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Abstract 

 

This qualitative review concerns motivation out of a teacher’s perspective. The aim of this study is to 

illuminate how a few teachers work with motivational work in school and elucidate which traits and 

competences the teachers consider important for them as motivatiors to possess. The result is based on 

semi-structured interviews with four active teachers with junior school qualifications. The objective was 

to learn more about the teacher’s own experiences and opinions regarding the construct of motivation, 

motivational work and their own role as motivators. The result shows that the teachers themselves needs 

to find the substance at hand interesting to be able to efficiently motivate their students to learn. It’s also 

important for the teachers to create a good and positive classroom environment and use a personalized 

style of teaching where student’s prior knowledge and interests serve as a starting-point. 
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1 Inledning 

Vad är det som gör att vi människor upplever olika stark motivation eller lust inför 

saker och ting vi tar oss för? Något som alla nog kan känna igen sig i är att känsla av 

otillräcklighet, brist på kompetens, dåligt självförtroende och låg självkänsla eller helt 

enkelt tristess ofta kan leda till ett motstånd att genomföra en handling och i skolan kan 

detta bli förödande för inlärningen. Situationer som kan uppstå i klassrummet där elever 

tvingas bli varse begränsningar hos sig själva tar i många fall död på studiemotivationen 

förklarar Bengt Börjeson (2000:33). I skolans värld, utifrån min egen uppfattning från 

den egna skolgången men också från den verksamhetsförlagda utbildningen under 

lärarutbildningen, så möter läraren i sitt dagliga arbete elever som känner på det här 

viset. Ändå lyckas många lärare att med varierande förutsättningar motivera sina elever 

till att vilja lära sig. Det är nog många som under skolgången haft lärare som varit 

motiverande, kunniga och duktiga på att lära ut. Lika många är det säkerligen som har 

erfarenheter av lärare som varit motsatsen. Oavsett om upplevelserna varit positiva eller 

negativa så är det ett faktum att lärarna haft avgörande betydelse för hur man upplevt 

sin skolgång (Börjeson 2000:32). 

 

Christer Stensmo (2008:124) skriver att läraren ska vara en motivatör för sina elever, 

vilket innebär att läraren har i uppdrag att optimera elevernas möjligheter till lärande. 

Det som intresserar mig kring ämnet är att få undersöka hur några lärare ser på detta 

uppdrag och lägger upp arbetet i klassrummet för att motivera sina elever. Hur går de 

tillväga för att lyckas med den bedriften och främja vad Lgr11 (Skolverket 2011:7) 

benämner som ”en livslång lust att lära”? Att få alla elever oavsett förmåga, 

förutsättningar och erfarenheter intresserade av att vilja vara i skolan och utvecklas både 

kunskapsmässigt men också på ett personligt plan är sannolikt en utmanande uppgift för 

läraren. 

 

Motivation genomsyrar alla former av pedagogiskt arbete och är ofta utslagsgivande för 

hur utgången av elevers handlingar kommer att se ut (Håkan Jenner 2004). Zoltán 

Dörnyei (2001:2) menar att de flesta lärare och forskare skulle hålla med om att 

motivation har en avgörande roll för utgången av om elever lyckas eller misslyckas i 

lärandesituationer.   
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att studera hur några lågstadielärare uttalar att de arbetar 

med motivation i sina klassrum. Vidare är syftet att studera vilken roll dessa lärare 

uttalar sig ha som motivatörer och pedagogiska ledare för sina elever och vad lärarna 

anser krävs för att kunna vara en god motivatör. 

 

- Hur uttrycker lärarna att de bedriver motivationsskapande arbete i sina 

klassrum? 

- Vilka egenskaper, kompetenser och förutsättningar lyfter lärarna fram som 

viktiga att ha för att vara en god motivatör och pedagogisk ledare? 

- Uttrycker lärarna själva att de besitter tillräcklig kunskap om 

motivationsskapande för att kunna motivera sina elever till lärande? 
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3 Litteraturgenomgång 

I detta kapitel redogörs för vad tidigare forskning har att säga kring ämnet motivation. 

Kapitlet inleds med tolkning och definition av, för den här studien, betydande begrepp, 

följt av ett resonemang kring begreppet motivation samt begreppen inre och yttre 

motivation. Därefter behandlas begreppet motivation ur ett historiskt perspektiv och ett 

antal motivationsteorier med betydelse för denna undersökning presenteras. Kapitlet 

avrundas med stycken om motivationsskapande i en skolkontext och beskrivningar av 

ett gott ledarskap. 

3.1 Begreppsdefinitioner 

3.1.1 Motivatör 

En motivatör är en person som utifrån bestämda mål har i uppgift att sätta andra i 

rörelse (Stensmo 2008:117). Läraren är i klassrummet en motivatör för sina elever och 

har i uppgift att så långt det är möjligt öka elevernas potential till lärande. För att detta 

ska vara genomförbart krävs det att läraren besitter förmåga att leda grupper. 

3.1.2 Pedagogisk ledare 

Pedagogiskt ledarskap definieras av Elsebeth Jensen & Ole Løw (2011) som, ”lärarens 

förmåga att skapa en positiv, samarbetsinriktad och inkluderande kultur i klassen, att 

motivera eleverna till aktivt deltagande och att skapa arbetsro.” (Jensen & Løw 

2011:16) 

3.1.3 Motivationsarbete 

I en skolkontext ses motivationsarbetet som ett förändringsarbete, att få någon att lära 

sig mer, arbeta hårdare eller förändra ett destruktivt beteende är exempel på sådant 

arbete (Stensmo 2008:124). 

3.2 Begreppet motivation 

Dörnyei (2001) har forskat kring motivation för språkinlärning och menar att motivation 

inte existerar. Han skriver: ”Strictly speaking, there is no such thing as ’motivation’.” 

(Dörnyei 2001:1) Författaren beskriver motivation som ett hypotetiskt koncept för att 

förklara varför människor tänker och beter sig som de gör, men att begreppet bör ses 

som ett samlingsnamn som innehåller många olika betydelser. Ordet motivation 

betecknas ”att röra sig” och har sitt ursprung i latinets ”movere”. Motivation beskrivs 

som processer, de krafter som ger människan energi till ett visst beteende eller rörelse 

(Stensmo 2008:117). 

 

Det som påverkar människors beteende eller rörelse skriver Joanna Giota (2013:56) 

inbegriper både inre fysiologiska och psykologiska processer hos individen så som vilja, 

drifter, behov, intressen och mål. Dessa processer samspelar både med varandra men 
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också med andra inre processer som exempelvis känslor och kognitiva förutsättningar. 

Dessa inre processer som motivation innebär gör att motivation inte direkt går att 

observera. I skolverksamheten blir läraren därför tvungen att genom elevers utsagor och 

beteenden bilda sig en uppfattning om elevernas motivation. 

 

Mikael Lundgren & Kent Lökholm (2006:45) lyfter frågan, vad är en motiverad elev? I 

många fall kan det handla om elevens villighet att studera eller helt enkelt att sköta sig i 

skolan. Ser man till motivation i stort så är begreppet dock inte knutet till något visst 

beteende. Författarna beskriver likt Giota (2013) motivation som inre formbara 

processer som tar oss genom livets upp och nedgångar. Utan dessa inre processer så 

skulle vi inte förmå utföra någon form av handling och därmed hamna i ett apatiskt 

tillstånd. 

 

Jenner (2004:15) menar att motivation är ett resultat av en individs erfarenheter och de 

bemötande man givits, inte en egenskap hos indviden. Ur de definitioner som historiskt 

sett formulerats kring begreppet motivation så går det att urskilja tre samverkande 

faktorer (Jenner 2004:41-43): 

 

- Att det finns något som sätter igång ett handlande eller beteende, en drivkraft 

hos individen. 

- Drivkraften behöver riktas mot ett mål, antingen ett yttre mål som belöning eller 

undvikande av straff eller ett inre mål som att finna glädje eller intellektuell 

tillfredsställelse. 

- Det handlar sedan om målet och om det uppfylls eller ej. Ett samspel sker 

mellan drivkraften och målet, som är sammanlänkat med individens 

självförtroende. 

 

Anledningen till att det är komplicerat att lyckas sätta ord på och definiera vad 

motivation är förklarar Giota (2001:19-21) på det här viset:  

 

Motivation is one of the most used concepts within the fields of psychology, education and 

educational psychology. There are few concepts within these fields that have been treated in as 

many different ways as motivation however, and the concept has connotative as well as 

paradigmatic definitions. (Giota 2001:19) 

 

Det är följaktligen på grund av olika innebörder av begreppet och den ingående 

bearbetningen i ämnet som gör att författaren anser att en enda definition av motivation 

blir problematisk att ge. 

3.2.1 Inre och yttre motivation 

Människor har inte enbart olika stark motivation för saker och ting, de har dessutom 

olika typer av motivation. Vad som avgör vilken typ av motivation en individ har beror 
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på underliggande attityder och mål som ger upphov till en handling menar Richard M. 

Ryan & Edward L. Deci (2000:54). För att klassificera motivation för en handling som 

typen inre motivation så utför individen en aktivitet för att den anses som positiv i sig 

själv. Den upplevs som spännande, rolig eller på annat vis tillfredsställande. Redan från 

födseln är människor, aktiva, nyfikna och lekfulla samt visar en allmänt förekommande 

villighet att få lära och utforska utan att behöva någon utomstående drivkraft för att göra 

så. För den kognitiva, sociala och psykiska utvecklingen är den här typen av naturliga 

tendenser avgörande eftersom att det är då människan agerar efter sina inneboende 

intressen som kunskap och förmågor växer (Ryan & Deci 2000:56).  

 

Dennis Child (2004:194) lyfter fyra nyckelfaktorer för inre motivation där han beskriver 

vad läraren bör bidra med för att elever ska känna inre motivation. Läraren ska finna 

aktiviteter och uppgifter som utmanar elevernas intresse och förmågor samt skapa 

situationer som stimulerar elevernas nyfikenhet. Läraren ska även tillgodose möjligheter 

för eleverna att ta kontroll och ansvar över sitt eget lärande och se till att undervisningen 

främjar elevernas fantasi. I leken aktiveras dessa faktorer och då den har en avgörande 

roll för barns intellektuella, psykiska, sociala och moraliska utveckling så används den 

med fördel för pedagogiska ändamål (Child 2004). 

 

I takt med att människan växer upp så ökar också de sociala kraven och man kan tvingas 

ta ansvar för sysslor som inte alltid är självvalda, vilket medför att möjligheten att 

enbart styras av den inre motivationen avtar. Att engagera sig i en aktivitet som medel 

för att uppnå ett mål kallas yttre motivation. Med det menas att ge sig i kast med en 

uppgift i tron om att resultatet leder till något positivt som en belöning, förhoppning om 

framtida värde av ansträngning eller undvikande av straff (Ryan & Deci 2000:60). 

Inre och yttre motivation i en skolkontext 

Elever är inte naturligt intresserade av allt som de ställs inför i skolan och därför blir 

yttre belöningar en nödvändig utgångspunkt för att ett intresse ska växa fram (Child 

(2004:191). I anknytning till motivationsarbete är det av stor vikt att ta hänsyn till det 

förhållande som finns mellan yttre och inre motivation. När en person genom 

belöningar försöker göra inverkan på andra personers motivation kan något som 

individen redan känner glädje och inre motivation för förvandlas till arbete och övergå 

till yttre motivation (Lundgren & Lökholm 2006:46-47). Det är med andra ord inte helt 

riskfritt att arbeta med yttre motivation för att uppnå önskat beteende eller resultat. 

Även Lennart Sjöberg (1997:28) nämner att detta arbete bör utföras med försiktighet. 

Arbetet med belöning och bestraffning bör göras i syfte att eleverna ska tillgodogöra sig 

kunskap, inte för att använda sin kunskap för att få belöning. Det läraren kan göra för att 

främja detta är att endast ge belöning för verklig förståelse. Ges belöningar för 

kreativitet så menar Sjöberg att kreativitet också kommer att eftersträvas av eleverna. 

Tyvärr är belöning och straff allt för ofta de enda verktyg lärare har för att motivera sina 

elever anser Dörnyei (2001:25), trots att det finns ett stort urval av andra potentiellt 

effektivare metoder. En möjlighet för lärare att få sina elever motiverade utan att behöva 
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ge ”morötter” är att på ett intressant och spännande vis presentera ett ämne eller uppgift 

och på så sätt väcka lusten att lära hos eleverna (Börjeson 2000:35). 

 

Ryan & Deci (2000:54) exemplifierar dessa två typer av motivation utifrån en skolelevs 

vilja att utföra läxa. Eleven kan vara motiverad inför uppgiften därför att eleven finner 

den intressant eller är nyfiken på den (inre motivation), men kan också ta sig an 

uppgiften enbart för att göra läraren eller föräldrarna nöjda och kanske också därmed 

undvika bestraffning eller erhålla belöning (yttre motivation).  

3.3 Ett historiskt perspektiv på motivation 

Motivation förklarar varför människor beslutar sig för att göra något, hur mycket energi 

de lägger på att fullfölja aktiviteten samt hur länge de är villiga att fortsätta med den 

(Dörnyei 2001:7). Historiska motivationsteorier har försökt svara på dessa tre frågor, 

men ingen har lyckats fullt ut. 

 

Tanken som de flesta motivationsteorier utgår från är principen om hedonism förklarar 

Jenner (2004:38). Det innebär att i allt människan gör så är njutning och välbefinnande 

eftersträvansvärt medan smärta ska undvikas. Denna princip användes av filosofer på 

1700- och 1800-talet för att förklara mänskligt beteende. Under tidigt 1900-tal gick 

motivationsteorin över mer och mer från filosofin till de beteendevetenskapliga ämnena 

psykologi och pedagogik. Övergången medförde att brister i hedonismprincipen började 

uppdagas, exempelvis just tanken om att allt människan söker eller gör måste vara 

njutningsfullt. Över tid utvecklades flertalet teorier om motivation, där fokus låg på att 

se över hedonismens brister (Jenner 2004:38). 

