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Abstract 

 

This qualitative study concerns motivation from both a teacher and a student perspective. The aim of 

this study is to illuminate how a few teachers work with motivation in mind when they plan their 

education. This study also aims to understand what these teachers are lacking in terms of resources et 

cetera to be able to motivate their students even further. The result is based on semi-structured 

interviews with three teachers and four 4th grade students. The result show that the social aspects of 

school have a huge impact on a student’s motivation, whether it is the home environment, the peers or 

the teacher. The results also show that both students and teachers believe that an increased use of 

technology would contribute to a higher motivation regarding school work.  

 

 

Nyckelord: Lust att lära, lärare, föräldrar, nyfikenhet, återkoppling 
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1 Inledning 

Att elever är omotiverade när det kommer till skolarbeten är inte ovanligt i Sverige idag. 

Enligt Sveriges Kommuners och Landstings enkät som publicerades 2014, fick frågan 

”Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer” det lägsta resultatet i 

jämförelse med resterande frågor och var även det resultat som varierade mest sett till 

olika kommuner (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). Alla som har arbetat inom 

ett pedagogiskt område har troligtvis stött på minst en elev som saknat lusten att lära. 

Under min lärarutbildnings praktikperioder har jag själv kommit i kontakt med såna 

elever. 

 

Lozic (2015) berättar om olika faktorer som påverkar elevers motivation. Bland dessa 

nämns vikten av lärarens förväntningar på eleverna som en av de viktigaste faktorerna. 

Detta är väldigt relevant eftersom en omotiverad elev som inte presterar, i sin tur kan 

skapa lägre förväntningar hos läraren när det kommer till eleven i fråga. Detta gör att 

eleven hamnar i en slags ond cirkel där högre förväntningar behövs för att skapa 

motivation.  

 

Lozic (2015) beskriver även vikten av inre motivation; att eleverna gör saker för sin egen 

skull för att de är intresserade av innehållet, samt att de ser utmaningar som någonting 

positivt. Elever med låg motivation har dock inte detta synsätt, utan har snarare känslan 

av att inte kunna möta en utmaning. Detta beror på tidigare misslyckanden menar 

författaren, och därför är det av ytterst vikt att höja elevens självkänsla. 

 

Jag kommer att titta på hur man anpassar innehållet i undervisningen för att motivera 

elever och skapa intresse kring undervisningsinnehållet. Clark och Kamhi (2014:299) 

menar att förkunskaper och förståelse är uppenbart viktigt för att elever ska lära sig saker, 

då detta genererar intresse och gör eleven motiverad att utföra uppgiften. 

  



8 

 

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att studera vilka förhållningssätt som tre erfarna lärare i 

mellanstadiet har när det kommer till att motivera elever. Studien syftar även till att 

jämföra lärarnas och fyra elevers uppfattning av vad motiverande undervisning är. 

 

Vad anser lärarna saknas, gällande material och dylikt, för att kunna motivera eleverna 

ännu mer? 

Vilka faktorer anser lärarna påverka elevernas motivation? 

Hur skapar lärarna intresse inför ett nytt arbetsområde? 

Vad är enligt eleverna motiverande undervisning?  
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3 Litteraturgenomgång 

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning kring begreppet motivation. Kapitlet inleds 

med några begreppsdefinitioner och går vidare med olika resonemang på vad inre och 

yttre motivation är för något. Därefter behandlas olika faktorer som påverkar individers 

motivation. Vidare förklaras begreppet IKT och vilken roll det kan ta i skolan. 

 

 Ett sociokulturellt lärandeperspektiv 

Människan formas utifrån sina biologiska förutsättningar samt sina sociokulturella 

erfarenheter. Genom att ta del av varandras erfarenheter så har människan 

förutsättningarna att utvecklas längre än andra varelser på denna planet som inte har 

tillgång till ett språk (Säljö 2014:89). När vi växer upp så formas vi utifrån de intryck vi 

får från vår omgivning. Från att få kontroll över sin egen kropp, lära sig tala ett språk och 

att forma en egen identitet. I denna värld av kommunikation så blir man en del av en 

social gemenskap med normer, regler och värderingar. En första instinkt en människa har 

är att försöka kommunicera med och lära sig av sin omgivning (Säljö 2014:94). När ett 

barn blir en del av den sociokulturella gemenskapen så övergår lärandet till att barnet 

istället blir stöttat av en äldre och mer kapabel person. Denna person ska hjälpa barnet att 

nå sin nästa utvecklingszon, att bygga vidare på sina kunskaper (Säljö 2014:99).  

 

 Ett behavioristiskt lärandeperspektiv 

Föreställningen om det behavioristiska lärandet grundar sig i hur beteenden uppkommer 

och förändras. Forskning inom området har gått ut på att se om man kan ändra någons 

beteende genom att ge dem stimulus, något som motiverar dem till att bete sig på ett visst 

sätt (Säljö 2014:29-30). I forskning om behaviorism så pratar man om två olika varianter 

av betingning: Den klassiska och den operanta betingningen. Den klassiska betingningen 

går ut på att studera beteenden utifrån naturliga och medfödda reaktioner, till exempel en 

hunds dreglande när det får syn på föda (Säljö 2014:29). Den operanta betingningen går 

ut på att ändra beteende, detta oftast genom belöningar. Ett exempel på detta är när man 

tränar ett husdjur att lyda på kommando. Varje gång djuret gör det man vill lära den så 

förstärker man det beteendet med en hundgodis i belöning (Säljö 2014:31). 

 Motivation 

Nyfikenhet och motivation går hand i hand. Ett barn som inte har påverkats av 

skolkulturen har endast nyfikenheten som motivation påstår Dörnyei (2001:50). 

Nyfikenhet är en inre vilja, eller tvång, att utforska något som väckt ens intresse. (Giota 

2001:35). Dörnyei (2001:1) ifrågasätter om det ens finns något som heter motivation, att 

motivation ska ses som ett abstrakt begrepp som beskriver människans tankar och 

agerande. Motivation är ett vagt begrepp: ”A convenient way of referring to what is a 
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rather complex issue” (Dörnyei 2001:1). Författaren anser att motivation bara blir ett 

samlingsnamn för flera olika förmågor och viljor hos en individ. 

 

I Skollagen (SFS 2010:800) står det att skolans undervisning ska syfta till att ge elever 

kunskaper, få dem att utvecklas samt att lära sig saker. Det står även att undervisningen 

ska främja elevers livslånga lust att lära. Lozic (2015) definierar motivation som 

individens önskan att delta i lärandeprocesser. Skolverket (2003) har en vidare definition 

av begreppet och menar att motivation är strävan mot ett personligt mål, man gör något 

för sig själv, för att man vill utvecklas.  

3.3.1 Två utgångspunkter på motivation 

Lozic (2015) skriver att motivation oftast är uppdelat i två kategorier: inre och yttre 

motivation. Den inre motivationen kan definieras likt Skolverkets definition ovan; man 

gör något för sin egen skull, oftast för att man är nyfiken och vill veta mer om saker. En 

individ med hög inre motivation behöver mycket lite, om ens någon, yttre påverkan.  

 

Lozic (2015) Ryan och Deci (2000:56) hävdar att den inre motivationen är en kritisk 

faktor för kognitiv, social och fysiskt utveckling, att denna sorts motivation gör att man 

får lust att agera utifrån sina intressen och till följd öka sina kunskaper och förmågor. 

Vidare beskrivs denna lust som en viktig faktor, inte bara för ungdomar, utan för 

människor i alla stadier i livet. 

 

Yttre motivation syftar till när en individ blir motiverad på grund av något annat. Detta 

ofta i form av en materiell belöning. Denna typ av motivation är den vanligaste i vår 

vardag, särskilt hos barn som börjat skolan. Den inre motivationen dämpas i och med de 

sociala krav som ställs på barnen när man har för höga förväntningar på dem, exempelvis 

gällande skolresultat. Denna tendens, att den inre motivationen blir svagare, blir tydligare 

för varje årskurs (Ryan och Deci 2000). 

 Motivationsteorier 

Eftersom motivation är, som tidigare nämnt, ett abstrakt begrepp som innefattar en mängd 

olika faktorer, så har man försökt att lokalisera de viktigaste nyckelfaktorerna som 

motiverar individer. Dörnyei (2001:9) skriver att problemet med att lokalisera dessa 

nyckelfaktorer är att olika forskare har kommit fram till olika svar på vilka faktorer som 

är viktigast. Detta har lett till att man kommit på olika teorier som ger en bild av de 

byggstenar som skapar motivation. Dörnyei (2001:12) skriver att det har uppstått ett 

problem då dessa olika teorier ignorerar varandras tankegångar och förklarningar vilket 

leder till att man ändå inte har en klar bild av vad motivation är. Författaren skriver vidare 

att dessa teorier inte passar att applicera i en klassrumsmiljö eftersom mycket sker 

samtidigt att det skulle vara omöjligt för någon teori att fånga dess komplexitet. Därför 

skulle man, i en skolmiljö, behöva skapa en detaljerad teori som representerar många 
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olika perspektiv. Nedan så redogörs för två teorier som belyser faktorer som är viktiga 

för att skapa motivation i skolan. 

