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Sammanfattning

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur speciallärare motiverar elever att kämpa för att

ta sig förbi de hinder som finns i läsutvecklingen. Jag har utgått från frågeställningarna  Hur gör

speciallärare för att motivera elever som kämpar med sin läsning?  och  Vilken typ av motivation

används  för  att  stötta  eleverna  att  kämpa  vidare  med  sin  läsning?  Jag  har  gjort  en  kvalitativ

intervjustudie där jag analyserat det insamlade materialet genom en tematisk analys. Initialt har jag

kodat data från fem intervjuer med speciallärare i årskurserna 1-6. I det insamlade materialet har jag

sökt teman, i vilka jag funnit mönster som visar hur de fem speciallärarna beskriver att de motiverar

sina elever i läsinlärningen. Några av speciallärarna beskriver vissa svårigheter med att motivera

eleverna. Alla speciallärare beskriver dock mestadels tillfällen då de lyckats. Jag har i min analys

fokuserat på de lyckade resultaten, men jag beskriver även under vissa teman de svårigheter som

framkommit i intervjuerna. Min analys resulterade i två perspektiv med två teman i varje perspektiv.

I perspektivet Eleven i fokus fann jag temana Bygga relationer som grund för motiverande samtal

och Anpassa material. I perspektivet Miljön i fokus fann jag temana Samarbeta med klasslärare och

Samarbeta med föräldrar. Min slutsats är att goda relationer är avgörande för gynnsam motivation i

läsinlärningen. Genom goda relationer kan speciallärarna samtala framåtsyftande med eleverna, i de

motiverande samtalen. Speciallärarna beskriver, explicit eller implicit, att de använder både inre och

yttre motivation i läsundervisningen. Vidare framträder att samarbete, samt att eleverna får befinna

sig i sin proximala utvecklingszon, är av särskild vikt för att motivera elever att sträva vidare med

sin läsning.

Nyckelord

läsutveckling, lässvårigheter, läsmotivation, motivation, stöttning



Förord

Tack Anna & Patrick för att ni alltid uppmuntrar mig och ställer så finurliga frågor!

Tack alla mina elever genom åren som i varje möte med mig lärt mig mer om att vara lärare.

Tack  Annika  Mindedal,  min  ovärderliga  handledare,  som hjälpt  mig  med  allt  som jag  behövt

utveckla för att lyckas med mitt examensarbete.

Tack till mina informanter som gav av er tid och delade med er av era erfarenheter.

Tack Sonja! Du mötte mig i Tensta 1996 då jag på min första tjänst som klasslärare behövde det

stöd en nyexaminerad lärare behöver. Jag önskar alla nya lärare en Sonja. I vår brevväxling, inte

minst  sedan  jag  började  min  speciallärarutbildning,  har  du  kommit  med  många  intressanta

reflektioner,  tankar  och  återkoppling  om  allt  jag  brevledes  diskuterat,  inklusive  upptäckter  av

försvunna punkter och omkastade ord.

Tack Jenny, Annika T & Violetta för att ni alltid tror på mig! Thank you Jayne!

Den knöliga tråden

Den uppsatsskrivande studenten

saknar stundom sin röda tråd

lika ofta är den en luddig ulltuss

lindad kring tankarna

Så en blixtrande sekund

är tråden tunn, skarp och rät

för att snart brista i smulor av ett fragment

till den dag tråden är styv och stadig

och färgats till guld

Yvonne Andersson,

Linköping, 18 december 2019



Innehållsförteckning
1. Inledning...........................................................................................................................................1
2. Syfte och aktuella frågeställningar...................................................................................................3

2.1 Syfte...........................................................................................................................................3
2.2 Frågeställningar.........................................................................................................................3

3. Teori..................................................................................................................................................4
3.1 Teoretiska perspektiv.................................................................................................................4

3.1.1 Kontextuella perspektiv.....................................................................................................4
3.1.2 Specialpedagogiska perspektiv..........................................................................................7
3.1.3 Motivation..........................................................................................................................9

4. Tidigare forskning...........................................................................................................................11
4.1 Motivation................................................................................................................................11
4.2 Faktorer av betydelse för läsutvecklingen...............................................................................12

5. Metod..............................................................................................................................................15
5.1 Metodval..................................................................................................................................15
5.2 Etiska överväganden................................................................................................................16
5.3 Urval........................................................................................................................................17
5.4 Genomförande av studien........................................................................................................19
5.5 Analys......................................................................................................................................20

6. Resultat...........................................................................................................................................22
6.1 Eleven i fokus..........................................................................................................................22

6.1.1 Bygga relationer som grund för motiverande samtal.......................................................22
6.1.2 Anpassa material..............................................................................................................26

6.2 Miljön i fokus...........................................................................................................................28
6.2.1 Samarbeta med klasslärare...............................................................................................28
6.2.2 Samarbeta med föräldrar..................................................................................................33

6.3 Slutsats.....................................................................................................................................39
7 Diskussion.......................................................................................................................................40

7.1 Resultatdiskussion...................................................................................................................40
7.2 Metoddiskussion......................................................................................................................44
7.3 Förslag till fortsatt forskning...................................................................................................45

Referenser...........................................................................................................................................47
Bilagor................................................................................................................................................54

Bilaga 1 Wislawa Szymborskas dikt i sin helhet......................................................................54
Bilaga 2 Intervjuguide...............................................................................................................55
Bilaga 3 Missivbrev..................................................................................................................56



 ”
Köper man Prousts verk

får man ingen fjärrkontroll med sig från bokhandeln

man kan inte zappa

över till en fotbollsmatch

eller en frågesport och vinna en Volvo... 

”                         

(Szymborska, 2018, s. 79)



1. Inledning
Dagens samhälle ställer höga krav på medborgarna för att de ska kunna delta i demokratiska beslut

samt klara av de samhällsfunktioner som krävs i vardagen (Hyrefelt, 2017). Således ställer skolan

höga krav på eleverna, på dess väg till att bli en del av samhället. Eleverna ska visa sina förmågor i

alla ämnen (Skolverket, 2011/2019), och för detta krävs bl.a. god läsförmåga. Skolan ska arbeta för

att eleverna utvecklar de förmågor som är ”nödvändiga för varje … samhällsmedlem.” (ibid. s. 13).

I min roll som såväl klasslärare som speciallärare har jag stött på de elever som till synes inte har

någon aning om varför de ska lära sig att läsa. Detta har naturligtvis upptagit mina tankar mycket,

då jag som lärare önskar att jag förstod vad som låg bakom dessa elevers avsaknad av tron på att

läsningen  skulle  kunna  vara  till  nytta.  Då  jag  under  tiden  för  mina  speciallärarstudier  läste

Szymborskas  (2018)  Sena  dikter  fick  jag  en  aha-upplevelse.  I  dikten  Icke-läsning1 synliggörs

orsaken  delvis.  Vi  människor  söker  enkla  vägar.  Om  man  strävar  med  sin  läsning,  kan  det

naturligtvis kännas lättare att låta bli,  i synnerhet om man inte har en omgivande miljö, utanför

skolan,  där  böcker,  samtal  och  diskussioner  förekommer,  dvs.  att  de  socioekonomiska

förutsättningarna inte gynnar läsmotivationen (Skolverket, 2018). Det är då förståeligt att man inte

ser meningen med att kämpa vidare, när det rimligtvis verkar onödigt för ens egna behov. Szklarski

(2011) skriver om människans längtan efter kunskap och reciprocitet.  Jag reflekterar över mina

forna elever, där jag sett känslan av att vara en del av den ömsesidiga processen, som läsningen

enligt  Westlund  (2012)  bör  vara,  slockna,  när  kämpandet  med  läsningen  ställer  dem  utanför

gruppen, och motivationen tryter. Jag tolkar det som att de ger upp. Det föranleder mig att dra

paralleller till  Matteuseffekten (Stanovich, 1986). Uttrycket Matteuseffekten myntades av Robert

Merton 1938, och det kommer från Bibelns Matteusevangelium: ”Var och en som har, han skall få,

och det i  överflöd,  men den som inte har,  från honom skall  tas också det han har”.  I  överförd

betydelse  används  begreppet  inom läsutvecklingen som metafor  för  att  de  som redan kan läsa

kommer att läsa mer och blir då ännu bättre läsare, medan de som inte är bra på att läsa, de läser

mindre, och utvecklas inte särskilt mycket, och så växer klyftan i läsförmåga mellan de som redan

kunde läsa och de som inte kunde läsa. Den socioekonomiska bakgrunden är av stor betydelse, och

här finner jag vägen till skolans kompensatoriska uppdrag (Skollagen, 2010:800). Jag vill i denna

studie fördjupa mig i hur elever kan stöttas och motiveras att kämpa vidare.

1 Bilaga 1
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Det finns goda skäl att välja detta problemområde, då skolan enligt Lgr11 ska skapa förutsättningar

för ”vilja och lust att lära” (Skolverket, 2011/219, s. 5), att forskning (t.ex. Eriksson Gustavsson,

2011; Gunobgunob-Mirasol, 2018; Szklarski, 2011) visar hur viktig motivation är för att elever ska

utvecklas inom skolan, samt att läsförmågan är nödvändig inför vuxenlivet med samhällets krav.

Både lärarens uppdrag att motivera, och motivationens betydelse för inlärning, tar Szklarski (2011)

upp i sin artikel, liksom han pekar på vikten av både intresse och utveckling för att upplevelse av

motivation  ska  uppstå.  I  skolans  uppdrag  ligger  att  ”stimulera  elevernas  …  självförtroende”

(Skolverket, 2011/2019, s. 7). Självförtroende och motivation hänger väl samman (Taube, 1988),

varför även skrivningen i Lgr11 ger goda skäl för mitt problemområde.

I föreliggande studie har jag utgått från intervjuer med fem speciallärare verksamma i årskurserna

1-6, där jag tagit del av deras erfarenheter av att motivera elever som kämpar med sin läsning. Jag

har sökt svar på hur jag ska kunna stötta och motivera mina elever till insikt om att det är värt all

möda, då det efter en enorm arbetsinsats, kommer att gynna dem i livet att kunna läsa. 
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2. Syfte och aktuella frågeställningar

2.1 Syfte
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur speciallärare motiverar elever att kämpa för att

ta sig förbi de hinder som finns i läsutvecklingen.

2.2 Frågeställningar
Studien utgår från följande frågeställningar:

- Hur gör speciallärare för att motivera elever som kämpar med sin läsning?

- Vilken typ av motivation används för att stötta eleverna att kämpa vidare med sin läsning?
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3. Teori
Nedan  tar  jag  upp  begreppen  sociokulturell  teori,  Bronfenbrenners  systemmodell,  yttre  –  inre

motivation,  stöttning,  den  proximala  utvecklingszonen  samt  de  specialpedagogiska  begreppen

relationella – kategoriska perspektivet och proaktivt – reaktivt perspektiv.

Studien  utgår  från  den  sociokulturella  teorin,  specialpedagogiska  perspektiv samt

motivationsteorier.

3.1 Teoretiska perspektiv

3.1.1 Kontextuella perspektiv

Vygotsky (1978) menar att ett barns intellektuella utveckling sker då språk och aktivitet äger rum i

samspel med omgivningen. Han drar utifrån sina observationer slutsatsen att barn löser praktiska

problem med språket, synen och med hjälp av sina händer. Vygotsky (ibid.) menar vidare att språket

inte bara är nödvändigt för kommunikation, utan även för att kunna tänka. Däri ligger grunden till

den sociokulturella teorin – att kunskap och utveckling sker i samspel, i sociala sammanhang.

Stöttning,  eller  scaffolding,  innebär  att  pedagogerna  kring  eleven  fungerar  som  en

byggnadsställning då de ger eleven stöd. Byggnadsställningen som metafor belyser att pedagogerna

endast ska ge stöd så länge det verkligen behövs, och stöttningen ska gradvis monteras ner, så att

eleven får möjlighet att mer och mer klara sig själv och utveckla sina förmågor. Det finns annars en

risk, då pedagoger ger elever stöd, att stödet fortsätter tillsvidare, vilket kan hindra att eleven får

möjlighet att utvecklas i sin fulla potential. Begreppet scaffolding förknippas med Vygotsky och den

proximala utvecklingszonen (se nedan). Shvarts och Bakker (2019) granskar begreppets historia och

belyser att det lyftes fram 1976 av Wood, Bruner och Ross, men kan spåras till Bernstein 1947 och

före dess Luria och Vygotsky 1930.  Eftersom stöttning är avgörande för elevers möjligheter att

utvecklas inom de områden där svårigheter finns, är detta begrepp relevant för min studie.

Uttrycket  den  proximala  utvecklingszonen beskrivs  i  Mind  in  Society  (1978)  där  Vygotsky

reflekterar över hur barnet agerar i leken. Leken möjliggör för barnet att klara saker det egentligen

inte kan; ”i leken är det som om barnen är ett huvud längre”2 (Vygotsky, 1978, s. 102). Med det

menar Vygotsky att barnen befinner sig i den proximala utvecklingszonen, det vill säga att det ägnar

sig åt sådant som står näst på tur i utvecklingsstegen. I pedagogiska sammanhang innebär det att

nivån för det som tränas ligger precis lagom över det som eleven behärskar, och i det arbetet får

2 Min översättning
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stöttning av ”mer kapabla kamrater”3 (Vygotsky, 1978, s. 86). Vygotsky (ibid.) pekar ut denna zon

som viktig för barns utveckling, och att de mer kapabla kamraterna i denna zon utgör stödstrukturen

för att utveckla kunskap och nya färdigheter. Om eleverna inte får möjlighet att befinna sig i sin

proximala utvecklingszon blir glappet mellan hopp och förmåga (Taube, 2007) för stort, vilket leder

till sämre motivation och risk för sämre självförtroende. Lärarens roll är att se till att eleverna får

material  och  uppgifter  som är  lagom svåra  och lagom utmanande samt  att  eleverna  får  arbeta

tillsammans med de mer kapabla kamraterna. I specialpedagogiska sammanhang är det antingen

specialläraren själv som tar rollen som den mer kapabla kamraten, eller som ser till att eleven får

tillfälle att arbeta tillsammans med en lämplig, mer kapabel kamrat.

Bronfenbrenner (i Nilholm, 2016) menar att för att vi ska kunna förstå hur barn har det och fungerar

i  skolan,  måste  vi  förstå  hur  de  har  det  och  fungerar  i  alla  andra  miljöer  som  de  vistas  i.