3.3.1  Instinktsteorier   

Allt mänskligt beteende ansågs under 1900-talets början kunna förklaras utifrån 

instinkter. Instinkter var medfödda lustar vilka låg bakom människans beteende (Giota 

2013:59). Författaren beskriver Sigmund Freud som en förgrundsfigur inom 

instinktsteorin där Freud tolkade motivation hos människan som en psykisk energi. 

Denna energi hade en källa, ett mål, ett objekt och en styrka. Avlägsnande av 

instinktens källa är målet, det vill säga att tillgodose ett behov, exempelvis sömn. 

 

Under denna tid gick en stor del av instinktteoretikernas arbete ut på att söka efter nya 

grundinstinkter för att kunna förklara beteende. Jenner (2004:38)  beskriver det ständiga 

tillfogandet av nya grundinstinkter och den långa lista på instinkter som följde på 1920-

talet som ett av de främsta skälen till att kritik mot instinktsteorierna uppkom och 

försvagade dess ställning. Allt som skedde rutinmässigt för människan ansågs kunna 

vara en instinkt (Child 2004:180). Detta ledde till att möjligheten att vetenskapligt ge en 

förklaring till begreppet motivation gick förlorad. Tesen att allt beteende skulle vara 

instinktivt eller driftstyrt började dessutom ifrågasättas och många menade istället att 

det som människan gör är ett inlärt beteende.  
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3.3.2  Drivkraftsteorier 

Drifter är inre krafter som söker jämvikt hos en organism eller med andra ord optimalt 

tillstånd av kroppsligt välbefinnande (Paul R. Pintrich & Dale H. Schunk 2002:30). När 

ett behov hos en organism framkallas på grund av avsaknad av livsnödvändiga 

beståndsdelar som exempelvis vatten, mat eller sömn så aktiveras drifterna, vilket gör 

att organismen svarar och försöker åtgärda problemet. Driften minskar, eller försvinner, 

när behovet är tillgodosett, exempelvis då organismen finner föda eller får möjlighet till 

sömn. Drivkrafterna liknade till viss del instinkterna, med skillnaden att de undersöktes 

och detaljer kring dem specifiserades innan de kunde definieras som drivkrafter. Det 

gjorde att den långa lista som nu fanns, med nära 6000 instinkter blev mer lätthanterlig 

(Helene Ahl 2004:29-30). Alla beteenden kunde i och med detta sägas förklaras av 

drivkrafter, som motiverade människan till att handla. 

3.3.3  Kognitiva teorier 

Enligt de kognitiva motivationsteorierna styrs människors beteende av de tankar och 

förväntningar som en individ har angående framtida händelser. En individs tidigare 

erfarenhet kring möjligheten att nå ett uppsatt mål påverkar, tillsammans med många 

andra faktorer vilket mål som väljs och vilken önskan som finns att nå målet (Jenner 

2004:40). Child (2004:183) ser det som att en individs medvetenhet kring tidigare 

händelser har en effekt på framtida beteende i liknande situationer. Författaren 

exemplifierar detta ur en skolkontext genom att beskriva vad som kan avgöra hur villig 

en elev är att svara på lärarens frågor. Eleven tar i beaktande vad som skett tidigare då 

eleven svarat på lärarens frågor, hur svåra frågorna brukar vara, hur de andra eleverna i 

klassen ser på dem som svarar på frågor från läraren osv.  

 

Hur detta har betydelse för motivation menar Ahl (2004:33) utgår från att det är 

individens uppfattningar om verkligheten som påverkar beteende. Slutsatsen blir att om 

människor väljer att göra något bestäms det först utifrån deras uppskattade värde av 

åtagandet och sedan kring deras värdering av sin förmåga att klara av att utföra den 

samt vilket stöd de kan väntas få från andra i sin omgivning (Dörnyei 2001:8). 

3.4 Teorier om motivationsskapande baserat på nyckelfaktorer 

Motivation kan, som tidigare nämnts, ses som ett samlingsnamn som innehåller ett brett 

spektrum av faktorer. Länge har det arbetats för att försöka reducera den stora mängd 

potentiella variabler som kan påverka det mänskliga beteendet. Fokus har legat på att 

försöka identifiera en liten mängd nyckelfaktorer som kan tänkas förklara en stor del av 

variationen i det mänskliga beteendet (Dörnyei 2001:9). Utmaningen i arbetet har varit 

att urskilja några få centrala delar som bör anses viktigare än andra. Här har forskare 

haft olika uppfattningar kring vilka faktorer som ska anses som mest viktiga, vilket har 

lagt grunden till skillnaderna i olika teorier. Tillsammans ger teorierna en bild över 

vilka beståndsdelar som är viktiga för motivation och teorierna bidrar på egen hand på 
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många sätt till förståelse för begreppet motivation. Problemet som Dörnyei (2001:12) 

ser är att teorierna ignorerar varandras förklaringar och tankegångar vilket leder till att 

det i det stora hela ändå ges en relativt oklar bild av vad som kan ses som motivation. 

Författaren skriver att teorier där allt ses ur ett enda perspektiv och som kretsar kring ett 

fåtal motivationsfaktorer, samt ignorerar andra teoriers perspektiv inte lämpar sig för att 

appliceras i ett klassrum. För att kunna förstå varför elever beter sig på ett visst sätt 

behövs en detaljerad konstruktion som bygger på flertalet olika perspektiv. Här nedan 

redogörs för tre teorier som kompletterar varandra och belyser faktorer som är viktiga 

för att skapa motivation i klassrummet. 

3.4.1  Expectancy-value theory
1
 

Motivation till att utföra en handling utifrån Expectancy-value theory är beroende av två 

nyckelfaktorer; individens förväntningar av att klara av handlingen och värdet som 

individen sätter på att lyckas genomföra handlingen. Om en individ anser att chansen är 

stor att lyckas med en uppgift och uppskattar värdet av att nå målet, genomföra 

uppgiften, som högt kommer individen att vara mer motiverad att ta sig an den (Dörnyei 

2001:10-11). I praktiken kan det uttryckas som att individen frågar sig själv; kan jag 

göra det här och vill jag göra det här och varför? (Pintrich & Schunk 2002).  

Feedback 

För att stödja elevernas tro på att klara av en handling så kan läraren genom uppriktig 

feedback hjälpa eleverna att bibehålla höga förväntningar på sin egen förmåga och 

hjälpa dem undvika illusionen av inkompetens. Stensmo (2008:150) beskriver feedback 

som ett sätt för läraren att styra elevers lärande antingen genom att bekräfta ett åtagande 

i riktning mot uppsatta mål eller korrigera detsamma om det ses som avvikande. Den 

typ av feedback som ges kan dock vara väldigt olika effektiv då det kommer till att 

främja elevers lärande menar John Hattie & Helen Timperley (2007:81-82). Feedback 

ska ge information direkt relaterad till antingen uppgiften eller lärandeprocessen och 

fylla luckan mellan det som för stunden är begripligt och det som i slutändan ska bli 

begripligt. Effektiv feedback måste svara på tre avgörande frågor ställda av lärare/elev: 

Vart är jag på väg (vilka är målen), Hur går det för mig (vilken utveckling sker mot 

målen), Vart ska jag (vad behöver göras för ytterligare framsteg)? Det är dessutom 

avgörande att återkopplingen riktas på, en för eleven lämplig nivå (Hattie & Timperley 

2007:86). 

 

Jenner (2004:46) beskriver värdet av att uppnå något som ett subjektivt mått och något 

som för individen anses värdefullt och lönsamt att fullfölja. En inte allt för ovanlig fråga 

som lärare kan få från sina elever är, varför ska jag lära mig det här? Det som en lärare 

kan se som eftersträvansvärt behöver inte nödvändigtvis ses på det sättet av eleverna 

och därför bör lärare försöka ta reda på varför det i vissa fall råder delade meningar om 

vad som är viktigt att lära sig och uppriktigt försöka förstå orsakerna till dessa 

                                                 
1
 Teoriernas engelska namn används för att undvika missförstånd kring vilken teori som åsyftas. 
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meningsskiljaktigheter. För att läraren ska lyckas med att ta reda på orsaken blir det 

viktigt att, mot elevens bakgrund anstränga sig för att förstå dennes situation och 

försöka se världen med elevens ögon (Jenner 2004:25,48). Det innebär att 

motivationsarbetet för motivatören således behöver inledas där den andre är.  

3.4.2  Self-determination theory 

I Self-determination theory görs en distinktion mellan olika typer av motivation, baserat 

på anledningen som ger upphov till en handling (Ryan & Deci 2000:55,57). Teorin 

utgår från att det finns tre medfödda psykologiska behov som ligger till grund för 

människors beteende, en känsla av kompetens, autonomi och tillhörighet. 

 

Behovet av att människor måste få känna sig kompetenta, i interaktion med andra eller i 

sitt handlande leder till att människan i situationer av upplevd kompetens kommer att 

vara mer motiverade till handling än i situationer där kompetens inte upplevs. Elever 

kommer sannolikt att vara mer villiga att internalisera ett mål ifall de fullt ut förstår vad 

målet innebär samt har de nödvändiga kunskaperna för att nå det. Med autonomi avses 

ett behov av att få känna en viss kontroll över sitt liv, vilket innebär att människan i 

situationer där de själva ges möjlighet att vara med och påverka kommer att uppleva en 

högre grad av motivation (Ryan & Deci 2000). Författarna visar genom olika studier att 

autonomi-stödjande lärare framkallar en högre grad av inre motivation, nyfikenhet och 

vilja att ta sig an nya utmaningar hos sina elever än hos de lärare som själva i hög grad 

kontrollerar och bestämmer över eleverna. Behovet av att få känna tillhörighet i en 

grupp av något slag gör att människan naturligt dras till situationer och aktiviteter där 

detta behov blir uppfyllt. I klassrummet betyder detta att det är väsentligt att läraren bryr 

sig om eleverna och att de känner sig respekterade för att de ska vara villiga att 

acceptera klassens normer och värderingar (Ryan & Deci 2000:64). 

3.4.3  Attribution theory 

Hur en individ tillskriver framgång och misslyckande får framtida konsekvenser för 

personens motivation att initiera till ny handling (Dörnyei 2001:10-11). Människor 

försöker förklara och förstå sitt eget och andra människors beteende genom att söka 

orsaksförklaringar till det som sker och på så sätt skapa mening (Jenner 2004:50). 

Framgång och misslyckande 

Begreppen framgång och misslyckande kan tillskrivas en mängd olika 

orsaksförklaringar exempelvis intresse, fysisk och psykiskt förmåga, ansträngning och 

svårighetsgrad på uppgiften (Jenner 2004:50,55). Förklaringarna kan ses med hänsyn 

till två dimensioner, en lägesdimension som markerar om personen anser att 

framgångar/misslyckanden beror på den egna förmågan eller faktorer i omgivningen 

och en stabilitetsdimension, där framgång och misslyckande förklaras utifrån graden av 

stabilitet, det vill säga uppfattas orsaken som oföränderlig (stabil) eller som något som 

med tiden kan komma ändras (instabil) (Jenner 2004:55,59). Om en individ sällan får 

uppleva framgång så försvagas självförtroendet och påverkar individens beteende.  
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Ur en rapport från skolverket (Skolverket 2012:7-8) som fokuserar på 

resultatutvecklingen hos de högst presterande eleverna i skolan framförs att synen på 

begåvning omprövas av allt fler forskare. Från att ha setts som något medfött och 

oföränderligt så belyses begreppet nu allt oftare som något inlärt och föränderligt, där 

elevens ansträngning spelar en avgörande roll i utvecklingen. Har elever synen att 

begåvning är något som är medfött och därmed oföränderligt så varnar forskare för att 

det kan leda till att eleverna inte anstränger sig eller känner något behov av att utmana 

sig själva. De kan få känslan av att arbete inte lönar sig och rädslan för att misslyckas, 

med risk att ses som mindre begåvad i andras ögon, är överhängande. Enligt Sjöberg 

(1997:30) är det viktigt att poängtera för elever att förmågan i allra högsta grad beror på 

ansträngning och att den är påverkbar, på så sätt kan ett misslyckande faktiskt vara 

motiverande menar författaren. Det underlättar om undervisningen som eleverna möter 

är flexibel, anpassningsbar efter elevers förmågor och stödjande för elevers 

ansträngningar (Skolverket 2012). 

 

Hur en individ förklarar orsakerna till framgång/misslyckande påverkar både hur 

individen värderar sig själv och hur den ser på sina chanser att lyckas i framtiden 

(Jenner 2004:58). Stensmo (2008) beskriver hur en positiv självbild föds och växer ur 

situationer av framgång och känsla av kompetens medan en negativ självbild frodas ur 

misslyckanden och situationer där individen upplever sig som inkompetent. Alla elever 

ska och behöver få erfara framgång på något plan i skolan och läraren har ansvaret för 

att utforma uppgifter och skapa klassrumssituationer där detta blir möjligt (Stensmo 

2008:126). 

Tillämpning 

Jenner (2004:59) menar att nyckeln till att elever ska få uppleva framgång i skolan är 

krav på realistiskt satta mål och uppgifter som motsvarar elevens förmåga. Att anpassa 

uppgifter utifrån elevers förmåga fastställer även Stensmo (2008:127,156) som viktigt. 

