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Sammanfattning 

Den här studiens syfte är att undersöka i vilken utsträckning tillfrågade lärare undervisande i 

lågstadieklasser använder sig av belöningssystem i sin undervisning av elever med 

koncentrationssvårigheter. I den här studien undersöker jag även i vilken utsträckning tillfrågade 

lärarna anser att belöningssystem fungerar som motivator, för att elever i det långa loppet skall 

uppnå kunskapsmålen i skolan. Arbetet innefattar även analys av forskning, såväl positivt inställd 

sådan som negativt inställd, där fokus ligger på att ta reda på om forskningen pekar på några 

skadliga aspekter med att arbeta med belöningssystem.  

 

Det empiriska materialet består av kvalitativa intervjuer med fyra lågstadielärare som 

representerar olika skolor och klasser mellan åk. 1-3, som arbetar i vitt skilda socioekonomiska 

områden för att skapa en så representativ bild som möjligt utifrån det föga antalet intervjuer som 

genomförts. Intervjufrågorna är gjorda utifrån en strukturerad modell för att få en likartad grund i 

intervjun, det vill säga samma frågor ställs i samma följd till samtliga respondenter. Dock är 

samtliga frågor öppnafrågor, vilket gör att intervjumodellen blir att betrakta som 

semistrukturerad. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att studiens resultat visar på att tillfrågade lärare i varierande grad 

använder sig av belöningssystem i olika former, inte minst digitalt. Samtliga gör det på ett i mer 

eller mindre utsträckning reflekterat och konsekvent vis, men med än mer varierande tankar kring 

användandet. Vad forskningen påvisar utifrån påståendet att belöningssystem skulle kunna ses 

som skadligt visar forskningen på att så kan vara fallet, utifrån teorin om inre respektive yttre 

motivation. Dock är arbetet med yttre motivation vida spritt och anammat, och program 

uppbyggda utefter principen fortsätter att utvecklas. 

 

Nyckelord :  

Belöningssystem, koncentrationssvårigheter, motivation, positiv förstärkning och yttre 

motivation. 
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Inledning 

Jag finner ämnet högst intressant då jag upplevt att det råder delade meningar kring inställningen 

till att arbeta med belöningssystem bland så väl lärare jag mött som genom olika tidskrifter jag 

läst, riktade till lärare och pedagoger. 

Belöningssystem används inom så väl skola som terapeutiskverksamhet och är sprungen ur 

behaviorismens grundtanke om en positiv förstärkning av önskvärda beteenden.          

Min uppfattning är att genom ett behavioristisk arbetsätt och med tydliga ramar och extrastöd av 

väl genomtänkta och väl genomförda belöningssystem kan elever med koncentrationssvårigheter 

ges chans att på sikt komma att finna sitt inre driv och motivation att ta sig an och övervinna de 

utmaningar som en klassrumsmiljö erbjuder. Förhoppningen är att eleverna ska finna inre 

motivation och att den yttre i form av positiv och negativ förstärkning ska kunna fasas ut på sikt. 

Men innan elev och lärare har nått den punkten måste eleven ges den chans denne förtjänar. 

Chansen att lyckas genom att få hjälp med motivation att genomföra sina uppgifter, och att 

minska risken för att störas allt för mycket av alla de stimuli som distraherar eleven. 

 

Jag vill veta i vilken utsträckning de lärare jag tillfrågar tänker som jag och hur det själva agerar. 

Använder de belöningssystem på en konsekvent basis, genomtänkt och med reflektion eller är det 

mer sporadiskt?   

 

I den här studien vill jag även ta reda på vad forskningen säger om behaviorismen och 

belöningssystem. Är inställningen att det är en bra arbetsmetod, eller ser man på den som något 

skadligt för eleverna? I en populär-vetenskaplig artikel skriven av professorerna Tomas Englund 

och Ingemar Engström för Pedagogiska magasinet från 2011, läser jag om deras kritiska tankar kring 

behaviorismen i sin helhet (Pedagogiska Magasinet, 2011-05-10), vilket självfallet inkluderar 

belöningssystem och positiv respektive negativ förstärkning etc. Artikeln riktar så väl kritik mot 

att återinföra ett hierarkiskt klassrum där disciplinering och makt har huvudrollen i pedagogiken. 

De menar även att behaviorismen inte har en plats i den svenska skolan. Att ett arbetssätt som 

grundar sig i belöningssystem istället för att trigga elevernas egen nyfikenhet och inre motivation 

att lära sig nya saker inte är rätt väg att gå. En upprördhet över att det saknas evidens och att det 

behavioristiska arbetssättet används lättvindigt för att skapa lugn i klassrummet utan vidare tanke 

på konsekvenserna, är också tankar som får mig att vilja ta reda på mer. Vad säger evidensen? 

 

Givetvis har den här artikeln fått ett svar där skribenten och forskaren Martin Forster 

(Pedagogiska magasinet, 2011-09-16) motsätter sig det ovansagda om att använda positiv 

respektive negativ förstärkning, och att behaviorismen har en viktig roll att spela i den svenska 
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skolan men att artikelförfattarna ovan har en felaktig uppfattning om vad som idag menas med 

att arbeta utefter en behavioristisk modell och med program som Skol-komet 1 som verktyg.  

 

Något som skiljer stort i de båda artiklarna är synen på värdegrunden kopplad till det 

behavioristiska synsättet, där Englund och Engström menar att det behavioristiska arbetet strider 

mot Skolverkets stadgar för värdegrundsarbete medan Forster anser att ett behavioristiskt 

arbetssätt kan vara just den metoden som ger lärare chans att arbeta med värdegrunden i vissa 

fall. Det finns alltså en tydlig vattendelare här, hur ska jag resonera och hur resonerar lärarna runt 

om i vårt län? 

                                                 

 
1 Skol-komet är ett program framtaget i syfte att förbättra klimatet i klassrummet genom att reducera 

elevernas störande beteende. Metoden går ut på att läraren ändrar sitt sätt att agera gentemot eleverna, och 

istället för att tjata och skälla förstärker och belönar det som är positivt samt ignorera icke önskvärt beteende. 