 

Förväntan-värde-teorin 

Enligt denna teori så drivs människan av två faktorer för att bli motiverad till att utföra 

olika uppgifter. För det första så påverkas man av sina förväntningar av vad man faktiskt 

klarar av och för det andra vilket värde man sätter på att lyckas genomföra uppgiften. Om 

en elev skulle uppfatta chansen att lyckas bra på ett prov som stor, och uppskattar värdet 

på att klara provet som högt, så kommer eleven vara mer motiverad att försöka prestera 

bra (Dörnyei 2001:10-11). 

 

För att bättra på elevens självbild och tro på sin förmåga så kan läraren ge återkoppling 

som känns uppriktig och viktig. Detta i syfte att hjälpa eleverna att bibehålla höga 

förväntningar på sig själv efter en dålig prestation. Stensmo (2008:150) beskriver 

återkoppling som ett sätt för läraren att vägleda eleven till ett bättre resultat. Detta kan 

ske genom att antingen ge eleven bekräftelse när hen gjort något på rätt sätt eller genom 

att korrigera elevens metod om den ses som avvikande. 

 

Jenner (2004:46) berättar om vikten av att eleverna ser värdet i att lära sig någonting. En 

klassisk fråga man kan få från en omotiverad elev är: ”Varför ska jag kunna det här?”. 

Författaren skriver att det egentliga motivationsarbetet är kunna svara på dessa frågor när 

de dyker upp och menar vidare att det är viktigt att kunna sätta sig in i elevens situation. 

Det som kan kännas värdefullt och eftersträvansvärt för pedagogen är många gånger inte 

eftersträvansvärt för eleven (Jenner 2004:46). 

 

Attributionsteorin 

Syftar till hur en individs motivation påverkas av hur hen utvärderar sina metoder och 

resultat efter antingen framgång eller misslyckande. Denna förmåga är avgörande för en 

individs motivation att påbörja nya uppgifter i framtiden. I skolmiljö så är elevens 

förmåga utifrån ansträngning avgörande för motivationen. Har eleven ansträngt sig 

mycket inför en uppgift men ändå får dåligt resultat så skadar detta motivationen mer än 

vad ett dåligt resultat på grund av låg ansträngning skulle göra (Dörnyei 2001:11). 

 

Jenner (2004:52) skriver om människans behov att alltid söka förklarningar och göra 

tolkningar av sitt egna och andras beteende. Författaren skriver vidare om att vi antingen 

ser oss själva som aktörer eller offer i ett skeende. Man gör en bedömning om problemet 

är en själv eller någon annan (Jenner 2004:51). 

 

En elevs självbild ändras till följd av dennes framgångar och misslyckanden. Varje elev 

ska få möjligheten att erfara framgång under något område. Det är lärarens ansvar att 

uppmuntra eleven och skapa klassrumssituationer där även lågpresterande elever kan 
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känna sig framgångsrika och kompetenta. Jenner (2004:59) påstår att man måste anpassa 

målen och uppgifterna utifrån varje elevs förmåga för att möjliggöra elevernas känsla av 

framgång i skolan.  

 

 Motivationsskapande faktorer 

I detta kapitel beskrivs olika faktorer som vetenskapen hävdar påverka motivationen. 

3.5.1 Lärarna och föräldrarna 

Det finns många olika faktorer som påverkar elevers motivation. Fitch (2013:3) hävdar 

att läraren är viktig för elevers motivation, särskilt i de högre åldrarna i grundskolan. 

Enligt elever så är läraren den absolut viktigaste faktorn för lusten att lära (Skolverket 

2003:34). Det är vissa förmågor som ses som särskilt viktiga för att vara en bra lärare. De 

ska visa tilltro till elevernas förmåga. De ska ha kunskaper om sina ämnen. De ska vara 

lyhörda och kunna förstå och förklara bra när en elev har svårt att förstå. Läraren ska 

kunna anknyta undervisningsinnehållet till verkligheten och engagera eleverna till 

utmanande samtal om innehållet (Skolverket 2003:34). I en studie såg man en korrelation 

mellan lärare med särskilda egenskaper och motiverade elever. En motiverande lärare 

skulle bland annat vara bra på att ge återkoppling som ger eleverna självförtroende, ge 

lagom mycket skolarbeten och respektera eleverna. Studien visar även att lärare som bryr 

sig om sina elever och har en god relation med dem ökar deras engagemang och 

motivation (Montalvo, Mansfield och Miller 2007:144-145). Detta är enligt Dörnyei 

(2001:36) något som är viktigt för att effektivt kunna bedriva motivationsarbete. Läraren 

ska också ha höga förväntningar på eleverna, detta oberoende av elevernas tidigare 

resultat och prestationer. Om en lärare har låga förväntningar på en elev så finns det en 

risk för att eleven själv övertar denna uppfattning om sig själv (Stensmo 2008: 156). 

Dessa höga förväntningar leder, enligt Dörnyei (2001:35), ofta till bättre resultat medan 

låga förväntningar leder till dåliga resultat. 
 

Thomos och Wery (refererad i Lozic 2015) trycker på hur viktigt det är för eleven att 

föräldrarna är involverade i dennes skolgång. Föräldrarna spelar en stor roll för barnens 

tillit till sina förmågor och även till deras inställning till skolan generellt (Skolverket 

2003:55). Föräldrarnas erfarenhet av skolan har stor påverkan på elevernas inställning till 

undervisning. Föräldrar med positiva erfarenheter har barn som är skolmotiverade och 

kontakten mellan skolan och föräldrarna är oftast mycket positiv (Andersson 2003). 
 

I en studie fokuserad på föräldrars roll vid hjälpandet av barns hemläxor så fann man att 

lärare anser att föräldrar är viktiga för att motivera eleverna när de är hemma (Madjar, 

Shklar och Moshe 2016:173). Studien visade att föräldrar som är engagerade i att hjälpa 

sina barn med läxorna kan ta till olika metoder för att se till att de blir gjorda. När 

föräldern är tydlig med regler och har skapat ett system för hur läxorna ska göras så ökade 

elevens resultat och motivation. Dock så varnar man för att man kan få motsatt effekt om 
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man har för mycket uppsikt över barnets utförande av läxorna (Madjar, Shklar och Moshe 

2016:174). 

3.5.2 Återkoppling 

Återkoppling berör information om en persons prestation eller kunskaper (Hattie och 

Timperley 2007:81). Författarna skriver att återkoppling kan komma från olika håll; en 

lärare som ger ett rättande svar, en klasskamrat som löst problemet på ett annat sätt eller 

en bok som bidrar med kompletterande information.  

 

Återkopplingen spelar stor roll för elevers motivation menar Hattie och Timperley (2007: 

104) och detta måste ske i rätt skede för att ha rätt verkan. Författarna menar att 

återkoppling ska ges när en elev har missuppfattat kontexten av uppgiften, inte när eleven 

inte förstår något alls. De skriver att återkoppling som ges när eleven har kommit igång 

med arbetet, men på vägen kört fast, oftast är motiverande. Om återkoppling istället ges 

vid tillfällen där eleven inte förstår kontexten överhuvudtaget, så kan återkopplingen 

istället ha motsatt effekt och den riskerar att minska motivationen. Den återkoppling som 

visat sig var mest effektiv är, enligt Hattie och Timperley (2007:84), den som eleverna 

får från video, ljud och dator.  

 

3.5.3 Undervisningens struktur 

I en nationell kvalitetsgranskning, utförd av utbildningsinspektörer, hade man elevers lust 

att lära i fokus (Skolverket 2003:7). I granskningen fann man att undervisning som ger 

utrymme för känsla, tanke och upptäckarglädje bidrar till att elever har större lust att lära. 

Här rapporterar man också att varierande undervisningsmetoder också ökar motivation, 

bland annat olika sorters grupparbeten. Fokus på reflektion och samtal om strategier för 

att lösa olika problem är också en bidragande faktor (Skolverket 2003:14-15). Elever har 

visat stort engagemang när de fått arbetat i en miljö där man fokuserar på att beskriva och 

reflektera istället för att göra rutinmässiga uppgifter i en arbetsbok (Skolverket 2003:15). 

Rapporten beskriver också att elevernas lust att lära ökar om de får möjligheten att visa 

upp sina resultat för sina klasskamrater samt förklara hur de kommit fram till sina resultat. 

 

En stor bidragande faktor till att bli motiverad att lära sig saker, är det faktum att faktiskt 

känna att man kan och förstår. Att man sedan bygger vidare på sin kunskapsgrund, samt 

känner att man kan hantera och bibehålla denna nya kunskap, är i sig självt motiverande 

(Skolverket 2003:26). Dock menar Skolverket att vissa villkor måste uppfyllas för att en 

individ ska kunna få den tillit som behövs för att bygga på sin kunskap på det här sättet. 

Elever måste känna att de kan lyckas för att bli motiverade, men samtidigt inte mötas av 

ständiga misslyckanden för att kunna behålla sin motivation. Det är en svår balansgång 

mellan att göra utmanande uppgifter och motivera elevernas motivation (Skolverket 

2003:26). Det är viktigt att göra uppgifter som eleverna kan lösa med rimlig ansträngning. 