Eleverna ska ställas inför problem som kräver ansträngning för att lyckas, dock ska 

deras chanser att klara av att genomföra uppgiften vara nåbara. Läraren ska ”ta hänsyn 

till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,” 

(Skolverket 2011:14)  För att främja elevers motivation behöver de uppmuntran, en 

form av uppmuntran är just att få arbeta med ett innehåll anpassat efter den egna 

förmågan (Skolverket 2012:9).  Elever ska dessutom ges erkännande för hårt arbete och 

genom att se till elevens specifika lärandebehov ska de erbjudas ytterligare utmaning 

och stimulans. En individualiserad undervisning kan ske på olika sätt och kan beröra 

exempelvis innehåll, nivåanpassning, material och arbetsmetoder (Monika Vinterek 

2006:10-11). Individualisering visar sig däremot inte alltid vara fördelaktigt då det för 

vissa elever är gynnsamt medan det för andra kan bli till ett hinder, vilket har sin grund i 

elevernas olika behov. Det visar sig att det finns paralleller mellan en hög grad av 

individuellt arbete och sämre studieresultat. Tillbringar elever stor del av 
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undervisningstiden med enskilt arbete tenderar deras engagemang och motivation för 

skolarbetet att minska (Vinterek 2006:11). 

3.5 Motivationsskapande i en skolkontext 

I en skolkontext ses motivationsarbetet, som tidigare nämnts, som ett förändringsarbete 

(Stensmo 2008:124). Att motivera en individ till handling kan enligt Dörnyei (2001:24-

25) involvera en mängd olika delar, men ofta kan det räcka med att skapa goda 

möjligheter för individen. Att se till kvaliteten i sin undervisning och försöka öka den 

kan ibland vara den mest effektiva motivationsskapande åtgärden. 

 

I det motivationsskapande arbetet krävs vissa nödvändiga förutsättningar för ett lyckat 

arbete, exempelvis ett lämpligt lärarbeteende och god relation till eleverna, gott 

kassrumsklimat samt en gruppsammanhålling med anpassade gruppnormer (Dörnyei 

2001:31). 

3.5.1  Läraren, en avgörande motivationsfaktor 

I en undersökning genomförd av Dörnyei och Csizér 1998 där över 200 ungerska lärare 

deltog framkom det att deltagarna tillskrev det egna beteendet som det enskilt viktigaste 

motivationsredskapet i klassrummet, vilket även visat sig vara fallet i flera studier. 

Visar läraren entusiasm för ämnet så smittar det lätt av sig till eleverna och genom att 

föregå med gott exempel så blir läraren en förebild i klassrummet (Dörnyei 2001:32-

33). Det är även viktigt att läraren visar intresse för sina elevers utveckling och lärande 

eftersom chansen då är stor att eleverna själva också gör det, vilket ökar deras 

möjligheter till framgång. Om elevers intresse för något tas tillvara av lärare och riktas 

mot uppgifter som överrensstämmer med de uppsatta målen som eleven, klassen eller 

verksamheten har, så stimuleras elevernas engagemang och  ansträngning (Stensmo 

2008:125). 

Förväntningar 

Pedagogiska forskare är eniga om att lärares förväntningar får stor inverkan när det 

handlar om att skapa och upprätthålla elevers motivation (Jenner 2004:20). Det är enligt 

Dörnyei (2001:35) viktigt att ha höga förväntningar på vad elever kan klara av, eftersom 

ofta leder positiva förväntningar till goda resultat medan negativa förväntningar leder 

till svaga resultat. Jenner (2004:85) menar att lärare som tappat gnistan för sitt arbete 

löper större risk att överföra negativa förväntningar på sina elever gentemot lärare som 

brinner för sitt jobb och ges förutsättningar att lyckas med arbetet. Elever vill inte lyssna 

till en lärare som är trött och oengagerad, så för att eleverna ska vara motiverade är det 

väsentligt att även läraren är motiverad. Förväntar sig läraren att eleverna ska 

misslyckas kan negativa självförväntningar hos eleverna skapas betonar Stensmo 

(2008:156). Alla elever kan lyckas om uppgifterna är de rätta och det är de 

förväntningarna läraren måste förmedla. Hos alla lärare ska det dessutom finnas en 

medvetenhet kring de faktorer som kan ha inverkan på vilka förväntningar som sätts på 
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eleverna, det som kan komma att påverka förväntningarna är bland annat elevens 

bakgrund i egenskap av kön, etnicitet och socioekonomisk nivå (Skolverket 2012:9). 

Relationen med eleverna 

Lärare bör ha god relation till sina elever både på ett personligt och proffesionellt plan 

för att effektivt kunna bedriva motivationsarbete (Dörnyei 2001:36). Att skapa en 

relation med eleverna, som grundar sig på respekt är en successiv process som tar tid. 

Processen bygger på lärarens förmåga att kunna visa god attityd och inte vara 

fördömande, kunna lyssna till eleven och ge eleven uppmärksamhet samt finnas till för 

eleven på ett personligt plan. Lärare som kan dela personliga samtal med sina elever, 

visar prov på empatiska tillvägagångssätt som oro när eleverna är bekymrade och lyckas 

skapa relationer som bygger på ömsesidig respekt och förtroende är sannolikt bättre 

rustade för att inspirera sina elever (Dörnyei 2001:36).  

3.5.2  Klassrumsklimatets inverkan på motivation 

Klassrumsklimatet grundar sig i mångt och mycket på interaktioner mellan lärare och 

elever. Vikten av ett gott klassrumsklimat i relation till motivation kan härledas från 

tanken att lärande är ledarskap med avsikt att påverka beteenden i klassrummet (Pintrich 

& Schunk 2002:323). För att eleverna ska få känna trygghet i klassrummet och få vistas 

i en miljö där det ses som beundransvärt att våga ta risker och pröva på nya saker, utan 

att löpa risk att bli kritiserad vid misslyckanden behöver läraren skapa en trevlig och 

stödjande atmosfär (Dörnyei 2001:40-41). Lärarens samförstånd med eleverna är en 

viktig del i det arbetet men även elevernas relationer med varandra spelar en avgörande 

roll. För att skapa god sammanhållning i klassen är det avgörande att bygga en stark 

”Vi”-känsla i gruppen. Gruppen blir då något som alla vill tillhöra där medlemarna har 

förtroende och respekt för varandra samt stöttar och hjälper då det behövs. Det krävs 

positiva attityder för att upprätthålla en god moral och ett gott klimat i gruppen 

(Stensmo 2008:127). Läraren har ansvar för att vara entusiastisk och manifestera en 

positiv inställning till eleverna, en inställning och attityd som eleverna kan ta efter, 

vilket leder till främjande av sammanhållningen i gruppen.  

 

Användandet av humor som ett vertyg för att stärka atmosfären i klassrummet är av 

forskare en ofta förbisedd faktor för motivation. Humorn kan skapa en avslappnad 

attityd till hur vi ser på oss själva och bidrar till att både lärare och elever kan bjuda på 

sig själva (Dörnyei 2001:41). 

 

Den fysiska miljön har även den stor inverkan på klassrumsklimatet. Det är väsentligt 

att eleverna får möjlighet att vara involverade i att göra klassrummet personligt och på 

så sätt känna en viss äganderätt av klassrummet (Dörnyei 2001:40-41). 

Klassrumsnormer 

I varje klassrum finns mer eller mindre uttalade regler (normer) för vad elever får och 

inte får göra. Lyckas gruppen anamma effektiva lärandenormer så kan det vara en stor 
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bidragande faktor till gruppmotivation (Dörnyei 2001:45). För att gruppnormer ska bli 

effektiva och konstruktiva är det av stor vikt att de har diskuterats utförligt samt blivit 

accepterade av medlemarna i gruppen. Steinberg (2013:36) beskriver normer som 

lärarens revir, att först tänka ut hur man vill ha det i sitt klassrum för att sedan bjuda in 

eleverna till diskussion och lyssna till hur de vill ha det gällande samarbete, respekt och 

hänsyn menar författaren kan vara utgångspunkt i arbetet.  

3.6 Läraren som pedagogisk ledare och motivatör 

En motivatör är, som tidigare nämnts, en person som utifrån bestämda mål har i uppgift 

att sätta andra i rörelse (Stensmo 2008:117). För att lyckas sätta elever i rörelse behöver 

läraren besitta förmåga att leda grupper. Läraren som pedagogisk ledare ska skapa en 

positiv och inkluderande atmosfär i klassen som ger eleverna arbetsro och ha förmåga 

att motivera sina elever (Jensen & Løw 2011:16).  

Pedagogiska möten 

Att motivera elever handlar till stor del om bemötande i pedagogiska möten (Jenner 

2004:15,21,23). Relationen mellan lärare och elever är avgörande för dessa möten och 

det är läraren som bär ansvaret för att relationen som skapas är god och givande för 

båda parter. För att motivationsarbetet ska kunna grundas på bemötandet mellan lärare 

och elever är det väsentligt att lärare har förståelse för det övertag de har på eleverna, i 

och med sin formella och informella maktposition. Det gör att det inte handlar om en 

jämställd relation. Läraren måste i denna situation sätta människovärdet högst och inte 

utnyttja sitt övertag på ett oetiskt vis (Jenner 2004:18,29).  

Det pedagogiska mötets karaktär 

Vad som krävs av själva mötet är något som den ansvarige för motivationsarbetet måste 

förstå för att kunna skapa och upprätthålla motivation. Mötet har ett pedagogiskt 

innehåll som handlar om kunskap som en process där eleven är medskapande eller 

enbart som en produkt som ges till eleven. Hur parterna ser på kunskap blir betydande 

för mötets karaktär (Jenner 2004:15,23,24). Mötet påverkas även av ytterligare 

parametrar där samhälleliga värderingar ur lagar och styrdokument har betydelse, men 

också verksamhetens förutsättningar, begränsningar och traditioner samt de inblandades 

vardagskultur har en avgörande roll. 

 

Goda pedagogiska möten är beroende av att läraren alltid har positiva förväntningar på 

sina elever samt visar dem respekt. Hur kapabel läraren sedan är i att kunna sätta sig in i 

elevens situation och se individen i sitt sammanhang, skapa sig en uppfattning kring 

elevens förmågor och svårigheter inför framtida mål samt skicklighet i att bygga en 

relation med eleven och inte utnyttja sin maktposition är kärnan i motivationsarbetet 

(Jenner 2004:36). 
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Ledarskap 

Ledarskap handlar om den sociala situationen i klassrummet och hur läraren hanterar 

denna. Det handlar även om att leda och organisera verksamheten så att eleverna arbetar 

med skolarbete under större delen av den schemalagda skoltiden (Stensmo 2008:7). 

Författaren framhåller att läraren för att vara framgångsrik med detta bör besitta tre 

sorters kompetenser: Ämneskunskap i undervisningsämnena samt erfarenhet av 

forskning, didaktisk kompetens där planering, genomförande och utvärdering av 

undervisning utifrån de didaktiska frågorna är högst väsentligt samt ledarkompetens för 

att kunna organisera och leda sin klass (Stensmo 2008; Helle Jensen 2011). 

 

Vikten av ämneskunskaper samt lärarens förmåga att skapa sociala relationer är 

avgörande för ett bra pedagogiskt ledarskap, eleverna ska bli bemötta med respekt och 

empati där läraren ska ta ansvar för relationerna som finns i klassrummet. Denna 

förmåga är beroende av lärarens personliga kvaliteter i sin yrkesroll och kan handla om 

att vara närvarande och uppmärksam samt kunna visa empati (Jensen 2011:97). John 

Steinberg (2013:11) menar att lärare i stor utsträckning själva kan påverka hur 

framgångsrikt deras ledarskap ska bli. Lärarens attityd och beteende i hur man framstår 

inför och tillsammans med sina elever samt hur läraren möter sina elever varje dag är 

faktorer som går att påverka. Det beteende som läraren har i klassrummet ska verka för 

att stärka elevernas självbild (Stensmo 2008:126). 

 

Läraren ansvarar för att vara en tydlig ledare och leda klassen, men behöver samtidigt 

vara lyhörd och motivera samt engagera eleverna för att de ska finna mening i 

undervisningen. En grund till konstruktiv och kreativ lär- och utvecklingsmiljö läggs då 

det pedagogiska ledarskapet är tydligt, omtänksamt, respektfullt och ansvarsfullt 

(Jensen 2011:97). Accepterar läraren sitt ledarskap och är bestämd med hur målet ska 

nås ökar chanserna att lyckas tillsammans med eleverna (Steinberg 2013). 
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4 Metod och material 

I detta kapitel beskrivs och motiveras det val av forskningsstrategi som legat till grund 

för undersökningen samt vilka metoder som har använts för insamling och bearbetning 

av materialet. 

4.1 Forskningsstrategi 

Jag har genomfört en kvalitativ studie ur ett lärarperspektiv med syfte att redogöra för 

några lärares erfarenheter, åsikter och tankar kring motivation och motivationsarbete i 

skolan. Den valda metoden har gjort att målet med undersökningen, vilket var att skapa 

djupare förståelse kring fenomenet motivation och lärares motivationsarbete i skolan, 

blivit möjlig utifrån att beskrivningarna som genererats ur denna forskning varit 

förankrade i verkligheten (Martyn Denscombe 2000:259). 

 

Det kvalitativa synsättet bygger på att förstå och tolka resultaten som framkommer, 

vilket innebär att resultaten inte generaliseras, förklaras eller förutsägs (Staffan Stukát 

2005:32). Det gjorde den kvalitativa forskningen bäst lämpad utifrån syftet med min 

undersökning. 

4.2 Urval 

Valet av deltagare till studien gjordes utifrån det Jan Trost (2010:140) kallar 

bekvämlighetsurval, vilket är en metod som innebär att forskaren använder personer 

som ”råkar” finnas till hands och som tycks passa för undersökningen, därmed skapas 

ett strategiskt urval. Författaren menar att det finns olika metoder till att finna dessa 

personer och i mitt fall skedde urvalet via tidigare kontakter. 