Programmet har en starkt behavioristisk inramning. 
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Bakgrund 

Enligt skollagens §4, kap. 1 har alla elever rätt till en likvärdig utbildning (SFS 2010:800). 

Därigenom har skolan automatiskt ett ansvar gentemot varje elev att utforma undervisningen så 

att förutsättning ges för varje elev att uppnå läromålen. Skolans roll är att uppmärksamma elevens 

behov och göra de anpassningar som krävs för att stötta eleven i dennes utbildning.  

 

Elever med koncentrationssvårigheter är ofta i behov av flertalet anpassningar. Det kan vara allt 

ifrån hörselkåpor till speciella scheman, extra rörelseaktivitet inlagt under dagen, korta pauser 

under lektionens gång eller att arbeta utefter ett belöningssystem, vilket många finner vara ett 

effektivt sätt att finna motivation till arbete. Motivationsfaktorn är ofta en nyckel till att få elever 

med koncentrationssvårigheter att lägga sin energi på att göra sitt skolarbete och inte ideligen 

fångas av allt som händer runt om kring dem (Kutcher, S.60). När det kommer till att motivera 

eleven är ett väl anpassat belöningssystem till stor hjälp då det blir en morot och dessutom ett 

konkret sätt för eleven att förstå vad som förväntas av denne kontra vad denne får ut av att 

anstränga sig.  

Behaviorismen 

Behaviorismen är i huvudsak en till stor del katederstyrd undervisningsform rent historiskt. Den 

grundar sig i en tanke om att elever ska fyllas med information likt ett tomt kärl fylls med 

innehåll, vilket är en ungefärlig översättning av vad Skinner ska ha uttryckt i sin filosofi om hur 

barn ska fyllas med kunskap (Skinner, 2008, s.12). Här har Skinner varit en viktig person för att 

utveckla metoden under lång tid. Teorin innefattar tankar om innantill lärande och instrumentell 

betingelse genom positiv och negativ förstärkning samt utsläckning, undervisa elever med hjälp 

av en i hög grad aversiv undervisningsform, som förespråkats för att motivera elever att lära. 

 

Något som periodvis kommer upp till debatt (Pedagogiska magasinet, 2011-05-10) är den del av 

behaviorismen som ännu lever kvar i någon utsträckning på många skolor; belöningssystem. Det 

vill säga positiv och negativ förstärkning där man arbetar med yttre motivation i hopp om att det 

ska leda till inre motivation på sikt (Specialnest.se, 2016-10-24). Den yttre motivationen som 

historiskt har handlat om exempelvis guldstjärnor eller att slippa kvarsittning och hemläxa har 

med åren blivit allt mer avancerat till sin utformning och tillämpning samt mer individanpassat, 

och står under ständig uppdatering i takt med den tid vi lever i (Karlberg, 2011, s. 45).  
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B.F Skinner 

1904-1990 

Skinner fokuserar mycket på lärarens roll i samarbete med eleven, samt betydelsen av att genom 

förstärkningsbetingelser kunna påverka elevens beteende. Skinner uttrycker själv i en översättning 

av sin bok Undervisningsteknologi (Skinner, 2008, s.59) att han inte tror på att det är läraren som 

lär och skänker kunskap till eleverna utan att denne endast ger eleverna små frön av kunskap att 

förvalta och odla likt små trädgårdsmästare i ”barnträdgården”(Skinner, 2008, ss.11-14), som kan 

antas är ett uttryck för en lärande skolklass. Läraren sprider stoff av kunskap likt frön i vinden för 

eleverna att fånga. Eleverna ges succesivt med hjälp av läraren näring till sina växande 

kunskapsplantor som växer med större och mer välgrundad kunskap. Lärarens roll är i själva 

verket enligt Skinner att påskyndande elevernas steg att lära sig mer, i en lite snabbare takt än om 

vi skulle ha lämna dem att upptäcka och lära för egen maskin i sin egen takt (Skinner, 2008, s.59). 

 

Själva lärandet menar Skinner är i själva verket helt beroende av förstärkningsbetingelser. Han 

arbetar utefter tre variabler i sitt arbete med beteende som handlar om vilken situationen är och 

ur vilken kontext den föds, själva beteendet och efterspelet. Det vill säga vad blir konsekvensen 

av beteendet? 

 

Att lära in genom att öva, att göra saker många gånger och att arbeta utefter teorin ”trial and 

error” (Skinner, 2008, s. 15) är också de grundtankar som härleder till Skinners teorier om 

inlärning, och som även syftar till betingelser i bemärkelsen belöning eller straff avhängigt vilken 

konsekvens beteendet medförde. Slutligen är Skinner känd för sina instrumentella betingnings 

experiment med olika djurarter (Skinner, 2008, s. 57). I experimenten förväntas djuret att utföra 

en handling eller uppvisa ett beteende, och beroende av om den lyckas, det vill säga om den gör 

framsteg så uppmuntras det med en förstärkning (vanligtvis mat). 

 

 

Koncentrationssvårigheter   

Historiskt sett under 1900-talet har barn med koncentrationssvårigheter benämnts som 

hyperaktiva barn. I USA har man kallat det ”attention deficit hyperactivity disorder”, vilket vi ofta bara 

benämner som ADHD utan att reflektera så mycket mer. Barn med mycket spring i benen 

jämfört med sina jämnåriga kamrater diagnostiseras som hyperaktiva, som om det vore en 

diagnos i sig själv. Om det här skriver Björn Kadesjö i sin bok Barn med koncentrationssvårigheter 

