobbat” och klistermärken betyder för dem och enligt Cajsa så låter det såhär: ”När jag får 
en guldstjärna blir jag nöjd med det jag har gjort, blir väldigt glad och vill berätta det för 
hela jorden men man kan inte för då är man inte så snäll direkt”.  
För Karl är ”bra jobbat” det bästa beröm han kan få, för honom spelar det inte så stor roll om 
han får en guldstjärna. Bra jobbat kopplar han till den egna arbetsinsatsen, hur långt han har 
kommit och hur hårt han har jobbat. Enligt Filip är klistermärke ett tecken på om det du har 
gjort under lektionen är bra. Får han ett klistermärke blir han glad. Cajsa vill även förtydliga 
att man kan vara bra även om man inte får beröm av läraren, för tycker man att man själv är 
bra så blir man bra.  
 
Skola 2  
Även eleverna på skola 2 instämmer i att de blir glada av att få beröm, precis som eleverna i 
skola 1. Om man får beröm så har man gjort något som är bra enligt Oskar. För Karin innebär 
en guldstjärna att hon har gjort ett bra jobb, hon blir väldigt glad för en guldstjärna. Om 
läraren säger bra jobbat så har hon svarat bra och rätt. Vilket Johanna håller med om, för 
henne betyder en guldstjärna eller kommentar att det är rätt. Dock poängterar hon att 
”klistermärke är extra bra”. För Simon är det nästan tvärtom, får han en kommentar som t.ex. 
”bra” är den mycket mer värd än ett klistermärke. Anna ser istället guldstjärnan som ett bevis 
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på att hon är duktig, och att hon har ansträng sig bra. Klistermärke är en liten belöning för det 
jobb hon har gjort.  
 
Vad är en duktig elev? 
 
Skola 1  
Både Cajsa och Karl kopplar det till deras ansvar att de ska jobba på bra och att de är aktiva 
under lektionen. Cajsa tycker att en duktig elev inte bara talar rakt ut. Katarina menar att man 
är bra på en sak om man är duktig och Filip tycker man är duktig om man är smart, bra och 
snäll. 
 
Skola 2 
Alla elever har olika tankar om vad en duktig elev innebär. Maria tycker att en duktig elev är 
en sådan som uppför sig i klassrummet. Det kan till exempel vara genom att lyssna på läraren, 
att hon är tyst och sköter sig i klassrummet samt att hon jobbar väldigt bra på lektionen. Anna 
håller med Maria att det handlar om att jobba på bra. Karin var den enda som kopplade det 
konkret till undervisningen genom att det arbetet hon har gjort uppfyller vissa mål och 
kriterier. Hon visar att hon har lärt sig det och därför är hon duktig. Simon ser en duktig elev 
som någon som har gjort mycket rätt. Oskar uttryckte sig såhär: ”Folk säger ofta det för att 
vara snälla, vet inte vad det betyder men hör det i klassrummet”.  
 

5.4 Bedömning ur elevperspektiv  
Detta tema innefattar resultat kring elevernas upplevelse och tankar kring bedömning. 
Följande intervjufrågor behandlas under detta tema; Hur ser eleven på kunskap?  
Hur ser eleven på svåra uppgifter? Hur känns det om det inte går så bra i en uppgift?        
Hur känner eleverna för att rätta? Mäter ett prov hur smart du är? Mäter det hur smart du 
kommer vara när du är vuxen?  
 

Hur ser du på kunskap? 
 
Skola 1  
Vissa behöver mer tid på sig att lära medan vissa lär sig snabbare, men det hindrar inte att två 
elever kan lära sig exakt lika mycket enligt eleverna. För Cajsa handlar allt om hur mycket du 
anstränger dig, ju mer du tränar desto bättre kommer du att bli. Katarina tänker annorlunda 
mot sina klasskamrater. Hon tänker att en människa är född till en viss kunskap trots den 
kommentaren säger hon även att alla kan bli lika bra.  
 
Skola 2 
5 av 5 elever förutom Simon tror att man med hjälp och vägledning kan komma mycket 
längre i sitt lärande. Johanna påpekar att vissa elever har lättare för sig och vissa svårare vilket 
betyder att vi behöver olika mycket hjälp och vägledning. Simon menar dock att alla är födda 
med olika förmågor och på det viset inte kommer kunna komma lika långt i lärandet.  
Karin betonar att allt är möjligt bara man tränar på det, är det något man tycker är svårt är det 
alltså ännu viktigare att träna på det. 
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Hur ser du på svåra uppgifter? 

 
Skola 1  
Eleverna var snabba på att förklara att de inte är rädda för utmaningar och är villiga att testa 
även om det inte går så bra. Går det inte bra så måste man jobba hårdare enligt Katarina och 
Karl. Filip vill också försöka och menar att om det inte går bra så kanske uppgiften är lite för 
svår för honom.  
 
Skola 2  
Även eleverna i skola 2 är öppna för att ge det en chans och testa. Oskar skulle räcka upp 
handen om det inte går bra. Karin skulle tänka att läraren har gett henne en alldeles för svår 
uppgift. Johanna tänker lite som Oskar, att hon skulle säga till läraren om det inte går bra. 
Simon tänker på ett annat sätt, att det är uppgiftens svårighet som avgör om han vill testa eller 
inte. Är uppgiften utifrån något de har gjort tidigare eller är det något helt nytt för honom?  
 
Hur känns det om det inte går bra i en uppgift? 

 
Skola 1  
Eleverna är överens om att det är upp till dem själva om det går dåligt, nästa gång måste de 
jobba ännu hårdare. Cajsa säger att hon blir besviken på sig själv när det går dåligt.  
 