 

Vid den första kontakten med informanterna, som togs via e-post uppgav jag mitt namn, 

anknytning och syfte med studien samt frågade om det fanns möjlighet att få komma 

och ställa ett par frågor. Trost (2010:81) menar att det är viktigt att fatta sig kort när 

man ber någon om en intervju. Därefter, när de kontaktade personerna gav sitt samtycke 

till att delta kom vi gemensamt fram till tid och plats för intervjun och informanterna 

blev i samband med detta informerade om hur lång tid intervjun uppskattningsvis skulle 

ta (Trost 2010:81-82). Därefter genomfördes fyra intervjuer, samtliga med behöriga 

lärare inom tidigare år.  
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Tabell 1: Översikt av informanternas bakgrund 

Informanter Lärarutbildning Verksam som lärare 

Anna Lågstadielärarexamen 38 år 

Johanna Grundskollärarexamen 1-7 

Sv-SO.kompetens,  

förskollärarexamen 

Ca 12 år 

Malin 1-7 Lärarexamen ”Allmän” Ca 9 år 

Olle Mellanstadielärarexamen, 

Ma-NO.kompetens.1-7, 

Hi-SO kompetens 4-9 

27 år 

Tabellen visar att samtliga lärare har lärarexamen. Tabellen visar även att lärarna genomgående 

har stor arbetserfarenhet, där majoriteten av lärarna har arbetat inom yrket mellan 12-38 år. 

4.3 Intervjuer 

Valet att använda intervjuer beror på vad forskarens syfte med undersökningen är 

(Denscombe 2000:132). Intervjun är ett gynnsamt instrument för datainsamlande då 

avsikten var att samla data från ett färre antal informanter till djupgående insikter kring 

motivation. Kvalitativa intervjuer genomfördes inom det särskilda temat med avsikt att 

förstå hur den intervjuade tänker samt för att ta del av dennes erfarenheter. Den här 

typen av intervju syftar till att ge ny kunskap och att föra forskningen framåt, genom att 

intervjuaren söker svar på frågan hur (Trost 2010:43,53). 

 

Valet föll på att genomföra semistrukturerade intervjuer i undersökningen av den 

anledningen att avsikten var att informanterna skulle dela med sig av sina tankar och 

erfarenheter kring motivation och motivationsarbete. Den semistrukturerade intervjun 

utgår från ämnen och frågor med öppna svar för att den intervjuade ska kunna utveckla 

sina synpunkter (Denscombe 2000:135). 

4.3.1  Ljudupptagningar 

Under intervjuerna användes ljudupptagningar för att få en bestående och fullständig 

dokumentation (Denscombe 2000:145). Ljudupptagningarna kompletterades med 

personliga anteckningar om själva intervjuerna, informanternas kroppsspråk och 

uttryckssätt så fort tillfälle gavs efter att de avslutats. Detta utfördes för att fånga upp så 

mycket information som möjligt från intervjuerna samt ta tillvara mina egna preliminära 

tolkningar (Trost 2010:76; Steinar Kvale & Svend Brinkmann 2014:171). 

4.3.2  Fältintervjuer 

Intervjuerna skedde som fältintervjuer, vilket innebar att de utfördes på en plats som 

passade informanterna. Det är viktigt att intervjumiljön upplevs lugn och trygg för båda 

parter där genomförandet kan ske utan störningsmoment (Stukát 2005:40). Oavsett var 

intervjun äger rum så beskriver Trost (2010:66) att det finns både fördelar och nackdelar 

med de flesta platser. Det viktiga är att det går att föra ett resonemang kring lokalens 
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fördelar och nackdelar vid analysen av materialet och hur dessa påverkade 

trovärdigheten hos den insamlade datan.  

4.3.3  Intervjuguide
2
 

En intervjuguide som hjälpmedel för intervjuerna kan göras övergripande med enbart 

ämnen som ska behandlas eller vara mer detaljerad med noggrant formulerade frågor 

(Kvale & Brinkmann 2014:172). I undersökningen användes en intervjuguide med i 

förväg formulerade frågor runt ett flertal ämnesområden som utgångspunkt. Avsikten 

var att försöka hålla intervjuproceduren så spontan som möjligt, men med målet att 

behålla en struktur. En av fördelarna med att ha viss struktur i intervjuerna var att det 

underlättade själva struktureringen av det insamlade materialet under analysarbetet 

(Kvale & Brinkmann 2014:173). 

 

De intervjufrågor som ställdes var utformade så att de var relativt korta och lätta att 

förstå för den intervjuade, så att misstolkningar i största möjliga mån kunde undvikas. 

Dessutom ville jag undvika att ställa allt för allmänna frågor, eftersom att intervjufrågor 

bör vara så specifika och konkreta som möjligt (Kvale & Brinkmann 2014:173; Trost 

2010:95). Skapandet och bearbetningen av mina intervjufrågor utgick från att jag ville 

söka svar på studiens syfte och forskningsfrågor. 

4.3.4 Genomförande 

Intervjuerna inleddes med att informanterna kort informerades om studiens syfte samt 

hur ljudinspelningen skulle gå till och de tillfrågades om de hade några funderingar 

innan intervjun startade (Kvale & Brinkmann 2014:170). När intervjun börjar lida mot 

sitt slut kan det infinna sig en viss oro eller tomhet hos den intervjuade som 

öppenhjärtligt delat med sig av personliga upplevelser, erfarenheter och känslor, därför 

bör det likt inedningen på intervjun finnas en uppföljning efter densamma (Kvale & 

Brinkmann 2014:170). Av den anledningen avslutades intervjuerna med att 

informanterna tillfrågades om det fanns något de ville tillägga eller fråga om. 

 

Fastän intervjuerna utgick från frågor relaterade till det specifika ämnet krävdes det att 

jag som intervjuare var flexibel gällande frågornas ordningsföljd och än mer viktigt, lät 

den intervjuade utveckla sina tankar och fick tala till punkt (Denscombe 2000:135). Det 

är intervjuaren som styr över intervjuns innehåll och ställer öppna frågor kring det 

aktuella ämnet men det är den intervjuade som, beroende på hur den svarar, beslutar om 

vars intervjun leder (Trost 2010:55). 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

I undersökningen följdes, utöver de krav som ställs på forskare ur Vetenskapsrådets 

skrift God forskningsed också de fyra huvudkraven som ställs på forskningen utifrån 

                                                 
2
 Se bilaga 1. 
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Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (1990:7-14). De fyra huvudkraven som listas är:  

 

 Informationskravet vilket innebär att forskaren har skyldighet att informera de av 

forskningen berörda personerna i vad syftet med undersökningen är. De ska också 

informeras om att de frivilligt deltar och därmed har rätt att när som helst avsluta 

sin medverkan om de så skulle önska. Trost (2010:61) skriver att när den första 

kontakten sker med deltagarna så ska de informeras angående detta. När min första 

kontakt med informanterna ägde rum  fick de därför denna information. Alla 

informanter fick samma information angående de etiska kraven utifrån ett, av mig, i 

förväg formulerat textstycke som bifogades i e-postmeddelandet. 

 Samtyckeskravet går ut på att deltagarna själva har rätt att bestämma över sitt 

deltagande, därmed är det en nödvändighet för forskaren att inhämta deltagarnas 

samtycke till medverkan, vilket gjordes vid första kontakten.  

 Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om deltagarna i undersökningen är 

konfidentiella. I undersökningen anonymiserades informanterna för läsaren genom 

utelämnande av deras riktiga namn, personliga uppgifter och arbetsplatser.  

 Enligt Nyttjandekravet får den insamlade informationen enbart användas för 

forskning. Efter undersökningen har av den anledningen allt material gjorts 

oåtkomligt för alla utom mig själv. 

4.5 Studiens tillförlitlighet 

Genom att ha presenterat och försökt genomföra studiens syfte och metod så detaljrikt 

som möjligt i förhållande till hur en kvalitativ undersökning ska se ut så har möjligheten 

till att min studie är relativt tillförlitlig ökat.  

 

Det är viktigt att se till att det finns en så liten risk som möjligt för feltolkningar av 

frågor och svar både hos intervjuaren och för den intervjuade samt säkerställa att yttre 

störningar under intervjun minimeras (Stukát 2005:126). Det eftersträvades genom en 

väl genomarbetad intervjuguide samt att intervjuerna utfördes som fältstudier där 

informanterna valde plats för intervjun och på så vis fick chansen att påverka sin 

situation, vilket kan ha skapat extra trygghet. 

 

Även andra faktorer kan påverka hur tillförlitlig en undersökning blir och det kan 

handla om dagsform, men även sådant som är svårare att styra över, exempelvis tur och 

otur (Stukát 2005:126). Genom att vara väl förberedd och påläst inför intervjuerna samt 

att i förväg ha testat ut inspelningsutrustningen bidrog troligen till att riskerna 

minimerades för att faktorer som dessa fick betydande inverkan på studien. 

 

Ytterligare en felkälla som bör nämnas kan ha påverkat studien är att den haft med 

människor att göra. Med detta i åtanke menar Stukát (2005:128) att det bör övervägas 
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hur ärliga informanterna verkligen är. Det kan ha varit så att de mer eller mindre 

omedvetet givit färgade eller osanna svar på mina frågor. För att i största möjliga mån 

undvika detta scenario skriver författaren att det är viktigt att skapa en förtroendefull 

intervjusituation. Detta genomfördes till exempel genom att intervjuerna inleddes med 

information om studiens syfte, om ljudinspelningen samt genom att informanterna 

tillfrågades om de undrade över något. Allt för att få informanterna att känna sig 

avslappnade och trygga samt avdramatisera själva intervjusituationen. 

4.6 Analysmetod 

Studien följer Trost (2010:147) rekommendation om att särskilja arbetet med data i tre 

steg, insamling, analys och tolkning. Delarna inbegriper emellertid varandra under 

arbetes gång, vilket innebär att analys och tolkning sker under hela forskningsprocessen.  

 

Efter genomförandet av intervjuerna skedde en sammanställning av materialet. 

Ljudinspelningarna fungerade som garanti för att undvika missförstånd i informanternas 

uttalanden samt verkade för att det som kommit fram under intervjuerna verkligen var 

informanternas egna åsikter och tankar. Mina egna tolkningar av informationen kunde 

därmed undvikas. 

 

Materialet transkriberades och sammanställdes i skriven text genom avlyssning från 

ljudinspelningarna. Beslut togs att transkribera all information i intervjuerna som kunde 

relateras till undersökningen. Det berörde både det som sagts och i undantagsfall även 

hur något uttryckts, med betoningar, skratt och kroppsspråk. Betoning markerades med 

versaler, när lärarna skrattade markerades det med (skratt) och när kroppsspråket hade 

betydelse beskrevs rörelsen informanten utförde. Allt för att gå miste om så lite 

information som möjligt. Att inte återge citat från informanterna genom ett skrivet 

talspråk var ett medvetet val och grundade sig i att resultatframställningen skulle få en 

tydligare och mer akademisk struktur, där budskapet snarare än dialekt och 

talspråksmarkörer i informanternas uttalanden skulle stå i fokus.  

 

Deltagarna tilldelades fiktiva namn under detta skede i arbetet; Anna, Johanna, Malin 

och Olle. Detta utfördes för att anonymisera informanterna från läsaren. Att valet föll på 

att ge informanterna just personnamn hade sin grund i att det skulle tydliggöra 

sammanställningen och läsningen av mitt material, både för mig själv samt för 

eventuella läsare av studien. Transkriberingen kompletterades av de personliga 

anteckningar och iaktagelser som gjorts under och i anknytning till intervjuerna för att 

skapa en så bred och rättvis bild som möjligt av det insamlade materialet. 

 

När allt materialet transkriberats av lyssnades intervjuerna i sin helhet igenom igen för 

att säkerställa att det som sades stämde överrens med mina anteckningar. Sedan lästes 

de transkriberade intervjuerna omsorgsfullt igenom för att söka mönster och samla 



24 

materialet under kategorier samt underkategorier (Trost 2010:147). Den initiala 

utgångspunkten var att ur materialet söka svar på forskningsfrågorna och dessa låg till 

grund för kategoriseringen av data. Av de kategorier som skapades handlade en 

övergripande kategori om viktiga beståndsdelar i motivationsarbetet, en annan handlade 

om hur lärarna i studien uttalar att de arbetar med att motivera sina elever, en tredje 

kategori om viktiga kompetenser och egenskaper hos goda motivatörer och pedagogiska 

ledare samt en fjärde och avslutande kategori om lärarnas upplevda kunskaper kring 

motivationsskapande. När materialet sedan var samlat i kategorier och underkategorier 

under studiens frågeställningar började arbetet med att jämföra och lyfta fram 

informanternas syn på saker och ting inom de berörda områdena. Avsikten var att 

presentera en bred och utförlig bild av resultatet.  
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5 Resultatredovisning och analys 

I detta kapitel presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts i undersökningen. 

Framställningen innehåller redogörelser av informanternas uttalanden och även direkta 

citat från informanterna för att underbygga deras resonemang. Resultatet är uppdelat 

utifrån fyra områden. Till att börja med ett mer allmänt område med avsikt att 

åskådliggöra övergripande beståndsdelar som beskrivs av informanterna som avgörande 

i arbetet med att motivera elever till lärande. Det inledande stycket följs av tre mer 

specifika områden som svarar upp till undersökningens frågeställningar och som 

konkret illustrerar informanternas arbete med motivation, hur de beskriver goda 

motivatörer och pedagogiska ledare samt informanternas uttalade kunskaper kring 

motivationsskapande arbete. Hädanefter när motivation omnämns i studien kommer 

följande definition av begreppet ligga till grund för hur begreppet tolkas, ”To be 

motivated means to be moved to do something.” (Ryan & Deci 2000:54) 

5.1 Viktiga beståndsdelar för ett lyckat motivationsarbete 

Under denna rubrik belyses övergripande faktorer som enligt lärarna i studien är en 

förutsättning för att deras elever ska få chans att känna lust till att lära. 

5.1.1  Ett positivt bemötande och gott klassrumsklimat 

En återkommande synpunkt bland lärarna är att situationen i skolan ska präglas av ett 

positivt bemötande där alla visar omtanke och respekt för varandra och läraren besitter 

en vilja att bry sig om och se till elevernas bästa, så att varje elev får möjlighet att 

utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Läraren Olle berättar att han sällan arbetar 

med det dåliga utan istället arbetar med det som går att göra bättre. Olle menar att det 

alltid går att hitta något som kan bli bättre men också att det alltid går hitta något som 

blivit bättre, detta bör man fokusera på och arbeta med. 