Bronfenbrenner talar om de olika miljöerna som system: microsystem, mesosystem, exosystem och

makrosystem. Microssystemen är de miljöer som eleven har närmast sig. Där ingår hemmet och

skolan.  Mesosystemen är de system där relationen mellan elevens microsystem utspelar sig. Ett

exempel på mesosystem som Nilholm (2016) tar upp är utvecklingssamtalet, dvs. där hemmet och

skolan  möts.  Vidare  finns  exosystem,  som påverkar  barnen  även om de  inte  vistas  där.  Enligt

Nilholm (ibid.)  är  föräldrars  arbetsplatser  ett  exempel  på  exosystem.  Makrosystemet  utgörs  av

samhället och dess lagar. Alla dessa system påverkar eleven. I min studie är det framförallt micro-

och  mesosystemen  som  är  relevanta,  men  även  exosystemet  då  elevernas  socioekonomiska

bakgrund påverkar deras läsutveckling.

3 Min översättning
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Då  jag  undersöker  hur  speciallärare  motiverar  eleverna  att  kämpa  vidare,  samt  vilken  typ  av

motivation  de  använder,  blir  elevernas  interaktion  med  klasslärare,  klasskamrater  och  föräldrar

väsentlig. Hur eleverna fungerar i sina olika miljöer påverkar också speciallärarens möjligheter till

motivation.  Därav  mitt  val  av  det  sociokulturella  perspektivet  där  Bronfenbrenners  teori  utgör

ramen för elevernas miljöer.

3.1.2 Specialpedagogiska perspektiv

Det  relationella – kategoriska perspektivet lyfts av Lutz (2013) liksom av Persson (2013). I ett

kategoriskt perspektiv ser läraren att elevens svårigheter ligger hos eleven, att det är eleven som

äger  problemet.  Intar  man  ett  sådant  perspektiv  lägger  man  tonvikten  på  att  sätta  in

kompensatoriska hjälpmedel. Nilholm (2007) kallar det för  det  kompensatoriska perspektivet  och

menar att man då finner metoder eller ting för att kompensera för elevens brister. I det relationella

perspektivet, däremot, ser läraren att svårigheterna uppstår i miljön, i mötet med de krav som ställs

av skolan eller samhället. Med det relationella perspektivet kan man göra förändringar i elevens

lärmiljö, som gör att eleven får möjlighet att utvecklas inom det område där svårigheter uppstår. Det

kategoriska  perspektivet  är  emellanåt  nödvändigt,  menar  Nordström,  Nilsson,  Gustafson  och

Svensson  (2019),  då  elever  med  exempelvis  dyslexi  har  både  behov  av  och  rätt  till  assistive

technology - assisterande teknik. Assisterande teknik innebär sådant som kan hjälpa eleverna att

både inhämta och uttrycka text, t.ex. att få text uppläst för att kunna inhämta samma textmassor som

en klasskamrat med åldersadekvat läsförmåga, och text-till-tal-funktion där eleven i en app/program

talar in det hen vill uttrycka och programmet omvandlar det sagda till ett textdokument. Fälth och

Svensson (2015) liksom Nordström et al. (2019) beskriver effekten av dess användning på elever i

lässvårigheter.  Nordström et  al.  (ibid.)  menar  att  dessa  elever  är  i  behov  av  den  assisterande

tekniken för att klara sig i skolan och inhämta den kunskap de inte kan läsa sig till, men påvisar

även den positiva effekten på läsförmågan vid användning av den assisterande tekniken.

Det relationella – kategoriska perspektivet är relevant för min studie, då det är av betydelse för

elevernas möjligheter att bli hjälpta, vilket av dessa perspektiv som läraren intar. I det relationella

perspektivet (Lutz, 2013; Persson, 2013) gynnas elevens självkänsla och möjligheter till motivation

och utveckling (Taube, 2007). Det kategoriska perspektivet behövs (Nordström et al., 2019) men

ska inte ersätta, utan komplettera, det relationella perspektivet.

Med ett  proaktivt  perspektiv menas  att  man arbetar  med  framförhållning.  I  specialpedagogiska

sammanhang innebär det att man arbetar för att svårigheter inte ska uppstå, eller för att förebygga
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att  svårigheterna  blir  alltför  stora,  i  elevernas  kunskapsinhämtning  och  förmågeutveckling.

Läroplanen säger att

Den  dagliga  pedagogiska  ledningen  av  skolan  och  lärarnas

professionella  ansvar  är  förutsättningar  för  att  skolan  utvecklas

kvalitativt.  Detta kräver att  verksamheten ständigt  prövas,  resultaten

följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett

sådant arbete måste ske i  ett aktivt samspel mellan skolans personal

och  elever  och  i  nära  kontakt  med  ...  hemmen...  (Skolverket,

2011/2019)

För att denna utvärdering och prövning av metoder och dess utveckling ska fungera väl, behövs ett

proaktivt förhållningssätt.  Bladini (2004) beskriver specialpedagogers handledning av klasslärare

som ett sätt att arbeta proaktivt. Bladini (ibid.) har undersökt specialpedagogers handledning, men

även  i  speciallärares  uppdrag  ingår  i  viss  mån  handledning  av  klasslärare,  vilket  tas  upp  i

Examensordningen för speciallärare (SFS 2011:186). Nilholm (2016) menar att  ansvaret för det

proaktiva  förhållningssättet  vilar  på  alla  inom  skolan,  inte  endast  specialpedagogiken.  I  de

handledande  samtal  som  Bladini  (2004)  beskriver  kan  broar  byggas  mellan  speciallärare  och

klasslärare  för  att  de  gemensamt  ska kunna skapa  förutsättningar  för  ett  proaktivt  arbete.  Lutz

(2013) lyfter det reaktiva perspektivet, vilket innebär att man sätter in stöd först efter att ett problem

har uppstått. För att förhindra att det blir det reaktiva perspektivet som råder behöver arbetet på

skolorna organiseras så att ett proaktivt förhållningssätt gynnas. 

Som Nilholm (2016) och Bladini (2004) lyfter fram, är det viktigt att det reaktiva perspektivet inte

blir allenarådande i skolan. Om så blir fallet, och elever inte får stöd förrän de redan har hamnat i

svårigheter,  blir  det  mycket  svårare  att  stödja  dem till  utveckling.  Det  för  med sig en  negativ

inverkan  på  deras  självkänsla  och  motivation  (Taube,  1988).  Det  bästa  är  om  skolan  arbetar

proaktivt  (Nilholm,  2016;  Bladini,  2004)  för  att  förebygga att  svårigheter  uppstår.  Dock måste

skolan  arbeta  även  reaktivt,  när  svårigheter  finns  (Skolverket,  2011/2019),  eftersom  skolan

skyndsamt ska sätta in stöd då elever är i behov av det.

Eftersom det tidigt kan vara svårt att avgöra vilka elever som kommer att få lässvårigheter, bör alla

elever få mycket träning i fonologisk medvetenhet samt hörförståelse, vilket Elwér (2014) lyfter i

sin  avhandling.  Hon  menar  att  då  eleverna  får  öva  sig  i  hörförståelse  förbereder  de  sig  för

läsförståelse  som behövs  då  de  kommer  igång  med  läsinlärningen.  Detta  är  ett  sätt  att  arbeta
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proaktivt  inom  skolan,  dvs.  förebygga  att  de  elever  som  har  en  känslighet  för  att  utveckla

lässvårigheter verkligen utvecklar svårigheter. 

3.1.3 Motivation

Motivation  innebär  enligt  Serin  (2018)  en  vilja  att  kämpa  vidare  för  att  uppnå  ett  mål.  Inre

motivation innebär att man har en egen inre drivkraft att kämpa, för att utföra en handling som leder

framåt. Ryan (2000) menar att inre motivation definieras av att man känner inre tillfredsställelse av

att utföra något. Yttre motivation innebär enligt Westlund (2012) att man får någon form av belöning

för  att  utföra  arbetsinsatsen.  Den yttre  motivationen  kan  enligt  henne  även  innebära  inslag  av

tävlingsmoment.  Ryan  (2000)  menar  att  yttre  motivation  även  kan  innebära  att  slippa  något,

exempelvis att man gör läxan för att föräldrarna  inte ska bli arga. Frank och Herrlin skriver på

Skolverkets hemsida/Lärportalen (2019) att inre och yttre motivation kopplas till olika sorters mål.

Prestationsorienterade mål handlar om att jämföra sig med andra,  vilket har att  göra med yttre

motivation.  Kunskapsorienterade mål handlar om utveckling, förmågor och kunskap i förhållande

till uppgiften och till tidigare erfarenheter. Dessa mål är kopplade till inre motivation. Taube (2007)

lyfter  fram att  möjligheten  att  känna motivation  har  att  göra  med hur  uppgift  och  mål  hänger

samman med den egna tilltron till att klara uppgiften. Är diskrepansen stor mellan tro och förmåga

påverkar det självkänsla och förmåga att känna motivation negativt, medan motivationen påverkas

positivt om hopp och förmåga ligger nära varandra.

Att läsa är enligt Gough & Tunmer (1986) att avkoda och förstå det man avkodar. De kallar det för

The Simple View of Reading: Läsning = Avkodning x Förståelse; L = A x F. Det räcker således inte

att kunna avkoda med flyt, man måste förstå det man avkodar, för att det ska kallas läsning. Dalby,

Elbro och Jansen (1992) har i The Simple View of Reading lagt till faktorn motivation. Formeln för

läsning blir enligt dem Läsning = Avkodning x Förståelse av språk x Motivation; L = A x F x M.

En elev som har svårigheter med att läsa kan ha svårt med själva avkodningen. Detta kan t.ex. bero

på att eleven har dyslexi eller att den inte har fått tillräckligt med strukturerad läsundervisning. En

annan elev som har svårigheter med läsningen kan ha svårt med förståelsen, vilket t.ex. kan bero på

ett påvert ordförråd eller avsaknad av undervisning i läsförståelsestrategier. Ytterligare en annan

elev kan ha svårigheter med både avkodning och läsförståelse. Om ingen motivation finns blir det

inte, enligt Dalby et al. (1992) heller någon läsning. Om någon av faktorerna är 0 är produkten 0,

enligt Gough och Tunmer (1986) och Dalby et al. (1992).
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När jag i min rapport använder ordet läsning, så är det i meningen att de elever som speciallärarna

refererar till har svårt med något i sin läsning som gör att de behöver särskilt stöd. Oavsett om det är

avkodning eller förståelse, eller både och, använder jag begreppet läsning. De elever som strävar

med  sin  läsning,  de  kämpar  för  att  utvecklas  och  uppnå  åldersadekvat  nivå.  Dessa  elever  har

svårigheter med att komma framåt i sin läsförmåga, oavsett om det är avkodningen eller förståelsen

som orsakar svårigheterna
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4. Tidigare forskning
Här tar jag upp tidigare forskning om motivation samt påverkansfaktorer för läsutvecklingen.

4.1 Motivation
Enligt Serin (2018) är motivation en kraft som ger oss energi att fortsätta med det beteende som får

oss att uppnå våra mål. Kamada (1987) menar att den inre motivationen finns medfödd, som en

överlevnadsinstinkt,  men  att  den  senare  i  livet  helt  eller  delvis  kommer  att  ersättas  av  yttre

motivation. Den inre motivationen beskrivs att Westlund (2012) som en drivkraft som finns inom

oss, och hon beskriver de läsande elever som drivs av den som att de är ”uppslukade” (Westlund,

2012, s. 28) av läsningen. Hon menar att dessa elever ser ett större värde av att göra en insats för att

uppnå något, att det är värt arbetsinsatsen att kämpa vidare. Den yttre motivationen, menar hon,

utgörs av något slags belöning för det man utför och att eleven sällan vet varför belöningen utdelas.

Den yttre belöningen är därför är en kortsiktig lösning. De elever som drivs av yttre motivation

upplever läsningen som ett måste och känner ingen önskan att läsa, menar Westlund (2012), och

beskriver att skickliga lärare tillgängliggör texter på rätt nivå och som intresserar eleverna. Vidare

samarbetar dessa skickliga lärare, enligt Westlund (ibid.), med eleverna, och gör dem medvetna om

att de inte ska jämföra sig med andra – genom exempelvis tävlingar – utan jämföra sig med sig

själva. Hon menar också att dessa skickliga lärare ”berömmer individens ansträngning och process

istället  för  att  berömma  individen”  (Westlund,  2012,  s.  30)  och  på  så  sätt  grundar  för  inre

motivation. Hon menar också att eleven har behov av att känna till uppgiftens syfte samt att det inte

går att skilja lärarens återkoppling, elevens självkänsla och vikten av motivation åt.  

De metaanalyser som Eisenberger, Pierce och Cameron (1999) har gjort visar att belöningar kan öka

känslan av att ha kontroll över sina uppgifter, vilket är positivt för den inre motivationen. Även

Gambrell  (2019)  tar  upp  att  känslan  av  att  ha  kontroll  ökar  motivationen,  och  lyfter  fram att

eleverna kan få vara med att påverka små beslut om vad de exempelvis ska få läsa, för att öka denna

känsla av kontroll. Eisenberger et al. (1999) menar att de varningar som utförts för belöningar, och

att dessa skulle kunna skada utvecklingen av den inre motivationen, måste ifrågasättas. De menar

dock  att  avgörande  för  om  belöningar  har  positiv  effekt  på  den  inre  motivationen  är  vilka

prestationskrav som föreligger. Att få belöningar för en svag prestation, menar Eisenberger et al.

(1999) kan skada den inre motivationen. Men belöning kan även minska den negativa effekten av

misslyckande.
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För  att  erfara  motivation  är  både  intresse  och  känslan  av  att  göra  framsteg  nödvändig,  enligt

Szklarski (2011), medan Serin (2018) menar att alla elever inte har förmågan att uppbringa inre

motivation. Enligt honom behöver vissa elever ha yttre motivation för att uppnå det de önskar i

studieväg. Han menar att lärare bör använda den yttre motivationen vid behov, då motivation är

avgörande för elevernas framgång. Eriksson Gustavsson (2011) beskriver att de dyslektiker som

lyckas med sina akademiska studier drivs av en inre motivation. 

Bråten, Anmarkrud och Strømsø (2012) tar upp vikten av motivation för läsutvecklingen hos elever,

i synnerhet då det kommer till att förstå mer utmanande texter. Bråten et al. (ibid.) lyfter fram att

elevernas förväntningar påverkar deras uthållighet vid läsning av mer utmanande texter, och att

motivation därför hänger väl samman med hur de orkar vidare och således utvecklar sin läsförmåga.

Enligt Jenner (2004) är motivation inte något som kommer inifrån. Han lyfter i sin studie fram

vikten av att det är i mötet mellan elev och pedagog som motivation uppstår. Jenner (ibid.) menar

att  om en individ lyckas  känna motivation eller  inte  är  beroende av individens erfarenheter  av

tidigare bemötande i olika situationer. Om en individ upplever motivation till  att kämpa vidare,

menar han, beror på om individen känner ett  hopp om att lyckas.  Sambandet mellan hur lärare

lyckas samtala motiverande med, och framåtsyftande uppmuntra, sina elever är, enligt Taube (1988)

tydligt för effekten på elevernas läsutveckling. 