Skola 2  
”Det gör ingenting om det går dåligt, jag blir ändå inte underkänd och tagen av polisen 
liksom” är Simons känsla om det inte går så bra. För honom är det inte hela världen om det 
går dåligt. Han ser det som sitt ansvar om det går dålig men även lärarens ansvar, eftersom det 
är hen som har utformat uppgiften och kanske inte har lyckats förklara ordentligt. Han säger 
att det är viktigt att det finns någon som stöttar honom om det går dåligt.  
3 av 6 elever blir arga, besvikna och ledsna om det inte går bra. Maria känner lite som Simon, 
att hon måste anstränga sig mer nästa gång. Men det beror även på vad hon får för uppgifter 
av läraren.   
 
Mäter ett prov mäter hur smart du är? Mäter det hur smart du kommer vara när du är 
vuxen?  

 
Skola 1  
Den här frågan fick eleverna tänka till på innan de gav något svar, de tyckte det var svårt och 
var lite veliga men Cajsa sa såhär ”Jag tror att det är till för att kolla lite vad jag klarar av 
och vad jag behöver träna på. Jag vet inte riktigt… men jag tror inte det fast jag tror ändå. 
De kan ju se om det går väldigt bra, kan lära sig mer saker och då blir det bättre och bättre. 
Om jag inte klarar det bra så kan jag ändå bli bra för jag hinner träna väldigt mycket. Det 
beror på hur mycket man håller på med det. ” 
 
Katarina är säker på att ett prov inte kan avgöra hur smart hon är nu och hur smart hon 
kommer vara när hon är vuxen, hon är mer inne på Cajsas svar om att det handlar om att göra 
sitt bästa och försöka, eftersom desto mer du tränar desto längre kommer du att komma i din 
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utveckling. Karl däremot säger inte så mycket om det här mer än ”aa lite”, det blir svårt att 
veta vad och vilket han egentligen har svarat på.  
 
Skola 2  
Anna och maria är säkra på att ett prov kan säga hur smart du är nu och hur smart du kommer 
vara när du är vuxen, Karin är lite mer tveksam och stannar på ”kanske”. Maria påpekar dock 
att ett prov mäter hur det går i skolan. Simon menar att man får djupare kunskap ju äldre man 
blir och att det inte går att jämföra eftersom i trean jobbar de med en sak och i nian gör de ju 
andra saker. Johanna är mer inne på det här spåret att vi är olika smarta i olika ämnen, att vi är 
bra på olika saker helt enkelt. Det går inte att se hur smart man kommer vara när man är 
vuxen eftersom ”det kan ju hända jättemycket från när man är 10 år till att man är 30”.  
 

5.5 Läs- och skrivinlärning ur lärarperspektiv 
Nedan redovisas resultatet kring lärarnas syn på läs- och skrivundervisning.  
 
Vilken metod använder du dig i din läs- och skrivinlärning? 
 
Skola 1 – lärare Matilda 
Matilda berättar att de främst jobbar med ”veckans bokstav” i ettan, men även att de använder 
sig av ordbilderna. På skolan finns det tillgång till Whole language material men det är inget 
som Matilda använder sig av eftersom hon känner sig lite för gammal för det. Matilda berättar 
att eleverna alltid gör något pyssel till den aktuella bokstaven för veckan, och de fick ofta 
forma bokstaven med kroppen i grupp t.ex.  
Matilda tycker att det är viktigt att eleverna inte är för passiva i klassrummet utan ser gärna att 
eleverna aktiveras på olika sätt så de inte behöver sitta vid sina bänkar hela tiden. Att jobba 
praktiskt under lektionerna ser hon som ett naturligt inslag, hon brukar även vilja försöka 
koppla veckans bokstav med något tema eller liknande.  
 
Skola 2 – lärare Marie 
 
Marie tycker att hon är gammaldags och föredrar den traditionella katederundervisningen. 
Hon har gärna genomgång i helklass innan eleverna sätter sig och jobbar enskilt vid sina 
bänkar. Marie börjar med ordbilder- helord, hon prioriterar ljudningen så att inte eleven ska 
behöva ödsla all energi åt det. När det gäller skrivningen uppmuntrar Marie eleverna mycket, 
och anser att det viktigaste är att de skriver och hon är noga med att ge beröm för minsta lilla. 
Det viktigaste enligt Marie är varför eleverna ska kunna läsa och skriva som för henne 
innebär att man ska kunna det för att klara sig i livet. Det ska inte handla om att det är för 
hennes skull, utan det är för deras egen skull. Marie berättar att det räcker med att sätta sig i 
bilen och åka någonstans, vart ska jag? För Marie är det viktigt att vara en förebild när det 
gäller läs- och skrivinlärningen. Hon uppmuntrar böcker så mycket det bara går genom att 
exempelvis berätta för dem att böcker är spännande, intressant och otroligt lärorika. Dessutom 
vill hon så gärna att de ska få kliva in i den där världen som karaktärerna befinner sig i. Hon 
tycker även att läraren själv ska läsa när eleverna läser, och för att få eleverna att läsa mer har 
de haft en läsutmaning t.ex. där det var eleverna mot lärarna och det gick ut på att läsa så 
många sidor som möjligt. En sådan utmaning leder till att vissa läser jättemycket medan andra 
läser lite mindre. För de elever som inte tycker det är kul att läsa får man ha en belöning. 
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Hur arbetar lärarna i klassrummet?  
 
Skola 1 – lärare Matilda 
Matilda undviker gärna läromedel eftersom hon upplever att man blir styrd av dem. Hon 
föredrar istället att jobba med eget material där hon försöker anpassa efter vad som är aktuellt 
för eleverna. Gärna i någon form av temaarbeten där det finns inslag av dans, sång och 
kreativitet eftersom det är något som brukar uppskattas av eleverna. Detta är en utmaning 
menar Matilda, att anpassa efter alla elever i klassrummet eftersom alla befinner sig på olika 
nivåer.  
 