 

Motivation är hela tiden att de ska få känna att jag tycker om dig och vill ditt bästa. Det handlar 

om att lyfta var och en och bry sig om var och en, varje elev är ju unik och hitta som vägen in i 

hjärtat. Jobba på ett positivt sätt jämt emot elever och föräldrar, aldrig fördömande eller sådant. 

Det finns ingen som blir bättre av att veta att man är dålig på någonting. (Olle) 

 

Olle är däremot tydlig och påpekar för eleverna när de beter sig olämpligt och gör fel, 

för att de sedan tillsammans ska kunna ändra på det.  

Klassrumsklimatets avgörande betydelse 

Att ett gott klassrumsklimat med en tillåtande och positiv miljö präglad av ömsesidig 

respekt för varandra är avgörande för motivationen och något som varje lärare måste 

sträva efter att skapa är en genomgående åsikt bland lärarna. Lärare Malin menar att 

egentligen allt som hon kan göra i ett klassrum beror på om det finns ett bra 

klassrumsklimat eller inte. Olle anser att klassrumsklimatet är en av de absolut 

viktigaste faktorerna för att framgångsrikt kunna motivera sina elever. Är eleverna inte 
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schysta mot varandra så stör det ut inlärningen. ”Sitter Kalle bara och undrar vad som 

kommer att hända på rasten då tar han inte in nånting.” (Olle) Ingen elev ska behöva 

oroa sig för att bli illa behandlad menar han. Anna berättar på ett liknande sätt hur 

ödesdigert det kan vara om eleverna i klassen inte behandlar varandra väl, ”Om du sitter 

och jobbar och sen börjar någon säga, du gör fel, du gör fel! Så är det någon som är på 

dig hela tiden, då tappar du ju sugen.” (Anna) Johanna förespråkar att klassrummet och 

skolan ska vara en lugn, stressfri och positiv miljö där eleverna får möjlighet att 

utvecklas i sin egen takt. 

5.1.2  Utgå från eleverna och varje individs förutsättningar och intressen 

Genomgående bland lärarna så förtydligas vikten av att utgå från elevernas 

förkunskaper, erfarenheter och intressen i undervisningen för att effektivt kunna bedriva 

motivationsarbete. Lärare Johanna berättar att fokus för henne i motivationsarbetet hela 

tiden ligger på att utgå ifrån barnens intressen och det barnen tycker är roligt. 

 

Lärare Anna menar att för att kunna utgå från eleverna så är det ett måste att eleverna 

får vara med och föreslå vad de skulle tycka om att arbeta med. Anna poängterar dock 

att det krävs att hon som lärare ger eleverna en bakgrund och mål att sträva mot när 

eleverna ska göra sina val, så att inte frågan lämnas helt öppen. Får eleverna möjlighet 

att göra egna val menar Anna att det bidrar till att eleverna kan hitta just sin grej, som 

gör att de gör samma sak som alla andra fast på sitt eget sätt. Anna uttrycker att det kan 

finnas vissa svårigheter med detta men poängterar samtidigt att elever nuförtiden, 

jämfört med när hon själv gick i skolan, har större chans att kunna få påverka och göra 

val som bidrar till utveckling utifrån deras egna förutsättningar. 

 

Då hade ju alla samma mattebok, alla skulle göra allt, det var samma prov och samma krav 

egentligen. En del de föll ju ur, men idag är det bättre mångfald, det har blivit bättre, MYCKET! 

(Anna). 

 

Olle påpekar vikten av att se varje elev som unik och inte dra alla över en kam, att låta 

dem lyckas på sin nivå. Oberoende av att alla egentligen ändå har samma mål, vilket är 

att det man ger sig in på det ska man fixa. Olle menar att det viktiga är att eleverna ska 

få känna en inre motivation och få arbeta utifrån sina förutsättningar. 

5.2 Lärarnas beskrivning av det egna motivationsarbetet 

Under denna kategori beskrivs hur lärarna i studien uttalar att de arbetar för att motivera 

sina elever till lärande och vad de som ledare för klassen behöver göra för att ge sina 

elever möjlighet till att känna motivation. 

5.2.1 Arbetet med att skapa ett gott klassrumsklimat 

Lärarna är eniga om att klassrumsklimatet har stor betydelse i det motivationsskapande 

arbetet, vilket redan nämnts. Gemensamt för många av lärarna är även åsikten om att ett 
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gott klassrumsklimat skapas genom att man tillsammans med eleverna diskuterar kring 

hur man ska ha det i klassen och hur man ska bete sig mot varandra. Det är det första 

man måste göra med en ny klass menar Olle. Att man respekterar varandra gör att man 

får så lite ”strultid” som möjligt och istället går det då att ägna sig åt skolan. Olle 

berättar om hur han tar upp varenda grej som händer i klassrummet och”vaccinerar” 

eleverna i hur de ska behandla människorna i sin omgivning. Han vill att hela 

skolsituationen ska genomsyras av respekt för varandra. 

 

Kalle bryr sig inte om att Frida säger något, Kalle vad sa Frida? Du respekterar inte att hon står här 

och pratar. En annan gång är det ju du som pratar som vill ha respekt. Hela tiden, varje dag och 

varje lektion om det behövs i nått läge, var där och påverka. (Olle) 

 

Anna anser att grunden till ett gott klassrumsklimat är att eleverna ges möjlighet att 

verkligen lära känna varandra. Att eleverna får samarbeta, ha roligt och göra andra saker 

än bara skolarbete tillsammans.  

 

Vi hade ju veckans kompis och då är det ju så att en del var jättesvåra att vara med, men de har 

visat nu att de är ganska fina kompisar ändå. Man får ett uppdrag tillsammans att göra nån grej 

eller något sådant, att man varierar runt i klassen, att flytta om och sådär så att man lär känna 

varandra. (Anna) 

 

Johanna berättar att hon aktivt arbetar med sin egen personlighet i arbetet med 

klassrumsklimatet. Hon försöker uppträda lugnt och tryggt inför eleverna och då 

upplever hon att det smittar av sig på dem. Johanna lyfter även vikten av att ha tydliga 

rutiner i klassen där man återkommande gör ungefär samma sak. När regler gemensamt 

diskuterats fram i klassen så bör alla försöka följa dem menar Johanna och hon försöker 

att inte förhandla med eleverna kring reglerna allt för mycket när de väl blivit satta. Hon 

kan emellertid göra undantag när hon anser att eleverna har väldigt goda skäl till att 

något bör vara på ett annat sätt. 

 

Malin nämner skolans värdegrund som riktlinje i arbetet med klassrumsklimatet. Hon 

beskriver hur hon arbetar rent konkret med värdegrunden hela dagarna när det uppstår 

konflikter och hur hon tillsammans med eleverna försöker lösa dessa. Malin lyfter även 

vikten av att alla elever ska få chansen att prata i klassrummet. Hon går därför ”rundor” 

bland eleverna där de, om de vill, får chans att säga något. Då kan man nå även de 

elever som inte vanligtvis räcker upp handen uttrycker Malin. 

5.2.2  Arbete utifrån varje elevs nivå, behov och förutsättningar 

Lärarna är överrens om att man behöver se varje elev som en unik individ för att lyckas 

motivera alla. Anna försöker visa eleverna att det finns olika sätt att göra saker och ting 

för att eleverna ska kunna hitta sin grej, hitta det som passar bäst för just dem. För det 

man kan, det vill man göra fler gånger.  
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En del kanske vill skriva för hand, en del vill skriva på dator och en del vill ha stavningsprogram 

och en del, ja det är lite olika vad som motiverar dem. En del vill titta på en bild och skriva en 

berättelse, en del de kan skriva fritt, men att man ger dem alternativ. (Anna) 

 

Johanna resonerar på ett liknande sätt, de elever som kan skriva ska få skriva många ord 

medan de som tycker att det är jobbigt att skriva kan få rita, klippa eller göra andra 

saker istället. Hon försöker med samma arbete göra så att det kan passa eleverna på 

olika sätt och poängterar hur viktigt det är att eleverna får ha kvar leken i skolarbetet.  

Hon försöker göra det klassen arbetar med så att spännvidden kan vara ganska stor. Det 

gör att eleverna ges möjlighet att utgå från den nivå som de befinner sig på. Johanna 

beskriver hur hon sedan utifrån elevernas nivå ”höjer ribban” lite grann, med det menar 

hon att det som barnen ställs inför inte får vara för lätt men inte heller alldeles för svårt. 

”Det gäller ju att ligga snäppet över där de är så att man lockar dem till mer utveckling.” 

(Johanna). 

 

Malin säger att det är hennes uppgift att ge eleverna öppna uppgifter där eleverna som 

har förmåga faktiskt också kan blomstra. Vid skrivuppgifter kan hon först visa på tavlan 

och tillsammans med eleverna skriva någon mening, därefter är det fritt fram att skriva 

hur mycket man vill.  

 

Då har man de som behöver stöd, de kanske klarar av att skriva av första meningen medan vi har 

också barn i klassen som klarar av att skriva en hel berättelse till samma bild och det är helt okej. 

(Malin) 

 

När elever inte är genuint intresserade av skolarbetet berättar Malin att det är extra 

viktigt för henne att jobba på individuell basis och anpassa uppgiften eller aktiviteten 

utifrån elevens intressen. ”Det är ju till exempel att är det nån du vet älskar fiskar men 

tycker att läsa är jättetråkigt, då måste jag ju söka upp böcker som har med fiske att 

göra.” (Malin) 

 

Elever i svårigheter kan tappa sugen och motivationen om de känner att, alla andra kan 

det här men inte jag berättar Anna. Hon har av den anledningen, tillsammans med 

skolans speciallärare skapat en ”liten grupp” för elever som ibland kan vara i behov av 

extra träning, stöd och motivation. Anna betonar även vikten av att ibland få jobba med 

en-till-en-undervisning med eleverna så att de får känna att de kan bli hjälpta, stöttade 

och att fokus hamnar på just dem. Olle berättar hur han kan ha speciella ”dealar” med 

elever i svårigheter för att de inte ska tappa motivationen. Det handlar om hur de kan 

förbereda sig, att de tillsammans kommer överrens om vad eleven behöver träna på och 

hur mycket eleven behöver arbeta med. ”Det här kommer, man får veta lite i förväg. Du 

behöver bara träna på de här texterna och när jag förhör då kommer jag att fråga dig på 

precis det här.” (Olle) 
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5.2.3 Fånga elevernas intresse och nyfikenhet 

Flera av lärarna nämner möjligheten att kunna fånga elevers intresse och nyfikenhet 

genom att presentera och inleda undervisningen på ett tilltalande sätt och på så vis 

motivera eleverna. För Anna handlar det om att presentera arbetet så enkelt och tydlig 

som möjligt och att hon presenterar det som ska göras som lätt. Hon använder sig av 

enkla och ofta konkreta exempel, men försöker samtidigt göra saker och ting spännande 

och lekfullt, då upplever hon att det blir lustfyllt för eleverna. 

 

Det är i inledningen av ett arbete eller tema som mycket av motivationen skapas säger 

Malin. Ska klassen exempelvis arbeta med ett skrivtema så försöker hon starta med att 

skapa en mystik kring temat, där hon utgår från det hon vet att eleverna är intresserade 

av. ”Många gånger så räcker det som motivation att komma in i fantasin och sagans 

värld och sen kan vi börja ett skrivande.” (Malin) Olle delar åsikten om att man måste 

försöka fånga eleverna och skapa situationer som lockar dem till att vilja lyssna och 

delta. Får Olle nys om intressant forskning så använder han gärna det för att fånga 

elevernas uppmärksamhet. Att prata kring forskning menar han fungerar som en perfekt 

morgonsamling och även något som kan utgöra en start på något som klassen sedan kan 

bygga vidare på.  

 

Vet ni vad de har berättat nu? Jo, hur ska man bli smart? Läs, läs, läs! Får du tid över, läs en bok. 

Får du tid över, LÄS. Så vi har längst upp på whiteboarden har vi nu ”Be smart, read a book. 

(Olle) 

 

Olle menar att läsförståelse är det viktigaste som eleverna tar med sig upp till högre 

studier, utan läsförståelsen kommer inte de andra ämnena i skolan heller att fungera 

särskilt bra. 

 

Ett par lärare tar upp material och olika pedagogiska verktygs betydelse i 

motivationsarbetet. ”Barn blir också motiverade av, liksom vuxna vill jag påpeka, av 

färger, material, göra någonting nytt.” (Malin) Anna menar att det nuförtiden finns ett 

otroligt stort utbud av material och läromedel att tillgå, främst i kärnämnena, vilket har 

medfört att det är relativt enkelt att hitta material som fångar elevernas intresse och 

motiverar dem. 

 

Anna bekriver hur hon ibland låter eleverna använda Ipads och hur hon tycker att det 

markant höjer elevernas motivation till att arbeta. Ibland låter hon eleverna välja och 

arbeta fritt bland apparna som finns, men ofta så styr hon vad de ska arbeta med.  
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Om det är matte då kanske vi ska träna multiplikation, då kan jag välja på några program ändå. 

Lite olika att ska man ta det på tid eller vill man ta det långsamt, eller vill man träna en viss tabell 

och sådär.  (Anna) 

 

Anna berättar att det finns många olika program att välja bland, vilket gör att det går att 

arbeta på ett varierat sätt.  

5.2.4  Motstånd 

Flera av lärararna beskriver hur elever ibland kan uppleva att vissa saker är tråkiga eller 

jobbiga och då uppvisar ett motstånd till att genomföra dem. Receptet för att motverka 

detta menar Olle många gånger helt enkelt kan vara att man är ärlig mot eleverna och 

berättar att allt inte alltid kan vara kul. 