Om uppgifterna är för lätta så kan de kännas meningslösa, men de ska inte heller vara för 
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svåra då detta kan skapa ångest hos eleverna (Skolverket 2003: 26) För att väcka 

elevernas motivation inför en utmanande uppgift så måste man väcka elevernas 

nyfikenhet; man ska ”sälja” uppgiften (Dörnyei 2001:53). 

 

Skolarbeten måste kännas relevanta och begripliga. Känslan av att äntligen förstå något 

som man tidigare haft problem med är oerhört motivationshöjande (Skolverket 2003:29). 

I Skolverkets rapport skriver man om hur viktigt det är att ta vara på elevers förkunskaper 

i undervisningen eftersom det blir lättare att ta till sig nya kunskaper inom ett område då. 

Här menar Skolverket att det är lärarens uppgift att försöka kartlägga varje elevs 

svagheter, styrkor och svårigheter i ett så tidigt skede som möjligt för att undvika att 

motivationen går förlorad (Skolverket 2003:29). Att lokalisera dessa behov och skapa rätt 

förutsättningar för eleverna, är en lärares svåraste uppgift enligt Lindström och Pennlert 

(2012:42). Att förstå syftet med undervisningen är också viktigt enligt Skolverket 

(2003:30); om en elev fastnar i en uppgift så kan hens motivation att fortsätta med 

uppgiften minska om hen inte förstår varför hen gör uppgiften.  

 

Undervisningsmetoder måste vara varierande för att motivera. Eleverna ska inte veta vad 

de ska göra och på vilket sätt de ska arbeta innan de ens har gått in i klassrummet 

(Skolverket 2003:30). En större flexibilitet gällande förkunskaper, förförståelse och 

intressen bidrar till högre kvalitet på utbildning (Skolverket 2003:55). Vidare skriver 

Skolverket att undervisningen ska vara varierande gällande ”såväl innehåll som, 

arbetssätt, läromedel och arbetsmateriel”, och att även om de nationella målen gäller alla 

elever så betyder inte det att vägen dit måste vara den samma. 

 

I Skolverkets rapport kom man fram till att eleverna finner undervisning där de kan vara 

med och bestämma upplägget som roligt. Inflytande väcker trygghet och mod, därför ökar 

motivationen i ett demokratiskt klassrum (Skolverket 2003:31). Lindström och Pennlert 

(2012:43) säger att elevinflytande inte ska stå i motsats till skolans kunskapsmål, men att 

man genom dialog med eleverna kan nå dessa mål tillsammans. Författarna förklarar att 

elevinflytande inte endast bör ske i starten av nya moment, utan eleverna måste ha 

möjligheten att påverka genom hela lärandeprocessen (Lindström och Pennlert 2012:43). 

Självbedömning är en viktig del av elevens lärande skriver Skolverket (2003:31). Att 

själv reflektera över och bedöma sina prestationer utifrån kunskapskrav och syfte, bidrar 

till att man får grepp om sitt eget lärarande. 

 

3.5.4 God arbetsmiljö 

En god arbetsmiljö är stommen för att väcka lust till lärande. När den sociala relationen 

mellan lärare och elev, samt elever emellan, är god skapas förutsättningarna för en trygg 

skolmiljö (Skolverket 2003:34). Gruppstorleken har stor betydelse för arbetsmiljön, 

eftersom elevantalet har betydelse för hur mycket tid läraren kan spendera med varje elev. 
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Detta lägger grunden för vilka relationer läraren har möjlighet att skapa med eleverna 

(Lindström och Pennlert 2012:46). 

 

3.5.5 IKT 

IKT, eller Informations- och kommunikationsteknik, är ett vitt begrepp som involverar 

användning av elektronisk teknologi i undervisningssyfte (Skolverket 2011:17). Det finns 

ett antal olika argument för att man ska introducera IKT i skolan: För att modernisera 

skolan, effektivisera lärares planering samt för att underlätta elevers lärande och 

måluppfyllelse (Skolverket 2011:17). 

 

I ett IKT-projekt som tog plats i Falkenbergs kommun mellan 2007-2010 har 76% av de 

svarande eleverna hävdat att projektet ökat deras lust att lära (Tallvid 2010:41). Projektet 

gick ut på att alla elever på de involverade skolorna skulle ha tillgång till en varsin dator 

under projektets gång. Resultaten visar att både lärarnas och elevernas motivation har 

ökat, när det kommer till både den inre och yttre motivationen. Den yttre genom att 

eleverna fått disponera en egen dator, och den inre till följd av en estetisk förbättring på 

arbeten samt en mer effektiv arbetsprocess (Tallvid 2010:43). 
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4 Material och metod 

I detta kapitel beskrivs de val som varit grunden till hur undersökningen gått till, samt 

vilka metoder som används för insamling och analys av datat. 

 

 Forskningsstrategi 

Jag har genomfört en kvalitativ fallstudie där jag använde mig av intervjuer som metod 

för att samla in det data som behövs. Eftersom undersökningen grundades på lärarnas och 

elevernas personliga uppfattningar krävdes en metod som kunde ge en fördjupad 

förståelse för dessa erfarenheter.  

 

Valet att göra intervjuer istället för andra metoder, så som enkäter, var på grund av det 

faktum att jag ville få tillgång till mer personlig data. Denscombe (2010:174) skriver att 

intervjuer passar bra när man vill ha åsiktsorienterad data. Författaren skriver vidare att 

man vanligtvis använder enkäter vid mindre undersökningar men att det är svårt att få 

svar på frågor som har att göra med känslor, åsikter, känsliga ämnen osv. Eftersom denna 

undersökning är buren av just den typen av information, kändes intervjumetoden därför 

mest lämplig. Analysen har fokus på subjektiva erfarenheter hos lärare och elever, för att 

se vilka metoder som fungerar för de olika parterna och om dessa skiljer sig åt. 

 Urval 

Jag gjorde ett bekvämlighetsurval där jag kontaktade lärare jag var bekant med sen 

tidigare. Jag gav dem kort information om intervjuernas syfte och hur jag skulle hantera 

datat. Jag lät dem även bestämma när intervjuerna skulle ske, för att de skulle kunna 

förbereda sig och på så sätt undvika stressfaktorer. Intervjuerna för både lärare och elever 

skedde under vårterminen 2016. 

4.2.1 Lärarintervjuer 

Totalt tre lärare som arbetar på två olika skolor i samma samhälle intervjuas. Två av dem 

arbetar i en fjärdeklass och en arbetar i en sjätteklass. Lärarna och eleverna  tilldelas andra 

namn i denna studie för att försäkra anonymitet. 
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Tabell 1: Översikt om lärarnas bakgrund 

Lärare Utbildning Verksam som lärare 

Anna Matematik/Idrott kompetens 1-

Gymnasium 

6 år 

Berit Grundskollärarexamen 1-7 

Svenska-So + musik kompetens 

22 år 

Sofia Grundskollärarexamen 1-7 

Matte/NO/Svenska/Bild/Teknik/Engelska 

kompetens 

15 år 

    Tabellen visar att samtliga lärare har lärarexamen och har varit verksamma i 6-22 år. 

 

4.2.2 Elevintervjuer 

Efter lärarnas intervjuer så intervjuades en grupp om fyra elever som samtliga går i 

årskurs 4. 

 

Urvalet av elever gjordes i samråd med deras lärare för att få en blandad grupp gällande 

elevernas kunskapsnivå. Eleverna har inte heller några diagnostiserade 

inlärningssvårigheter, eftersom fokus för undersökningen ligger på motivation hos elever 

utan dessa svårigheter. Eleverna intervjuades i grupp för att öppna för diskussion och 

därav mer data.  

 

 Intervjuer 

Intervjuerna skedde i semi-strukturerad form (Denscombe 2010:176). Detta betyder att 

jag som intervjuar inte är låst till min intervjuguide, utan är flexibel i både frågeordning 

och hur mycket jag låter lärarna och eleverna tala fritt. Med motivation i fokus var 

intervjufrågorna specifikt anpassade och utformade till elever och lärare.  

 

Intervjuerna spelades in för att underlätta analysen. Detta gjordes för att fokus under 

intervjun skulle ligga på samtalet och inte på att skriva ner det som sas. Denscombe (2010: 

194) skriver att även om man kan försöka lita på sitt minne när man ska fånga en 

diskussion så kan detta bli ett problem eftersom att människans minne anses vara 

opålitlig.  
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En intervjuguide (se bilaga 1,2) användes för att organisera och dela upp 

forskningsfrågorna (Kvale 1997: 121). I min undersökning användes en intervjuguide 

med ett flertal frågor kring personliga erfarenheter och åsikter som utgångspunkt. Målet 

var att hålla en avslappnad intervju där frågorna stimulerade till ett positivt samspel 

mellan mig och de intervjuade (Kvale 1997:122). Att hålla en tydlig struktur genom hela 

intervjun hjälpte mig sedan att strukturera datat under min analys. 

4.3.1 Genomförande 

Innan ljudinspelningen startade gavs lärarna och eleverna kort information kring studiens 

syfte, samt hur ljudinspelningarna skulle hanteras i analysdelen. Därefter gavs de en kort 

genomgång på hur intervjuguiden var upplagd och vilka ämnen som skulle diskuteras. 