(Kadesjö, 2007, ss. 35-36). Där ifrågasätter han även om barnen verkligen är hyperaktiva eller om 

de bara utmärker sig som mer rörliga än sina klasskamrater.  
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Historiskt sett så har det även figurerat teorier om att hyperaktiviteten beror på en hjärnskada hos 

barnet, vilket inte alls överensstämmer med de teorier som är aktuella idag. Det tankesätt forskare 

idag utgår ifrån är att eleverna har svårt att anpassa sin aktivitetsnivå och att fokusera sin energi 

på den angivna uppgiften att lösa, men kan även ha problem att anpassa sin grad av intensitet till 

den sociala situationen som råder. Idag uppmärksammar vi även de elever som är motsatsen till 

hyperaktiva, det vill säga lite långsamma i sitt agerande. De kan ses som okoncentrerade 

dagdrömmare och till och med lata (Kadesjö, 2007, s. 37). Men även de barnen kan lida av någon 

form av koncentrationssvårighet som hindra dem från att hantera de stimuli som studsar runt 

dem konstant, och har svårt att filtrera dessa. Elever med den typen av koncentrationssvårighet 

tar ofta lång tid på sig att genomföra saker och blir osäkra när de ställs inför nya krav och nya 

situationer, och har ofta svart för samspel i en större grupp som till exempel på fotbollsplanen. 

Även en sent utvecklad motorik är en vanligt förekommande observation man gjort hos barn 

med en passiv energinivå, något som blir till ett hinder för dem i det sociala samspelet med andra 

barn när dessa utvecklar sin motorik i en raskare takt.  

 

I sin bok Barn med koncentrationssvårigheter tar Kadesjö även upp forskning gjord av Faraone & 

Biederman m.fl. från 1997 (Kadesjö, 2007, s. 39) där de skriver om det faktum att grupperna med 

barn som anses vara hyperaktiva och de som anses vara passiva är ungefär jämnförbara i storlek, 

men att det i mycket större utsträckning görs utredningar kring barn med de hyperaktiva dragen. 

Då dessa båda grupper barn med koncentrationssvårigheter är varandras ytterligheter gällande 

aktivitetsnivå skiljer de sig stort åt, så väl i hur de fungerar socialt som på vilket sätt 

problematiken yttrar sig gällande inlärningsförmågan anser forskare idag att man inte kan 

diagnostisera alla som hyperaktiva. De ses nu istället som två olika grupper av barn med 

koncentrationssvårigheter, och som kräver olika behandlingar.    

Gemensamt för elever med någon form av koncentrationssvårighet är dock att de har svårt att 

hantera alla de stimuli som kommer till dem, samt att de kräver väldigt mycket uppmuntran, 

närvaro samt tydliga riktlinjer. Även förmågan att fokusera på en uppgift under en längre tid 

upplevs ofta som ett hinder. De extrakrafter som elever utan koncentrationssvårigheter kan ta till 

när det blir många intryck omkring dem i klassrummet och välja att sålla bort de störande 

intrycken för att fortsätta att hålla fokus på sin arbetsuppgift, saknas i varierande grad hos elever 

med koncentrationssvårigheter (Kadesjö, 2007, ss. 47, 49). Det gör ofta också förmågan att se 

målet framför sig, samt glädjen och tillfredställelsen av att ha lyckats med uppgiften. Bilden av 

målet där framme, det vill säga att lyckas med uppgiften och att känna äkta tillfredställelse i det 

blir för abstrakt för barn med koncentrationssvårigheter. Beroende av graden 

koncentrationssvårigheter behöver de ofta en yttre motivator för att orka kämpa vidare eller ens 

intressera sig för uppgiften.   
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Vidare skriver även Kadesjö (2007) i kapitlet Specifika träningsinsatser (Kadesjö, 2007, ss. 219-231) 

om vikten av att färdighetsträna och att bryta mönstret att misstro sin egen kapacitet på grund av 

motoriska svårigheter. Motoriska svårigheter har nämligen också en stark koppling till de 

koncentrationssvårigheter som elever uppvisar, så även förmågan att motta och följa 

instruktioner. Eleven ser ofta bara målet, inte hur denne strategiskt skall ta sig dit och tänker ofta 

istället på sina tillkortakommanden, så väl motoriskt som intellektuellt. Vet eleven med sig att 

denne är fumlig med händerna kan en tillsynes enkel träslöjdsuppgift bli helt omöjlig och 

utmynna i att eleven bara vägrar och ägnar sig åt att få uppmärksamhet på andra sätt istället. 

Samma sak kan gälla att göra något så självklart som att skriva en mening. Att forma bokstäver, 

komma ihåg reglerna stor bokstav, mellanrum och punkt och dessutom momentet att stava rätt. 

Det här är väldigt många hinder att förhålla sig till när det stora problemet faktiskt ligger i det 

finmotoriska, att forma bokstäverna. Föregående hinder blir tillsynes ouppnåeliga för eleven som 

våndas över att forma bokstaven G. Det är således lärare och pedagogers uppgift genom elevens 

tidiga skolgång att uppmärksamma var problemområdet ligger. Ofta är det flera färdigheter som 

behöver övas inom ramen för det motoriska, perceptionella och språkliga spektra. Barnens 

tillkortakommanden sargar ständigt deras självkänsla vilket gör det än viktigare att de tidigt 

uppmärksammas för att deras sociala ställning i barngruppen inte skall påverkas.    

 

Hur svenska skolor år 2018 arbetar med att stödja elever med koncentrationssvårigheter, det vill 

säga elever i behov av särskilt stöd eller extra anpassningar är oklart då det i skollagen (2010:800) 

den 1 juli 2014 skrevs in att skolor inte längre har skyldighet att redovisa vilka åtgärdsprogram 

och extra anpassningar som görs. Dock så är det enligt svensk lag och Salamacadeklarationen från 

1996 (Olsson & Olsson, 2013, s. 19) fastslaget att svensk skola ska arbeta kompensatoriskt 

gentemot eleverna och därmed är skyldig att skapa så goda förutsättningar som möjligt för alla 

elever att nå kunskapsmålen. Eleverna ska där av erbjudas extra anpassningar vid behov och vid 

mer omfattande behov av stöd skall eleven erbjudas särskilt stöd i form av extra anpassningar 

(Skolverket - PM - Särskilt stöd i grundskolan läsåret 2015/16). 