 

Såhär är det och jag hade det så i skolan också. Det fanns vissa grejer jag inte tyckte var lika roligt 

som andra men det är så att du ändå ska jobba med det här. Så om du tänker blää och usch och fy 

och så ska du ändå göra det, men då kommer det gå sämre att jobba med det. (Olle) 

 

Olle brukar tipsa sina elever om att göra färdigt det tråkiga först för att sedan kunna få 

ägna sig åt något som är roligare. Han försöker även göra eleverna införstådda med att 

det kan uppstå negativa följdverkningar i framtiden om de inte arbetar med vissa saker i 

skolan. 

 

Johanna ser det som sitt uppdrag att motivera alla eleverna till att de ska vilja lära sig 

och utvecklas. Hon försöker av den orsaken förklara och motivera för eleverna varför 

man ska göra vissa saker i skolan, för att de själva ska förstå och då känna motivation.  

Upplever eleverna att något är knepigt så försöker även Anna visa på nyttan med att lära 

sig vissa saker och förklara vikten av att ha det med sig i bagaget inför framtiden. 

5.2.5  Misslyckanden 

Egentligen går det inte att hitta elever som misslyckas i allt de tar sig för i skolan 

betonar ett par av lärarna. ”Det finns alltid något ämne där de är bra. Sedan finns det 

alltid något bra även i det dåliga ämnet så att säga.” (Olle). Man måste kanske leta lite 

mer hos vissa men det går att hitta. En del är praktiker och duktiga på att slöjda men 

kanske har jättesvårt för att läsa och skriva, besök dem på slöjden då och titta på deras 

alster menar Olle. Det gäller att vara där och lyfta dem, så att de också får chans att 

briljera. 

 

Att det är viktigt att eleverna är införstådda med att det är en bra sak att alla är olika och 

att vi människor är olika bra på olika saker är en återkommande synpunkt bland lärarna. 

Eleverna ska inte behöva jämföra sina prestationer med varandra utan de ska veta att du 

är bra och duger precis som du är. ”Så vi försöker prata om olikheter ur en positiv 

synvinkel för att hantera misslyckanden för som sagt, det är svårt att ha krav på att vara 

bäst i allt” (Malin) 
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Anna försöker uppmuntra sina elever till att våga prova innan de drar slutsatsen att de 

inte kan eller av rädsla att göra fel inte vill försöka, sedan hjälper och stöttar hon dem 

när de väl försöker. Ibland menar hon att det även kan krävas att hon säger till eleven 

att, ”nu får du faktiskt se till att ta i, du kan ju inte bara kliva undan!” (Anna) Detta görs 

dock med försiktighet, att skrämma eleven hjälper inte säger hon. Det går inte att tvinga 

någon till att lära sig något, men det går alltid att försöka peppa dem. 

 

Johanna anser att det är viktigt att hon visar eleverna att även hon kan göra misstag och 

att det är inget mer med det. ”Att man förklarar, att man gör sitt bästa, man kan inte 

göra mer än sitt bästa och det duger ändå.” (Johanna) Johanna menar att om hon ritar en 

ful ödla på tavlan så är det okej att den är ful, hon vill visa eleverna att det viktigaste är 

att försöka så gott man kan. 

5.2.6  Eleverna lär av varandra 

Flera av lärarna tar upp elevernas möjligheter och villighet till att hjälpa och lära av 

varandra som betydande för motivationsarbetet. De anser att om eleverna kan få se sina 

kamrater lyckas i skolarbetet kan de själva bli inspirerade, ta efter och på så sätt kan 

motivationen hos dem öka. ”För i motivation får man ju inte glömma bort den här 

gruppdynamiken. Att har man nio som är motiverade och en som är lite omotiverad så 

kommer den drivas av de andra nio.” (Malin) Johanna påpekar dock att för vissa elever 

kan kamraternas framgång faktiskt betyda att de själva blir införstådda med att de 

kanske ligger lite efter och blir nedstämda av det faktumet. Hon försöker peppa dessa 

elever genom att berätta att de också kommer att kunna nå dit. Johanna har alltid ett 

syfte med det de försöker lära sig och tillsammans siktar de framåt. 

 

Anna talar om hur viktigt det är med bordsplaceringen i klassrummet, att eleverna får 

chans att sitta tillsammans med några klasskamrater så att de kan hjälpa och ge varandra 

tips. ”Att hur gjorde du när du lärde dig det här? Att få berätta lite grann hur man kan 

tänka och fundera och sådär och resonera.” (Anna) Hon ser en fördel med att hon har en 

ganska stor klass, då finns det större möjlighet för eleverna som har det lite svårt att 

kunna lära av sina kamrater och av frågorna som de kan ställa under exempelvis 

genomgångar eller redovisningar. Anna berättar hur hon under just elevredovisningar 

låter eleverna ställa frågor till varandra, frågor både från gruppen till den som redovisar 

men också att den som redovisar får ställa frågor till gruppen. Vilket hon säger skapar 

en möjlighet för eleverna att få positiv feedback av varandra. 

5.2.7 Feedback och beröm 

Gemensamt för många av lärarna när det handlar om feedback och beröm är att de anser 

att det är viktigt att prata med eleverna på ett positivt sätt och uppmärksamma när de 

gjort något bra.  
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Jag brukar ha ett sånt här ledord, att man utgår från det som är positivt och peppar dem i det som 

är positivt och så bygger man vidare på det. På så sätt kan man gå in och stötta där det behövs. 

Men att man försöker uppmuntra dem i det som fungerar bra och bygger vidare på det som 

fungerar mindre bra. (Johanna) 

 

Anna försöker stödja eleverna i att hela tiden vilja utvecklas och bli bättre genom att 

med ord och genom att visa, både med sitt kroppspråk och med ”uppmuntrande ögon” 

att hon tror på dem. Hon menar att det skulle vara ödesdigert för elevernas motivation 

om hon som lärare gick runt och suckade och visade missnöje när eleverna har det 

kämpigt eller inte förstår. 

 

Om eleverna i klassen tillsammans utför ett gott arbete vill Olle att de ska få reda på det. 

Det säger han, har att göra med att han vill höja eleverna motivation till att fortsätta på 

den inslagna vägen. ”Att klassen då får veta att alla jobbar ju nu, att alla gör ett jobb nu, 

alla har förstått att jag kan påverka min situation genom att jobba och prova skriva ord 

och så hela tiden sådär” (Olle) Olle jobbar med det som är bra och vill lyfta och 

berömma eleverna så mycket han bara kan. Ofta sker detta enskilt men det kan hända att 

han av någon speciell anledning har för avsikt att höja en elev inför övriga 

klasskamrater. Då passsar han på att lyfta eleven så att den märker att alla får höra hur 

bra den gjort något, det mår den bra av menar Olle. 

 

En del av lärarna anser att det sätt som feedback ges på har en betydande inverkan på 

elevers motivation. En lärare betonar att forskningen säger att lärare bör använda ”2 

stars and a wish” men uttrycker ändå att det är svårt med feedback, en åsikt som delas 

av flera av lärarna. Malin säger att vissa fel som eleverna gör måste hon påpeka, de går 

helt enkelt inte att undgå att se, men att hon då inte gör en så stor grej av det. ”Det är 

ingen fara. Någonstans ett tillåtande klimat för misstag och när fröken säger till så är det 

inte en tillsägelse, det är en hjälp.” (Malin) Anna brukar fråga sina elever om de är 

nöjda med det de gjort, hur känns det här?  På så sätt får eleverna reflektera över sitt 

eget arbete och fundera kring om det är något som de skulle vilja ändra på, lägga till 

eller göra annorlunda. Hon ställer även frågor på innehållet som eleverna producerat 

med avsikt att få eleverna att tänka i nya banor och fylla ut innehållet, vilket för arbetet 

framåt poängterar hon.  

5.3 Viktiga egenskaper och kompetenser hos läraren 

Här presenteras hur lärarna i studien uttrycker att en god pedagogisk ledare och 

motivatör bör vara, vilket ansvar de som lärare har gällande sina elevers motivation 

samt vilka förutsättningar som påverkar deras arbete med att motivera sina elever. 

5.3.1  Lärarens ansvar 

Något som samtliga lärare direkt eller indirekt nämner kring deras egen roll som ledare 

och motivatörer är att de ser sig själva som ansvariga för att eleverna ska vara 
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motiverade för lärande ”Det är ju jag som är motorn, läraren är ju motorn, det är ju den 

som ska se till att det är uppgifter som barnen nappar på.” (Anna) 

 

Olle menar att motivationen egentligen startar hos honom som lärare och ledare för 

gruppen och att det är grundläggande att han då är intresserad av det som han håller på 

med. Det finns nog ganska många lärare som inte trivs med sitt jobb och därför inte mår 

bra själva tror Olle. Det sprider något som inte är bra för eleverna, som gör att de inte 

riktigt heller vill göra sitt bästa.  

 

Så gillar du det du håller på med så sprids det otroligt mycket bättre en motivation bland eleverna 

jämfört med om du som går dit och det bara som är det vanliga tragglet, rutin och du bryr dig inte 

så mycket om egentligen vad som händer. (Olle) 

 

Olle säger att lärare som brinner för sitt arbete ofta kan berätta spännande anekdoter och 

speciella händelser som får eleverna att ”koppla på” och bli nyfikna, vilket är viktigt för 

att de ska vara motiverade.  

 

”Att skapa en nyfikenhet hos barnen är ju att skapa motivation.” (Malin) Hur lätt eller 

svårt det är att skapa motivation har en del att göra med vilket ämne man har menar 

Malin, men en del i läraryrket är att kunna ha fingertoppskänsla kring hur man väcker 

nyfikenhet hos eleverna. Motivation är viktigt men det är lurigt att skapa den rätt 

berättar hon.  

5.3.2  Hur en god pedagogisk ledare och motivatör bör vara 

Visa ödmjukhet 

En återkommande synpunkt bland några av lärarna är vikten av att som lärare vara 

ödmjuk och inte ha någon prestige i att alltid försöka veta bäst. ”Den här ödmjukheten 

inför att även en 6-åring kan lära en fröken något man aldrig någonsin har vetat. Det tror 

jag är en jätteviktig grej för att skapa motivation.” (Malin) 

Vara lyhörd 

Förmåga att vara lyhörd är något som ett par lärare påpekar är högst väsentligt hos en 

duktig ledare och motivatör. Att kunna se att det här fungerar inte utan vi får ta och byta 

tillvägagångssätt. Problemet kan då många gånger tyvärr vara att man försöker hitta en 

sorts medelväg i gruppen menar Anna, men påpekar samtidigt att det kan öppna upp för 

möjligheter. ”Och det bästa är att man kan ändra sig och byta strategi. Man har chans 

varje gång, man behöver inte köra samma.” (Anna). Anna försöker anpassa 

undervisningen efter gruppen och använder sina erfarenheter kring hur saker och ting i 

hennes tidigare grupper fungerat för att enklare kunna hitta rätt.  

Förmåga att se alla elever 

Prio ett för Johanna är att man ska se alla elever, försöka hinna ge alla elever tid och 

lyssna på dem. Sedan för att hon ska kunna göra undervisningen intressant, rolig  och 
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varierad och att den utgår från elevernas intressen och förkunskaper, så behöver hon 

ämneskunskaper också. Hon menar dock att just när det gäller motivation så är de 

pedagogiska bitarna väldigt viktiga. En åsikt som delas av flera av lärarna. 

Vara social och använda sunt förnuft 

Olle nämner två saker som han bedömer är viktigare än allt annat när det kommer till 

hur en duktig pedagogisk ledare och motivatör ska vara. Först och främst handlar det 

om att läraren har sunt förnuft och är sund i åsikter och tankar berättar han. Läraren ska 

kunna ta kloka beslut, ibland även snabba beslut och ibland kunna avväga att här tas 

inget beslut just nu, utan det är bättre att återkomma senare med svar så att det inte blir 

fel. Sedan måste man vara social, mycket social. Ha lätt för att umgås med människor 

och lyssna in andra.  

 

Och sen den här andra biten, att kunna sitt ämne det är, det är baske mig mycket viktigare att du 

kan handskas med barn och vuxna än att du är expert på ett ämne. Du kan till och med få vara lite 

dålig i ett ämne men du har förmågan att få barnet att lyfta sig. (Olle) 

 

Använda humor 

Att ha roligt uttycker flera av lärarna är viktigt. Kan man inte ha roligt utan är en 

auktoritär ledare som jämt pekar med hela handen så blir det besvärligt menar Anna. 

Olle säger att han gillar att skoja och ha lite humor inblandat i det hela, men påpekar att 

det kanske inte fungerar för alla. Man ska inte göra om sig och spela en roll, där man 

försöker vara någon man inte är. Samtidigt känner han att det passar ganska bra att 

kunna vara skojfrisk. Att hela tiden styra, men göra det på ett trevligt och respektfullt 

sätt. 

5.3.3  Förutsättningar som påverkar arbetet 

Samtliga lärare påpekar att deras möjligheter till att kunna bedriva ett effektivt 

motivationsarbete påverkas av diverse ramfaktorer och förutsättningar. De flesta av 

lärarna är samstämmiga gällande svårigheten att i stora barngrupper hinna se alla elever 

på ett sätt som de skulle vilja. 

 

Och då kan man ju ha gjort, man har ju gjort det med hela klassen förut men det kanske den här 

har glömt eller inte riktigt har förstått och när det är över 20-25 barn då är det svårt att hinna med 

att kanske se alla om man är själv. (Anna) 

 

Olle menar att tiden med varje elev är den absolut viktigaste faktorn för att kunna 

motivera eleverna till lärande. ”Tiden med varje elev är ju avgörande, det är faktiskt så 

att de jag som kanske inte riktigt hinner med, för att några tar upp mer tid och så, är det 

ju lite synd om.” (Olle) Han tycker att den stora mängden dokumentation som lärare 

nuförtiden tvingas ägna sig åt har spårat ur totalt och stjäl ofantligt mycket tid, tid som 
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han menar att han istället hade kunnat lägga på eleverna. ”Istället för att vi bryr oss om 

varandra så ska vi sitta vid en dator och skriva ned allting.” (Olle) 

 

För att kunna skapa bättre förutsättningar för lärare att hjälpa och motivera alla elever så 

är de allra flesta lärarna i studien överrens om att fler pedagoger i varje klass eller 

mindre barngrupper är högst väsentligt. 