Sedan frågades den intervjuade om denne hade några frågor och funderingar innan 

intervjun började. Intervjuerna varade cirka 20 minuter (Kvale 1997:120). De intervjuade 

fick avslutningsvis frågan om det fanns något som de ville tillägga och sedan gjordes en 

sammanfattning om samtalet (Kvale 1997: 120). 

 Forskningsetiska överväganden 

Denna studie följer de krav som ställs på forskare i God forskningssed, samt de fyra 

huvudkraven som ställs på forskningen i Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1990:7-14). Dessa fyra krav är: 

 

 Informationskravet 

Deltagarna blev informerade om allt som hade med deras medverkande att göra i 

samband med att jag kontaktade dem.  

 

 Samtyckeskravet 

Samtliga deltagare gav samtycke när de tackade ja till intervjun. 

 

 Konfidentialitetskravet 

Detta krav innebär att alla uppgifter om studiens deltagare är konfidentiella. I 

studien så gjordes lärarna anonyma genom att tilldelas fiktiva namn. Uppgifter så 

som ort, arbetsplats och andra personliga uppgifter utelämnades i studien.  

 

 Nyttjandekravet 

Efter att intervjuerna avslutats så har all information om deltagarna sparats där 

endast jag har tillgång till den. 

 Analysmetod 

De ljudinspelningar som gjordes stod som en garanti för att inte gå miste om viktig data 

och för att undvika missförstånd gällande uttalanden. Detta förhindrade att egna 

tolkningar av datat kunde undvikas.  
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När allt material hade transkriberats så genomlyssnades intervjuerna igenom igen för att 

säkerställa att min transkription stämde överens med vad som faktiskt sas. Sedan lästes 

transkriptionerna igenom noggrant för att leta mönster och för att strukturera datat under 

kategorier samt underkategorier. Denna typ av kategorisering underlättade kopplingar till 

studiens frågeställningar. Bland dessa kategorier fanns en som handlade om lärarnas och 

elevernas syn på motivation, en annan om föräldrarnas och lärarens roll för elevernas 

motivation, och en tredje om vilka arbetssätt som lärarna har använt sig av.  

  



20 

 

 

 

5 Lärares och elevers åsikter 

Här redovisas de intervjuer som gjordes med lärare och elever kring undersökningens 

frågeställningar 

 Lärarnas synpunkter 

I detta kapitel redogörs lärarnas synpunkter på begreppet motivation och vilka, enligt 

deras åsikter, faktorer som bidrar med att motivera elever. 

5.1.1 Motivation 

Sofia menar att motivation är kopplat till att eleverna känner ett syfte med 

undervisningen; att de har en klar uppfattning om vilken användning de kommer att ha 

av sina nya kunskaper. 

 

Motivation för mig innebär att man själv känner att man vill göra någonting, att man ser att man 

kommer ha nytta för det längre fram. För barn är det svårt att se det. Det handlar om att få dom att 

få förståelse för varför man ska kunna saker, att det ska komma inifrån. (Sofia) 

 

Annas uppfattning av motivation är att man ska vara driven mot ett mål, medan Berit 

sammanfattar motivation med orden: Lust, nyfikenhet, vilja. 

5.1.2 Belöningssystem 

Alla lärare jag intervjuade har någon gång använt sig av belöningssystem. Anledningen 

till att de har använt sig av detta är för att de tror att man kan väcka den inre motivationen 

med hjälp av yttre motivation. Berit har använt sig av yttre motivation i syftet att få 

ointresserade elever att prova på något nytt, men att det inte är en metod hon använder 

regelbundet. Ibland kan hon dock ge eleverna utmaningar: 

 

Jag var på en utbildning i fredags. Och då sporrade jag eleverna genom att vi kunde hitta på något 

kul om det skötte sig när de hade vikarie. Och det var väl mer en möjlighet för dem att visa att de 

kan klara det. (Berit) 

 

Dock så varnar Berit för att särbehandla elever och ge individuella belöningar då hennes 

erfarenhet är att det oftast leder till bråk kring orättvisor. Anna, precis som Berit, tycker 

att man kan använda sig av belöningssystem för att försöka komma åt den inre 

motivationen. Anna är dock skeptiskt till vissa metoder, bland annat belöningar utifrån 

skolresultat som sker i hemmet. 

 

Till exempel det här med att föräldrar ger pengar till sina barn för varje godkänt betyg. I det fallet är 

det kanske inte pengarna i sig som motiverar, utan snarare vad eleverna kan göra för pengarna. Det 
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är ju bättre med kunskap, att man tycker det är roligt att lära sig grejer, det är ju det vi vill lära dom. 

Inte att man får pengar för det. (Anna) 

 

Även Anna använder sig av belöningssystem i klassrummet ibland. För att skapa och 

bibehålla en god arbetsmiljö.  

  

Man kan säga att ”Nu har ni skött er bra så nu kan ni få använda datorerna dom sista 10 minuterna”. 

Det kan man säga för att… Det har ju kanske inte med hur mycket de räknar och så men just för 

arbetsron så kan ju det vara motiverande. (Anna) 

 

Hon menar vidare att det inte är belöningen i sig som ska vara det positiva, utan snarare 

att vänja eleverna vilket arbetsklimat som kan vara belönande. Berit är även skeptisk till 

huruvida yttre motivation bidrar till djupare kunskap eller inte. 

 

Ne, och ingen djupare motivation som håller sig kvar. Om man visar att innehållet är kul och kan 

användas i vardagen så tror jag att man kan skapa en motivation som håller sig kvar för resten av 

livet. (Berit) 

 

Motsatsen till belöningssystem är straffsystem, vilket också används i skolan, men lärare 

Sofia tycker inte att det är lönsamt att använda sig av bestraffningar för att motivera 

elever. Sofia har använt sig av olika sorters belöningssystem, och även hon menar att det 

syftar till att väcka inre motivation hos eleverna. Sofia ser yttre motivation som en sätt att 

få eleverna att göra det de ska de gånger de inte förstår syftet av uppgiften.  

 

Jag har kört med en bönburk som fylls på med bönor när en elev har gjort någonting bra, och när 

den blir fylld så gör vi något roligt. Då när de själva inte känner att de vill göra någonting så kan 

man få dem att göra det i alla fall med hjälp av yttre motivation. (Sofia) 

 

Sofia menar att en elev som är omotiverad ändå måste göra uppgifterna och att man får 

försöka motivera eleven inför nästa uppgift istället.  

 

5.1.3 Föräldrarnas roll för motivationen 

Nedan redovisas lärarnas åsikter om föräldrarnas roll i skolan. Hur föräldrarnas beteende 

och åsikter påverkar barnens motivation.  

 

Anna säger att föräldrarna är förebilder för sina barn och att studier visar att föräldrar som 

läser hemma för sin egen skull gör eleverna intresserade av läsning. Anna jämför intresse 

för läsning med intresse för fritidsaktiviteter: ”Om pappa spelar hockey kommer ju ungen 

dras lite grann mot hockey och så vidare. Då handlar det ju om att visa att skolan är viktigt 

och att intressera sig för vad ungen gör i skolan”. Berit menar att detta även gäller för 
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vuxna: ”Om någon frågar mig om min träning och visar ett djupare intresse för det så blir 

i alla fall jag motiverad”.  

 

På frågan om föräldrarnas roll ändras beroende på elevernas ålder så svarar Anna att det 

känns som att eleverna är mer nyfikna när de är yngre, men att nyfiken dör när de blir 

äldre. Anna har en teori kring detta fenomen. 

 

Då är de från grunden nyfikna. Sen vet jag inte, sen så ökas kraven på dem höjs ju hela tiden och jag 

tror att många ger upp så fort det blir för mycket krav. Där tror jag att föräldrarna spelar stor roll. 

Det är bara att ta det här som till exempel konflikter hemma. Det sker konflikter i hemmet för att 

man ställer krav på sitt barn och då blir det konflikter när barnet inte uppfyller dessa krav. Jag tror 

att det ställs mindre och mindre krav numera eftersom att… Ja men om man är någonstans och ungen 

inte gör som man vill så sätter man en iPad i knät på honom istället för att ta en konflikt med dem… 

Många elever ger bara upp idag och motivationen blir ju låg om de inte är vana vid att stöta på 

motstånd och ger istället upp. Då hamnar de i den här fällan av att ”jag kan inte, jag är dålig”. Då 

intalar dem sig det istället. Jag tror att konflikter i hemmet ha mer sånt. (Anna) 

 

Berit ser föräldrarna som en tillgång och hon känner stor vikt vid att samarbeta med dem. 

Även hon trycker på vikten av att ha engagerade föräldrar. 