Skola 2- lärare Marie 
Marie berättar att eleverna får arbeta med kroppen när de exempelvis jobbar med vokaler. 
Hon poängterar också att eleverna får spåra bokstäver men att det skulle kunna utvecklas 
genom att använda vattenfärger och dans t.ex. Men hon tycker det inte är det viktigaste i 
sammanhanget och att det tar lite för lång tid för att det ska anses värdigt. Konkret material är 
hon dålig på att använda sig av i sin undervisning. Men hon menar också att tillgängligheten 
är en viktig faktor i det här sammanhanget, hade materialet funnits i klassrummet hade hon 
använt det mycket mer än vad hon gör idag. Hon låter inte eleverna ha inflytande över 
planeringen men säger att hon tittar på vad eleverna ska lära sig och sedan på vad man ska 
göra och då blir det en blandning. Elevernas inflytande kommer in naturligt ändå. 
 

5.6 Motivation ur lärarperspektiv 
Nedan redovisas resultatet kring lärarnas tankar om hur de kan motivera eleven i sin läs- och 
skrivinlärning. 
 
Hur arbetar du för att motivera eleverna? 
 
Skola 1 lärare – Matilda 
Matilda vill utgå från elevernas intressen och brukar fråga dem eftersom de vet bäst själva hon 
är mån om att vara lyhörd. Det viktigaste för Matilda är att få eleverna intresserade, vilket inte 
alltid är lika lätt som det kanske låter. Ibland får hon hålla tillbaka sig själv och hennes idéer 
eftersom hon gärna vill göra nya saker och inte använda samma material om och om igen. 
Men sedan brukar hon ta ett steg bakåt och tänka att eleverna har ju inte gjort det här innan så 
de kommer säkert också tycka att det är roligt. Men annars brukar det bli väldigt tydligt när 
hon själv tycker att det är kul eftersom det smittar av sig på eleverna. Matilda påpekar även att 
små medel kan göra stor skillnad i undervisningen, t.ex. genom att bara ändra på rösten när 
man läser gör eleverna mer engagerade.  
 
Skola 2 lärare – Marie  
Marie är medveten om att eleverna tycker att det är jättekul att få jobba praktiskt och konkret 
som att t.ex. att göra något pyssel under lektionen, hon menar då att eleverna inte förstår att 
det är ett lärtillfälle. Maries ord om hur hon kan motivera eleverna: ”Det är jätteviktigt att jag 
får eleverna motiverade att göra det jag vill att de ska göra. Vad kan jag ”lura” eleverna till 
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att tänka ”åhh va roligt”. När eleverna får skriva om saker som ligger nära dem blir de 
väldigt motiverade, de tycker att det är intressant och kul. Maries största uppdrag i skolan är 
att få eleverna att hålla sina glittriga ögon fram till vårterminen i trean, dit ska det baske mig 
gå säger hon envist. Men sedan finns det inga garantier längre eftersom eleverna då börjar 
komma upp i ålder och mognar osv.   
 
 

5.7 Feedback ur lärarperspektiv  
Nedan redovisas resultatet på lärarnas syn på feedback.  
 

Hur ser lärarnas syn på beröm och belöningar ut?  
 

Skola 1 lärare - Matilda 
Guldstjärnor för läraren är individuella och anpassas efter elevens förmåga. Får eleverna ett 
”ok” så har de gjort det de ska men inte så mycket mer än så. Tyvärr lagrar Matilda 
bedömningarna av eleverna i huvudet, hon är medveten om att hon borde skriva ner varje dag 
eller liknande men det finns inte tid till det.  
 
Skola 2 lärare – Marie 
Marie känner likadant som Matilda kring beröm, att det är utefter eleven och hens förmåga. 
Det kan vara väldigt individuellt. Det kan till exempel vara en elev som klarar av att sitta på 
sin stol under hela lektionen, eller att hen jobbar på under hela lektionen och inte ger upp. 
Marie inser under intervjun att hon kanske inte bara ska säga att eleven varit bra eller duktig 
osv, utan också förklara varför/hur och på vilket sätt eleven har varit bra eller duktig t.ex.  
Marie: ” Jag vet att jag har elever som går igång på de här klistermärkena, de älskar att få 
det. De får en kick, då är de nöjda. De kan få välja själva. Jag har ingen värdering men 
eleverna kanske har det… hmm”. Marie har inte reflekterat över det här med klistermärken 
och feedback innan, inte på det här sättet och säger först att ett ”ok” eller en smiley är något 
som eleverna vet innebörden av. För hennes sida har inte klistermärken någon ”gradering” 
men tycker det känns hemskt om det är så att hennes elever har en sådan syn på det. Marie 
blir väldigt konfunderad över att eleverna kanske har en annan syn på klistermärken än vad 
hon har.  
 
Hur tänker lärarna kring rättning av elevtexter?  
 
Skola 1 lärare - Matilda 
Innan eleverna ska få skriva eller göra en uppgift berättar jag alltid om syftet. Det finns alltid 
en stor risk att man går ifrån syftet och bedömer ”allt” vilket kanske inte är tanken från 
början. Matilda säger även att en elevs personlighet påverkar bedömningen och att ett barn 
som är aktivt och motiverad är positivt för bedömningen. Det Matilda dock är väldigt försiktig 
med är dels att inte bedöma elevens fria text men också att undvika röd penna. Hon använder 
en blyerts istället så att det inte syns efter att eleven har rättat. Är det rätt från början används 
en kulspetspenna. Matilda erkänner även att hon tyvärr oftast ser bristerna i ett arbete först, 
men påpekar däremot att läser man det bara några gånger upptäcker man att eleven har lite 
guldkorn.  
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Skola 2 lärare - Marie 
Marie berättar att hon undviker att rätta elevernas texter i ettan, gör inga markeringar eller 
liknande. Det enda som hon prioriterar är att eleverna ska få och ha kvar skrivglädjen. Hon 
berättar att det finns lärare som vill ha ”rätt” sätt vilket hon tycker är helt tokigt när eleverna 
är så små. Hon berättar att hon undvek röd penna först men att eleverna hade svårt att se vad 
det var som behövdes rätta om hon inte använde det.  
Hon tycker om att skriva kommentarer till eleverna ”åh vad duktig du var här” eller ”vad 
trevligt det var” men hon har inga problem att ge muntlig feedback. Däremot anser hon att 
feedbacken inte behöver vara riktigt till något särskilt utan endast visa att det finns en 
mottagare av det eleven exempelvis har skrivit. När Marie bedömer så är det utifrån elevens 
prestation, personlighet ska inte påverka omdömet. Hon är noga med att tala om syftet med 
uppgiften innan eleverna ska börja jobba. 
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6. Sammanfattning av resultat 
Utifrån resultatdelen redogör jag nu för en liten sammanfattning kring vad eleverna har svarat 
kring de olika frågeområdena: Läs- och skrivinlärning, motivation och feedback. Först 
kommer elevernas svar och sedan lärarnas. 
 