4.2 Faktorer av betydelse för läsutvecklingen
Enligt en pågående studie av Logan (2019) skiljer ordförrådet hos barn som fått högläsning hemma,

och barn som inte fått det, med upp till miljoner ord, vilket har avgörande effekt på kommande

läsutveckling.  Swalander  och Taube (2017) lyfter  hur föräldrars  intresse för sina barns  läsning,

vilket  bl.a.  inkluderar  högläsning  hemma,  bidrar  till  barnens  språkförmåga  och  akademiska

självförtroende. De påvisar i sin artikel att just språkförmåga och det akademiska självförtroendet

har stor effekt på den fortsatta läsinlärningen. Vidare lyfter de att det tycks som om välutbildade

föräldrar önskar sina barn en god utbildning, vilket visar sig i att de stöttar sina barn i den språkliga

utvecklingen. Detta ger dessa barn bra förutsättningar att bli goda läsare.

Swalander och Taube (2017) tar upp både motivation och familjens bakgrund som väsentliga för

framsteg i studier. De beskriver vidare att tidigare erfarenheter av att lyckas eller misslyckas inom

läsningen påverkar de fortsatta studierna. Taube (1988) tar upp vikten av självförtroende för elevers

förmåga  att  kämpa  vidare  i  läsinlärningen,  liksom  vikten  av  balans  mellan  förväntningar  och

förmåga.  Utmaningen  måste  dels  vara  lagom,  dels  måste  eleven  få  stöttning  av  läraren  –  och
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föräldrarna – att se att misslyckande är en del av lärandet, men att det går att ta nya tag, kämpa på

och lyckas framöver.  Taube (1988) tar  upp att  de elever som får stöd av föräldrarna gör större

framsteg i sin läsutveckling än de elever som inte får stöd hemifrån.

Sambandet  mellan  föräldrars  högläsning  och  barnens  muntliga  språkkunskaper  lyfts  både  av

LeFevre  och  Sénéchal  (1999)  och  i  Skolverkets  (2018)  rapport.  I  rapporten  tas  den

socioekonomiska bakgrundens påverkan på elevernas resultat i skolan upp. Genom att de barn som

tagit del av högläsning hemma har ett avsevärt större ordförråd än de elever som inte fått detta med

sig in i sin skolgång, har den socioekonomiska bakgrunden betydelse. Enligt Wiklund (2015) har

ordförrådet  en  avgörande  effekt  på  den  kommande  läsutvecklingen  och  Gunobgunob-Mirasol

(2018) tar upp just ordförrådets goda inverkan på läsförståelsen och pekar på den viktiga effekt

ordförråd och motivation har på varandra.  Vidare tar Gunobgunob-Mirasol upp både ordförrådets

och motivationens avgörande effekt på den akademiska läsningen, liksom hemmets betydelse för

ordförrådets utveckling.

För att eleverna ska få goda förutsättningar att lyckas i sin läsinlärning är det av största vikt att

lärarna  gör  ett  gott  arbete.  Detta  består  av  flera  delar.  Eleverna  behöver  få  träning  i  språklig

medvetenhet för att få möjlighet att göra kopplingar i den kommande läsinlärningen (Lundberg,

Frost & Petersen, 1988) liksom de tidigt behöver få träning i hörförståelse (Elwér, 2014), för att

lägga grunden till läsförståelsen. Ett gott ordförråd (Wiklund, 2015) behöver utvecklas hos eleverna

vilket dels byggs upp i de tidiga åren genom högläsning hemma, genom högläsning och textsamtal i

förskola, förskoleklass och skolans tidiga år. Den strukturerade läsundervisningen är grundläggande

för att eleverna ska utvecklas till goda läsare. I den arbetar läraren noggrant och strukturerat med

koppling  mellan  fonem  –  grafem,  morfologi  (Frylmark,  2018)  och  lässtrategier,  eller

tolkningsstrategier, som Persson (2018) kallar det. Fonemet, som är språkljudet - språkets minsta

betydelseskiljande  enhet  -  måste  kunna  kopplas  till  grafemet  -  symbolen  för  fonemet,  dvs.

bokstaven (ex. a, k) eller symbolkombinationen (ex. tj, ng). Morfologin, dvs. hur ord bildas och

böjs, kan vara avgörande för att lista ut vad okända ord betyder genom att läsaren kan känna igen

ordets rot, dvs. ordets grunddel (Frylmark, 2018).

The Simple View of Reading, liksom Dalbys utökade Simple View of Reading, samt att eleverna

behöver få känna att de deltar i ett meningsfullt sammanhang med tydliga mål är viktiga grunder för

en  god  läsutveckling.  Myrberg (2003)  lyfter  fram  några  viktiga  utgångspunkter  för  god

läsundervisning. Han talar om vikten av en god struktur i läsundervisningen där systematik och
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lärarens teoretiska förståelse är av väsentlig betydelse för att eleverna ska lyckas bli goda läsare

samt vikten av meningsfullhet, sammanhang, självbild och motivation.
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5. Metod
I  detta  avsnitt  redovisar  jag metodval,  etiska  överväganden,  urval  av informanter  samt hur  jag

genomfört datainsamlingen och hur jag har analyserat mina insamlade data.

5.1 Metodval
Jag har valt att göra en kvalitativ intervjustudie. I den söker jag svar på de frågeställningar min

studie syftar till att besvara. Kvale och Brinkmann (2014) menar att den kvalitativa studien ska

användas just till att söka svar på en studies frågeställningar.

För att analysera mina insamlade data har jag valt den tematiska analysen enligt Brown och Clarkes

(2006) tillvägagångssätt, vilket jag kommer att beskriva nedan.

Bryman  (2011)  tar  upp  skillnader  mellan  kvantitativ  och  kvalitativ  metod,  och  den  tydligaste

skillnaden  är  att  kvantitet  handlar  om att  mäta  något  som  kan  sammanfattas  med  siffror  och

jämföras, medan kvalitet handlar om ord. Bryman lyfter också fram den induktiva synen som utgår

från att teorin springer ur det insamlade materialet. I min studie har jag valt att utgå från den text

som genererats av mina intervjuer, dvs. jag har valt en induktiv utgångspunkt. Jag har även i mitt

insamlade material valt en semantisk (Widén, 2017) utgångspunkt vilket innebär att jag analyserar

orden i intervjuerna, inte på vilket sätt informanterna säger det. 

Inför val av metodansats reflekterade jag över vilken som bäst skulle passa mina frågeställningar,

och jag prövade dem i tanken mot flera olika metodansatser inom den kvalitativa skolan. Till viss

del stämde mina frågeställningar in på andra metodansatser och jag övervägde att göra andra val.

Frågeställningarna passade dock inte helt och hållet in i några av dessa metodansatser, varför jag

valde att göra en tematisk analys, som Brown och Clarke (2006) menar är både en metodansats och

en metod. I den tematiska analysen kan man mer fritt analysera sitt material,  utan att styras av

någon särskild forskningsteori. Den tematiska analysen springer dock ur hermeneutiken (Brown &

Clarke, 2006). Larsson (2005) menar att i hermeneutiken måste företeelser förstås i relation till sin

helhet. Med tanke på detta har jag valt att i min intervjuguide ta med frågor som rör ett lite vidare

sammanhang än de frågor som precis besvarar mina frågeställningar. Jag anser att om informanterna

får  möjlighet  att  tala  utifrån  ett  vidare  perspektiv,  berättar  de  om sina  erfarenheter  utifrån  ett

sammanhang, som skapar förståelse, istället för utvalda detaljer som svar på spetsiga frågor.
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Datainsamlingen  har  skett  genom  semistrukturerade  intervjuer  där  jag  har  utgått  från

intervjuguiden4. Dalen (2015) beskriver hur intervjun som metod lämpar sig för just erfarenheter av

företeelser, genom att forskaren då tar del av informanternas upplevelser. Dalen (ibid.) skriver att i

en kvalitativ studie är det informantens upplevelse som är central, inte hur det faktiskt förhåller sig.

Då jag intresserar mig för speciallärares erfarenheter av att motivera elever som strävar med sin

läsning, passar denna metod mitt syfte väl. Genom att ta del av informanternas erfarenheter söker

jag insikt om hur de arbetar med att motivera de elever som kämpar med sin läsutveckling, för att

sedan kunna använda mig av dessa erfarenheter i mitt kommande uppdrag som speciallärare. 

I analysen har jag sökt de teman som matchar frågeställningarna. Bryman (2011) lyfter begreppet

validitet, vilket handlar om ifall man verkligen mäter det man har för avsikt att mäta. Han menar att

det blir problematiskt när man tar ett begrepp från den kvantitativa metoden och direkt lyfter över

till  den kvalitativa metoden.  Här  måste  istället  resultatet  granskas utifrån om studien svarar  på

frågeställningen, menar han, vilket jag kommer att granska i min resultatdel.

Begreppet reliabilitet handlar om ifall studien går att göra om under samma förutsättningar, för att

kontrollera att studien är korrekt utrörd (Bryman, 2011), dvs. om studien är pålitlig. Bryman menar

att det i princip är omöjligt att göra om en kvalitativ studie. Jag har nedan beskrivit noggrant hur jag

gått tillväga för att genomföra studien och för att analysera det insamlade materialet, för att någon

annan så långt det är möjligt ska kunna göra om den. Larsson (2005) menar att om en kvalitativ

studie verkligen har kvalitet, kommer den som läser studiens konklusion känna sig förvissad om att

hen fått synliggjort en ny vinkel av verkligheten.

5.2 Etiska överväganden
I all forskning är etiken viktig för att värna integriteten hos dem som gör studier möjliga. I detta

avsnitt beskriver jag de etiska överväganden jag gjort inför min studie.

Kvale och Brinkmann (2014), liksom Bryman (2011), tar upp vikten av de etiska principerna vid

intervju som forskningsmetod.  De forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet,  2017a) liksom

god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017b) har vi att följa då vi genomför empiriska studier.

Kvale  och  Brinkmann  (2014)  skriver  om  de  etiska  överväganden  som  bör  göras  inför  en

intervjustudie. De menar att forskaren bör fråga sig om intervjun kommer att leda till så pass viktig

information att  det  är  värt  att  utsätta  informanterna för  deltagande i  studien.  Jag anser  att  mer
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kunskap  på  området  motivation  vid  läsinlärning  är  så  pass  viktig  att  jag  vill  utsätta  mina

informanter  för  intervjuerna.  Jag  anser  dock  inte  att  mina  frågor  är  av  den  karaktär  att  mina

informanter ska komma att utsättas för sådan stress att de ändrar sin självuppfattning, vilket Kvale

och Brinkmann (ibid.) tar upp som en aspekt att beakta.

Informations-,  samtyckes-  och konfidentialitetskraven (Vetenskapsrådet,  2017a;  Vetenskapsrådet,

2017b) är centrala genom hela processen från det att forskaren stämmer träff med informanten,

vidare genom analys till  slutprodukt.  Detta  har jag tagit  hänsyn till,  genom att  i  mejlen till  de

presumtiva informanterna informera om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och när som helst

kan avbrytas samt att inga informanter kommer att avslöjas vare sig under processen eller i den

slutgiltiga produkten. I mejlet till de informanter jag kontaktat har jag således i enligt med de etiska

riktlinjerna  (Bryman,  2011;  Vetenskapsrådet,  2017a)  informerat  dem och  detta.  Vidare  har  jag

informerat om att intervjun kommer att spelas in och transkriberas, att ljudfilen sedan kommer att

raderas samt att textfilen raderas då examensarbetet är godkänt. Jag har även informerat om att jag

avidentifierar både informanter och de eventuella elever, föräldrar och kollegor som informanten

nämner  under  intervjun.  Detta  innebär  även  att  jag  i  de  citat  som följer  i  analysdelen  inte  är

ordagrann när det kommer till pronomen och namn.

Inför intervjutillfället har jag skrivit ett missivbrev5 som jag bifogat mitt inledande mejl samt fått

underskrivet vid intervjutillfället.

5.3 Urval
Jag  har  dels  gjort  ett  bekvämlighetsurval,  dels  ett  målstyrt  urval.  Urvalet  av  informanter  är

speciallärare som arbetar med elever i årskurserna 1-6. Orsaken att jag valt detta åldersspann är att

det  är  där  jag  har  min  grundlärarutbildning,  samt  de  åldrar  jag  hittills  arbetet  med  i  min

lärargärning.

Med bekvämlighetsurval menar Bryman (2011) att forskaren använder de informanter som finns

tillgängliga vid tillfället för studiens genomförande. Ett exempel i min studie då det blir tydligt är

den informant som skrev att hen gärna hade ställt upp, men önskade ställa upp nästa termin. Hade

min studie  genomförts  nästkommande termin,  hade  mitt  urval  således  sett  annorlunda ut.  I  ett

bekvämlighetsurval  kan  man enligt  Bryman (2011)  tänka  sig  att  det  är  de  informanter  som är

särskilt engagerade, som ställer upp, vilket påverkar studiens resultat. Mina informanter är således

inte representativa för populationen speciallärare. Med målstyrt urval menas enligt Bryman (ibid.)
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att  forskaren  önskar  intervjua  någon  som  är  passande  för  studiens  problemformulering.

Frågeställningen i min studie kräver speciallärare som informanter.

Jag hade för avsikt att göra sju intervjuer för att skaffa tillräckligt underlag för min studie, men

lyckades endast få tag i fem.

Initialt sökte jag via internet upp åtta skolors hemsidor. Dessa skolor är belägna i min egen hemort.

En av skolorna hade inte någon speciallärare alls. En hade endast speciallärare i matematik, så dessa

skolor  föll  bort.  Sex  skolor  återstod  på  den  lista  jag  gjort  upp  med  tänkbara  skolor  att  finna

informanter på. Fyra av dessa skolor hade två speciallärare inom åldersspannet årskurs 1-6, vilket

gav mig åtta speciallärare att kontakta. Jag skickade dessa varsitt mejl där jag presenterade mig som

speciallärarstuderande  och  att  jag  som  avslutande  moment  i  min  utbildning  genomför  ett

examensarbete i vilket jag är intresserad av att intervjua speciallärare om hur de arbetar med att

motivera  de  elever  som  strävar  med  sin  läsning.  I  dessa  mejl  bifogade  jag  missivbrev  och

intervjuguide. Av dessa åtta lärare svarade fyra att de ville ställa upp, en avböjde och tre svarade

inte på mina mejl.

Vidare hade en av de återstående två skolorna en speciallärare med för mig relevant utbildning. Hen

besvarade mitt mejl och skrev att hen gärna ville ställa upp, men vore tacksam om vi kunde ta det

nästa termin. Jag tackade för intresset, men meddelade att det inte längre var aktuellt nästa termin.