 

Föräldrar som trycker på skolans vikt är ju en stor fördel. Sen har man haft föräldrar som inte bryr 

sig. Som ifrågasätter varför man skall lära sig ett visst material. Varför ska man kunna det där? Det 

där kan inte jag och det går bra för mig ändå. Det är det som är tråkigt, men tack och lov så är de 

inte många. (Berit) 

 

Berit ser också en skillnad i föräldrarnas roll i skolan under olika åldrar hos eleverna. Hon 

ser att föräldrarna tar större ansvar gällande läxor och kläder, och att barnen kommer i 

tid. Hon tror dock att föräldrarna försöker att hjälpa till när deras barn blir äldre men att 

de kanske inte alltid får för sina barn. Hon säger dock att föräldrarnas engagemang alltid 

är viktigt för barnen, oavsett ålder. 

 

Sofia ser det även som viktigt att föräldrarna finns där och stöttar eleverna när de har det 

jobbigt med en uppgift istället för att säga att de själva inte kan uppgiften. När det kommer 

till huruvida föräldrarnas roll ändras beroende på ålder, menar Sofia att behovet hos 

eleverna fortfarande finns kvar när de är äldre. Dock så finns det ett annat problem; ju 

högre upp i åldrarna man kommer, desto mindre kan föräldrarna hjälpa till där hemma. 

Detta menar hon beror på att innehållet och metoderna ser annorlunda ut nu än vad de 

gjorde när föräldrarna gick i skolan. Detta har ingenting att göra med föräldrarnas 

utbildningsnivå menar hon, utan har snarare med att föräldrarna kanske inte har kvar vissa 

kunskaper.   

 

Jag brukar hjälpa föräldrarna genom att skicka hem instruktioner eller göra Youtube-videos för att 

förklara hur vi gör i klassrummet så föräldrarna kan hjälpa  

sina barn. Framförallt i matte. (Sofia) 
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Ur en elevs perspektiv så kan man se en tydlig gräns när eleverna vill bli mer 

självständiga, menar Sofia. I årskurs fem och sex har hon sett en tydlig gräns, en 

brytpunkt, där eleverna vill göra saker själva. 

 

5.1.4 Arbetssätt 

I denna del så redogör lärarna för de arbetssätt de använder sig av för att öka motivationen 

hos sina elever. 

 

Sofia tror på tydlighet och samarbete med eleverna för att öka motivationen inför ett 

arbete. Hon försöker se till att hennes undervisning har någon form av 

verklighetsförankring och att få en variation för både eleverna och sig själv.  

 

Generellt sett så skriver jag ner målen, varför, hur de har användning för det i verkliga livet. Sen 

skriver vi ner vilka förmågor vi ska träna på. Sen får eleverna bestämma hur vi ska göra för att nå 

målen och träna förmågorna. Sen brukar jag fråga hur de vill att jag ska kolla deras förmågor, till 

exempel tipsrunda, frågesport. Kahoot. Mycket IT. Sen bygger jag upp hela temat utifrån deras 

önskemål. Det ökar motivationen hos dem. 

 

Sofia brukar även anpassa syfte och mål från läroplanen på ett sätt som eleverna förstår. 

Hon tycker att läroplanen bör vara mer anpassad, inte bara för eleverna, utan även för 

föräldrarna.  

 

Anna jobbar för att väcka elevernas nyfikenhet när hon börjar med ett nytt område. En 

pedagogik som grundar sig i att väcka elevernas intresse verkar vara något som hon tycker 

är viktigt.  

 

Nyfikenhet är ju verkligen inre motivation och är mycket bättre än att jag bara står där och har en 

genomgång på ett innehåll som en föreläsning. (Anna) 

 

Anna brukar använda sig av experiment, särskilt i NO, för att väcka elevernas intresse 

och nyfikenhet. 

 

Idag så hade vi en NTA-låda [Naturvetenskap och teknik för alla] som handlade om ”flyta” eller 

”sjunka” där vi hade diskussioner om vilka saker som flyter och vilka som sjunker. För att väcka 

deras nyfikenhet så gjorde vi ett experiment där jag hade två likadana pärlor som jag la i två olika 

cylindrar med, till synes, samma vätska där den ena flöt och den andra sjönk och där kände jag att 

jag väckte klassens nyfikenhet. (Anna) 

 

I experimenten verkar det vara det okända som får eleverna att bli nyfikna och vilja lära sig mer. 

Viljan att söka svar på de frågor som dyker upp under dessa experiment verkar vara det som Anna 

värderar högst.  
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När en elev är omotiverad, tycker att någonting är tråkigt och ifrågasätter varför kunskap 

är nödvändig att ha, så brukar Anna svara: 

 

 Det spelar ingen roll om ni inte vill göra det här, ni ska kunna det här. Det är ingen som kommer att 

tvinga er till att göra detta när ni blir stor men det ska vara för att ni inte vill, inte för att ni inte kan. 

(Anna) 

 

Detta verkar vara ett mantra som genomsyrar Annas undervisning och enligt henne bidrar 

till ökad motivation och resultat. 

Berit tar gärna vara på elevernas förkunskaper för att motivera dem inför ett nytt 

arbetsområde. Ett gemensamt samtal om ämnet värderar hon högt. Även Berit anser att 

nyfikenhet väcker motivation och att egna erfarenheter väcker viljan att fördjupa sina 

kunskaper. I de estetiska ämnena försöker Berit att vara ”up to date” och grunda sin 

undervisning i saker som är populärt just nu. Hon påpekar även vikten av att våga visa 

eleverna att man faktiskt är insatt och intresserad av ämnet.  

 

Samtliga lärare i denna studie uppfattar det som riktigt utmanande att motivera en enskild 

elev som har problem. Berit säger att hon brukar försöka finnas där för eleven. ”Peppa” 

och ”stötta” är hennes ledord under intervjun och detta visar på att hon verkligen vill vara 

där för eleven och inte ger upp så lätt. Hon beskriver en pedagogik där hon anpassar sig 

efter varje elevs behov. Om någon har problem med motivationen så lägger hon fokus på 

att lokalisera problemet. Vidare påpekar hon också att brist på motivation inte 

nödvändigtvis har med brist på intresse att göra: ”Man kanske är intresserad men har 

jobbigt med att läsa eller skriva, då måste jag ha kunskap om hur jag kan motivera dessa 

elever”. Anna säger att man till en början bör avvakta och se om eleven endast har en 

svacka, då hon menar att det är fullt normalt och okej om en elev har en dag där allt bara 

känns jobbigt. Dock så påpekar hon vikten av att följa upp och se så att allt är väl med 

eleven: ”Man pratar alltid med eleven först för att sen ringa hem om det behövs”.  

 

Sofia brukar jobba utifrån elevens intresse när det är innehållet i undervisningen som inte 

motiverar. Ett exempel hon nämner är en elev som hade svårt att komma igång med att 

skriva. ”En elev hade just fått ett marsvin i födelsedagspresent. Då gjorde jag uppgifter 

som kretsade kring hennes husdjur, hon fick skriva dagbok om den på svenskan och mäta 

burens volym till en matteuppgift”. Dessa typer av uppgifter menar hon blir roligare för 

eleven. 

 

5.1.5 IT 

Lärarna är i behov av mera teknik, både hårdvara och mjukvara för att kunna motivera 

sina elever mer. Lärare Anna anser att skolan ska förbereda eleverna för vuxenlivet, men 

att den kanske inte gör det i alla aspekter. 
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Alltså, det är ju alltid kul med teknik och det står ju mycket om att vi ska använda datorer och så 

men om alla hade en egen dator så skulle man kunna göra sjukt mycket mer än vad man kan göra 

nu. Och då skulle man nog känna att skolan är mer kopplat till verkligheten. För verkligheten är ju 

att alla typ har en dator hemma…Om vi inte kan skapa samma förutsättningar som de skulle ha i det 

vanliga livet så spricker ju själva den grejen. (Anna) 

 

Berit är inne på samma spår som Anna. Förutom att skolan ska återspegla den verklighet 

som eleverna kommer att leva i så anser hon att teknik är motivationshöjande.  

 

De har sina telefoner och iPads. Nu när vi har kört lite programmering har det väckts väldigt mycket 

intresse hos vissa elever. Utan de digitala medlen så skulle det vara svårt att motivera dem. Skolan 

hänger inte med. (Berit) 

 

Sofia arbetar på en skola där man investerat i teknik. Alla barn har varsin Chromebook 

som de får ha i sina bänkar. Detta har dock inte löst alla tekniska problem anser hon, utan 

det råder en brist på mjukvara inriktat specifikt till pedagogik. Sofia använder sig av 

program och websidor som hon själv har hittat och menar på att det är hennes intresse för 

teknik som gjort det möjligt för henne att använda sig av detta i sin undervisning. ”Alla 

lärare sysslar inte med sådan teknik på fritiden och detta gör det väldigt svårt för 

etablerade, äldre lärare, att nyttja detta medium” menar hon. Sofia anser att alla lärare 

borde ha möjligheten att fortbilda sig inom datakunskap för att öppna för mer modern 

undervisning i framtiden. 

 Elevernas Synpunkter 

Här redovisas elevernas tankar kring begreppet motivation och vilka faktorer som 

motiverar dem. Även en genomgång av vem, enligt eleverna, som bär ansvaret för elevers 

motivation och vilka skolämnen som de tycker är roligast och tråkigast redovisas. 