 

Har man en mindre barngrupp till exempel eller möjlighet till fler pedagoger i en barngrupp ju mer 

tid får man ju med varje barn. Men det är ju klart, ju mer tid man får med varje barn ju mer tid har 

man ju att motivera dem. (Johanna) 

 

Fler pedagoger eller mindre barngrupper skulle dessutom frigöra mer tid för läraren till 

att lägga upp och planera undervisningen på ett individanpassat sätt menar Johanna. 

 

Att det finns lokaler och rum på skolan anpassade för den undervisning man vill bedriva 

lyfts också av ett antal lärare som betydande för att kunna locka eleverna till lärande.  

 

Man skulle kunna få barnen kemiintresserade väldigt tidigt om det fanns kemisal som man kunde 

gå till eller att de hade haft en lärare som kunde ha dem. Man blir lite mer begränsad i 

klassrummet. (Anna)  

 

Även möjligheten att få arbeta med trevliga läromedel och annat intressant material att 

använda i undervisningen spelar in berättar somliga lärare. Malin menar att vilka 

läromedel hon använder eller hur hon väljer att strukturera upp klassrummet är faktorer 

som hon kan vara med och påverka i allra högsta grad.  

5.4 Kunskap kring motivationsskapande 

Under denna rubrik beskriver lärarna i studien sin kunskap kring motivationsskapande 

och hur de erhållit denna kunskap. 

 

Samtliga lärare menar att de i dagsläget besitter den kunskap som behövs för att de ska 

kunna motivera sina elever till lärande. Gemensamt för lärarna är även att de anser sig 

skapat dessa kunskaper kring hur man motiverar elever via erfarenhet och praktiskt 

arbete, inte via lärarutbildningen eller andra kompetensutbildningar  

 

Och man skulle ju önska att man hade den erfarenhet man har idag, då skulle det gå bättre för 

många tror jag. Det känner man ju, att man har en annan förståelse på nått sätt och en annan 

verktygslåda att plocka ur om man får elever som har de här bekymren. Att man vet ändå att man 

kan motivera för att man har sett samma grej förut. (Anna) 

 

Sen är det mycket som man önskat att man hade fått under utbildningen. För det tycker jag, min 

utbildning gick väldigt mycket ut på att lära sig ämnena, men kanske inte det didaktiska. Hur 

skapar man motivationen? Utan det tas ju väldigt mycket för givet. (Malin) 
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Flera av lärarna påpekar det faktum att det varje dag går att lära sig något nytt oavsett 

hur lång erfarenhet man har. Det handlar bara om att vilja och vara öppen för 

möjligheterna. ”Man kan nog aldrig bli fullärd utan det går alltid utvecklas och bli bättre 

på saker och se det på ett annat sätt.” (Johanna) 

5.5 Sammanfattande slutsatser 

Lärarna i studien uttrycker att grunden för motivationsskapande handlar om att skapa en 

tillåtande klassrumsmiljö präglad av respekt där varje elev får känna sig betydelsefull 

och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Lärarna beskriver hur de av 

den anledningen utgår från sina elevers intressen och behov i planering av 

undervisningen. 

 

Lärarna i studien menar att för att skapa ett gott klassrumsklimat krävs det att eleverna 

får chans att lära känna varandra och att alla får tycka till om hur man vill ha det i 

klassen. I arbetet med att motivera sina elever menar lärarna att de behöver hjälpa 

eleverna att hitta sätt att göra saker och ting som passar just dem, utifrån deras behov 

och förmåga. Om elever misslyckas så beskriver lärarna hur det är högst väsentligt att 

de finns där för eleverna, uppmuntrar och peppar dem och försöker lyfta dem i det som 

istället gjorts bra. Lärarna menar att det är viktigt att prata med eleverna på ett positivt 

sätt och visa att de tror på dem och deras förmågor. Lärarna i studien beskriver hur de 

försöker fånga elevernas nyfikenhet genom att presentera arbetet på ett tilltalande sätt. 

En del av lärarna nämner även att de använder olika pedagogiska verktyg och 

intresseväckande material och läromedel i undervisningen för att motivera eleverna. 

Ibland är det ändå inte tillräckligt för att väcka elevernas lust till lärande. Ett par av 

lärarna påpekar att det då är viktigt att de kan motivera för eleverna varför de ändå 

behöver lära sig om det aktuella ämnet och synliggör nyttan för eleverna med att ha den 

kunskapen med sig i ryggsäcken. En del av lärarna i studien påpekar även vikten av att 

eleverna lär och motiveras av varandra och att eleverna ges möjlighet till att samarbeta.  

 

Lärarna i studien poängterar det ansvar de har för att eleverna är motiverade. Lärarna 

själva behöver även de vara motiverade för innehållet eftersom att deras motivation 

avspeglas på eleverna. Att som lärare besitta pedagogiska förmågor beskrivs av lärarna 

som avgörande i arbetet med att motivera elever. Lärare behöver vara lyhörda, se alla 

elever och ge var och en tid. De ska ha sunt förnuft, besitta social förmåga och det 

skadar inte heller att kunna blanda in humor i arbetet. Lärarna påpekar dock att det 

tyvärr alltid finns faktorer som påverkar motivationsarbetet negativt, en sådan faktor är 

att tiden för att effektivt kunna motivera alla elever inte alltid räcker till. 
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Lärarna i studien uttrycker att de inte fått någon teoretisk utbildning kring motivation 

under lärarutbildningen. De kunskaper som de idag besitter i ämnet har de istället 

erhållit från det praktiska arbetet tillsammans med eleverna. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras valda delar ur undersökningens resultat i relation till tidigare 

forskning med avsikt att besvara studiens syfte och frågeställningar. Syftet med studien 

var att studera hur några lågstadielärare uttalar att de arbetar med motivation i sina 

klassrum. Vidare var syftet att studera vilken roll dessa lärare uttalar sig ha som 

motivatörer och pedagogiska ledare för sina elever och vad lärarna anser krävs för att 

kunna vara en god motivatör. Jag ger även förslag på nya frågeställningar som skulle 

vara av intresse att följa upp med vidare forskning samt utför en reflektion kring den 

metod som legat till grund för studien.  

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Lärarens Roll 

I min studie framställer lärarna motivation som ett komplext och viktigt begrepp som de 

anser spelar en avgörande roll för elevers lärande. De ser läraruppdraget som att de inför 

eleverna ska visa engagemang för sitt arbete och ha positiva förväntningar på eleverna 

(Jenner 2004:85). Lärarna menar att om de själva inte är intresserade av stoffet som ska 

bearbetas, hur kan de då förvänta sig att eleverna ska visa intresse? Det blir uppenbart 

hur viktigt det är för lärarna att uppmuntra och uppmärksamma sina elevers framsteg för 

att främja deras motivation (Skolverket 2012:9). Det trots att uppgiften inte alltid 

beskrivs som helt enkel. Lärarna påvisar elevernas framsteg på flera olika sätt och gör 

det så ofta de kan för att ge eleverna en positiv bild av sig själva och sina prestationer, 

även om eleverna ibland misslyckas. Att lärarna stödjer eleverna på det här viset är 

högst väsentligt enligt Attribution theory, av den anledningen att, beroende på hur 

eleverna tillskriver framgången eller misslyckandet får konsekvenser för deras 

motivation och chanser att lyckas i framtiden (Dörnyei 2001:10-11). Anna anser att det 

skulle vara förödande om hon inte trodde på sina elever och deras förmågor, vilket 

skulle leda till svaga resultat (Dörnyei 2001:35). 

 

Lärarna inser vikten av att kunna motivera sina elever men menar att de kanske inte 

alltid lyckas fullt ut. De ser sig som förebilder för eleverna och igångsättare av arbetet i 

klassrummet. Lärarna ger flera exempel på hur de ser på den egna kompetensen 

relaterad till uppdraget. För att öka elevers potential till lärande och kunna leda och 

organisera en verksamhet är det nödvändigt att lärare besitter ämneskunskaper, 

didaktiskt kompetens och ledarkompetens menar Stensmo (2008:7). Lärarna i studien 

framhåller en del kompetenser som klart mer avgörande för att bli framgångsrik i 

motivationsarbetet och i sin ledarroll. En del lärare betonar visserligen likt Stensmo 

(2008) att ämneskunskaper är viktigt, men menar samtidigt att de pedagogiska bitarna 

väger tyngre när det kommer till motivationsskapande. Olle anser att det är av stor vikt 

att han hanterar den sociala situationen i skolan och använder sunt förnuft i allt han tar 

sig för, då är han bättre rustad för att inspirera sina elever (Dörnyei 2001:36). Lärarna 



39 

vill ge alla sina elever den tid de förtjänar och betonar därför vikten av att vara lyhörd 

och lyssna till sina elever för att kunna läsa av situationen som råder i klassrummet, 

vilket är en viktig komponent för att eleverna ska finna mening i undervisningen 

(Jensen 2011:97). Några av lärarna beskriver dessutom hur de bjuder på sig själva och 

använder humor i sitt arbete för att skapa en trevlig och avslappnad miljö som bjuder in 

till lärande, något som ofta är ett, av forskare förbisett motivationsverktyg (Dörnyei 

2001:41). 

6.1.2 Anpassad undervisning 

Lärarna i studien uttalar att de utformar sin undervisning och sitt arbete efter individens 

särskilda förutsättningar och behov, för att eleverna ska kunna lyckas på sin nivå. 

Känner sig eleverna kompetenta kommer de dessutom att vara mer motiverade inför 

uppgiften enligt Self-determination theory (Ryan & Deci 2000). Lärarna arbetar på sätt 

som gör det möjligt för deras elever att hitta personliga arbetssätt som fungerar för just 

dem som individer. Den individualiserade undervisningen gynnar dock inte alla elever 

om undervisningen i stor utsträckning består av individuellt arbete. Detta kan minska 

elevernas engagemang för arbetet, vilket leder till försämrade studieresultat (Vinterek 

2006:10-11). Lärarna betonar vikten av att utgå från sina elevers förmågor, intressen 

och förkunskaper när de planerar undervisningen. Eleverna är då delaktiga och föreslår 

vad de skulle tycka om att arbeta med och på så vis kan de påverka och ha kontroll över 

sin egen situation, vilket enligt Self-determination theory gör att eleverna kommer att 

uppleva en högre grad av motivation (Ryan & Deci 2000). När lärarna tar tillvara på 

sina elevers intressen på det här sättet som de uttalar att de gör och använder det i 

lärandesituationer ökar också elevernas engagemang och ansträngning (Stensmo 

2008:125). Flera lärare uttrycker att eleverna ska få veta att de duger precis som de är 

och oavsett förmåga ska de ändå få chans att blomstra. När elever bedömer att de har 

goda möjligheter att lyckas med en uppgift kommer deras motivation, enligt 

Expectancy-value theory, att öka (Dörnyei 2001:10-11). Lärarna utmanar sina elever 

men gör det på en, för eleven, lämplig nivå där det är realistiskt för eleverna att med 

viss ansträngning klara av uppgiften (Stensmo 2008:127,156). Det uttrycks däremot av 

Anna att det är väsentligt att ibland påpeka för eleverna att det är nödvändigt att de 

anstränger sig för att kunna klara av uppgiften och att de faktiskt själva kan påverka hur 

bra det kommer gå för dem genom att ta i och verkligen försöka (Sjöberg 1997:30). 

 

Många lärare arbetar enbart med yttre motivation i form av belöning och straff för att 

motivera elever (Dörnyei 2001:25). Det är däremot inget som lärarna i min studie direkt 

uttrycker utan de anser att det är deras uppgift som lärare att väcka och bibehålla sina 

elevers motivation, nyfikenhet och lust att lära. Lärarna beskriver hur de använder flera 

olika tillvägagångssätt för att motivera sina elever, vilket kan tänkas bidra till variation i 

deras undervisning som säkerligen kan vara en nödvändighet för att kunna utmana 

elevernas intressen och förmågor och få dem att känna inre motivation (Child 2004). 

Lärarna berättar hur de använder, intressanta läromedel, material och pedagogiska IT-
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verktyg som viktiga hjälpmedel i det dagliga arbetet med att motivera sina elever. De 

beskriver dessutom hur de presenterar uppgifter, aktiviteter eller ämnen tydligt och 

enkelt men samtidigt lekfullt med avsikten att skapa nyfikenhet och väcka elevernas lust 

till att lära (Börjesson 2000:35). Att lärarna arbetar med motivationskapande på det här 

sättet tyder på att de ser den inre motivationen som avgörande för lärandet och vill att 

deras elever ska känna just inre motivation inför skolarbetet, vilket innebär att eleverna 

utför aktiviteter och uppgifter för att de upplevs tillfredsställande och intressanta (Ryan 

& Deci 2000:54,56). För elevernas kognitiva, sociala och psykologiska utveckling är 

det avgörande att de får arbeta med det som intresserar dem eftersom att det är då deras 

kunskap och förmågor växer. Eventuellt kan det ändå ifrågasättas om lärarna 

åstadkommer tillräckligt i sitt motivationsskapande arbete för att alla elever ska få 

möjlighet att känna sig motiverade. Kanske skulle lärarna behöva göra ännu mer eller 

arbeta på ännu fler sätt för att effektivisera motivationsarbetet, med tanke på att några 

av lärarna uttrycker att deras elever ibland kan uppvisa motstånd till att genomföra 

aktiviteter eller uppgifter. Att se värdet i att utföra eller uppnå något skiljer sig från 

person till person påpekar Jenner (2004:46), vilket betyder att lärares åsikter om att 

något är eftersträvansvärt nödvändigtvis inte behöver delas av eleverna. Några av 

lärarna i studien uttrycker dock att de i dessa situationer är ärliga med eleverna och gör 

dem införstådda med att en del saker som de gör i skolan är nödvändigt att lära sig och 

ska göras oavsett om de för stunden upplevs som orelevanta eller tråkiga. Att vara ärlig 

med eleverna ses som en central aspekt i en sund lärar-elev relation, vilket också 

uttrycks av lärarna som avgörande att ha för att kunna motivera sina elever (Dörnyei 

2001:36). Är lärare, likt de i min studie ärliga med sina elever skapas sannolikt tillit 

mellan läraren och eleverna, vilket kan skapa tro på det som ska göras i skolan och leda 

till att det som läraren säger eller planerat för i undervisningen blir eftersträvansvärt och 

viktigt även för eleverna. En förutsättning för att känna motivation är enligt 

Expectancy-value theory just att se något som eftersträvansvärt, att betydelsen av att nå 

ett mål eller genomföra en uppgift är hög (Dörnyei 2001:10-11). 