På den sista av skolorna på min hemort, som jag kontaktade, arbetade tre speciallärare inom rätt

åldersspann och inriktning för min studie. Ingen av dessa besvarade mitt mejl.

På en träff för speciallärare i min region träffade jag två speciallärare som jag stött på i tidigare

sammanhang under mina verksamma år som lärare. Detta skedde då jag var i startskedet av i min

studie. Jag frågade om de ville medverka. En var tyst, den andra sa att jag skulle mejla om jag inte

fick tag på tillräckligt många informanter. Dessa två speciallärare arbetar på en skola i en grannort.

Då jag fick svårigheter med att skaffa tillräckligt många informanter, mejlade jag den speciallärare

från  grannorten  som  visat  intresse.  Till  hen  mejlade  jag,  liksom  till  övriga  speciallärare  jag

kontaktat, missivbrev och intervjuguide. Hen svarade att hen ville medverka.

Totalt kontaktade jag 14 speciallärare. Fem av dem tackade ja till att delta i min studie. Jag strävade

efter sju informanter, men fick endast tag på fem speciallärare för min studie.
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Deltagare

För att  hålla mig till  konfidentialitetskravet  (Vetenskapsrådet,  2017a)  har jag valt  att  presentera

informanterna övergripande samt genom medelvärden vad det gäller ålder, antal år i yrket och hur

länge de har arbetat som speciallärare. Sedan presenterar jag dem kort med ett fingerat namn och

med vilka årskurser de arbetar just nu.

De fem informanterna har genomsnittsåldern 55 år. Alla har lång erfarenhet av att arbeta som lärare

och alla har arbetat som klasslärare innan de vidareutbildade sig till speciallärare. Deras erfarenhet

av läraryrket är mellan 20 och 40 år. De har arbetat som speciallärare mellan 1 och 6 år. Fyra av

informanterna  arbetar  i  en  stor  ort  i  Mellansverige.  En  informant  arbetar  i  en  mindre  ort  i

Mellansverige.

Kaj är utbildad mellanstadielärare och arbetar nu som speciallärare för årskurserna 5 oh 6. Hen har

i stort sett endast arbetat med mellanstadieelever, med undantag för något enstaka år med äldre

elever.

Billie  är utbildad mellanstadielärare. Sedan hen vidareutbildade sig till  speciallärare arbetar hen

med elever i årskurserna 1-4.

Kim  är utbildad lågstadielärare.  Efter  att  hen vidareutbildade sig till  speciallärare arbetar  hen i

årskurserna F-3.

Lo är utbildad 1-7-lärare med inriktningen svenska och SO. Lo är även utbildad SVA-lärare. Nu

arbetar hen som speciallärare med elever i årskurserna 4-6.

Nikita är utbildad 1-7-lärare med inriktningen svenska och SO. Hen arbetar nu som speciallärare

för årskurserna 1-3.

5.4 Genomförande av studien
Efter att jag fått respons från de fem speciallärarna bokade jag tider med dem för intervjuer. Jag

besökte speciallärarna på deras respektive skolor, och vi satt i ett avskilt rum för att inte bli störda.

Intervjun genomfördes med stöd av intervjuguiden, spelades i med hjälp av min mobiltelefon och

tog mellan 23 och 40 minuter.

Efter att intervjuerna gjorts, transkriberade jag dem, vilket jag påbörjade i direkt anslutning till att

var och en av intervjuerna var gjorda. Detta förespråkas av Brown och Clarke (2006), dels för att

inte  spara  på  detta  tidskrävande  moment  till  det  att  alla  intervjuer  är  gjorda,  dels  för  att
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transkriptionen är  den  första  fasen  av analysen.  Således  har  jag  varvat  transkribering,  intervju,

kodning och arbetet med att söka efter teman under hela tiden som arbetet med att ge mig ut på

fältet för att intervjua speciallärare pågått. 

Jag följde Brymans (2011) råd - ”Stäng inte av bandspelaren” (s. 432) – för att inte missa något i

händelse av att mina informanter skulle nämna något för studien viktigt efter att intervjun var klar. I

ett fall resulterade det i att det inspelade materialet blev 40 minuter långt. De sista 12 minuterna av

den inspelade intervjun var inte användbara för min studie, varför jag inte transkriberade denna sista

del. Bryman (ibid.) menar att det inte finns någon mening med att transkribera sådana delar av en

intervju, som inte fyller något syfte för studien. Övriga intervjuer, vars längd var mellan 23 och 27

minuter, transkriberades helt. Jag uteslöt i mina transkriptioner småord som eh, och kortare pauser.

Längre pauser noterade jag i mina transkriberingar. I ett fall fick jag dagen efter intervjun ett mejl

av informanten, där hen hade skrivit ner några punkter som hen glömt att nämna under intervjun.

Jag adderade detta mejl,vilket utgjorde en halv A4-sida, till slutet av den transkriberade intervjun.

En del av innehållet i mejlet kom att vara av värde för min tematiska analys.

När  alla  intervjuer  var  avklarade och transkriberade fortsatte  jag med analys enligt  Brown och

Clarke  (2006)  tills  jag  funnit  mina  slutgiltiga  teman.  Dessa  teman  använder  jag  nedan  för  att

presentera mitt resultat. Parallellt med denna process har jag fortsatt att fördjupa mig på området

genom att gå tillbaka till den forskning jag läst inför studien, samt söka vidare efter mer forskning

på området, och läst den.

5.5 Analys
De steg som jag  genomfört  i  mitt  analysarbete  är  de sex faser  som Brown och Clarke (2006)

beskriver.

Efter  att  transkriberingen  var  gjord  bekantade  jag  mig  med  mina  data  genom att  läsa  igenom

transkriptionerna utan att närmare söka koder eller teman. Vidare började jag i fas två att läsa mer

aktivt och skriva noter och kommentarer, vilket var början på kodningen. Brown och Clarke (2006)

beskriver att kodningen kommer att te sig olika beroende på om teman är sprungna ur teori eller

data. Jag har skapat mina teman utifrån mina insamlade data.

I fas tre har jag sökt efter teman, där jag analyserat koderna för att finna teman. I denna fas börjar,

enligt Brown och Clarke (2006) sökandet efter sambandet mellan koder, mellan teman och mellan

olika nivåer av teman. När jag såg att jag hade ett antal teman gick jag vidare till fas fyra, där jag
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förfinade mina teman, och sökte efter vilka som höll  och vilka som gick in i  varandra.  I  detta

stadium jobbade jag, enligt vad Brown och Clarke (2006) förespråkar, fortfarande vitt, för att inte

snäva in för tidigt. När jag började se mönster i mina teman var det dags att gå vidare till fas fem.

I fas fem hade jag initialt en uppsättning teman jag var nöjd med. För varje tema kom jag i denna

fas att skriva en tydlig analys. I slutet av denna fas kunde jag definiera vad mina teman är, och inte

är. Detta gjorde jag genom att pröva, så som Brown och Clarke (ibid.) beskriver det, om temat höll

genom att sammanfattas med en mening.

I fas sex började skrivandet av rapporten. Här argumenterar jag, enligt Brown och Clarkes (2006)

modell, för kopplingen mellan min analys och forskningsfrågan.

De teman som växte fram under analysen är Bygga relationer som grund för motiverande samtal

samt  Anpassa  material i perspektivet Eleven  i  fokus,  och  Samarbeta  med  klasslärare samt

Samarbeta med föräldrar i perspektivet Miljön i fokus.
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6. Resultat
I detta avsnitt kommer jag att presentera resultatet av min studie. Jag beskriver resultatet utifrån de

fyra teman jag funnit, inom de två perspektiven Eleven i fokus och Miljön i fokus. Jag kommer att

tolka resultaten mot den teoretiska bakgrunden och de begrepp jag där introducerat. I det insamlade

materialet  beskrivs av några informanter vissa svårigheter med att  motivera eleverna att  kämpa

vidare med sin läsning. Mestadels beskrivs dock hur speciallärarna lyckats, och det är dessa goda

exempel jag har fokuserat på då jag sökt teman i mitt insamlade material.  Jag lyfter dock även

svårigheter som beskrivs.

6.1 Eleven i fokus
De fem informanterna beskriver hur de motiverar sina elever på olika sätt. Några talar uttryckligen

om inre och yttre motivation, medan andra beskriver hur de motiverar eleverna utan att benämna

vilket slag av motivation de använder sig av. Flera av informanterna uttrycker dock i intervjuerna att

de strävar efter att eleverna ska känna en inre motivation. Vidare menar alla informanter att en god

relation är den bästa grunden för att kunna samtala motiverande med sina elever.

6.1.1 Bygga relationer som grund för motiverande samtal

Alla informanter beskriver hur de lägger tid och energi på att bygga relationer. För att skapa bästa

förutsättningar för en god relation till eleven, krävs goda relationer till klasslärare och till föräldrar,

menar de. Då goda relationer på alla dessa plan råder, är det som lättast att motivera eleverna att

sträva vidare med sin läsning. Informanterna beskriver olika sätt att skapa relationer, så här berättar

Kaj:

Vi kommer in ibland på det  här med att  man har ju rättigheter och

skyldigheter. Ska du ta reda på din rättighet och du ska hyra bostad

eller  köpa bostad,  du kan bli  lurad ...  alltså  lite  så  här  enkla  saker

försöker vi komma in på. Det bli ju en verklighet, men man kan inte

prata om det när de är för unga. Men i sexan, då förstår de faktiskt. 

Kaj menar att genom att bygga upp en relation till eleven skapas förutsättningar för att hen ska

kunna möta eleven i dess intressesfär, och hitta texter och samtalsämnen som motiverar eleven att

läsa. Hen menar även att en god relation skapar en trygghet hos eleven vilket gör det lättare att

motivera hen.
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Lo berättar om hur hen och eleverna arbetar med text-till-tal-funktion. Detta är assisterande teknik

för att skriva, vilket visar på ett kategoriskt perspektiv, men Lo berättar hur hen använder den text

som producerats i text-till-tal-funktionen till lästräning. Detta ger en elevnära text, som kan sägas

ligga i det relationella perspektivet. Då text-till-tal-funktionen inte är optimal, måste eleven läsa

igenom sin text och se om hen fått fram det hen hade för avsikt att skriva. Det kan bli fel, 

och det är ju det vi tränar på ... det kan ju bli väldigt tokigt, så vi har

väldigt roligt när vi jobbar med det här, men det är ju ett sätt att bygga

relationer. Relationerna är väldigt viktiga, och det gynnar hur vi kan

jobba  med  självförtroendet,  för  det  handlar  ju  väldigt  mycket  om

självförtroendet, det här med läsning.

Jag tolkar det som att Lo är medveten om att det är viktigt med relationer och självförtroende i

läsningen. 

Kaj menar att det inte går att arbeta med yttre motivation i läsningen. 

Ett  klistermärke är  inget  man kan sätta någonstans i  samband med

lästräning … läsningen är något  som pågår och jag diskuterar  med

dem och får dem att kämpa framåt ... den motivation eleverna får är

när  de förstår  innehållet  och kan diskutera  det  med mig eller  med

kamraterna i gruppen. Jag vill ju komma dit att det ska känna en inre

motivation.

Kaj talar uttryckligen om inre motivation, och menar att det är vad som gäller om läsningen ska gå

framåt. Även Nikita talar explicit om inre och yttre motivation. Hen berättar:

Tidigare har jag jobbat med guldstjärnor, klistermärken och liknande,

för  att  motivera  mina  elever,  men  sedan  jag  började  arbeta  som

speciallärare har jag helt gått ifrån det ... Ibland har elever frågat efter

klistermärken, för att de fått det av sin förra lärare, då har jag sagt att

jag vill att de ska vara nöjda med det arbete de har gjort, nöjda med att

de har tränat och kämpat och se och vara nöjda med vad de har lärt sig

sen sist ... Det tar inte lång tid förrns eleverna är med på det ... efter

varje lektion sammanfattar  vi  vad vi  har tränat  på,  vad de behöver

träna mer på och vad de har lärt sig ... benämner vad de nu faktiskt

kan
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Jag tolkar det som att Nikita har kommit till insikt om att inre motivation är bättre för eleverna än

den yttre. Hen beskriver även hur hen samtalar framåtsyftande med de elever som saknar den yttre

motivationen  de  fått  av  tidigare  lärare.  I  det  insamlade  materialet  framträder  bilden  av  att

informanterna blandar yttre och inre motivation. Billie exemplifierar det tydligt när hen berättar:

eleverna älskar en guldstjärna och beröm

vilket visar på yttre motivation, men Billie beskriver vidare hur hen bygger upp goda relationer

genom att visa sitt intresse för elevernas intressen, och då kommer hen in på hur hen arbetar med

inre motivation: 

Då så tycker jag att jag kan motivera dem ... då brukar de också ha lite

hobbys och fritidsintressen som man kan knyta det till, och hitta såna

texter som de ju vill läsa och lära sig och på den vägen motivera dem 

Billie talar också om vikten av att sätta ord på tydliga mål, som eleven ska sträva emot, liksom sätta

ord på vad det är som eleven behöver träna på:

Här är  vi  nu,  det  här  kan  du,  det  här  ska  du lära  dig,  då  finns  en

riktning i det vi gör.

Billie beskriver här tre saker som hen gör för att motivera eleverna till att kämpa vidare. Först talar

hen om yttre motivation i form av guldstjärna och beröm. Sedan beskriver hen hur hen arbetar både

med intresse och tydliga mål, vilket visar hur hen bygger upp förutsättningar för att eleverna ska

utveckla  inre  motivation.  Jag  tolkar  det  som om Billie  väljer  inre  eller  yttre  motivation  efter

elevernas behov. Hen använder yttre motivation när det blir nödvändigt för att eleverna ska göra

framsteg. Även Lo beskriver hur hen skiftar mellan inre och yttre motivation, men jag tolkar det

som om hen inte reflekterar över vilket slag av motivation det är hen använder. Lo berättar:

Så jag jobbar mycket  med självförtroendebiten,  tror  jag,  det  här att

peppa, berömma, men ändå tala om att nu kommer jag att vara väldigt

petig med din läsning, att man är väldig tydlig med det, innan de läser

en bok, att du är ju här nu för att vi ska träna. Jag är väldigt ärlig och

säger att du är här för att du har svårt med detta, och nu ska vi hjälpa

dig så att du kommer bli bättre så du kommer nå det här … men det är

ju för din skull för att jag vill att du ska nå målen, du ska klara dig så

bra  du bara  kan … mycket  pepp … och det  har  aldrig varit  några

problem …
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Nä, men det är bra, säger de, för de vill ju nånstans …

Jag tolkar det som att Lo använder både yttre och inre motivation för att hen känner av när det ena

eller andra behövs. Beröm och pepp tolkar jag som yttre motivation. De motiverande samtalen om

var eleven befinner sig kunskapsmässigt och varthän de är på väg tolkar jag som att hen stöttar

eleven att bygga upp sin inre motivation. Även då Lo sätter ord på att det kan vara jobbigt att hen är

petig i återkopplingen gentemot eleven, men att det är för att stötta eleven att komma framåt, tolkar

jag som att hen hjälper eleven att bygga upp den inre motivationen. Sammanfattningsvis ser jag att

Lo blandar yttre och inre motivation efter behov, att hen känner av när det ena eller andra behövs.