 

5.2.1 Motivation 

Elevernas definition av motivation är sammanfattningsvis samma som lärarnas; man ska 

ha roligt och man ska bli nyfiken. Dessa två faktorer anser eleverna väcker en vilja att 

lära sig. Eleverna kopplar motivation till lyckan att göra nya saker eller aktiviteter de 

vanligtvis inte brukar göra.  

 

Kalle: Jag gillar när vi får göra saker vi inte brukar få. Jag gillar ju idrotten men när man får  

ha datorn och välja själv. 

Intervjuare: Så det är saker ni inte brukar få göra som blir mest intressant? 

ALLA: Aaa 
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När eleverna fick frågan om de tyckte motivation var viktigt i skolan så kopplar de än en 

gång till att det är kul när man är motiverad.  

 

Saga: För annars kanske man hamnar efter och då kanske man tycker det är tråkigt. Och då tycker 

man inte att det är kul och när man hamnar efter så blir man pressad. 

Intervjuare: Kan det gå bra för en i skolan om man inte är motiverad? 

Kalle: Nä, jag tror inte det 

Saga: Man kan ju… Om man är riktigt duktig kanske. Fast man ändå tycker det är tråkigt. 

Elias: Ja, alltså. Man kan säkert komma långt ändå. Men det är nog bäst att vara motiverad. 

Intervjuare: Men varför är det viktigt med motivation då? 

Kalle: Ja men när man är motiverad så får man en känsla av att det är kul och då går det bättre och 

då vill man göra det. Om det är tråkigt så vill man inte göra det så jättemycket 

 

 

Det är känslan av kul som definierar motivation hos dessa elever. Däremot så kopplar de 

inte motivation till kunskap, utan hävdar att en elev som har kunskapen inte behöver vara 

motiverad för att klara sig bra i skolan.  

 

5.2.2 Motiverande faktorer i skolan och på fritiden 

Eleverna redogör för vilka fritidsaktiviteter som gör dem motiverade. Dessa aktiviteter 

kan vara allt från fotboll och golf till bakning och motionsträning. Det som verkar 

motivera eleverna mest är aspekten av att jämföra sig med andra barn. Saga ser tävling 

som motiverande då hon får en chans att representera sitt distrikt. Hon verkar tycka att 

det är viktigt att det är laget och inte individen som ligger i fokus.  

 

Eleverna har olika åsikter kring vad som motiverar i skolan. 

 

Alice: Att det låter intressant 

Saga: Och att man kan skratta 

[…] 

Kalle: Jag gillar när vi får göra saker vi inte brukar få. Jag gillar ju idrotten men när man får ha 

datorn och välja själv. 

Intervjuare: Så det är saker ni inte brukar få göra som blir mest intressant? 

ALLA: Aaa 

 

Saker som man inte vanligtvis brukar få göra verkar vara något som väcker elevernas 

intresse och motivation. Elias och Alice tillägger vad som gör dem mest motiverade: 

 

Intervjuare till Elias: Vad motiverar dig mest i skolan? 
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Elias: Ja men om man tycker att något är intressant 

Intervjuare>Elias: Vad är det som avgör om något är intressant? 

Elias: Om jag kanske har kollat på det hemma, och när man pratar om det i skolan så kan man lite 

grejer redan.  

Alice: Om man gjort det förut och tyckte det var kul så blir man mer intresserad 

 

Det verkar som att elevernas intresse för undervisningen ökar om den är grundat i deras 

förkunskaper. Det verkar vara viktigt för somliga elever att visa för klassen att man har 

kunskaper om ett nytt område. 

 

I diskussionen jämfördes motivation i skolan med motivation hemma. Här svarar eleverna 

med lite skämtsamma röster att i skolan är det mer blodigt allvar medan man kan slappna 

av mer hemma. Hemma har man fler valmöjligheter än i skolan där man oftast har en mer 

strikt deadline, säger de. I skolan får det dock större negativa konsekvenser om man inte 

är motiverad menar eleverna.  

 

Elias: Då kanske man…Om man inte är motiverad så kanske man inte är fokuserad och börjar flamsa 

istället. 

Alice: Man kanske inte tycker det är kul och då koncentrerar man sig inte och flamsar eller så. Då  

märker man det sen när man har prov eller så. 

Kalle: Som Elias sa så hamnar man efter och det påverkar sen när man går i 6:an och längre fram 

och det är inte bra. 

 

Eleverna är mycket medvetna om att deras kunskaper betygsätts. Rädslan för att få dåligt 

resultat på prov verkar vara en piska för somliga elever, och att vara omotiverad och börja 

flamsa kan ge negativa konsekvenser så som dåliga resultat. Betygen i årskurs 6 verkar 

vara en avlägsen prövning som håller dessa elever fokuserade och till viss grad 

motiverade.  

5.2.3 Vems ansvar? 

Gällande vems ansvar det är att motivera eleverna säger Saga: ”Jag tycker att det är vi 

och sen fröknarna. Man kan ju inte tvinga sig själv att bli motiverad, men det är inte bara 

fröknarnas ansvar att motivera.” Alice tillägger att man som elev har ett eget ansvar att 

bli motiverad och att allt inte ligger på läraren. Alice menar att det i slutändan endast är 

eleven som kan bestämma sig för att vilja göra något eller inte. Kalle hävdar samma sak 

gällande huruvida undervisningen är rolig eller inte. ”Man kan inte ha någon annan som 

kan göra att man tycker det blir kul. Man måste göra det själv” (Kalle). Elias håller med 

de andra eleverna men trycker ändå på lärarens ansvar att försöka motivera: 

 

Om en lärare ser en sitta på bänken och slöa så kan hon ju försöka peppa en och säga att man jobbat 

bra i boken. Då kommer jag fortsätta i samma takt och sådär. (Elias) 
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Eleverna verkade först skeptiska när jag kom med förslaget om att de hade ett ansvar att 

motivera varandra.  

 

Kalle: Det är ju inte klasskamraterna, man ska ju göra det själv. Om klasskamraterna måste motivera 

en så måste man skärpa sig.  

 

Saga och Alice håller med Kalle, men tillägger att eleverna kan påverka positivt. 

 

Saga: Det är ju som Kalle sa, det är ju inte kompisarnas ansvar. De kan ju ändå påverka. Till exempel 

på bilden så kommer någon och säger att man målar bra, då blir man motiverad. 

Alice: De kan ju också peppa, säga att man är jätteduktig. 

 

Eleverna verkar dock vara överens om att det är klasskamraternas ansvar att inte göra det 

motsatta, alltså att störa eller flamsa omkring. 

 

Kalle: Då blir det ju tvärtom. Om alla flamsar så blir man ju irriterad och då kan man inte fokusera. 

Alice: Om de flamsar, då kan de ju störa en. Och då kanske man inte gör lika bra ifrån sig som 

vanligt. 

 

Elias ser klassen som ett lag där en ”spelare” kan påverka hela laget. 

 

Om man ska tänka som i innebandy, om man ser en i laget som springer jättemycket så brukar det 

smitta av sig. Och då kanske det är likadant om dom flesta är flamsiga så kanske det smittar av sig 

också. (Elias) 

 

Föräldrarnas inställning till skolan är det som spelar mest roll för att de ska vara 

motiverade menar eleverna.  

 

Saga: De har ju ändå ett stort ansvar för det. De är ju de som uppfostrar oss och måste peppa oss till 

att det är roligt i skolan. Inte säga ”Gud vilka tråkiga läxor du har”, ”Men det där kan inte ens jag” 

så de är ju ändå deras ansvar lite grann. 

Intervjuare: Vad tycker du Kalle? 

Kalle: Jag håller med Saga, föräldrarna kan inte bara säga ”Hur var dagen på fängelset?” när man 

kommer hem. De måste ju stötta sitt barn och inte bara typ inte bry sig. 

 

Alice berättar att hennes föräldrar spelar stor roll för hennes motivation inför ett test eller 

prov. För henne betyder det mycket om föräldrarna stöttar henne och berättar för henne 

att hon är duktig.  

 

 



29 

 

5.2.4 Roligaste och tråkigaste ämnet 

Alla har sitt favoritämne i skolan. Elias gillar gympa för att han sportar på fritiden och 

därför har mycket förkunskaper inom ämnet. Saga och Alice gillar musik och bild för att 

de får utlopp för sin fantasi i dessa ämnen. Kalle gillar elevens val eftersom han får arbeta 

med det han är intresserad för stunden. Elevens val ger även Kalle möjligheten att göra 

saker han vanligtvis inte brukar få göra. 

 

Lika vanligt som att en elev har ett favoritämne så har de även ett ämne de kanske inte 

tycker om lika mycket. Här nedan kommer några utdrag ur intervjun gällande elevernas 

minst omtyckta ämnen. 

 

Intervjuare: Vilket är då det tråkigaste ämnet. Elias? 

Elias: Jag vet inte. Kanske matte. Mina föräldrar brukar säga att jag är så bra på matte när jag säger 

att jag ogillar det.  

Intervjuare: Hur kunde matte ha varit roligare? 

Elias: Man kanske får…Matte kan vara så här att man bara stirrar i en bok och skriver. Om man 

hade fått hitta på något annat så som whiteboard eller dator 

 

Elias menar att man inte behöver tycka att något är roligt för att vara bra på det. Det verkar 

som att han ogillar att göra samma saker varje lektion och vill prova på nya arbetssätt. 