6.1 Läs- och skrivinlärning ur elevperspektiv 
Eleverna på skola 1 och 2 kopplar läsa och skriva till både nutid som i att klara av att göra 
läxan till framtid där det är nyckeln till att få ett jobb. De är överens om att det är berättelser 
som är den mest motiverande aktiviteten men även att de får använda sin fantasi. Läsandet är 
en källa till djupare lärande för eleverna. Eleverna vill jobba praktiskt, även om skola 2 
framhåller det tydligare och ger flera olika förslag än skola 1 på vad de blir motiverade av. 
Det som skiljer dem mellan är att eleverna i skola 1 tycker att ”veckans bokstav” är tråkig 
medan skola 2 inte säger något alls om vad de tycker om att jobba med ordbilder. Även att 
lärarna till viss del är varandras motsatser resonerar eleverna ganska lika kring de frågor jag 
ställer om läs- och skrivinlärning. De svårigheter som eleverna pekar ut skiljer sig till viss del 
också. På skola 2 var det fler elever som upplevde stavning och ljudning som de största 
svårigheterna. På skola 1  diskuterade eleverna främst kring att skriva små bokstäver och att 
de skulle vara åt rätt håll, de kommenterade även att ljudningen var svår men det var inte lika 
många elever som på skola 2.  
 

6.2 Motivation ur elevperspektiv 
Elevernas syn på motivation är olika på skola 1 och 2. Viktigt i det här fallet är att det endast 
var en respondent som svarade på detta i skola 1 och kan därför påverka utfallet. Men skola 1 
såg motivation som en inre process där de ska bli peppade att göra något medan eleverna på 
skola 2 ser på motivation som både en inre och yttre process.  
 

6.3 Feedback ur elevperspektiv  
Kring feedbacken resonerar eleverna ganska lika, de vill få kommentarer som är mer 
specifika, vad det är som är bra med det de har gjort samt vad de kan tänka på till nästa gång. 
7 av 10 elever föredrar skriftliga kommentarer, medan resterande 3 berättar att de fördrar den 
muntliga feedbacken eftersom de kan höra på rösten om läraren är ärlig eller inte. Utöver den 
muntliga och skriftliga feedbacken diskuterades det kring belöningar. Skola 1 ser en belöning 
kopplad till den prestation de har gjort. Eleverna i skola 2 nämner inte något om att de kopplar 
det till arbetsprestation. Jag insåg under intervjun att eleverna har olika syn kring belöningar 
och att det är olika beroende på vem som får frågan. Båda skolorna var överens om att ett 
klistermärke är extra bra och ”det högsta” man kan få. Alla elever förutom Simon på skola 2 
anser att vi människor alltid kan bli bättre och få en mer fördjupad kunskap om allting. Simon 
trodde dock att vi föds med en viss förmåga. Det eleverna på skola 2 berättade till skillnad 
mot skola 1 var även att man kommer längre om man har hjälp av någon. Det är viktigt att det 
finns någon som stöttar och att det är det som ger rätt förutsättningar för att alla elever i 
skolan kan komma lika långt. Kring uppgifter resonerar de flesta elever om att de vill försöka 
när de möter svåra uppgifter. Det är dock ett par i skola 2 som berättar att det inte bara är 
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deras fel om det inte går vägen utan att det även är lärarens fel. Eleverna på skola 1 tar allt 
ansvar själva om det går dåligt.   

6.4 Läs- och skrivinlärningen ur lärarperspektiv 
En av de största skillnaderna mellan Marie och Matilda är att Marie jobbar med 
ordbilder/helordsmetoden medan Matilda jobbar med bokstavsinlärning/syntetiska metoden. 
Marie är för katederundervisning och enskilt arbete medan Matilda uppmuntrar eleverna att 
vara aktiva genom att jobba praktiskt och kreativt.  Matilda föredrar att inte jobba med 
läromedel men gärna temaarbeten, något som Marie känner tvärtom för.  

 

6.5 Motivation ur lärarperspektiv 
De är överens om att när eleverna får skriva valfritt och använda deras fantasi, är de som mest 
motiverade. Men även om de får skriva om saker som finns i deras närhet och är aktuellt för 
eleven. Matilda vill utgå från eleven i sin undervisning, en undervisning som gör att eleverna 
känner lust för lektionerna. Marie ser istället hennes uppdrag som att hon ska ”lura” eleverna 
att tycka det är roligt. Istället för att genomföra en undervisning som eleverna upplever som 
lustfylld.  