Kim nämner inte någon skillnad mellan inre och yttre motivation. Hen beskriver i stället relationen,

tilliten och tillvaratagandet av elevens intressen som centrala i motivationsarbetet. Kim återkommer

hela tiden till vikten av att bygga relationer. Hen beskriver hur en god relation behövs både till

eleven och till föräldrarna:

För  jag  tänker  att  det  är  viktigt  att  bygga  relationer  med  dem

[föräldrarna] också så de har ett förtroende för mig också och inte bara

för mentor ...

Under  temat  eleven  i  fokus  -  att  bygga  relationer  för  motiverande  samtal -  framträder  att  tre

informanter blandar yttre och inre motivation efter behov och situation. En informant menar att i

läsning är  det  endast  inre  motivation som gäller  och en informant  fokuserar  mer på att  bygga

relationer, variera och finna elevens nivå för att motivera eleven vidare. 

Den samlade bilden är att det gäller att hitta rätt sätt för varje individ att motivera. Även när det

kommer  till  de  goda  relationerna  gäller  det  att  hitta  rätt  sätt  för  respektive  elev.  Samtliga

speciallärare talar om vikten av goda relationer för att motivera eleverna att orka kämpa vidare med

sin läsning, det är dock olika sätt att skapa dessa goda relationer som beskrivs. Vilket sätt som är

bäst avgörs av ålder, erfarenheter och intressen hos eleven. Speciallärarna i studien samtalar med

eleverna på ett framåtsyftande sätt, där de tydligt påvisar vad eleven redan kan och vad som är nästa

mål för eleven i dess läsutveckling. Speciallärarna beskriver hur de använder både yttre och inre

motivation. 

Sammanfattningsvis beror val av motivation på vad eleven behöver vid varje tillfälle för att komma

vidare, men informanterna beskriver hur de strävar mot att eleverna ska komma dithän att det är

inre motivation de kan uppbringa. 
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6.1.2 Anpassa material

Alla  informanter  beskriver  hur  de  väljer  att  möta  sina  elever  på  den nivå  de  kunskapsmässigt

befinner sig samt att de tillsammans med eleven strävar framåt mot nästa nivå. De menar att de

måste anpassa material efter elevens förmågor och möjligheter. Med andra ord beskriver de hur de

arbetar för att eleverna ska få möjlighet att befinna sig i sin proximala utvecklingszon.

Så här säger Lo:

För de här eleverna kan ju läsa. Men de läser inte på samma nivå som

sina jämnåriga kamrater.

Lo beskriver hur hen låter eleverna själva berätta om vad de upplever att de behöver träna på, vid

det första tillfället de träffas. Sedan låter Lo eleverna läsa en lätt text, för att hen ska kunna bedöma

deras nästa nivå. Lo beskriver hur hen lägger ner arbete de första gångerna för att hitta rätt nivå på

det material som eleverna ska arbeta med.

Sen får eleverna inte bara läsa böcker hos mig ... det kan vara 

Wendick-listor6, lappar med ord, allt utifrån vad eleven behöver träna 

på

I det arbete som Lo beskriver kartlägger hen eleven vid de första undervisningstillfällena med varje

elev, för att kunna avgöra den optimala nivån för eleven. Även Billie beskriver hur hen ständigt

söker efter "rätt text" för respektive elev, hela tiden prövar sig fram till rätt svårighetsgrad - "inte för

lätt, inte för svårt" – och beskriver följande samtal ur ett möte med en elev:

Titta här, en bok om katter, den är lite svår, men idag kan vi titta på

bilderna. En dag kommer du att kunna läsa den.

Billie berättar vidare att:

Alltså  hur  man kan göra  när  det  ändå är  knepigt  … man måste  ju

ibland varva med nånting annat  för  att  de ska orka.  … då får  man

plocka in något spel, pussel, memory såna grejer som dom tycker är

kul … att  ha nåt att  plocka med … det är ju ett  sätt  att  jobba med

bokstäver och läsning … konkret… så att  det inte bara blir den här

6 Wendick-listorna är konstruerade av Gunnel Wendick. Hon har byggt upp dem efter ökad bokstav-ljudkunskap, från
korta till längre ord vartefter avkodningen automatiseras, vilket gör det möjligt för eleven att hålla fler avkodade 
grafem i arbetsminnet. Wendick har en speciell metod för hur läsningen av listorna ska gå till, vilken man som 
lärare får lära sig på hennes kurs.
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texten som man ska titta på utan att göra nåt med fingrarna ... så det

tycker jag funkar … att pilla med nåt helt enkelt

Nikita beskriver att hen varvar olika typer av material, att hen dels använder sig av olika texter som 

hen söker upp, dels gör eget material själv eller tillsammans med eleven, för att finna den rätta 

nivån för respektive elev.

Det  här  arbetet  med  att  söka  och  tillverka  är  tidskrävande  och

mödosamt,  men det  är  värt  all  möda  då  det  ger  effekt  på  elevens

läsutveckling.  Det  är  också  väldigt  roligt  då  eleverna  och  jag

tillsammans skapar texter. Förutom själva läsningen ger det eleverna

så  mycket  mer,  på  flera  plan  …  språklig  medvetenhet,  att  de  är

delaktiga i skapandet av det som de ska läsa ... att ta tillvara på det

elevnära  …  och så  skrivandet  som är  så  nära  sammanlänkat  med

läsutvecklingen.

Kaj beskriver:

Vi jobbar mycket med läsförståelse, och då väljer jag ut böcker och

texter som passar just de här eleverna

Kim beskriver hur hen hela tiden prövar och utvärderar det material som eleven arbetar med, i

förhållande  till  elevens  nivå,  för  att  eleven  ska  uppleva  att  hen  kan,  och  att  det  är  en  rimlig

arbetsinsats för att ta sig vidare till nästa mål, att klara den nivå de tränar på. Kim berättar:

Jag försöker att hålla mig uppdaterad och ha koll på nytt material så

att jag kan anpassa till mina elever.

Kim beskriver vikten av att våga pröva elevens idéer, exempelvis aktiviteten ”hänga gubbe”. Efter

att en elev själv föreslagit den aktiviteten, vilket Kaj inledningsvis var tveksam till, prövade hen att

ändå använda sig av den. Hen och eleven arbetar kort med ”hänga gubbe” i början av varje lektion.

Sedan går de vidare med övningar som Kim har bestämt. Kim ser att övningen 

hänga gubbe gynnar elevens koppling mellan fonem – grafem

Det Kim beskriver är  att  hen låter eleven vara med och påverka vad den ska arbeta med. Hen

berättar om hur det gynnar motivationen att eleven själv får vara med och bestämma vad de ska

göra.

Under temat anpassa material beskrivs i det insamlade materialet att alla intervjuade speciallärare

lägger ner mycket tid och energi på att anpassa materialet efter elevernas behov. Alla beskriver även
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att just detta med att anpassa materialet  är  väsentligt  för att  kunna motivera eleverna att  sträva

vidare med sin läsning. Centralt i det som de fem speciallärarna återger är vikten av att hitta rätt

nivå på de texter som eleverna ska läsa, för att de ska känna sig motiverade. Speciallärarna berättar

om hur de arbetar för att anpassa material för att eleverna ska utvecklas optimalt.

Sammanfattningsvis när det gäller  perspektivet Eleven i fokus beskriver de fem speciallärarna hur

de  motiverar  eleverna  genom  att  ta  vara  på  deras  intressen  och  idéer,  variera  och  anpassa

undervisningen för att eleverna inte ska uppleva det som allt för enformigt och trist samt genom att

bygga relationer med eleverna. Här är det i huvudsak inre motivation som beskrivs, med inslag av

yttre. Speciallärarna låter eleverna få känna att de gör något meningsfullt, att de lyckas och att de

har ett lagom stort mål att sträva mot i sin fortsatta läsutveckling. De skapar förutsättningar för att

eleverna  ska  få  befinna  sig  i  sin  proximala  utvecklingszon,  vilket  är  en  god  förutsättning  för

utvecklingen av den inre motivationen.

6.2 Miljön i fokus
Centralt  i  alla informanters redogörelser är  att  det är  av största vikt att  se på den miljö eleven

befinner sig i, och anpassa lärmiljön, för att gynna elevens möjligheter till läsutveckling. De fem

speciallärarna menar att om miljön är anpassad efter elevernas behov, inte bara hos specialläraren,

utan även i klassrummet, bidrar det till att eleverna blir mer motiverade samt utvecklas bättre, än

om endast miljön hos specialläraren är anpassad. Om speciallärare och klasslärare tillsammans med

föräldrar kan stödja en anpassad miljö hemma, för att underlätta lästräningen även där, så ger det än

bättre förutsättningar och resultat för eleverna i deras läsutveckling.

6.2.1 Samarbeta med klasslärare

De fem informanterna beskriver hur ett samarbete mellan speciallärare och klasslärare är avgörande

för att eleven ska ha både anpassat material och väl fungerande stödstrukturer även i klassrummet.

Kim berättar:

Det handlar om att bygga relationer ... det går igen i allt. För att eleven

ska få det stöd hen har rätt till, både hos mig och i klassrummet ... det

finns mycket man kan göra i  klassrummet ...  då har jag gått  in och

handlett klasslärare
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Kim menar att en god relation till klassläraren möjliggör handledningen, som i sin tur leder till att

eleven får stöttning även i klassrummet, och då eleven har rätt insatser även i klassrumsmiljön,

tycker Kim att det går lättare att motivera eleven.

Kaj berättar att de elever som har svårt med läsningen, ofta har svårt i matematiken när det kommer

till  textuppgifter.  Hen  menar  att  även  om  mina  frågor  rör  läsning,  så  går  svenskämnet  och

matematikämnet in i varandra. Läsningen påverkar matematiken, och Kaj menar att matematiken

kan vara en motivationsfaktor

det kan det va! Det är jättestort det här med läsningen

och berättar att elevernas anpassningar måste finnas med i matematikundervisningen också, precis

som i SO, NO och andra ämnen där läsningen är en förutsättning för att ta sig vidare i ämnet.

Vidare är det viktigt att eleverna får använda de nödvändiga hjälpmedlen, även inne i klassrummet.

Kim berättar:

Jag tänker att man ser till att de får hjälp att skriva med talsyntes till

exempel  ...  och  det  är  någonting  som  man  ska  köra  intensivt  i

klassrummet en period också …

Kim menar att den assisterande tekniken är till för att hjälpa och stötta eleven i de sammanhang där

den  är  i  behov  av  den.  Genom  att  först  låta  eleven  använda  den  assisterande  tekniken  hos

specialläraren för att bli van med den, och sedan låta eleven träna på att använda den i klassrummet

en period, så kan eleven sedan använda den assisterande tekniken så som den är avsett, dvs. för att

eleven ska få stöd i att koppla fonem – grafem.

Även Lo beskriver hur hen använder assisterande teknik. Hen beskriver dock att hen har för lite tid

för det samarbete med klasslärarna som skulle behövas för att hen skulle vara delaktig i att eleverna

får anpassat material både hos hen och i klassrummet. 

jag vet att det skulle behövas ... men jag hinner inte det … jag skulle

vilja vara i klassrummet också och hjälpa dem ... lärarna med de här

alternativa  lärverktygen7 som jag  startar  igång och  tränar  eleverna,

men sen måste [klass]lärarna ta vid det … och de kanske inte är så

insatta i allting heller och de ska hinna med många elever … men jag

hinner aldrig gå och följa upp att det görs … men det är ju också tiden

…. jag hinner ju …  inte så mycket

7 Annat uttryck för assisterande teknik
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Både Kim och Lo beskriver hur den assisterande tekniken, som är kompensatorisk, skulle kunna

användas för att låta det kategoriska och det relationella förhållningssättet komplettera varandra.

Kim beskriver hur hen är på väg att lyckas få in den assisterande tekniken i klassrummet, medan Lo

beskriver att tiden hen har att tillgå hindar henne från detta.

Billie berättar hur hen förbereder anpassat material till de elever hen arbetar med. Detta material

kan vara en anpassad variant av den bok som klassen läser tillsammans, med anpassad text och

anpassade frågor till texten. Det kan även vara ett arbete inför ett NO- eller SO-tema som klassen

ska börja arbeta med:

att kunna ... innan en NO-SO-lektion gå igenom de begrepp som är

jätteviktiga för att man ska förstå ... att göra det kanske dan före ... en

jättehjälp för de här eleverna

Billie  berättar  vidare  att  vid  gott  samarbete  med  klassläraren  har  hen  möjlighet  att  förbereda

anpassat  material  inför  exempelvis  lässtrategiträning  i  klassrummet.  Även  Nikita  berättar  hur

samarbetet  med klassläraren  göra att  det  material  som hen anpassat  för  eleven kan användas  i

klassrummet:

När eleven har materialet i sin hand, får den med sig ett exemplar till

klassrummet och ett till skolväskan. Då kan eleven använda den text

som hen gjort själv ... eleven har ju då väldigt bra förförståelse om den

texten ... eleven kan då använda den både i klassrummet när klassen

jobbar med lådläsning8 ... och så hemma som läxa ... Det är förstås

viktigt att jag har kommit överens med klassläraren om det här så att

det blir meningsfullt för eleven ... att eleven verkligen kan använda

texten ... att den inte bara blir liggande, då blir det ju inte meningsfullt

Billie berättar att samarbetet med klasslärare är avgörande för hur den insats hen gör med eleven

enskilt, kan få spridningseffekter i klassrumsmiljön. Det handlar om framförhållning i samarbetet

med klassläraren. När samarbetet fungerar, kan Billie förbereda sig för att arbeta med eleven inför

exempelvis lektioner och teman i klassrummet, så att eleven har en förförståelse för innehållet, och

då får uppleva att hen känner till det som klassen ska arbetar med.

Detta  skapar  känslan  av  att  lyckas,  vilket  är  en  viktig  faktor  för

motivation.

8 Jämför att läsa bänkbok; eleverna läser tyst i klassrummet
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Att skapa känslan hos eleven av att den lyckas beskrivs i forskningen som goda förutsättningar för

motivation, vilket Billie och Nikita beskriver att de gör. 

Kaj berättar hur hen och klassläraren samarbetar kring den läsning som sker i klassrummet. 