 

Lärarna i studien arbetar på sätt som möjliggör för eleverna att bli stöttade och 

motiverade av sina klasskamrater. De vill att deras elever ska lära känna varandra 

ordentligt, för att på det viset skapa respekt och förtroende för varandra som gör dem 

mer benägna att vilja hjälpa sina kamrater (Dörnyei 2001:40-41). 

6.1.3 Klassrumsklimat 

För lärarna i studien är det högst väsentligt att ta ansvar som ledare för gruppen och 

skapa en stödjande atmosfär i klassen präglad av positivitet och omtanke för varandra. 

Det är avgörande att deras elever behandlar varandra väl och slipper bli kritiserade vid 

misslyckanden, för att de ska kunna vara motiverade inför lärandet (Dörnyei 2001:40-

41). Flera av lärarna beskriver hur de tar utgångspunkt i det som eleverna gör bra och 

försöker skapa situationer där alla får briljera. På det sättet undviker eleverna att hamna 
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i situationer där de känner sig inkompetenta och kringgår att skapa sig en negativ bild 

av den egna förmågan om de skulle misslyckas (Stensmo 2008). 

 

Lärarna påtalar att alla elever ska må bra och få känna sig som en i gruppen, att få känna 

tillhörighet i en grupp är inte bara viktigt, det är dessutom är en förutsättning för att vara 

motiverad enligt Self-determination theory (Ryan & Deci 2000:64). Lärarna beskriver 

hur de för diskussioner med sina elever om hur de tillsammans ska ha det i klassen och 

hur de ska behandla varandra. De påtalar att arbetet med att skapa ett gott 

klassrumsklimat är en ständigt pågående process som  konsekvent och tydligt behöver 

upprätthållas. Utan konsekventa förhållningsregler skulle sannolikt skolsituationen 

upplevas kaotisk både för lärare och elever. Det i sin tur skulle kunna leda till att 

eleverna tappar fokus på vad som är viktigt för dem i deras utveckling och istället lägger 

energi på ”fel saker”. Att motivera elever till lärande i en sådan miljö skulle antagligen 

bli en näst intill omöjlig uppgift för läraren. 

 

Normer och regler finns i varje klassrum, men det är först när medlemmarna i gruppen 

accepterat dem som de blir effektiva (Dörnyei 2001:45). För lärarna i studien är 

elevernas delaktighet väldigt viktig och av den anledningen diskuteras klassens 

eventuella regler och normer för att eleverna ska få vara med och påverka sin situation 

(Steinberg 2013:36).  Lärarna visar sina elever att de bryr sig om dem och respekterar 

deras åsikter, vilket bidrar till att eleverna blir mer benägna att acceptera och följa de 

normer och regler som gemensamt satts upp (Ryan & Deci 2000:64).  

6.1.4 Kunskap kring motivationsskapande 

Lärarna i studien anser sig ha tillräcklig kunskap kring motivation och 

motivationsarbete för att effektivt kunna motivera sina elever till lärande. De är slående 

överrens om att de under lärarutbildningen inte gavs tillfälle att teoretiskt lära sig hur de 

kunde motivera sina elever, utan påstår att de i det praktiska arbetet tillsammans med 

eleverna skapat den ryggsäck med kunskaper som de idag har med sig. De har även lärt 

sig att det inte finns något enkelt recept på hur motivation för lärande skapas. Jensen 

(2011:97) antyder att ett tydligt, respektfullt och ansvarsfullt ledarskap är grunden till en 

konstruktiv och kreativ lär- och utvecklingsmiljö. Det tydliga ledarskapet ses också som 

en avgörande faktor för lärarna i studien för att effektivt kunna motivera elever. Lärarna 

förklarar hur de brottas med en rad både föränderliga och oföränderliga faktorer och 

förutsättningar som har betydelse för deras roll som pedagogiska ledare och 

motivatörer. Steinberg (2013:11) hävdar dock att lärarna själva i stor utsträckning 

faktiskt kan påverka hur framgångsrikt deras ledarskap blir. Både hur lärarna bemöter 

sina elever och vilken attityd de har är sådant som går att arbeta med och utveckla för 

bli en framgångsrik ledare. Flera av lärarna i studien påpekar att de är långt ifrån 

fullärda och att de i det dagliga arbetet alltid kan lära sig något nytt och utvecklas vidare 

mot att bli ännu bättre motivatörer och ledare.  
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6.2 Vidare forskning 

Studiens resultat har bidragit med insikter och nyttiga erfarenheter kring hur lärare kan 

arbeta för att motivera elever. Under forskningsprocessen har många nya frågor väckts 

som skulle vara av intresse att följa upp och studera närmare om tillfälle gavs. Denna 

studie har som bekant haft utgångspunkt i att se motivation ur ett lärarperspektiv och 

undersökt hur lärare ser på begreppet motivation. Av den orsaken skulle det vara av 

intresse att även utgå från elevernas perspektiv för att ta reda på hur de ser på 

motivation och vad det faktiskt är som motiverar dem till lärande. På så vis skulle det 

kunna skapa spännande diskussioner och jämförelser kring lärare och elevers 

uppfattningar om motivation, med resultat som kan tänkas komma bli till stor nytta när 

det handlar om att planera för en undervisning som skapar lust för lärande. En annan 

vinkling som säkerligen skulle ge fängslande resultat om vidare forskning skulle 

bedrivas är att belysa motivationsskapande utifrån ett genusperspektiv. Det finns 

sannolikt skillnader i vad som motiverar och intresserar pojkar respektive flickor till 

lärande. Att undersöka hur lärare hanterar dessa skillnader skulle förmodligen kunna ge 

värdefull information för att minska eventuella motivationsklyftor mellan könen.   

6.3 Metoddiskussion 

Det var en självklarhet för mig att välja den kvalitativa forskningsstrategin för min 

undersökning eftersom att jag ville skapa mig djupare förståelse inom det berörda 

området sett utifrån verkligheten. En nackdel med denna forskningsmetod är enligt 

Denscombe (2000:261) att den är kopplad till forskarens ”jag” och att dennes egna 

övertygelser har betydelse för insamling och analys av data. Att forskaren kommer 

påverka resultatet i kvalitativa studier är något av ett faktum, men jag anser att detta inte 

behöver vara negativt för studien. 

 

Att begränsa antalet intervjuer till ett fåtal är att föredra menar Trost (2010:143). Jag 

valde utifrån den vetskapen att genomföra fyra intervjuer eftersom ett större antal 

intervjuer hade kunnat göra materialet ohanterligt. Jag hade kunnat gå miste om 

avgörande detaljer och dessutom fått problem med att skapa mig en överblick av 

materialet. Analysarbetet kunde nu struktureras upp på ett väl fungerande sätt och jag 

kände att via studiens fyra intervjuer hade det skapats ett tillräckligt brett och intressant 

material för att kunna dra givande slutsatser. Att hålla antalet intervjuer relativt lågt kan 

även ha den fördelen att de ökar möjligheten till att alla intervjuer blir väl genomförda, 

kvalitet ska alltid komma före kvantitet (Trost 2010:144). 

 

Den semistrukturerade intervjun blev mitt redskap för datainsamlande och avsikten med 

att välja just den semistrukturerade intervjun var att jag ville låta informanterna tala fritt 

samtidigt som en viss struktur kunde behållas i intervjuerna. Det gav mig många gånger 

uttömmande svar på intervjufrågorna, vilket troligen bidragit till att göra materialet mer 

intressant. Även analysen av materialet underlättades när det fanns struktur i 
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intervjuerna. Intervjufrågorna gavs inte ut till informanterna innan intervjuerna eftersom 

att avsikten, som tidigare nämnt, var att informanterna i största möjliga mån skulle tala 

av egen erfarenhet och använda sina egna åsikter. Dessa ansåg jag mig nå bäst genom 

spontana svar. Risken med att dela ut frågorna innan intervjuerna bedömdes vara att 

informanterna då kunde pressas till att behöva förbereda sig inför intervjun. Det i sin tur 

hade kunnat leda till mer ”politiskt korrekta” svar eller att informanterna hade svarat på 

ett visst sätt för att försöka vara mig som intervjuare till lags (Stukát 2005:128). 

 

Under intervjuerna användes ljudupptagningar och enligt Trost (2010:61-63,74-79) 

finns både fördelar och nackdelar med att använda sig av dessa. Det kan vara en fördel 

att i efterhand kunna höra igenom intervjun upprepade gånger för att lyssna till detaljer 

som tonfall och ordval samt att det inte kräver att det produceras en stor mängd 

anteckningar under intervjutillfället. Anteckningar kan vara svåra att tyda, göra så att 

det blir svårare att ställa följdfrågor på informanternas svar samt att antecknandet kan 

ses som ett störningsmoment för den som intervjuas. En nackdel med ljudupptagningar 

är dock att det tar lång tid att sammanställa och lyssna till allt material som samlats in.  I 

detta fall så vägde fördelarna med att använda ljudupptagning kraftigt över eftersom det 

viktiga med studien var att alla tankar och åsikter som informanterna hade skulle lyftas 

fram, vilket jag bedömde skulle bli svårt utan ljudinspelningar av intervjuerna. Det 

visade sig också att inspelningarna var avgörande under analysarbetet och till stor nytta 

för presentationen av studiens resultat.  

 

Urvalet av informanter skedde via tidigare kontakter, ett så kallat bekvämlighetsurval 

(Trost 2010:140). Det medförde att intervjuerna genomfördes med tidigare bekanta 

personer, vilket skulle kunna ses som en nackdel då det kan påverka hur jag tolkar 

materialet. Urvalet gynnade däremot intervjusituationerna som enligt mig upplevdes 

avslappnade och det bidrog antagligen till mer uppriktiga intervjuer. Det kan ha gjort att 

informanternas erfarenheter och tankar på ett djupare plan lyftes, vilket var målet med 

den här studien. 
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Bilagor 

Bilaga 1:  

 

Intervjuguide 

Bakgrund 

 Vilken  lärarexamen har du?  

 Hur länge har du varit verksam som lärare? 

 

Motivation 

 Vad är dina tankar kring begreppet motivation? 

 Vilka faktorer känner du påverkar elevers motivation till lärande? Positiva och 

negativa. 

* Kan du som lärare påverka dessa? Hur? 

 Hur viktigt anser du att motivation är för att dina elever ska lyckas i skolan? 

 

Motivationsskapande arbete 

 Vad innebär motivationsskapande arbete (motivationsarbete) i skolan för dig?  

 På vilka olika sätt arbetar du för att öka elevernas motivation till lärande? 

 

Lärarens roll i motivationsarbetet 

 Vilka egenskaper och kompetenser anser du är viktiga för att kunna vara en god 

pedagogisk ledare och motivatör? 

 Hur ser du på din egen roll när det kommer till att motivera dina elever? Stor/liten?  

* Är det din uppgift att motivera eleverna eller har de redan motivationen som krävs för 

skolarbete? * Vem bär ansvaret för att eleverna är motiverade? 

 Vilka förutsättningar krävs för att det ska vara möjligt för dig att kunna motivera 

dina elever och bedriva motivationsarbete? 

*Kan du som lärare påverka dessa förutsättningar? Hur? 

Inre och yttre motivation 

 Alla elever kan förståeligt inte vara genuint intresserade och motiverade till allt 

som de ställs inför i skolan, hur hanterar och arbetar du som lärare utifrån detta 

faktum? 

 Hur ser du på förhållandet mellan inre och yttre motivation? 

* Hur arbetar du för att höja den inre respektive yttre motivationen? 



 

Miljöns påverkan på elevers motivation 

 Vilken betydelse har enligt dig klassrumsklimatet på elevers motivation? 

 Hur arbetar du för att skapa ett gott klassrumsklimat som kan leda till ökad 

motivation? 

 

Stödja eleverna 

 Hur stödjer du dina elever för att de ska kunna hantera misslyckanden? 

 Hur stödjer du dina elever för att de ska få uppleva framgång? 

 Hur visar du dina elever att du har positiva förväntningar på dem och på vad de kan 

klara av i skolan? 

 Vilken sorts feedback använder du och anser fungerar bäst för att stödja och 

motivera elever? 

Kunskap kring motivation och motivationsarbete 

 Känner du att du besitter den kunskap som du vill ha och behöver för att kunna 

motivera dina elever? 

* Om ja, hur har kunskapen kommit till? Lärarutbildningen, vidareutbildning, av erfarenhet? 

* Finns det något som du skulle vilja lära dig mer om inom detta område? 

 Har din syn på begreppet motivation och motivationsarbete förändrats under de år 

du varit verksam som lärare? 

* Hur? Vad tror du förändringen beror på? 

 

Finns det något mer som du vill tillägga? 