 

6.6 Feedback ur lärarperspektiv  
Belöningar är både Matilda och Marie överens om att det är individuellt, Marie lyfter dock att 
hon även väger in uppförande i en belöning. Båda lärarna använder sig av klistermärken i 
klassrummet. De ger även eleverna både muntlig och skriftlig feedback. Det båda inte är 
medvetna om är elevernas gradering utav de olika formerna av belöning som finns i 
klassrummet. 
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7. Metoddiskussion 
I min studie har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer som enligt Bryman 
(2011:415) möjliggör för respondenterna att utforma svaren på sitt egna sätt. Under intervjun 
blev det tydligt att de stora övergripande frågorna inte alltid gick åt det håll som jag hade 
tänkt. Det ledde till att jag fick styra respondenten till viss del så svaren blev relevanta. Vissa 
frågor som för mig var självklara kunde uppfattas på helt olika sätt för de olika 
respondenterna. Därför hade en pilotstudie varit bra att genomföra innan jag påbörjade min 
studie. Men jag tycker ändå att användningen av semistrukturerade intervjuer är en bra metod 
att använda sig av eftersom jag har mina temaområden som respondenten ska resonera kring. 
Hade jag använt mig av strukturerade intervjuer hade respondenterna tyckt det varit jobbigt. 
De var ofta försiktiga i början och ville gärna se hur jag reagerade på de svar de gav. Men jag 
uppmuntrade respondenterna att de skulle säga exakt vad de tänkte på och att det inte finns 
några fel eftersom de oftast ville svara ”rätt” och då är den semistrukturerade intervjun en bra 
metod att använda sig av.  
 

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000:27) blir en intervju bättre om forskaren har 
en bra relation med respondenten vilket jag upplever var svårare. De intervjuer som 
genomfördes med elever som jag kände bäst var också de som inte blev fullständiga. Till de 
elever jag inte kände lika väl kände jag mig mer bunden till min intervjuguide och följde den 
så gott som uppifrån och ner. Men det kan även bero på att jag genomförde intervjuerna på 
den skolan där jag känner eleverna först, och då var jag osäker på hur lång tid varje intervju 
skulle ta. När jag intervjuade eleverna på skola 2 hade jag hunnit tänka igenom vad som blev 
tokigt på första skolan. Nu i efterhand blev det svårt att analysera och dra slutsatser kring 
frågor inte alla respondenter deltagit i, kanske hade mitt utfall sett annorlunda ut om jag hade 
fått svar på alla frågor i min intervjuguide.  
 

I en kvalitativ undersökning är det den intervjuades perspektiv som är viktigt, det är deras 
tankar och ord kring den sociala verkligenheten som är viktig i forskningen (Bryman 
2011:40,371). Det har för mig varit jätteintressant att ta del av respondenternas tankar kring 
saker i skolan, jag har lärt mig väldigt mycket. Dock är det svårt när man transkriberar en 
respondents svar då det kanske är lätt att jag som forskare tolkar detta på fel sätt. Enligt Patel 
& Davidson (2011:107) så vill ofta den som gör transkriberingen rätta till meningsbyggnader 
och grammatikfel, eller hoppa över pauser etc. För att texten ska bli tydligare än vad intervjun 
egentligen var, vilket för mig var en utmaning för det blev lätt att man ville peta i meningar. 
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8. Resultatdiskussion 
 
I detta avslutande kapitel för jag en diskussion kring studiens resultat. Avslutningsvis ges 
förslag till vidare forskning. 
Syftet med undersökningen är att få en ökad förståelse för hur elever i årskurs 3 och lärare ser 
på läs- och skrivinlärningen samt vad som kan motivera eleverna i den. Dessutom syftar stu-
dien till att få ta del av elever och lärares tankar om feedback. 
 

8.1 Läs- och skrivinlärning  
Resultaten visar att alla elever från skola 1 anser att det är tråkigt att jobba med en bokstav i 
taget medan ordet tråkig inte alls förekom hos någon av eleverna från skola 2. Kan det 
kopplas till hur lärarna jobbar med skilda läs- och skrivinlärningsmetoder? För Stadler 
(1998:17f) måste en elev ha tillägnat sig en del utav den språkliga medvetenheten för att 
kunna lära sig läsa. Han menar också att det viktigaste är att eleven har kunskap om språkets 
ljudsystem, alltså har den fonologiska medvetenheten. Detta motiverar att ett syntetiskt 
arbetssätt borde vara mest lämplig för att en elev ska kunna tillägna sig språket precis som 
behavioristerna framhåller. Det är lästekniken som prioriteras istället för läsförståelsen 
(Dysthe 2003:38). Fridolfsson (2015:25) håller med Stadler om att den fonologiska medveten 
är en viktig grund men påpekar även att elevens ordförråd är viktig för utvecklingen. Wood 
och Blomqvist (2006:52) anser dock att eleven inte behöver tränas i den fonologiska 
undervisningen utan att eleven lär sig genom förståelsen av textsammanhang.  
 
Det som är intressant är att läraren Matilda berättar att hon jobbar med temaarbeten, pyssel 
och mycket annat kreativt. Vilket eleverna i intervjuerna menar är viktigt för att 
undervisningen ska vara motiverande och rolig. Trots detta menar eleverna på skola 1 att de 
ser bokstavsinlärningen (syntetiska metoden) som tråkig. Marie som jobbar utefter den 
traditionella katederundervisningen ser precis som behavioristerna att det är lärarens uppgift 
att förmedla kunskapen till eleverna som är passiva i klassrummet (Dysthe 2003:38). Eleverna 
jobbar mycket individuellt, varken temaarbeten eller pyssel har stor del i undervisningen. 
Dock säger Marie att hon jobbar med helordsmetoden, som kräver att läraren är en vägledare 
för eleverna. Vilket stämmer in på Vygotskijs synsätt kring barnets proximala utveckling zon. 
Även om hon själv känner att hon kör traditionell undervisning, slinker det in lite andra 
lärandeteorier som hon kanske inte tänker på. Men om jag återkopplar till Maries 
undervisning så nämner eleverna inga kommentarer om att jobba med helord är tråkigt.  
 