 

Kalle: Jag tycker ju inte riktigt om musik för jag har svårt att förstå det. Matte är ju lite jobbigt då 

det är sent på dagen. Man borde få äta innan.  

Intervjuare: Hur skulle du kunna göra musik och matte roligare? 

Kalle: Om man fick använda datorn skulle det vara roligare? 

 

Kalle ogillar musiken för att han anser att han saknar förmågan att förstå undervisningen. 

Matten ogillar han på grund av vilken tid på dagen man oftast har de lektionerna i hans 

klass. Kalle hävdar också att både musik och matte skulle vara roligare om man fick 

använda sig av datorer under lektionerna.  

 

Saga: Jag gillar inte matte när man bara stirrar i en bok. Det hade varit roligare om man fick spela 

spel och jobba i grupper och så. Göra annat än att bara sitta stilla. 

Alice: Jag tycker inte att engelskan är så rolig. Man får mest bara läsa en textbook och skriva i en 

workbook. Det hade varit roligare på datorn och jobba i grupparbete. I datorn kan man titta på filmer 

och så. 

Saga: Jag tycker man kan få sitta mer på NOK [Natur och Kultur, websida med läromedel och dylikt] 

I engelska är det alltid exakt samma läxa. Man läser en text och lär sig ord.  

 

Både Saga och Alice delar Elias och Kalles åsikt om att undervisningen hade varit roligare 

om den är mer varierad, helst om den hade varit mer IT-baserad.  
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatredovisningen. Detta sker i relation till tidigare forskning 

med avsikt att ge svar på studiens syfte och frågeställningar. Syftet med studien var att 

undersöka och studera några mellanstadielärares och elevers erfarenheter och åsikter 

gällande motiverande arbetssätt. Vidare syftade studien till att undersöka hur lärarna i 

studien arbetar för att motivera elever. I detta kapitel kommer jag även ge förslag på nya 

frågeställningar som skulle kunna ligga till grund för vidare forskning. 

 

 Resultatanalys 

6.1.1 Läraren 

I min studie definierade lärarna motivation på olika sätt. En genomgående tanke för dessa 

lärare var dock att motivationen skulle komma inifrån eleverna själva och inte från yttre 

påverkningar. Lärarna i studien talar om ett klassrum där man försöker att lokalisera 

elevernas svagheter för att sedan kunna anpassa undervisningen för enskilda elever. Detta 

stämmer överens med vad Skolverket (2003:29) hävdar; att det är lärarnas ansvar att 

faktiskt kartlägga dessa problem. Det som Skolverket nämner men som lärarna inte 

nämnde i intervjuerna är vikten av att även kartlägga elevernas styrkor, detta för att kunna 

utmana dem, då även detta påverkar motivationen.  

 

Att utgå från elevernas förkunskaper och intressen inför ett nytt arbetsområde ser lärarna 

som en självklarhet, men någon tydligare förklarning på hur lärarna gör detta fick jag 

inget svar på i denna studie. Berit nämnde att hon försöker hålla sig ”up to date” när det 

kommer till musikundervisningen så att eleverna kan arbeta med musik som de tycker 

om. Dock så varnar Jenner (2004:46) för ha för höga förväntningar på elevernas intresse. 

Det finns ingen garanti att eleverna tycker att något blir intressant bara för att du som 

pedagog tycker att det är det. 

 

I samtalen med lärarna så verkar det som att intresse och inre motivation är samma sak. 

Den inre motivationen har blivit ett begrepp som är nyckeln till god undervisning för 

dessa lärare. Berit utgår från elevernas förkunskaper eftersom hon tror att ny kunskap om 

saker man redan har kunskaper om väcker motivation och intresse. Undervisningen blir 

både roligare och mer intressant om den grundar sig i elevernas förkunskaper, och det gör 

det även lättare för eleverna att ta till sig nya kunskaper inom ett område (Skolverket 

2003:29). Anna försöker väcka denna inre motivation hos elever genom att vara tydlig 

med syfte och användbarheten av arbetsområdet. Detta beskrivs också i 

motivationsteorier där man menar att elever blir motiverade när de ser ett värde i en 

uppgift (Dörnyei 2001:10-11). 
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Läraren Sofia har märkt att eleverna blir mer engagerade i undervisningen om de har en 

möjlighet att påverka och forma undervisningen. Hon låter eleverna vara med och 

bestämma hela områdets struktur, hur eleverna ska arbeta, hur arbetet ska redovisas och 

hur deras kunskaper ska mätas. Elever som får vara med och påverka undervisningen till 

en sådan grad tycker oftast att undervisningen blir rolig. Skolverket (2003:31) påstår att 

elevinflytande väcker trygghet och mod, och att i ett klassrum där man utövar demokrati 

skapas motivation. Eleverna i den här studien tycker däremot att undervisningen blir 

intressant om den är varierande. De är eniga gällande matematiken och engelskan där de 

oftast upplever att man gör samma sak varje lektion; man sitter ofta och läser samma bok 

samt löser liknande uppgifter under hela skolåret. Undervisningsinnehållet och metoderna 

ska vara varierande för att motivera (Skolverket 2003:30) och eleverna ska alltså inte veta 

exakt vad de kommer att göra på lektionen innan de gått in i klassrummet.  

 

Utöver de egenskaper som beskriver en god lärare så ska hen även kunna se till varje elev. 

Det är viktigt att läraren vet vad en elev kan och visar tilltro till dennes förmåga 

(Skolverket 2003:34). I enlighet med förväntan-värde-teorin ökas elevens motivation när 

hen har förväntningar på sig själv att klara av en utmaning. En elevs egna förväntningar 

borde då kanske avspegla lärarens för bästa resultat. 

 

Vikten av att vara tydlig med sina förväntningar av eleverna gällande syfte, kunskapskrav 

och mål är något som varit ett genomgående tema i intervjuerna. Läraren Sofia 

förespråkar en undervisning där man anpassar språket i  läroplanen så att eleverna förstår. 

Skolverket (2003:29) hävdar att det är väldigt viktigt för elever att förstå syftet och målen 

då detta underlättar för dem att handskas med hinder på deras väg mot kunskap. Att vara 

tydlig med vad eleven behöver utveckla verkar vara lika viktigt som att vara tydlig med 

målet, syftet och kunskapskraven. Återkoppling till en elevs prestation måste alltså 

formuleras på ett begripligt sätt och, som Hattie och Timperley (2007:104) skriver, måste 

detta ges i rätt skede. Förutom att vara tydlig med mål och syfte så är det också viktigt att 

ha höga förväntningar på sina elever menar Stensmo (2008:156). Detta eftersom elevens 

självbild påverkas direkt av vad läraren tror hen är kapabel till.  

6.1.2 Föräldrarna och klassrummet 

Föräldrarna har en stor roll för elevernas motivation. För lärarna var det viktigt att ha en 

god relation med sina elevers föräldrar, för att de tror på vikten av att kunna föra en dialog 

kring barnen. Det verkar som att de elever vars föräldrar är engagerade i sitt barns 

skolgång tar skolan på större allvar och är mer motiverade. Enligt Skolverket (2003:55) 

spelar föräldrarna en stor roll för barnens självförtroende och tillit till sina egna förmågor. 

Eftersom en individs tilltro till sina egna förmågor går i linje med förväntan-värde-teorin 

så kan man argumentera för att föräldrarna spelar väldigt stor roll för sina barns 

motivation. Detta tycks bekräftas av det faktum att barns inställning till undervisning 

oftast speglas av deras föräldrars erfarenheter av skolan (Skolverket 2003:55).  
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Även om föräldern är viktig så verkar det finnas stunder då föräldern gör mer skada än 

nytta menar en av lärarna i studien. Somliga föräldrar, hävdar hon, använder sig av 

belöningssystem som skapar fel sorts motivation, exempelvis när somliga elever får 

pengar utifrån sitt skolresultat. Att förstärka elevernas vilja att studera genom såna 

belöningar kanske inte är det bästa sättet att nå resultat. Möjligheten att ändra en råttas 

beteende med hjälp utav belöningar skiljer sig från människan menar Säljö (2014:35). 

Det finns så många fler intryck som påverkar människan att det blir omöjligt att skapa 

samma kontrollerade miljö som man kan i ett labb.  

 

Många föräldrar saknar tillräckligt med kunskaper för att kunna effektivt hjälpa sina barn 

med läxor och dylikt menar lärare Sofia. Hon brukar ha kvällsundervisning med 

föräldrarna där hon försöker hjälpa dem att förstå elevernas uppgifter. Här menar dock 

eleverna att det inte är föräldrarnas möjlighet att hjälpa med läxor som spelar störst roll. 

De säger att det viktigaste är att föräldern är en person som stöttar och peppar när skolan 

är jobbig. Även om läxhjälpen är det som eleverna ser som viktigt, så menar Madjar, 

Shklar och Moshe (2016:173) att eleverna blir mer motiverade om det finns en tydlig 

struktur, med regler, för hur läxorna ska göras i hemmet.  