 

Belöningssystem 

 

Att belöningssystem används är med behavioristiska ögon inte så underligt då det syftar till att i 

någon form ändra elevens beteende genom instrumentell betingning (Skinner, 2008, ss. 57-59). 

Det vill säga situation, beteende och konsekvens häger ihop. Är situationen den att eleven 

ständigt kommer för sent ifrån rasten kan det vara ett störande beteende som måste brytas. 

Hjälper inte positiv förstärkning då eleven gör rätt, tjat eller sammatal om varför beteendet 

upprepas så måste andra åtgärder vidtas (Karlberg, 2011, s.47). Alltså situationen är den att eleven 

frekvent kommer sent in från rasten. Att komma försent är det beteende som behöver brytas. En 
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överenskommelse om att exempelvis samla guldstjärnor för varje gång eleven tar sig in från 

rasten i tid görs. Konsekvensen av elevens handlande kring sitt beteende är därefter beroende av 

om den genomför sin del av överenskommelsen. I bästa fall genomför eleven sin del som 

överenskommet och får den belöning som är överenskommen och beteendet att komma sent in 

minskar eller upphör. 

 

Belöningssystem innefattar inte enbart belöningar i form av guldstjärnor eller att samla 

makaroner i en burk som vid bestämt uppnått antal utmynnar i exempelvis en glass eller 15 

minuter surfplattetid. Det kan även handla om mer avancerade system som teckenekonomi 

(Karlberg, 2011, s.56-57) som är ett samlande av poäng. Poäng som är kopplade till om man 

utfört det bestämda eller inte och som efter visst antal insamlade poäng kan bytas mot något 

eleven önskat. Det här systemet bygger på att eleven kan ha delmål där den exempelvis har tio 

som ett första delmål, men kan välja att spara sina tio poäng för att senare uppnått femtio som 

innebär en klart större belöning. Teckenekonomi har ofta en anknytning till hemmet, men kan 

även förekomma enbart inom skolans väggar och bör förankras med vårdnadshavare innan det 

startas upp. 

 

En form av belöningssystem som förekommer kring många barn helt utan reflektion är de 

belöningssystem som är inkluderade i dator/Tv-spel och appar. I spelen utmanas barnen att klara 

olika uppdrag, klarar de uppdragen belönas de med att få ta ett steg framåt, men också ofta med 

att de får poäng eller andra fördelar som de kan dra nytta av under spelet (eller som ren prestige). 

Ett väldigt omtyckt spel som systematiskt och genomtänkt bygger på just det är mattespelet 

Vektor som professor Torkel Klingberg varit med och skapat (Cognition Matters, 2018) baserat 

på forskning inom kognitiv neurovetenskap fokuserat på arbetsminnet (Science Direct, 2016). 

Belöningssystem är genom spel därmed vanligt förekommande även utanför skolan. Men i 

hemmet förekommer det mest troligt även i andra former. Som exempelvis att be sina barn att 

städa rummet, bädda sängen eller att plugga för att klara nationella proven, mot att eleven får en 

överenskommen belöning som motprestation. Konsekvensen av att ha städat sitt rum, det vill 

säga utföra uppgiften resulterar i en belöning. 

 

Kortfattat är belöningssystem något som används både inom skolans värld och i hemmet med 

varierande grad av efter tanke och reflektion och det kan resultera i allt från att få åka till 

äventyrsbadet till att bara känna inre glädje över att ha lyckats samla alla veckans stjärnor och få 

ett riktigt hjärtligt ”Bravo!”, från sin lärare.  
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Ur ett didaktiskt perspektiv 

 

Anledningen till att jag valt att fördjupa mina kunskaper och insikter i ämnet belöningssystem och 

i vilken omfattning det används för att motivera unga elever med koncentrationssvårigheter 

grundar sig i att jag själv tror på metoden, om den utförs korrekt och i rätt syfte. Dessutom är det 

så att jag läser om forskare och lärare inom kåren och diverse tyckare som anser att metoden och 

hela det behavioristiska synsättet som belöningssystemet trots allt kommer ifrån är direkt skadlig 

för den inre motivationen hos eleverna, vilket jag så klart tar in och har förståelse för att de 

tycker. Men just den faktorn att kunniga akademiskt utbildade medarbetare inom skola och 

psykiatri runt om i Sverige och världen kan ha så vitt skilda åsikter i ämnet gör mig väldigt 

nyfiken. Det här vill jag lära mig mer om.  

 

I min framtida roll som lärare vet jag att jag kommer att möta kollegor som arbetar med 

belöningssystem. Jag kommer att möta både de som har en tydlig pedagogisk och genomtänkt 

plan och som har god insikt i arbetet med inre och yttre motivation. Jag kommer att möta 

kollegor som lite slentrianmässigt eller som en nödlösning använder det för att få lugn i ett stökigt 

klassrum här och nu, utan tid för reflektion. Men jag kommer också att möta kollegor som helt 

tar avstånd från arbetssättet. Kanske har de ärvt åsikten från gamla kollegor och lärare på 

universitetet. Men mer intressant är om de faktiskt har läst forskning och själv provat på och 

sedan utvärderat utfallet av användandet och landat i att de inte tycker att det är ett lämpligt 

arbetssätt utan en utbildning i t.ex. kognitiv beteendeterapi.  

En aspekt som berörts mycket marginellt är varför eleven uppvisar det beteende den gör. Är det 

klokt att genom ett belöningssystem korrigera bort ett beteende som kanske uttrycker något om 

hur eleven mår och tänker innan vi hunnit se och analysera elevens situation. Det här är en av de 

risker med att använda sig av något som kan ses som oskyldigt på ytan anser Petra Krantz 

Lindgren (Krantz Lindgren. P, 2011), beteendevetare och kritiker till att använda 

belöningssystem. En viktig tanke. 