Däremot är det viktigt att lyfta att det i skola 2 också fanns ett par elever som inte mindes alls 
hur de lärde sig läsa och skriva, vilket alla gjorde på skola 1. Kan det vara alfabetsinlärningen 
och det faktum att undervisningen varit stimulerande som har gjort att eleverna minns mer på 
skola 1 än 2?  
En annan aspekt som är viktig att lyfta är att eleverna på skola 1 inte nämner det praktiska i 
samma omfattning som skola 2 under intervjuerna. Kan det ha något och göra med att Matilda 
jobbar med det hela tiden och att det blir ”vardag” för eleverna? Medan eleverna i skola 2 inte 
jobbar med det så ofta vilket kan göra att när de väl gör det minns de det tydligt och att de 
tycker det är kul? Marie säger även att hon tillsammans med eleverna exempelvis spårar 
bokstäver. Men att hon skulle kunna utveckla det lite mer genom att exempelvis använda 
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vattenfärg och lera. Men hon säger även att hon inte tycker att det är det viktigaste eleven ska 
lära sig samt att det tar för lång tid med tanke på vad det tillför, det är dock ett flertal 
författare som tycker det motsatta. Fridolfsson (2015:121f) och Stadler (1998:64), för att 
nämna några, menar att eleverna lär sig lättare genom att använda sina sinnen, eleven kommer 
då ha lättare för att minnas.  
 
 
Eleverna hade svårt att förklara varför det är viktigt att kunna skriva. En del kopplade det till 
nutid som exempelvis att kunna göra sina läxor och en del relaterade till framtiden, att de ska 
kunna få jobb. Dewey diskuterar kring detta och är mot det här synsättet. Han anser att koppla 
till framtiden leder till att eleven blir omotiverad, det viktigaste enligt honom är att koppla till 
situationer som ligger nära eleven. Marie berättar i intervjuerna att det inte är för henne skull 
eleverna lär sig utan för deras egen och för att kunna få jobb i framtiden vilket alltså är mot-
satsen till Deweys syn (Säljö 2015:72). Både Marie och Matilda berättar att de prioriterar läs-
ningen i skolan vilket motsäger den sociokulturella teorin där skrivandet uppmuntras eftersom 
det är en väldigt central del i teorin (Säljö Ibid:89). Fridolfsson (2015:34) menar att elever 
som kan läsa och skriva blir mer motiverade, men förutsätter att läsandet måste komma först 
för att eleven ska kunna tillägna sig skriftspråket.  
 

8.2 Motivation 
Det framkommer under intervjun att eleverna har en delad syn kring motivation, på skola 1 
ser man det kopplat till arbete att hen ska bli motiverad att utföra något. Medan det på skola 2 
var lite både och. En del elever ansåg att det behövs någon annan för att de ska bli motiverade 
medan ett par elever kände likadant som skola 1.  

 
Som tidigare nämnt så anser Taube (2013:126) att den inre motivationen dyker upp när elever 
tycker att undervisningen är rolig och intressant. Utifrån detta blir det tydligt att eleverna på 
skola 1 har en stark inre motivation. På skola 2 var det blandat, en del behöver någon som ska 
peppa medan andra har den inre motivationen. De elever som upplever att någon annan måste 
peppa dem kan kopplas till den yttre motivationen där man gör någonting för någon annans 
skull. Eleverna berättar i intervjuerna om hur de blir motiverade där svaren bland annat var: 
filmer, jobba konkret och praktiskt, experimentera, dramatisera, pyssla och måla. Vilket 
stämmer väl överens med Deweys teori ”Learning by doing”, att det under en lektion ska 
finnas olika formers aktiviteter där eleven får använda sina sinnen och att de får jobba 
praktiskt, (Säljö 2015:73).  

 
Det eleverna blir mest motiverade av och det de tycker är roligast är när de får bestämma till 
viss del. Samt när de får skriva berättelser och skriva om något de kan relatera till, men även 
också situationer där de kan använda sin fantasi. Brynolf et al.(2012:258) lyfter lärarens 
kreativitet, hur läraren kan jobba för att stimulera eleverna. Där står det just om detta, att låta 
eleverna ta mer plats i klassrummet, låta eleverna idéer och fantasier bestämma över en 
lektions utformning. Temaarbeten är ett typiskt exempel på aktiviteter där eleverna får 
bestämma mer och ta mer ansvar, vilket kan kopplas till Matildas undervisning. Matilda 
berättar att hon är väldigt lyhörd för elevernas intressen och tankar i sin undervisning. Samt 
att hon försöker anpassa den efter vad som är aktuellt för eleverna just nu, vilket relaterar till 
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Dewey som menar att elevers motivation bibehålls om man arbetar på ett sådant sätt. 
Vygotskij anser även han att undervisningen ska utgå från barnets intresse och att lektionerna 
ska vara utav en sådan form att det lockar elevernas intresse och nyfikenhet. Taube 
(2013:133) uppmuntrar situationer som lockar eleverna till skrivande vilket oftast är kopplat 
till elevens intresse eller något hen kan relatera till. Marie resonerar kring hur hon kan ”lura” 
eleverna till att tycka det är roligt istället för att fråga dem. Men hon påpekar även att 
elevernas inflytande brukar komma in naturligt ändå men hon planerar aldrig för det innan. 
Dessutom menar Marie att för de elever som inte är motiverade är det självklart att de ska ha 
en belöning (Eckeskog 2015:9f; Säljö 2015:72). Lyckas läraren tända en elev utan någon form 
av belöning kommer eleven ha en större chans att utveckla sin kunskap och sina förmågor 
samt bli mer aktiv och engagerad i undervisningen (Frost 2009:43; Staaf & Löthagen 
2009:43).  
 