 

Det är lärarens ansvar att upprätthålla en kvalitativ lärmiljö hävdar Jensen & Løw 

(2011:15). Denna goda lärmiljö kan beskrivas som en klass där den sociala relationen 

mellan lärare och elev, samt elever emellan, är god. Detta är förutsättningen för en trygg 

skolmiljö menar Skolverket (2003:34). Elever i studien är väl medvetna att deras 

klasskamraters beteende kan påverka dem och en liknelse med ett idrottslag nämndes i 

intervjuerna, där en person kan få hela laget att prestera bättre eller sämre. Dock så ser 

inte eleverna det som deras ansvar att motivera sina klasskamrater även om vissa saker 

som händer i klassrummet påverkar andras motivation. För att uppnå denna goda lärmiljö 

så brukar lärare Anna använda sig av belöningssystem där hela klassen får sträva mot en 

gemensam belöning, vilket åter igen kan kopplas till att en klass är som ett idrottslag. Om 

denna metafor är lämplig så borde belöningssystem som bidrar till denna motivation och 

har det gemensamma målet som syfte vara användbart. 

 

6.1.3 Teknik i skolan 

Både eleverna och lärarna i studien hävdar att det är bristen på teknik som håller dem 

tillbaka motivationsmässigt. Det som ingen av dem förklarade var varför de ansåg detta. 

Hos eleverna verkade det inte finnas någon tanke kring varför datorn motiverade, utan 

den sågs mest som en kul aktivitet som bryter mot normen. Lärarna vill ha möjligheten 

till mer varierande undervisning och de tror att mer teknik, särskilt datorer, i klassrummet 

kan bidra med detta. Om alla elever har tillgång till varsin dator, och om mer IKT-baserad 

undervisning ägde rum, skulle man kanske kunna skapa en miljö där eleverna får möta en 

mer varierad undervisning. En typ av varierad undervisning som anses vara motiverande 

enligt både Skolverket (2003:30) och de intervjuade eleverna i denna studie.  
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Det som varken eleverna eller lärarna nämner är det faktum att de flesta skolarbeten blir 

effektivare och snyggare upplagda, vilket visat sig vara motivationshöjande enligt Tallvid 

(2010:43). Inte heller det faktum att återkoppling som ges via datorer är den mest 

effektiva (Hattie och Timperley 2007:84) kom på tal.    

 Metoddiskussion 

Intervjuer för insamling av data var rätt metod för denna studie. Eftersom att studiens 

frågeställning riktar sig till lärarnas egna åsikter och erfarenheter skulle jag inte kunna få 

samma resultat om jag exempelvis hade gjort en enkät. Det faktum att jag är bekant med 

lärarna i studien sen tidigare kan ha påverkat resultatet. I detta fall tror jag dock att det 

påverkade det till det bättre eftersom det var en mer avslappnad stämning än vad det 

antagligen hade varit annars. Gällande elevintervjuerna hade nog det faktum att jag varit 

deras lärare motsatt effekt. I och med att eleverna kände mig blev det i vissa fall många 

oseriösa svar och avbrott.  

 Sammanfattande slutsatser 

Lärarna i studien bekräftar Dörnyeis (2001) beskrivning av motivation som ett abstrakt 

begrepp. De har alla olika uppfattningar om vad motivation är för något. Lärarna anser 

att undervisningen måste ha ett klart syfte för att skapa motivation. Eleverna tycker precis 

som lärarna att motivation skapas när undervisningen väcker nyfikenhet och har ett tydligt 

syfte. För eleverna är det dock även viktigt att få en varierad undervisning, eftersom de 

blir motiverade när de får göra saker de vanligtvis inte brukar få göra.  

 

Lärarna i studien har olika uppfattningar om vad inre och yttre motivation innebär. Detta 

även fast de alla säger sig ha använt sig av belöningssystem under deras karriärer. Lärarna 

påstår att deras belöningssystem påverkar både den inre och yttre motivationen hos sina 

elever. Lärarna är överens om att belöningssystem, alltså den yttre motivationen, kan vara 

verksamt att använda sig av i vissa situationer för att försöka väcka den inre motivationen. 

Eleverna känner oftast denna inre motivation när de får arbeta med något som de har 

förkunskaper om och som kan kopplas till deras fritid. Eleverna har vuxit upp i en tid där 

de är omgivna av teknologi, vilket märks i deras svar angående motiverande undervisning 

då alla inblandade elever i studien hävdar att all undervisning vore mer motiverande och 

intressant om den var IT-baserad.  

 

När lärarna beskriver motiverande undervisning så verkar denna ske på en individnivå. 

Eleverna verkar dock se sig själv som ett lag där man påverkar varandra på flera plan. Ur 

ett sociokulturellt perspektiv så skulle man kunna hävda att undervisning, med fokus på 

motivation, skulle vara mest effektiv om man utgick från att elevernas förmåga att 

motivera och stötta varandra.  
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Föräldrarna spelar stor roll för elevernas motivation enligt både lärarna och eleverna 

inblandade i denna studie. Lärarna anser även att en viktig del för att skapa och bibehålla 

motivationen hos eleverna är att kunna ha en god relation med deras föräldrar. Både 

lärarna och eleverna anser att föräldrarnas inställning till skolan och deras intresse för 

sina barns utbildning spelar en stor roll för elevernas egen attityd till skolan.  

 

Lärarna i studien hävdar att tydlighet är en viktig del av undervisningen när det kommer 

till syfte, kunskapskrav, metod och tester, samt andra förväntningar man har på elever så 

som uppförande och koncentration. Lärarna tror också på att väcka intresse inför nya 

arbetsområden. Detta görs på olika sätt då lärarna har utvecklat egna metoder för att göra 

detta. En lärare tror på att göra det nya området spännande genom att göra experiment 

eller undersökningar med eleverna och en annan lärare tror på att involvera eleverna i 

undervisningens struktur för att göra dem mer intresserade. 

 

Gällande vad som saknas för en mer motiverande undervisning så kommer brist på 

tekniska element upp igen. Eleverna är trötta på att göra samma saker och skriva i samma 

böcker varje lektion. Istället önskar de att de fick använda sig av mer teknik och arbeta 

oftare i grupp. Lärarna önskar också att de fick mer pengar till att investera i ny teknik.  

 Vidare forskning 

Resultatet av denna studie har gett insikt kring hur lärare kan arbeta för att motivera 

elever. Denna studie syftat till att redogöra för både elever och lärares erfarenhet och 

åsikter kring motivation. Det som kom som en överraskning under denna studie var alla 

åsikter kring IT-baserad undervisning. Därför skulle det vare intressant att göra en ny 

studie kring motivation ur ett IKT-perspektiv. Både lärare och elever påstår i intervjuerna 

att en mer IKT-baserad undervisning skulle bidra markant till elevernas utbildning. 

Vidare skulle man kunna undersöka om skolan, som lärarna i denna studie påstår, inte 

lyckas återspegla den verklighet eleverna lever i utanför skolan och vilka negativa 

konsekvenser detta i så fall skulle ha på både resultat och motivation.  

 Didaktiska implikationer 

Denna studie ger implikationer om allt som en lärare behöver ha i åtanke gällande 

motivation i sin yrkesutövning. Studien visar även vilka egenskaper en god lärare bör ha 

och vilken roll det sociala livet, både i skolan och i hemmet, har för elevernas prestation. 

Studien visar att vissa former utav belöningssystem kan vara verksamma i 

undervisningen, detta om eleverna gemensamt strävar mot en belöning. 
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Bilaga 1: 

 

Intervjuguide: Lärare 

 

Bakgrund: 

Vilken lärarexamen har du? 

Hur länge har du varit verksam som lärare? 

Vad tycker du om ditt jobb? 

Finns det något i jobbet som du tycker är mindre roligt? 

 

Motivation 

Vad innebär begreppet motivation för dig? 

Hur tänker du om yttre och inre motivation? 

Vilka former av yttre motivation tycker du är verksamma? 

Hur upplever du föräldrars roll för elevens motivation? 

-Skiljer sig detta beroende på elevens ålder? 

 

 

Arbetssätt 

Hur brukar du göra för att motivera eleverna för ett specifikt innehåll? 

-Skillnader mellan ämnen? Olika för olika elever? 

Vad tycker du brukar fungera bra? 

-Varför? 

Vad saknas? 

Är det något du som lärare saknar, i form av material och dylikt, för att motivera eleverna 

ännu mer? 

 

Något du vill tillägga? 

  



 

 

Bilaga 2: 

 

Intervjuguide: Elever 

 

Bakgrund: 

Vilken årskurs går du/ni i? 

 

Elevernas uppfattning av motivation 

Vad är motivation för er? 

-Är det viktigt att vara motiverad? 

-Vad motiverar er mest? 

-Är det skillnad på vad som fungerar i skolan och utanför skolan? 

Vad händer om ni inte är motiverade? 

Vems ansvar är det att se till att ni är motiverade (läraren, du själv, föräldrar …)? 

-Varför? 

 

Elevernas skolintresse 

Vilket ämne tycker ni är roligast? 

-Varför? 

Vilket ämne tycker ni är tråkigast? 

-Varför? 

-Hade detta ämne kunnat göras mer intressant? 

 

Något ni vill tillägga? 