Vi  har  köpt  in  flera  klassuppsättningar  av  olika  titlar  för  olika

årskurser. Läraren läser högt ur boken, och eleverna följer med i sin

bok. Lätt sedan att samtala om det lästa, när alla hört samma text! Jag

har märkt i sexan ... att några pojkar blivit inspirerade och vill läsa mer

...  de  vill  av  mig  ha  läsläxa  i  liknande  böcker  t.ex.  Alex  Dogboy,

Eldens hemlighet

Kaj berättar att genom att de samarbetar med detta, och att hen känner till vad de gör i klassrummet,

kan hen lätt ta till sig elevernas tankar om det som sker i klassrummet och bygga vidare på det i sitt

stöttande arbete.

Kanske, kanske har vi lyckats få dem lite intresserade av läsning ... Vi

får se om de lyckas fullfölja sin läsläxa under hösten...

Kaj  berättar  vidare  om hur  samarbetet  med klassläraren  är  viktigt  för  att  eleven  ska  kunna få

stöttning i klassrummet.

Genom att vi samarbetar kan jag arbeta på olika ställen. Jag kan vara i

klassrummet, där kan klassläraren stötta och i  klassrummet kan jag

vara inne och arbeta med flera elever. Det är bra för eleven att inte

alltid  jag  tar  ut  hen,  utan  jag  kan  stötta  på  ett  annat  sätt  inne  i

klassrummet.  Det  blir  en  variation  och  eleven  får  vara  delaktig  i

klassen på ett annat sätt.

Nikita menar att vid gott samarbete med klassläraren, lyckas man få till en gemensam syn på hur

eleven ska få stöd och anpassningar under hela skoldagen.

Det är viktigt att både speciallärare och klasslärare känner eleverna och

deras behov … genom handledning och samarbete kan eleven även få

det stöd hen har rätt till av klassläraren … utan detta samarbete blir det

lätt så att klassläraren tappar kontakten med den elev som har behov av

stöd ... lämnar ifrån sig ansvaret till mig. För att förhindra att denna

ansvarsförskjutning sker, är samarbete A och O.
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Nikita berättar vidare att hen brukar sätta upp likadana stödstrukturer som hen har på väggen i sitt

rum, på väggarna i och utanför klassrummet. Hen märker att de klasslärare, där hen har ett gott

samarbete, använder sig av dessa och väver in dem i sin undervisning. De klasslärare som Nikita

har  svårare att  få  till  ett  samarbete med,  låter bara dessa stödstrukturer  sitta där de sitter,  men

använder dem inte aktivt i sitt arbete.

Jag märker när eleverna blir vana att använda samma stödstrukturer

tillsammans med både klassläraren och mig … då gör de kopplingar

som stärker deras läsutveckling … och då blir det lättare att motivera

dem

Kim berättar att genom att handleda klassläraren kan de tillsammans skapa förutsättningar för att

eleven får lämpliga anpassningar och stöd i klassrummet. 

Detta sammantaget ger en större effekt än om eleven endast får stöd

vid de 3-5 tillfällen per vecka som hen träffar mig … det finns mycket

man kan göra i klassrummet för att stötta eleverna.

I  mina  informanters  berättelser  om  vardagens  samarbete  mellan  speciallärare  och  klasslärare

synliggörs många goda exempel, men där lyfts även svårigheter och vilka konsekvenser det kan få

för kontinuiteten på de specialpedagogiska insatserna. 

Billie berättar:

Det handlar om tajmning. När jag kommer till klassrummet så håller

de på med nånting annat som jag känner … oah, ska jag verkligen ta

dem  härifrån  nu  när  de  gör  det  här  jätteroliga.  En  film  eller

någonting ... det tycker jag är jättesvårt. Och ibland måste jag göra det

alla fall ... Men risken är ju att de känner att de ska gå iväg när det är

nånting  extra  roligt  som  händer  ...  Så  den  här  kommunikationen

behöver ju vara tydlig och det är någonting som jag behöver jobba

med här tror jag, att jag måste säga till ... om vi avtalat den och den

tiden, för Malin har tre tillfällen med mig och hon måste få dem ...

Sammanfattningsvis beskriver speciallärarna att de arbetar mycket enskilt med de elever som är i

behov av stöd i sin läsutveckling, men att de även arbetar med grupper bestående av några elever.

Några av informanterna beskriver att de emellanåt befinner sig inne i klassrummet för att stötta de
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elever som är i behov av stöd. En informant beskriver att hen aldrig hinner vara inne i klassrummet

och stötta.

Under  temat  Samarbeta  med  klasslärare  framträder  bilden  av  att  ett  gott  samarbete  med

klasslärarna möjliggör ett proaktivt arbete, liksom möjligheter att inta det relationella perspektivet

och där anpassa elevens alla lärmiljöer. I ett sådant samarbete möjliggörs att eleven får befinna sig i

sin  proximala  utvecklingszon  inte  bara  hos  specialläraren,  utan  även  i  klassrummet.  Utan  ett

fungerande samarbete med klassläraren blir det svårt med tajmning och planering, vilket försämrar

förutsättningarna för goda specialpedagogiska insatser. Ett väl fungerande samarbete dem emellan

gör dels att specialläraren kan arbeta effektivt med eleven då hen gör stödinsatser, dels att eleven

kan få de stödstrukturer den behöver i skolans alla lärmiljöer.

6.2.2 Samarbeta med föräldrar

Gemensamt i de fem informanternas beskrivningar är att de vittnar om hur gott samarbete med

föräldrarna  underlättar  motivationsarbetet  med  eleverna.  De  beskriver  hur  det  är  möjligt  att

motivera elever till  fortsatt  strävande med läsinlärningen även då samarbetet  med föräldrar inte

fungerar.  Dock  är  det  alltid,  enligt  de  fem av informanterna,  lättare  att  motivera  eleverna  om

samarbetet med föräldrarna är gott.

Kim beskriver hur viktigt det är att komma in tidigt i samarbetet med föräldrarna, att vara med på

utvecklingssamtal innan allt för stora svårigheter uppstått. Kim menar att om man lyckas med det,

går hela samarbetat mycket lättare och då är arbetet med att motivera eleven lätt. 

Jag tänker också mycket så att jag är med på samtal med mentor och

föräldrar redan innan vi kommer dithän att det är svårigheter. Då kan

jag ju finnas med som backup till mentor för vi har ju en del ganska

nyexade lärare också ... men det är sällan som jag hamnar, jag tror att

det varit en gång på de här tre åren som jag har liksom kastats in ett

möte med föräldrar jag aldrig träffat och behöva tala om något som

inte  är  så  jättetrevligt  ...  Sen  så  har  vi  också  information  på

föräldramöten för både förskoleklass och för årskurs 1, och då brukar

jag informera lite om det här med ordförråd och hur man hjälper sina

barn och hur viktigt det är och hur stor skillnad det kan vara i omfång

av ordförråd till exempel att man fått stimulans hemma ... jag försöker

grunda liksom ... försöker jobba proaktivt.
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Kaj menar att det tillhör hens uppgifter att bygga relationer till elever, klasslärare och föräldrar för

att eleverna ska få bästa möjliga grund till att utvecklas i sin läsinlärning.

Jag fortsätter att förklara och svara på deras [föräldrarnas] frågor tills

de förstår

Kaj beskriver att hen upplever att föräldrarna behöver förstå varför deras barn får stödundervisning,

för att  de ska känna en tillit  till  insatsen som skolan gör för deras barn,  och när de har denna

förståelse är det lättare för specialläraren att samarbeta med föräldrarna. Kaj fortsätter:

med  hjälp  av  samarbetet  med  föräldrarna  …  jag  tog  upp  det  på

utvecklingssamtal ... har jag lyckats få flera elever att själva vilja ha

”extra läsläxa” för att de blivit sugna på att utveckla sin läsning.

Billie menar att om hen lyckas med att bygga upp en god relation till föräldrarna, och få dem med

på arbetet för att motivera eleverna, så når det mycket längre. Hen exemplifierar:

Om man har en läsande pappa, det är det bästa! En pojke ser sin pappa

läsa en bok! … om jag får till ett gott samarbete med föräldrarna går

det hur lätt som helst att motivera eleven

Lo berättar hur hon har kontinuerlig kontakt med föräldrarna för att de ska veta vad deras barn

arbetar med hos hen, vad de klarat av sedan senaste kontakten samt vilket mål de strävar mot just

nu.

Det är viktigt att  hålla kontakten med föräldrarna för att  samarbetet

mellan hem och skola ska fungera smidigt. Jag hör av mig regelbundet

för att uppdatera föräldrarna. Jag använder mejl till vissa föräldrar, och

ringer till vissa, det som passar bäst för de olika

Nikita  berättar  om  hur  viktigt  hen  anser  det  vara  att  föräldrarna  vet  att  deras  barn  jobbar

tillsammans med hen, varför de gör det samt vilket mål de strävar mot för tillfället. Vidare menar

hen att nästa gång de har kontakt är det viktigt att berätta vad deras barn uppnått sedan senast, samt

berätta om nästa mål. 

Det kan handla om att ha en god kontakt med föräldern för att lättare

kunna ta upp svåra frågor … till exempel så hade jag en förälder som

var arg …  när vi då i telefon kunde samtala … jag fick berätta ... och

besvara hens tankar och frågor … slutade samtalet med att föräldern

var glad och förhoppningsfull och tackade ….  samtalet var svårt, men
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jag la vikt vid att vara lugn och ta mig tid att vara saklig ... efter det

hade jag och föräldern en mycket god relation …  som jag upplevde

speglades  i  att  eleven  var  gladare  när  hen  kom  till  mig  för  att

lästräna ... mindre motsträvig

Nikita  beskriver  hur  värdefullt  samarbetet  med  föräldrarna  är,  och  att  den  tid  och  energi  som

specialläraren lägger ner på att få detta att fungera är något som ger goda effekter när samarbetet

lyckas. Nikita beskriver hur en god relation till föräldrarna gynnar de motiverande samtalen med

eleven. 

När jag kan prata med eleverna om vad deras föräldrar tycker ... alltså

om jag genom en god kontakt med dem ärligt kan säga att jag vet att

deras föräldrar tycker att det är bra och viktigt det vi gör, och att dom

tycker det är viktigt att eleverna tränar på läsning ... då märker jag att

eleverna bättre tar emot det jag säger och kämpar på mer motiverat …

och  då  märker  jag  att  eleverna  i  större  utsträckning  tränar  på

läsningen hemma, enligt vad vi kommit överens om ... både eleverna

och deras föräldrar

Kaj, Billie och Nikita beskriver att det är stor skillnad i hur de lyckas motivera elever från olika

socioekonomiska bakgrunder. De menar att föräldrarna i de lägre socioekonomiska områdena inte i

så stor utsträckning bidrar som läsande förebilder inför sina barn.

Kaj säger:

De  [eleverna]  har  ingen  vana  [av  böcker].  Det  är  liksom  helt

främmande för dom.

De tre speciallärarna menar att detta gör att eleverna inte är vana vid vare sig att få läst för sig, eller

att se sina föräldrar läsa, och det bidrar till att dessa elever inte har lika lätt att förstå meningen med

läsning. De blir då svårare att motivera. Speciallärarna poängterar att föräldrarna vill sina barn väl,

och önskar att de ska lära sig läsa, men de har inte möjlighet, menar de, att bidra med högläsning

hemma eller att vara aktiva i sina barns läsinlärning. Dessa tre speciallärare berättar att de lägger

ner mycket energi för att föra fram budskapet om hur viktigt deras engagemang är för deras barns

läsutveckling.
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Billie berättar:

men  tyvärr  är  det  många  pappor  som  kan  sitta  och  säga  på

utvecklingssamtal  … Jag  läste  inte  heller  någonting  när  jag  gick  i

skolan … tyckte det var tråkigt då men det blev ju ... jag har ju klarat

mig iallafall.

Ja det kanske gick för 20 år sen ja, men nu ...

Billie menar att det är svårt att motivera eleverna då föräldrarna inte uttrycker samma sak som

lärarna.

Lo svarar klart och tydligt ”nej” på frågan om hen upplever någon skillnad i att motivera elever från

olika socioekonomiska bakgrunder. Hen berättar att hen arbetat i skolområden med elever från helt

olika socioekonomiska bakgrunder. När jag ställer följdfrågor menar Lo att uppgiften att motivera

eleven är hens jobb, och hen måste söka vägar för att finna rätt motivation för var och en av sina

elever. Det ska inte vara beroende av socioekonomisk bakgrund.

Kim menar att det kan vara svårare att motivera elever med högre socioekonomisk bakgrund. Hen

beskriver det så här:

alltså det är ju en grov generalisering ... men kanske att de som på nåt

vis  har  det  lite  bättre  förspänt  ...  de  är  ofta  kanske  lite  svårare  att

motivera för de har ofta ganska mycket uppbackning hemifrån och så,

men jag känner inte att det var något stort problem heller ... och jag

måste nog säga ändå … att föräldrar är väldigt tacksamma ändå och

oavsett ... tycker jag nog. Sen kan det vara svårt att, jag menar om man

kommer  från  en  annan  kultur  och  kanske  inte  har  så  mycket

skolbakgrund själv, då kanske det är svårt att ta till sig hur pass viktigt

vi tycker att det är så det kan jag väl uppleva ibland att man får vara

väldigt, väldigt tydlig, så. Största skillnaden tror jag ... de som har en

skolbakgrund i Sverige... sen kan det ju vara en dålig erfarenhet själv

som förälder, men jag upplever nog ändå att de är ganska tacksamma

och positiva till stöd härifrån ändå så ... även om de inte har så mycket

utbildning eller så.

Fyra av informanterna berättar om tillfällen då de inte lyckats med att få till ett bra samarbete med

föräldrarna, och att det då har varit svårt att motivera eleverna. Här beskriver tre av informanterna

att det är ovanligt, enligt deras erfarenhet, att sådana dåliga samarbeten uppstår. Billie återkommer
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dock till sina upplevelser av att föräldrarna inte förstår hur viktigt det är att de deltar och engagerar

sig i sina barns läsutveckling. Vid dessa tillfällen upplevde Billie att hens insats inte gav så stor

effekt. För att effekten skulle ha blivit stor, menar hen, skulle eleven ha behövt träna mer hemma,

vilket föräldrarna lovat, men inte genomfört.

Så här berättar Billie:

Vad de skulle behöva det är ju jättemycket läsning hemma och där kan

man ju ibland känna att stödet finns inte. Man avtalar saker med dem

på samtalet, å javisst det ska bli si och så men det blir inte si och så.

Utan det blir väldigt lite. Och det är svårt att få med sig föräldrarna, att

de förstår att  det  än nu det  gäller.  Det här är jätteviktigt  och det  är

världens skillnad om ni kan hjälpa till, och ni kan hjälpa till, annars är

det försent.