Matilda och Marie är varandras motsatser i mycket, en del är redan nämnt men en sak till att 
lyfta är lärarnas syn på läromedel. Vad som har konstaterats tidigare i arbetet är att elever 
bland annat motiveras av att jobba med saker utifrån elevens eget intresse. Frost,(2009:43) 
Staaf och Löfgren (2009:43) diskuterar kring läromedel och vilken inverkan det kan ha på 
elevers motivation. Marie uppmuntrar läromedel i undervisningen medan Matilda försöker 
undvika det så mycket som möjligt eftersom hon upplever att hon blir styrd av läromedel. 
Men vad som sägs kring detta är det faktum att läraren måste tänka sig för eftersom det lätt 
kan bli så med läromedel att eleverna inte kan relatera till texter och liknande. Dessutom är 
det viktigt att beakta det faktum att det är stor spridning i en klass och med ett läromedel är 
det lätt hänt att elever ”faller mellan stolarna”.  
 

8.3 Feedback 
Lundahl (2014:55) argumenterar för att feedback ska ges muntligt och att det är det bästa för 
effektivt lärande. Mina resultat strider dock mot denna uppfattning eftersom 7 av 10 elever 
fördrog skriftlig feedback. Vidare menar Jenner (2004:75) att det är elever som är öppna och 
känsliga som reagerar lättare på en lärares röst. Jönsson (2013:99f) anser att den muntliga 
feedbacken även kan upplevas som mer personlig och därför borde undvikas, han uppmuntrar 
istället att läraren använder sig av den skriftliga feedbacken. Eleverna efterfrågade att de ville 
veta vad som är bra i en uppgift samt vad respondenten kan tänka på till nästa gång vilket 
Lundahl (2014:84) menar stärker den inre motivationen att jobba vidare. Jönsson håller med 
Lundahl om att det är den konstruktiva och framåtsyftande feedbacken som gör att eleven kan 
utvecklas i sitt lärande (Jönsson 2013:7).  

 
Kan anledningen till att eleverna föredrar skriftliga kommentarer bero på att de inte ser något 
värde med ” du är duktig” eller ”bra jobbat”? Det är frågan, eftersom alla elever från båda 
skolorna blev jätteglada över att få beröm riktad till dem som person. Dweck (2015:210ff) 
problematiserar detta eftersom hon är medveten om att barn älskar att få beröm för sin intelli-
gens och talang. Istället för ord som ”duktig” och ”bra jobbat” ser hon att lärare och föräldrar 
börjar använda beröm riktat till elevers ansträngningar och vilka framsteg barnet gör. Däremot 
är det viktigt att belysa det faktum att eleverna värderar klistermärken olika det kan t.ex. 
handla om guldstjärnor och olika djurmotiv. För de flesta elever värderas klistermärken högst 
men med olika betydelser, Marie blev ställd och bekymrad av detta eftersom hon inte anser 
sig ha någon värdering kring klistermärkena. Dock säger hon själv att eleverna går igång på 
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klistermärken och en fråga som dyker upp då är vad det kan bero på, hur har behovet skapats 
från första början? Har man väl börjat belöna elever hamnar man ganska snabbt i en ond cir-
kel, när belöningar slutar komma kommer även elevens ansträngning att utebli inför en upp-
gift (Taube 2013:126f). Simon var den enda eleven på skola 2 som ständigt har återkommit 
till belöning genom intervjuns gång. Men en sak som stämmer in på Alfi Kohns forskning är 
att Simon var osäker på om han skulle ge sig på en svår uppgift. Enligt Kohn är det en effekt 
av att belöningar har påverkat den inre motivationen negativt genom att eleven bland annat 
undviker att ta chanser (Kohn 1994:2).   
 
Utifrån Dwecks forskning kring mindset upplever jag att de flesta elever har ett övervägande 
dynamiskt synsätt. Detta på grund av att de flesta eleverna från båda skolorna anser att männi-
skan alltid kan utveckla sin kunskap och sina förmågor. Eleverna på skola 1 och några från 
skola 2 kopplade helt och hållet framgång till sin egen prestation men även misslyckande. 
Vilket Jenner (2004:58) menar är de människor som har starkt självförtroende och har en 
stark inre motivation. De som skyller på någon annan har ett statiskt mindset enligt Dweck 
(2015:449).  Studiens rubrik ”Det kan ju hända jättemycket från när man är 10 år till att man 
är 30” Är sagt från en elev som ser sin utveckling utifrån ett dynamiskt mindset. Eleven har 
ett flertal gånger i intervjun menat att en elev alltid kan utvecklas inom allt, speciellt sin läs- 
och skrivinlärning. Men även att få  feedback på arbetet vilket leder till ökad motivation för 
fortsatt arbete. 

 

8.4 Förslag till fortsatta studier 
Det jag har upplevt under studiens gång är att det har varit svårt att hitta forskning kring hur 
elever upplever belöningar och straff i klassrummet. Det hade varit intressant att observera 
elever och lärare för att se hur belöningar och bestraffningar kan se ut i klassrummen, och i 
vilken form det mottas.   
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Bilagor 

Bilaga X. Intervjuguide- lärare 
 
Läs- och skrivinlärning 
Berätta gärna lite om dig själv och vad du har för utbildning. 
 
Hur arbetar du med läs- och skrivinlärning?  
 
Vilket fokuserar du mest på i skolan, att läsa eller skriva? Vilka aktiviteter? Vilket material 
används?  
Vad finns det för fördelar med helord, eller ljudningsmetoden? Används samma metod för 
alla eller individanpassar du utefter elevens behov?  
Utgår du från elevens vardag eller läromedel? Vad tycker eleverna är intressant?  
  
 
Motivation/ Feedback 
Vad betyder motivation för dig?  
Hur arbetar du för att öka elevernas motivation för läsning?  
Hur arbetar du för att behålla lusten, och hålla barnet motiverat?  
Vid vilka tillfällen upplever du att eleverna verkligen är motiverade?  
 
Hur läggs grunden för barnets fortsatta läs- och skrivintresse?  
Väger du in bemötande i betyg t.ex.?  
 