 

Innan jag kommer ut som legitimerad lärare vill jag ha tillräckligt på benen för att kunna ta 

ställning till de olika ställningstagandena i frågan, i syfte att själv kunna hjälpa mina elever i behov 

av extra anpassningar i undervisningen på bästa sätt. Jag vet av egen erfarenhet av 

skolverksamheten att elever med koncentrationssvårigheter kan behöva både små eller mycket 

omfattande åtgärder för att de ska få chansen att lyckas med sina uppgifter i skolan. 
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Forskningsöversikt och teoretiska utgångspunkter 

 

 Motivation 

 Belöningssystem 

 Koncentrationssvårigheter 
 

Eftersom undersökningen i stor utsträckning handlar om vägen till att få eleverna motiverade till 

skolarbete med eller utan belöningssystem så börjar vi med att ta en titt på vad forskningen säger 

om motivation. 

 

 

Vad säger forskningen om motivation?  

 

Inre motivation 

Inre motivation är det inre driv att lära sig saker som många elever, men inte alla har. Den inre 

motorn som gör att de känner sig nöjda och belönade av att ha förkovrat sig med mer kunskap, 

eller glädjen i att ha löst ett mattetal helt på egen hand. Elever med inre motivation kräver inte 

yttre motivation i form av en rad förstärkningar, vare sig verbalt eller i form av faktiska ting eller 

utmärkelser för att de ska vilja gå till skolan och lära sig mer varje dag. Deras vetgirighet driver 

dem framåt och belöningen är att ha lärt sig något nytt eller att bara få svara på frågan läraren 

ställt till klassen (Karlberg, 2011, s. 47).   

 

Yttre motivation  

Yttre motivation är den motivation som kommer utifrån i form av beröm, guldstjärnor, betyg, 

pengar, mat etc. Elever som drivs av yttre motivation känner inte inre tillfredställelse av att ha lärt 

sig att ljuda en mening eller att ha klarat hela sidan 15 i matteboken alldeles själv. Elever som är i 

behov av yttre motivation behöver ofta övertygas om varför de ska utföra uppgiften. De förstår 

inte nyttan med den idag, då de inte kan se den kedjan av handlingar som slutligen leder fram till 

exempelvis att klara veckans engelska glosor, få ett bra betyg till sommaren eller att när de blir 

äldre kunna bli grävmaskinsförare eller doktor (Kadesjö, 2007, s. 228). Vare sig det handlar om en 

guldstjärna som belöning efter bra utfört arbete i svenska eller att uppvisa ett önskvärt beteende i 
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kön till matsalen så krävs en morot för att driva eleven i rätt riktning, för eleven finner inte 

belöningen inom sig. 

Motivation och grit 

Att tala om motivation handlar inte bara om det vi kallar inre och yttre motivation utan i väldigt 

stor grad om det Klingberg (Special Nest, 2016) kallar för grit. Ett begrepp som myntats av den 

amerikanska psykologen Angela Duckworth (Specialnest.se, 2016-10-24), som skrivit boken Grit: 

konsten att inte ge upp. Grit är det som vi i vardagsmun kallar jävlar anamma eller kämparglöd. 

Klingberg har tillsammans med sitt forskningsteam lyckats påvisa att grit sitter djupt in i hjärnan 

där motivationen styrs, det vill säga långt in i det limbiska systemet. Man har kunnat se att 

testpersoner som man anser har grit har mer grå substans i kärnan nucleus accumbens än de som har 

en lägre grad av motivation, vilket i sig är ett tecken på att testpersonerna utmärker sig från de 

som saknar det man kallar grit. Hur vida det är medfött eller ett resultat av rätt träning och eller 

kontextrelaterat är inte klarlagt. 

Ge eleven krävande feedback, det vill säga ge inte uteslutande beröm utan uppmana även till att 

kunna anstränga sig eller finslipa ännu lite mer och uppmärksamma även eleven för dess flit och 

ansträngningar. Att få beröm för att ha ansträngt sig syftar till att skapa ett flexible mindset hos 

eleverna något som också Carol Dweck psykologiprofessor på Stanford University trycker på 

som en särskilt viktiga faktor för att bibehålla och stärka elevernas grit, vilket även är något 

Klingberg skriver om i Den lärande hjärnan - om hjärna, gener och motivation, en artikel skriven för 

Karolinska institutets räkning (Klingberg. T, 2017). Att eleverna utvecklar ett flexible mindset ger en 

signal om att det är viktigt att försöka och att göra sitt bästa, annars undermineras elevens 

självkänsla. Då eleven senare ställs inför motgångar i form av svåra uppgifter blir det ett stort 

hinder att besegra om denne ständigt bara har fått beröm för det resultat de presenterat för 

läraren och inte för den möda som lagts ner. Det är således viktigt att arbetsinsatsen premieras så 

att eleverna förstår värdet av att anstränga sig. Att bara få höra att det de har presterat jättebra 

gång på gång sporrar inte eleven framåt, vilket är vad grit handlar om. Det handlar till stor del om 

uthållighet och att inte ge upp. Att glädjas över de erövringar man gör under vägens gång oavsett 

om det handlar om multiplikationstabellen eller att lära sig att sätta den där basketbollen i korgen 

från 3 meters avstånd. Att eleven ser det arbete den utför i skolan i ett större sammanhang och 

inte bara som en isolerad övning i något som bara upplevs abstrakt för eleven är också väldigt 

viktigt att tänka på för att motivera eleven och förstärka dess motivation att anta utmaningen och 

lära sig något nytt. Att som lärare berätta tydligt om målet som finns där framme och på ett 

inspirerande sätt göra eleverna införstådda i varför vi övar på det här är också det en viktig del i 

att öka elevernas motivation att anta utmaningen och anstränga sig för att klara den. 
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Vad säger forskningen om belöningssystem? 