Kaj, Billie och Nikita berättar att de upplever det som svårt, emellanåt, att nå föräldrarna när det

gäller att informera om hur de som föräldrar kan stötta sina barn hemma, allra svårast är det att nå

föräldrar  i  de  lägre  socioekonomiska  områdena.  De menar  också  att  när  eleverna  kommer  till

förskoleklass, så har så många år gått, där många barn inte fått det språkliga och läsförberedande

genom att bli lästa för hemma. Om de lyckas nå föräldrarna med budskapet i förskoleklass eller

ettan, är det jättebra, men de önskar att dessa föräldrar hade vetat detta när deras barn vara små. Kaj

uttrycker det:

Det har ju gått så många år!!

Under temat Samarbeta med föräldrar framträder en blandad bild från de fem speciallärarna. Alla

berättar om goda exempel på gott samarbete och hur det gynnar möjligheterna till att motivera de

elever som strävar med sin läsning. Dock uttrycker framförallt Billie en frustration över de föräldrar

som inte förmår stötta sina barn hemma genom högläsning, och genom att vara delaktiga i sina

barns läsutveckling, genom att exempelvis träna med barnen hemma. Kaj uttrycker att elever från

socioekonomiskt  svaga  områden  inte  har  läsvana  och  att  det  påverkar  elevernas  möjligheter

negativt. Samtidigt beskriver Kaj att hen enträget arbetar för att lyckas skapa goda relationer med

dessa föräldrar, hur hen fortsätter att svara på dessa föräldrars frågor tills de förstår. Hen berättar om

lyckade exempel på då samarbetet dem emellan lett till ökad motivation hos deras barn.

I  resultatet  av  min  studie  finner  jag  att  elevens  miljö  påverkar  speciallärarens  möjligheter  att

motivera  sina  elever  till  fortsatt  lässträvan.  Elevernas  två  microsystem är  både  avgörande  och
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påverkar varandra i hur mottagliga de är för de motivationshöjande samtalen. Även mesosystemet

påverkar eleven, eftersom det är avgörande hur hem och skola lyckas mötas och samarbeta kring

elevernas läsutveckling. På de här tre planen framträder en gemensam bild från alla informanter.

När det kommer till Macrosystemet finns motsägelsefulla resultat, där tre av speciallärarna upplever

det som svårare att motivera elever från socioekonomiskt svaga bakgrunder, medan en anser att det

kan  vara  svårare  att  motivera  elever  från  socioekonomiskt  starka  bakgrunder.  En  speciallärare

menar att den socioekonomiska bakgrunden inte har betydelse för själva motivationsarbetet. 

När det kommer till stöttning, anpassat material och stödstrukturer som eleven är i behov av i sina

olika  lärmiljöer  är  alla  speciallärare  överens  om  att  det  gynnar  eleverna  att  speciallärare  och

klasslärare har ett gott samarbete. Fyra av de intervjuade speciallärarna beskriver både fungerade

och  ickefungerande  samarbete  med  klasslärare,  och  vilka  konsekvenser  detta  får  för  elevens

lärmiljö. En av speciallärarna beskriver att tiden för detta samarbete inte alls ryms i hens arbetsdag.

För  att  ett  relationellt  perspektiv  ska  råda  kring  eleven,  vilket  gynnar  både  motivation  och

läsutveckling, är det nödvändigt att specialläraren lyckas skapa ett gott samarbete framförallt med

klassläraren, men även med föräldrarna. I mitt insamlade material är det endast en som använder

uttrycket relationellt perspektiv. I alla intervjuer framträder dock att speciallärarna använder både

relationellt och kategoriskt perspektiv. Två speciallärare tar upp assisterande teknik. Den ena talar

om behovet av att eleven ska kunna använda talsyntes i klassrummet. Den andre beskriver hur hen

arbetar  med  tal-text-funktionen.  Att  använda  assisterande  teknik  innebär  att  man  intar  det

kategoriska perspektivet. Speciallärarna använder dock den assisterande tekniken för att eleverna

ska bli vana att använda den - vilket gynnar syftet med den assisterande tekniken. I användandet av

tal-till-text-funktionen används  den dessutom som underlag  för  elevens  lästräning  på  rätt  nivå,

vilket  visar  att  specialläraren  inte  ersätter  det  relationella  perspektivet  med  det  kategoriska.

Speciallärarna låter det relationella och kategoriska förhållningssättet komplettera varandra utifrån

elevens behov.

Sammanfattningsvis beskriver speciallärarna att ett  proaktivt arbete gynnar elevernas motivation

och läsutveckling. De måste även arbeta reaktivt med de svårigheter och behov som finns, men

genom att samarbeta med klasslärare och föräldrar kan de förebygga att svårigheterna blir större,

samt komma in tidigt i arbetet där eleven är i behov av stöd. Utan samarbetet blir det svårt att få

stöttningen att fungera i alla de sammanhang eleven behöver den, och det proaktiva arbetet blir

mycket svårt utan samarbetet.
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6.3 Slutsats
Centralt för att lyckas motivera elever att sträva vidare med sin läsning trots svårigheter är, enligt

resultatet i min studie, att speciallärare bygger goda relationer till elev, klasslärare och föräldrar, att

specialläraren  samarbetar  med  både  klasslärare  och  föräldrar  samt  att  speciallärarna  anpassar

material efter elevens behov och förmågor. Speciallärarna bör vidare låta eleven få befinna sig i sin

proximala utvecklingszon samt ta tillvara elevens intressen och idéer, samt våga pröva det som

eleven  själv  föreslår  att  de  ska  jobba  med.  I  olika  åldrar  passar  olika  innehåll  i  de

motivationshöjande  samtalen  mellan  speciallärare  och  elev.  Det  speciallärarna  i  min  studie

beskriver är att de dels samtalar framåtsyftande med sina elever, dels skapar känslan hos dem av att

de lyckas, för att motivera dem att sträva vidare med sin läsning.

Sammanfattningsvis finns inget enkelt svar på hur man motiverar sina elever att sträva vidare i

läsinlärningen, det gäller att hitta det bästa sättet för varje enskild elev, dock är goda relationer

centrala i detta sökande efter det bästa sättet att motivera dem.
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7 Diskussion
I följande avsnitt kommer jag att diskutera resultaten av min studie i förhållande till den tidigare

forskningen på området. Jag kommer även att diskutera mitt metodval samt lyfta mina tankar om

vidare forskning som kan vara intressant och viktig inom området motivation och läsning.

7.1 Resultatdiskussion
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur speciallärare motiverar de elever som strävar

med  sin  läsning.  Resultatet  har  presenterats  i  sammanlagt  fyra  teman,  varav  två  i  perspektivet

Eleven i fokus och två i perspektivet Miljön i fokus.  

Med eleven i  fokus,  under  temat  Skapa relationer  som grund för  motiverande samtal lyfts  av

informanterna att de lägger vikt vid att skapa goda relationer samt tala framåtsyftande med sina

elever. Detta har enligt Taube (1988) ett tydligt samband med effekten på elevernas läsutveckling.

Således stämmer det informanterna berättar  väl överens med forskningen på området.  Szklarski

(2011) liksom Taube (1988) lyfter fram vikten av att lyckas skapa känslan hos eleverna av att de gör

framsteg, som avgörande för att eleverna ska känna motivation. Detta beskrivs av de intervjuade

speciallärarna som framgångsfaktorer för att motivera eleverna att kämpa vidare. Speciallärarna ger

många och goda  exempel  på  hur  de  lyckas  med  detta.  Dock  kan jag  här  endast  lita  på  deras

upplevelser av att de lyckats med detta, de berättar inte i intervjuerna om hur de kan belägga att så

är fallet.

De intervjuade speciallärarna beskriver hur de arbetar med inre och yttre motivation på olika sätt. I

det som berättas varierar synen på om och när inre eller yttre motivation bör användas. Det skiljer

sig även åt i berättelserna om informanterna gör ett aktivt val mellan inre och yttre motivation eller

inte. En bild framträder där det förefaller  som om de fem speciallärarna varierar inre och yttre

motivation så som mycket av forskningen förespråkar att den ska användas, dvs. att i första hand

använda  inre  motivation,  exempelvis  framåtsyftande  samtal  och  kunskapsorienterade  mål,  och

endast  då  det  är  nödvändigt  använda  yttre  motivation  i  form  av  prestationsorienterade  mål,

exempelvis tävlingar och guldstjärnor (t.ex. Eisenberger et al., 1999; Frank & Herrlin, 2019; Serin,

2018;  Westlund,  2012).  Det finns få  inslag av tävlingsmoment,  dvs.  att  jämföra sig med andra

(Westlund, 2012),  eller yttre motivation i form av att slippa något (Ryan, 2000) i informanternas

berättelser. De beskriver hur de låter eleven få befinna sig i sin proximala utvecklingszon, vilket,

enligt hur jag tolkar forskningen, bäddar för att de belöningar som ändå utdelas, ligger på en rimlig
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nivå,  dvs.  att  det  föreligger  liten  risk  för  den  skada  som Eisenberger  et  al.  (1999) lyfter  fram

varningar för, om en belöning delas ut då eleven gjort en låg prestation.

Då de fem speciallärarna talar om motivation är det en blandning av vilken typ av motivation de

använder.  Guldstjärnor  och  beröm  är  yttre  motivation  och  är  sammankopplade  med

prestationsorienterade mål. Enligt mycket av den rådande forskningen (t.ex. Ryan, 2000; Westlund,

2012) är detta inte den bästa motivationen för att bygga upp ett gott självförtroende och för att stötta

eleven  till  att  bygga  upp den  egna  inre  drivkraften.  När  det  kommer  till  de  mål  som de  fem

speciallärarna beskriver att de medvetandegör eleverna om, är det just kunskapsorienterade mål de

beskriver, vilket enligt exempelvis Frank & Herrlin (2019), Taube (2007) och Westlund (2012) är

sammankopplat med inre motivation och möjliggör för eleven att bygga upp självförtroendet. 

De intervjuade speciallärarna anser det centralt att anpassa material till elevens nivå för att lyckas

motivera dem att sträva vidare. De ägnar mycket tid och tankekraft åt detta, och i enlighet med

teorin om den proximala utvecklingszonen (Vygotsky,  1978) är  det  en god sak att  göra för att

eleverna ska få uppleva motivation. Det som beskrivs är dock mest i samband med att eleverna

arbetar  enskilt  tillsammans  med  specialläraren,  vilket  visar  på  både  kategoriskt  och  reaktivt

perspektiv. En speciallärare beskriver uttryckligen att hen arbetar proaktivt, de andra nämner endast

att de arbetar med elever som redan är i behov av särskilt stöd. Jag tänker att dit vi alla inom skolan

bör nå är till det att vi arbetar proaktivt. Om ett sådant arbete genomsyrade varje skola skulle, vad

jag förstår, färre elever behöva kämpa med både läsningen och en låg självkänsla. Med den nya

läsa-skriva-garantin (Skolverket, 2019) är det enligt min mening ett måste. Enligt min erfarenhet

behövs för att möjliggöra detta både en annan organisation ute på skolorna och fler speciallärare.

Dessutom anser jag att det behövs avsättas effektiv planeringstid för att speciallärare och klasslärare

ska  kunna uppnå detta  tillsammans.  Alla  speciallärare  i  min  studie  beskriver  mestadels  hur  de

arbetar  med  eleverna  utanför  klassrummet.  Enligt  Nilholm  (2007)  och  Lgr11  (Skolverket,

2011/2019)  bör  undervisningen  vara  organiserad  så  att  det  proaktiva  överväger.  Jag  tänker  att

speciallärare i allmänhet behöver lyfta blicken och se på de klasser de samarbetar med i ett vidare

perspektiv, för att klara av att välja det proaktiva perspektivet. Enligt min uppfattning räcker det inte

att man som enskild speciallärare försöker att få detta perspektiv att fungera, det måste till samtal

ute på skolorna,  dels  med skolledare som har mandat att  skapa förutsättningar för ett  proaktivt

arbetssätt, dels med klasslärare där de kan få stöd i att lyfta blicken, i den stressiga vardag de lever i.

Speciallärarna i min studie beskriver hur de antingen är på väg att uppnå vad det önskar när det

kommer  till  ett  sådant  samarbete  som  gynnar  proaktivt  och  relationellt  arbetssätt,  som  skulle
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möjliggöra att eleverna får rätt stödstrukturer i alla sina lärmiljöer, eller överhuvudtaget inte har tid

till detta. Två av speciallärarna beskriver det kategoriska arbetssättet och hur de arbetar med det för

att  låta  det  relationella perspektivet kompletteras av det kategoriska – som Fälth och Svensson

(2015) liksom Nordström et al. (2019) menar är nödvändigt i de fall eleven har exempelvis dyslexi,

och därmed är i behov av assisterande teknik. Å ena sidan berättar speciallärarna om hur de skulle

kunna arbeta relationellt och proaktivt, jag tolkar det som ett slags vision, å andra sidan framträder

en bild av att det i det vardagliga arbetet med eleverna mest är det kategoriska förhållningssättet

som råder.  

Med  miljön  i  fokus,  under  temana  samarbeta  med  klasslärare  samt  samarbeta  med  föräldrar

framkommer i det som informanterna berättar att micro-, meso-  och exosystemen har betydelser för

motivationsarbetet.  Föräldrarnas  bakgrund,  utbildning och kunskap om läsning och det  svenska

skolsystemet påverkar elevens förutsättningar att uppleva motivation. Detta stämmer överens med

bilden som den tidigare forskningen ger (t.ex. Gunobgunob-Mirasol, 2018; LeFevre & Sénéchal,

1999; Swalander & Taube, 2017).

Den stöttning som skulle vara gynnsam för de elever som är i behov av särskilt stöd tycks endast

ges dem då de arbetar med specialläraren. För att det skulle vara som mest effektivt för eleverna

skulle de behöva denna stöttning i alla sina lärmiljöer. Här är bilden av hur det förhåller sig på de

fem informanternas  skolor  oklar.  En  av  speciallärarna  beskriver  hur  hen  handleder  klasslärare,

vilket enligt t.ex. Bladini (2004) är ett sätt att arbeta proaktivt. Det tycks som om det är under

uppbyggnad. En annan speciallärare beskriver hur hen önskar utöka samarbetet med klasslärarna för

att kunna utöka den delen av stöd till eleven som innebär att specialläraren förbereder både material

och eleven inför kommande teman. Speciallärarna beskriver hur gott samarbete gynnar det riktade

stödet på flera plan samt hur det gynnar att eleven får stöd på flera ställen än hos specialläraren. Det

framstår som om de inte nått dit helt och fullt ännu. Jag tänker att det kan bero på tidspress och att

speciallärarens önskan om att nå dithän att de lyckas med det proaktiva arbetet inte ryms i skolornas

organisation (Nilholm, 2007).