 
Hur följs elevernas skrivna texter upp?  
Hur tänker du kring beröm? (muntliga) 
Hur ser du på belöningar som exempelvis klistermärken osv.? 
Hur tänker du kring bedömning av text t.ex.? röd penna?  
Rätta eller inte rätta barnens texter? Varför, varför inte?  
Hur bedömer en du en text? Vad är viktigt? Vad tittar du på? det positiva eller negativa?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

Bilaga Y. Intervjuguide- elev 
 
Läs- och skrivinlärning  
 
Vad innebär läs- och skrivinlärning för dig?  
Minns du hur du lärde dig läsa/skriva?  
Vad är tråkigt/roligt med att läsa och skriva?  
Hur tillägnar du dig språket enligt dig själv? Vilka metoder? 
Vad är svårt med att läsa och skriva? Minns du något? Eller något man tycker är svårt idag?  
Varför är det viktigt att kunna läsa och skriva?  
Vad vill du skriva/läsa om?  
Vad är viktigast när ett nytt arbetsområde inleds?  
Vad är kul för dig? Vad motiverar? Vad är en bra text? Bra läsare? Skrivare?  
Vad är en bra bok? Vad är roligt att läsa om?  
 
Motivation/Feedback 
 
Vad betyder motivation? Vad innebär motivation för dig?  
Vad är en ”duktig” elev?  
Vad krävs för att man ska lyckas i skolan? 
Hur ser läraren att du har lärt det de du ska?  
 
Är det viktigt att ha rätt svar? vad händer då??  
Hur ser du på svåra uppgifter?  
Hur ser du på sin kunskap?  
 
Om det går ”dåligt” på ett prov eller skriva en text t.ex. vad beror det på? Läraren? dig? 
Vad känner du inför utmaningar? Om det inte går som man trott/hoppats, vad beror det då 
vanligast på? Hur känns det du om misslyckas? 
Är det okej att säga fel inför andra? Besvarar du någon gång frågor (muntligt) som du inte är 
helt säker på är rätt?  
Hur känner du för felmarkering vid stavfel och liknande?  
Hur får du feedback av lärare i skolan? På vilket sätt?( Skriftlig, muntligt? )Tycker du bäst om 
skriftlig eller muntlig feedback? Varför?  
Hur känns det att få beröm? Klistermärken som guldstjärna t.ex.? 
 
Är det viktigt för dig att få veta vad som är ”rätt/fel”?  
Vad mäter ett prov? Mäter det hur smart du är? Mäter det hur smart du kommer att vara när 
du är vuxen? 
Vad är bedömning? Hur känns det att bli bedömd?  

 
 
 

 
 



 

 
 

Samtycke- lärare  
 

Information om undersökning kring läs- och skrivinlärningen i skolan   

Hej! 

Mitt namn är Laura Thorstensson och jag läser mitt fjärde och sista år på Karlstads universitet 

med inriktning grundskollärare, Förskoleklass-3. Jag har precis inlett mitt examensarbete och 

mitt syfte är att undersöka hur elever och lärare ser på läs- och skrivinlärning i undervisningen 

samt hur man jobbar med detta i skolan. Jag är särskilt intresserad av motivation och feedback 

i samband med läs- och skrivinlärning.  

Jag kommer med hjälp av ljudinspelning och anteckningar intervjua dig angående 

ovanstående område. Under intervjun förväntas du att dela med dig av dina tankar och 

erfarenheter av läs- och skrivinlärningen i skolan. Vi kommer även att prata om den feedback 

som ges på arbeten.  

Jag följer vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. Det innebär att materialet som samlas 

in endast kommer användas i min forskning. Vidare kommer all information att 

anonymiseras. Deltagande i studien är frivilligt och du kan avbryta din medverkan när som 

helst. Examensarbetet kommer att publiceras i form av en uppsats vid Karlstads universitet.  

 

Hälsningar 

Laura Thorstensson  

 

 

 

Vänligen sätt ett kryss i rutan 

Jag samtycker härmed till att medverka i studien om läs- och skrivinlärning.  

 

Lärarens underskrift: ____________________________________________ 

Namnförtydligande: ______________________________________________ 

 
 



 

 
 

Samtycke – elev 
 

Information om undersökning kring läs- och skrivinlärningen i skolan   

Hej! 

Mitt namn är Laura Thorstensson och jag läser mitt fjärde och sista år på Karlstads universitet 

med inriktning grundskollärare, Förskoleklass-3. Jag har precis inlett mitt examensarbete och 

mitt syfte är att undersöka hur elever och lärare ser på läs- och skrivinlärning i undervisningen 

samt hur man jobbar med detta i skolan. Jag är särskilt intresserad av motivation och feedback 

i samband med läs- och skrivinlärning.  

Anledningen till att jag skickar ut det här brevet är att jag vill intervjua ert barn i skolan, med 

hjälp av ljudinspelning och anteckningar. Intervjuerna kommer vara ca 30 minuter och 

kommer ske enskilt med mig. Under intervjun förväntas ert barn dela med sig av sina tankar 

och erfarenheter av läs-och skrivinlärningen i skolan. Vi kommer även att prata om den 

feedback barnet har fått på tidigare arbeten.  

Jag följer vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. Det innebär att materialet som samlas 

in endast kommer användas i min forskning. Vidare kommer all information att 

anonymiseras. Deltagande i studien är frivilligt och eleven eller hans/hennes vårdnadshavare 

har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Examensarbetet kommer att publiceras i 

form av en uppsats vid Karlstads universitet.  

För att jag ska kunna intervjua ert barn behöver jag ert godkännande.  

Önskas ytterligare information får ni gärna kontakta mig på ********** eller genom mejl: 

XXXX 
Hälsningar 

Laura Thorstensson  

 

Vänligen sätt ett kryss i rutan 

Vi samtycker härmed till att medverka i studien om läs- och skrivinlärning.  

Barnets namn: __________________________ 

 

Vårdnadshavarens underskrift: ____________________________________________ 

Namnförtydligande: ______________________________________________________ 