 

Enligt Tomas Jungert (2017), docent i psykologi vid Linköpings universitet och inriktad på bland 

annat pedagogisk psykologi, motivation och självtillit hos unga, missgynnar belöningssystem 

elevernas chanser att finna inre motivation. Jungert hänvisar till DeCharms ( Jungert. T, 2017) 

vars teori från 1968 är att om eleven tror på sig själv och sin förmåga att kunna lösa problem och 

förbättras genom träning, uppvinner denne inre motivation. Paralleller kan här dras till vad man 

idag inom motivationsforskningen benämner som grit (Science Direct, 2016-08). Vidare hävdar 

Jungert att om eleverna känner avsaknad av den egna styrkan att klara uppgiften och börjar tvivla 

på sin egen kapacitet kopplas behovet av yttre motivation in. I det fallet arbetar eleven mest 

troligt för att bara bli färdig, få ett betyg, en guldstjärna etc. istället för att tillfredställas av att 

förkovra sig med ny kunskap eller att nå framgång inom exempelvis en idrottsgren. Att i likhet 

med Skinners teori om att motivation skapas genom att arbeta med operant beteende, är inte en 

teori Jungert tror på. Jungert lutar sig istället mot en studie gjord av Edward Deci och Richard 

Ryan, utvecklare av Self-Determination Theory (hädanefter SDT) där ett experiment utförts för att 

bevisa att belöningssystem, i form av yttre motivation kan vara direkt skadligt för elever. Studien 

av Deci och Ryan gjordes redan 1971. Därefter har de även utfört en metastudie 1999, där de 

vidhåller att effekten av att använda sig av belöningssystem har negativ inverkan på elevernas 

motivation. Vidare lovordar Jungert arbetet med SDT (old.liu.se, 2014-07-02) då det syftar till att 

främja människors egen vilja att var delaktiga aktörer i sitt lärande där drivkraften och 

motivationen stärks i takt med ökat förtroende och nya landvinningar. Här förtydligas även att 

man här inkluderar all typ av yttre motivation, inte enbart att få saker eller utmärkelser i utbyte 

mot prestation, utan att negativ förstärkning som inbegriper hot om att belöning kan utebli om 

prestation eller beteende inte uppvisas som överenskommet också inkluderas i begreppet yttre 

motivation. Den här typen av förstärkning blir per automatik aversiv, vilket gör att eleven kan 

uppleva att den i viss mån presterar under hot vilket ligger långt ifrån den glädje och stolthet 

lärare önskar att elever ska uppleva under sitt arbete. Jungets inställning till användande av 

belöningssystem oavsett om det handlar om begreppet yttre motivation eller positiv/negativ 

förstärkning kan sammanfattas med ett citat från Basic Needs Theory som är en del av SDT: 

”… människor har grundläggande psykologiska behov av autonomi, kompetens och 
samhörighet, vilka stödjer bibehållandet av inre motivation, internalisering av yttre motiv 
och en ökad självbeslutsamhet” (Reeve, Deci, & Ryan, 2004).  

Stick i stäv med vad Jungert anser om negativ och positiv förstärkning går Alberto Troutmans 

teorier om saken, som istället arbetar efter teorin att positiv och negativ förstärkning är ett 

användbart verktyg för att kunna korrigera elevers beteende till det önskade (Troutman & 
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Troutman, 2012, ss. 249-292). Det vill säga ett beteende som gynnar arbetsklimatet i 

klassrummet. Aspekten av att användandet av negativ förstärkning kan eskalera till något aversivt 

är dock något som Troutman tar upp som något att akta sig för. Men Troutman menar samtidigt 

att den yttre motivationen kan fungera väl utan oönskade negativa effekter förutsatt att den yttre 

motivationen utförs korrekt.  

Enligt Troutmans syn på användandet av olika typer av förstärkning handlar det i första hand om 

att förstärka det som eleven gör rätt istället för att tjata om det som gång på gång blir fel. Försök 

alltså att lära eleven positiva beteenden i första ledet. Nästa steg är att fasa ut uppmuntrandet av 

olika beteenden, när man som lärare anser att den formen av förstärkning har spelat ut sin roll, 

och kallas då för att utsläcka. Att utsläcka är i viss grad en aversiv handling gentemot eleven. Det 

som Troutman därefter benämner som nivå tre är något han själv närmas avråder ifrån och är en 

form av negativförstärkning. Den negativa förstärkningen handlar i det fallet om att avlägsna eller 

skjuta på belöningar då eleven inte uppnår de förutbestämda kraven för att vara berättigad till 

överenskommen belöning. Den fjärde och sista nivån som handlar om att bestraffa med saker 

som exempelvis kvarsittning eller hemläxa är saker som även Troutman ser som för aversiva för 

att de ska ses som en metod att använda sig av i skolan. Kortfattat är Troutmans teori mycket lik 

Skinners teori, nämligen att det handlar om situation, beteende och konsekvens av beteendet. 

Martin Forster och Martin Karlgren är också förespråkare av positiv förstärkning. Tillsammans 

har de varit med i utformandet av programmet Skol-komet som utgår ifrån arbete med 

positivförstärkning. Programmet hade en snabb utbredning inom svensk skola under början av 

2000-talet och anammades omgående av skolverket, men har därefter granskats och reviderats. 

Skol-komet innefattar så väl positiv som negativ förstärkning men även teckenekonomi 

(Karlberg, 2011, ss.56-57) som i allra yttersta grad är en typ av belöningssystem. Programmet är 

framtaget för att stödja läraren i arbetet med att utveckla ett beteendeorienterat ledarskap och 

applicera det i klassrummet. Programmet skapades enligt Karlberg (2011) som ett stöd för lärare i 

sitt arbete med uppförandeproblem i klassrumsmiljön. Programmet syftar till att genom att 

använda sig av de fyra faktorerna struktur, regler, förstärkning och utsläckning preventivt arbeta 

med uppförandeproblem och indirekt skapa en mer gynnsam arbetsmiljö för eleverna att lära i 

(Karlberg, 2011, s. 59). 

 

Vad säger forskningen om koncentrationssvårigheter?  