Fyra av informanterna talar om de socioekonomiska förutsättningarna som en stor påverkansfaktor

på motivationen, även om de ger en motstridig bild. Även här är det informanternas upplevelser

som speglas i det insamlade materialet. Trots att den bild som framträder stämmer överens med

rådande  forskning  (LeFevre  &  Sénéchal,  1999;  Logan,  2019;  Skolverket,  2018;  Swalander  &

Taube, 2013) finns det inget i min studie som belägger deras uttalanden. Man kan fråga sig om
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informanterna här i själva verket intar ett kategoriskt förhållningssätt och sänker förväntningarna på

dessa  elever,  eller  antar  att  de  ändå  inte  ska  klara  av  att  göra  stora  framsteg  p.g.a.  den

socioekonomiska  bakgrunden.  En  av  informanterna  uttrycker  särskilt  sin  frustration  över  att

föräldrarna inte gör tillräckligt. Här reflekterar jag över denna lärares inställning till skolan och sin

egen yrkesroll, då hen lägger allt för stort ansvar och arbetsbörda på hemmet. Lgr11 (Skolverket,

2011/2019) talar förvisso om ett gott samarbete mellan hem och skola, men det är inte detsamma

som att elevens utveckling ska hänga på om föräldrarna förmår stötta sina barn i dess läsutveckling.

Enligt Skolverket (2014b) är läxans effekt omtvistad, och i synnerhet i lägre åldrar har läxorna liten

effekt  på  elevernas  färdighetsutveckling.  Vi  vet  dock  att  för  att  uppnå  god  läsförmåga  måste

lästräning ske regelbundet, och då är det naturligtvis bättre om eleven läser även hemma, då det ger

fler lästimmar. Det är dock elevernas rättigheter (Skollagen, 2010:800; Skolverket, 2011/2019) att

få  tillräckligt  god  undervisning  i  skolan,  och  vid  behov  särskilt  stöd  och  åtgärdsprogram

(Skolverket,  2014a),  där  det  är  skolans  insats  som ska  dokumenteras,  inte  hemmets.  Trots  den

frustration som delvis framträder, när det kommer till hemmens insatser för barnens läsutveckling,

återger informanterna att de strävar mot att finna goda relationer och gott samarbete med dessa

elevers föräldrar, liksom att de strävar efter att motivera dessa elever lika mycket som de strävar

efter att motivera alla sina elever. 

Det  informanterna beskriver  är  Matteuseffekten (Stanovich,  1986) – att  de som redan kan läsa

utvecklas, de som inte kan får svårare att utvecklas i sin läsning – och i det insamlade materialet

finns inte svar på om de intervjuade speciallärarnas arbete med att motivera sina lässträvande elever

verkligen bidrar  till  att  minska klyftorna mellan de som har  vana av böcker,  språk och samtal

hemifrån och de som inte har det.

I denna studie har jag sökt svar på hur jag ska kunna stötta och motivera mina elever till insikt om

att det är värt all möda, då det efter en enorm arbetsinsats, kommer att gynna dem i livet att kunna

läsa. Detta har jag inte fått svar på! I min studie har inga interventioner med för- och eftertest gjorts.

Detta innebär att jag inte vet om de elever som mina informanter berättar om verkligen har blivit

motiverade  på  ett  bra  sätt  och  om  dessa  elever  faktiskt  har  förbättrat  sin  läsförmåga.  Mina

informanter berättar om sina upplevelser av att lyckas motivera sina elever. Informanterna upplever

att när de lyckas motivera eleverna så lär de sig bättre. Med forskningen som bakgrund (Bråten et

al., 2012; Dalby et al., 1992; Szklarski, 2011; Taube, 1988; Westlund, 2012) kan det antas rimligt att

eleverna verkligen lyckats bättre, då forskningen (ibid.) visar att motivation är avgörande, än om
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speciallärarna inte gjort dessa insatser, men i mitt insamlade material finns inte belägg för att så

verkligen är fallet.

7.2 Metoddiskussion
Min studie har begränsningar genom att jag har gjort ett bekvämlighetsurval samt ett målstyrt urval

(Bryman, 2011). Dessutom har jag i min studie endast data från fem speciallärare. Då min studie är

kvalitativ har jag inte åstadkommit ett resultat som är generaliserbart på populationen. Däremot

synliggör de intervjuade speciallärarna goda exempel på att de upplever sig lyckas med att motivera

sina lässträvande elever att kämpa vidare trots motgångar. Dessa goda exempel kan fungera som en

utgångspunkt för den som intresserar sig för att fördjupa sin kunskap om läsmotivation.

Jag kunde ha valt en fenomenologisk metodansats, då det är fenomen jag studerat i min studie. Jag

valde dock att göra en tematisk analys med induktiv utgångspunkt, då jag ville utgå från den text

som mitt  datainsamlande resulterade i.  Fenomenologin gör, enligt Allwood och Eriksson (2017)

anspråk på att bortse från sådant i tolkningen av datan, som forskaren tolkar in just för att hon har

bakgrundskunskap  om  ämnet  som  studeras.  Jag  anser  det  inte  vara  möjligt  att  klara  detta

bortseende. I min övertygelse ligger att allt sker i ett sammanhang och jag kan inte bortse från den

jag är, men för att inte ”going native” (Dalen, 2015, s.123) har jag dock valt bort min egen skola

som källa till informanter, då jag i intervjuer med kollegor skulle lägga in allt för mycket i min

tolkning av det jag tidigare sett att kollegorna gör i samspel med eleverna. Allwood och Eriksson

(2017) skriver att fenomenologin inte har särskilt hög status inom pedagogikforskningen, vilket kan

vara ett skäl att inte använda sig av fenomenologin som metodansats. Orsaken till att den har låg

status är dock just att den är så lite använd, och om alla avstår att använda den just därför, kommer

den således aldrig att uppnå annat än låg status. Det duger med andra ord inte som skäl allena, att

välja  bort  fenomenologin  som teoretisk  bakgrund.  Fenomenologin  är  svår,  enligt  Allwood  och

Eriksson (ibid.),  detta i sig är heller ingen orsak att välja bort den. Frågeställningen ska avgöra

forskningsmetod, inte tvärt om. Men enligt Allwood och Eriksson (2017) är enda sättet att lära sig

fenomenologi att använda sig av den. Således skulle det krävts en teststudie för att jag skulle kunna

använda mig av fenomenologi i mitt examensarbete. Inom de tio veckor jag haft till förfogande för

arbetet  rymdes inte  detta,  liksom att  mina  informanter  skulle  varit  förbrukade för  den verkliga

studien. Om jag hade för avsikt att börja arbeta som forskare skulle detta vara möjligt, men om en

månad är jag tillbaka på min vanliga arbetsplats som speciallärare.
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Det framkommer i mitt resultat, att det inte finns någon generell lösning för att motivera elever. För

att lyckas motivera varje enskild elev måste specialläraren finna det bästa sättet för just den eleven.

I  mina insamlade data finns övervägande positiva erfarenheter  av att  motivera elever  att  sträva

vidare. Inför min studie skapade jag en intervjuguide där jag har med frågan

Vilka svårigheter upplever du, som lärare, då du arbetar med de elever

som strävar med sin läsning?

just  för att  informanterna inte skulle utesluta tillfällen då de inte lyckats med att  motivera sina

elever. Kanske skulle jag ha utformat min intervjuguide på ett sätt som fick speciallärarna att i än

större utsträckning berätta om mindre lyckade tillfällen.

I min studies resultat kan jag endast utläsa vad speciallärarna berättar, om upplevelser av då de

lyckats  motivera  sina  elever  till  att  sträva  vidare  med sin  läsning.  Jag  finner  inte  svar  på  om

eleverna verkligen känner sig mer motiverade, om de kämpar mer än om speciallärarna inte hade

gjorde det de upplever som goda insatser för motivation, ej heller får jag svar på om eleverna blivit

bättre läsare av speciallärarnas insatser för att motivera eleverna till att kämpa på. Studien ger heller

inte svar på om klyftan (jämför Matteuseffekten, Stanovich, 1986) mellan de som redan kunde läsa,

och de som inte kunde läsa, minskar med hjälp av de insatser de intervjuade speciallärarna gör.

Under arbetet med denna studie har jag fått ta del av fem speciallärares engagerade berättelser om

hur de arbetat med att motivera sina elever att sträva vidare med läsningen. Trots att min studie inte

ger garanterade svar på vad som fungerar, känner jag mig rikare inför min nya lärargärning i form

av speciallärare ute på fältet. Med dessa generösa speciallärares berättelser, med mig ut i min nya

verklighet, känner jag att jag har en fin grund, att bygga vidare på, inför mitt arbete med att bygga

relationer med, och uppmuntrande motivera, mina blivande elever.

7.3 Förslag till fortsatt forskning
Min studie ger inte ett fullödigt svar på frågan om hur speciallärare motiverar elever som strävar

med sin läsning. Mer forskning om motivation i läsinlärningen, i synnerhet gällande elever som

kämpar med sin läsning, behövs. 

I mitt insamlade material återkommer informanterna – mer eller mindre – till att de upplever att

föräldrar  inte  alltid  inser  vikten  av  att  de  bör  vara  delaktiga  i  sina  barns  läsutveckling.  Alla

informanter poängterar att föräldrarna vill väl och uppskattar det stöd de får av specialläraren, men
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att de inte har kännedom om hur viktigt det är med högläsning hemma, eller att föräldrar engagerar

sig i sina barns läsning.

I min studie har jag inte haft fokus på att finna ett svar på hur föräldrar som saknar denna förståelse

skulle kunna få stöd i att både utveckla den, och hitta vägar för att stötta sina barn när det kommer

till läsning. Speciallärarna i studien beskriver hur de både samlat från skolans håll, och enskilt från

speciallärarens håll, informerar om vikten av läsning i hemmet. De beskriver dock att när eleverna

kommer till skolan och föräldrarna kan få denna information, har så många år gått där dessa barn

inte fått möjlighet till denna högläsning, och de samtal kring böcker, som gynnar ordförrådet och

den kommande inlärningen.

På området hur föräldrar ska nås av informationen om högläsningens avgörande roll, och tillägna

sig den, redan före deras barn börjar förskoleklass, finns det behov av att forska vidare om.

Min studie har inte svarat på hur speciallärarna arbetar med själva läsundervisningen, dvs. om de

arbetar  men  språklig  medvetenhet,  om  de  arbetar  strukturerat  med  fonem  –  grafem-koppling,

morfologi, ordförråd eller  hörförståelse. Det var inte heller  studiens syfte. Dock skulle det vara

intressant att undersöka vilken effekt de båda delarna strukturerad läsundervisning och motivation i

läsundervisningen skulle ha sammantaget.
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Bilagor
Bilaga 1 Wislawa Szymborskas dikt i sin helhet

Icke-läsning
Köper man Prousts verk
får man ingen fjärrkontroll med sig från bokhandeln,
man kan inte zappa 
över till en fotbollsmatch 
eller en frågesport och vinna en Volvo.

Vi lever längre,
men mindre exakt,
i kortare meningar.

Vi reser fortare, oftare, längre bort,
fast i stället för minnen kommer vi hem med foton.
Här står jag med någon kille.
Det är visst min ex.
Här är alla nakna,
så det är väl på någon strand.

Sju band - gud bevare.
Kunde de inte ha sammanfattat, kortat,
eller visat det hela i bilder.
Det gick visst en Tv-serie med Dockan,
fast min svägerska säger att den var av någon annan på P.
 
Och förresten, vad var han för en?
Han låg visst till sängs och skrev, år efter år,
papper efter papper,
med hastighetsbegränsning.
Men vi kör på högsta växeln
och är - ta i trä - friska.

Fotnot:
Bolesław Prus (1847-1912), polsk författare, vars främsta roman heter Lalka ("Dockan").

(Szymborska, 2018, s.79, 80)
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Bilaga 2 Intervjuguide

1. Berätta lite om din bakgrund. Vad har du för utbildning? Hur lång erfarenhet har du av att arbeta i

skolan? Vad har du jobbat med inom skolan? Vilka åldrar har du jobbat med? Hur länge har du haft 

rollen som speciallärare? Hur gammal är du?

2. Hur är specialundervisningen organiserad på din skola?

3. Vilka slags svårigheter har de elever som du arbetar med, när det kommer till läsning?

4. Vilka svårigheter upplever du, som lärare, då du arbetar med de elever som strävar med sin 

läsning?

5. Hur samtalar och resonerar du med elever som strävar med sin läsning? 

6. Hur motiverar du eleverna att orka sträva vidare?

7. Vilka insatser vidtar du för att eleverna ska utvecklas i sin läsning?

8. Upplever du någon skillnad i att motivera elever fån olika socioekonomiska bakgrunder?

9. Har skolan någon screeningplan för att upptäcka dessa elever tidigt?
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Bilaga 3 Missivbrev                                                                               

  Linköping oktober 2019

Studie av speciallärares arbete med att motivera elever som strävar med sin läsning.         

Mitt  namn  är  Yvonne  Andersson.  Jag  studerar  till  speciallärare  på  Linköpings  universitet.

Avslutande moment på min speciallärarutbildning är ett examensarbete där jag är intresserad av att

studera hur speciallärare arbetar med att motivera de elever som strävar med sin läsning.

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur speciallärare motiverar läs-strävande elever att

kämpa för att ta sig förbi de hinder som finns i läsutvecklingen. Syftet är vidare att undersöka hur

jag som framtida speciallärare ska kunna stötta mina elever till insikt om att det är värt all möda, då

det efter en enorm arbetsinsats, kommer att gynna dem i livet att kunna läsa. 

Jag kommer att genomföra intervjuer för att analysera hur speciallärare motiverar elever att sträva

vidare med sin läsning. Materialet är konfidentiellt och förvaras så att endast jag har tillgång till det

under arbetet med rapporten. Under arbetet med analys och skrivande av examensarbetet kommer

min handledare att ha tillgång till de utkast jag gör. 

När examensarbetet är klart och godkänt, kommer det att vara en offentlig handling. Allt som står i

rapporten kommer att  vara strikt  konfidentiellt,  vilket  innebär  att  alla  namn som eventuellt  har

nämnts  under  intervjuerna  kommer  att  vara  avidentifierade  och  inte  kunna  härledas  till  mina

informanter eller vilka skolor de arbetar på.

Deltagande i studien är helt frivilligt och kan, om du så önskar, när som helst avbrytas.

Du tillfrågas härmed om du samtycker till att delta i föreliggande studie. 

Vänliga hälsningar, Yvonne Andersson, speciallärarstuderande, yvoan218@student.liu.se

c Jag samtycker till intervjun

_______________________     ____________________________

underskrift informant                                                             namnförtydligande
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