Också i forskningen kring barns koncentrationssvårigheter publicerad av Karolinska institutet 

dyker namnet professor Torkel Klingberg upp. Klingberg har studerat närminnets koppling till 

koncentrationsförmågan hos testpersoner med ADHD, de som drabbats av en stroke samt äldre 

personer. I sin forskning har han kunnat fastslå att det handlar om en nedsatt funktion i 

pannloben som orsakar att närminnet försvagas och därmed gör det svårt att hålla 
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koncentrationen under längre tid, så även simultanförmågan. I USA har man kommit långt i 

arbetet med att börja arbeta med den nya teknik som kallas DTI och syftar till att studera 

kopplingsmönster i hjärnan, för att skapa sig en bättre bild av hur arbetsminnet påverkas. Andra 

tekniker som används inom området idag är positronemissionstomografi och funktionell 

magnetresonanstomografi som används för att kunna observera hjärnan genom att se in i den levande 

hjärnan. Nedsatt arbetsminne är enligt Klingberg (Science Direct, 2016-08) en av förklaringarna 

till att somliga elever har koncentrationssvårigheter, något som Klingberg menar kan övas med 

speciellt framtagna program som inriktar sig på att öva exempelvis matematik med hjälp av 

tallinjen; en metod som granskats genom en undersökning i samarbete med Karolinska institutet. 

Undersökningen gjordes under en åtta veckors period och inkluderade 268 sexåringar, var av 

hälften arbetade med ett speciellt utformat program som utgick från övning med tallinjen i syfte 

att stärka arbetsminnet, något som gav goda resultat. Att ha koncentrationssvårigheter innebär 

ofta problem med närminnet och arbetsminnet och precis som Kadesjö (2007, ss. 74-75) skriver 

även problem med sin perceptionsprocess. Att ha störningar i sin perception innebär att 

hanteringen av alla de impulser som ständigt når hjärnan inte registreras och hanteras som de ska 

då de inte kan knytas till en kontext, upplevelser eller intryck som eleven känner igen och kan 

koppla samman med den impuls som nyss kom via nervtråden. De impulser som ständigt 

kommer till oss är kopplade till våra sinnen. De är alltså vad vi ser, hör, känner etc. som kommer 

som nervsignaler och som ska tolkas och kopplas samman med tidigare upplevda situationer, 

något som hos majoriteten människor sker per automatik, men när det inte gör det så blir det 

besvärligt. Det här besväret möter elever med koncentrationssvårigheter dagligen vilket gör att de 

ibland tolkar fel eller att det bara blir för många signaler som ska tolkas samtidigt, då alla går 

genom samma filter. Hade signalerna skickats som de ska hade merparten sållats bort innan 

eleven han möta den och själv fatta ett beslut. Att känna igen en doft och omedelbart utan att 

tänka kunna avfärda den som något ofarligt och oviktigt skapar ett lugn. Lyckligtvis har eleven 

mest troligt inte problem med impulserna får alla sina sinnen utan med ett eller ett par av dem. 

Exempelvis kan det auditiva vara ett stort problem som stör eleven mycket medan de visuella 

impulserna registreras helt som vanligt och vållar inga problem för eleven. Problem med 

perception är ofta det som gör situationen så svår för eleverna vid grupparbeten. Där utsätts 

eleven för många typer av impulser som ska registreras i koncentrerad form, och eleven måste ta 

ställning till dem i väldigt rask takt. Här är risken hög för att det uppstår övertolkning av 

situationen, vilket kan leda till svåra situationer för eleven (Kadesjö, 2007, s. 35).  

Forskning på ämnet pågår ständigt för att söka förståelse för vad som egentligen är orsaken till 

exempelvis ADHD och det vi kallar primära koncentrationssvårigheter vilket är ett biologiskt 

betingat tillstånd (problem med att rikta uppmärksamheten åt rätt håll och utesluta sådant som 

inte är relevant samt att ha brister i förmågan att hålla fokus på angiven uppgift). Utifrån den 

forskning som finns idag kan sägas att gruppen individer med koncentrationssvårigheter är 

heterogen, det vill säga den består av individer med vitt skilda problembilder vilket gör det än 
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mer komplicerat att studera. Men med modern teknik går forskningen framåt och visar idag med 

hjälp av t.ex. EEG-mätningar på skillnader i hjärnans aktivitet och blodflöde och observationer 

kan nu göras ända ner på nervcells nivå. Genom de mätningar som gjorts har forskare kunnat 

påvisa avvikelser hos barn med ADHD jämnfört med barn som inte har det.   

Kadesjö (2007, s. 73-74) nämner även teorier om exekutiva funktioner, något som Martha 

Denckla redan 1997 tagit upp i sin forskning och som hon beskriver som hjärnans 

kontrollfunktion. En mycket avancerad funktion som går ut på att organisera individens 

handlande och styra dess impulser samt att se till att individen exempelvis fortsätter att sträva 

efter ett långsiktigt mål. En förmåga som blir allt viktigare ju äldre barnet blir hävdar Denckla, då 

barnet förväntas att kunna ta ställning till saker, anpassa sig till andra människor och nya 

situationer. Den exekutiva förmågan är därmed något som ligger under neuropsykologisk 

forskning, och länkar samman med perception. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning användandet av belöningssystem riktat 

till elever med koncentrationssvårigheter utförs konsekvent, i syfte att öka elevens motivation till 

skolarbete enligt tillfrågade lärare. 

 
1. I vilken utsträckning används belöningssystem av tillfrågade lärare? 

2. Hur påverkas motivationen av att arbeta utifrån ett väl genomtänkt belöningssystem? 

3. Finns det något som tyder på att konsekvent användande av belöningssystem i någon 

utsträckning är skadlig för eleverna? 
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Metod 

Forskningsstrategi 

Valet att fördjupa mig i i vilken utsträckning belöningssystem används som ett motiverande 

verktyg i arbetet riktat till elever med koncentrationssvårigheter grundar sig i att jag själv mött så 

väl utövandet som debatten kring metoden och finner den intressant att fördjupa mig i. Åsikterna 

går isär i lärarkår och forskningsvärlden, och min egen utgångspunkt är att jag ser både fördelar 

och nackdelar beroende på hur den genomförs.  

En analys av vad fyra utvalda lärare från olika lågstadieskolor anser om saken samt att jämföra ett 

urval av forskningsstudier är därmed de arbetssätt jag valt för den här studien. Studien kommer 

där av innefatta såväl kvalitativa intervjuer som en litteraturstudie där jag har läst, tolkat och 

analyserat vetenskapliga artiklar inom det ämne som jag valt att fördjupa mig inom. Arbetsgången 

är således ett parallellt arbete med att analysera forskningsrapporter samt utvald litteratur och att 

samla in empiriskt material genom kvalitativa intervjuer, och därefter sammanställa och analysera 

den insamlade datan.  

 

 

Insamling av empirisk data – Intervjuer 

 

Jag har valt att genomföra kvalitativa intervjuer med fyra utvalda lärare från olika skolor runt om i 

ett län i Mellansverige, utförda enligt en strukturerad intervjumodell (Trost. 2010, s. 42) men med 

huvudsakligen öppna frågeställningar, vilket ibland även kallas semistrukturerad intervjuform. 

Den här intervjuformen har jag valt för att ha en struktur i det valda ämnet då samma frågor ställs 

till samtliga respondenter i en bestämd ordning, men där det ges möjlighet till följdfrågor och 

respondenten frihet att svara utefter sin åsikt och erfarenhet i ämnet utan att låsas i en för 

strukturerad mall likt en enkät. Det är alltså en fokuserad intervju där jag hoppas på så 

djupgående svar som möjligt utan att kalla det en djupgående intervju då jag saknar 

psykoanalytisk utbildning (Trost, 2010, s.43). Valet att inte använda mig av en ostrukturerad 

intervjuform baserar jag på att det omöjliggör att forskningen får någon form av reliabilitet. En 

ostrukturerad intervju innebär att respondenterna mest troligt får svara på icke likställbara frågor 

och inte heller i samma genomtänkta följd, något som jag anser har stor betydelse för analysen av 

insamlad data. Att använda mig av enkäter eller kvantitativa intervjuer har heller aldrig övervägts 

då studien syftar till att vara en kvalitativundersökning.  
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Avgränsningar 

 

Lärare i årskurs 1-3 valdes då de är den målgrupp som huvudsakligen intresserat mig då de 

undervisar den målgrupp som kommer att vara mitt huvudområde i arbetslivet. I mina kriterier 

för urval av lärare att intervjua finns ett flertal kriterier. Lärarna arbetar inte på samma skola utan 

är spridda över länet. Att göra intervjuer såväl på landet som i en större stad har också varit av 

betydelse för urvalet, så också storlek på skola och socioekonomiskt område för att få en så 

representativ bild som möjligt av ett så litet antal intervjuer. Min avsikt är att gruppen intervjuade 

även ska innehålla en representant från montessoripedagogiken. 

 

Presentation av respondenterna 

 

Respondent 1:  

Lärare i åk. 3, har arbetat som lärare i ca 20 år och är utbildad grundskollärare åk. 1-7. 

Respondent 2:  

Lärare i åk. 1. Är idag stödlärare för en elev i behov av extra mycket stöd. Har arbetat som lärare i 

ca 15 år och är utbildad grundskollärare åk. 1-6 och även utbildad förskollärare sedan ca 35 år 

tillbaka. 

Respondent 3:  

Lärare i åk. 1, har arbetat som lärare i ca 35 år och är utbildad lågstadielärare åk. 1-3, samt inom 

Montessoripedagogiken. 

Respondent 4:  

Lärare i åk. 2, har arbetat som lärare i ca 20 år och är utbildad grundskollärare åk. 1-7.  

 

Begränsningar i det empiriska materialet 

Det empiriska materialet har tyvärr vissa begränsningar då det är en mycket limiterad grupp 

respondenter, fyra stycken till antalet vilket gör att studien snuddar vid att bli en fallstudie. Fler 

respondenter hade troligen gett en bredare bild av i vilken utsträckning samt hur belöningssystem 

faktiskt används. Men syftet med studien är att ta reda på i vilken utsträckning tillfrågade lärare 

använder belöningssystem i syfte att motivera elever med koncentrationssvårigheter till 

skolarbete, vilket trots lågt antal intervjuer ändå besvaras. 
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Något som jag aktivt valt bort att inkludera i den här studien är att ta reda på i vilken utsträckning 

eleverna mer exakt lär sig saker. Jag snuddar vid ämnet i fråga 18 i intervjufrågorna, dock så 

känns inte chanserna att få uppriktiga svar från respondenterna angående kopplingen 

belöningssystem och hur vida eleverna lär sig som speciellt goda. Vilket också är anledningen till 

att jag avstått att göra en analys av frågor rörande elevernas lärande. 

 

 

Genomförande 

 

Jag startade med att välja ut 8 skolor som jag ville göra intervjuer på, baserat på deras individuella 

placering socioekonomiskt, geografiskt och ur pedagogisk grundtanke. Därefter började jag att 

ringa till skolornas expeditioner där jag snabbt förstod att jag redan från början borde söka efter 

studierektorns direktnummer, vilket jag därefter gjorde. Jag talade således med ett antal 

studierektorer, somliga hänvisade till mailkontakt, andra lovade att tala med sina lärare och att 

återkomma. De två första intervjuerna bokades snabbt in, resterande tre lät dröja och tyvärr 

avbokade en av lärarna i sista stund precis i slutskedet av min intervjuperiod vilket gjorde att 

antalet intervjuer reducerades till fyra.  

 

Jag genomförde intervjuerna på lärarnas skolor efter lektionstid med hjälp av en intervjumall och 

röstinspelning. Innan intervjuerna startade ombads lärarna även att fylla i den obligatoriska 

medgivandeblanketten där läraren undertecknar att denne frivilligt deltar i min studie och godtar 

den sekretess som råder kring insamlandet av empirisk data. Intervjuerna gav mig en bild och en 

inblick i vilken grundsyn tillfrågade lärare har på belöningssystem som en del i sin pedagogiska 

verksamhet. I vilken grad de använder det och vilken effekt de anser att belöningssystem har på 

elever med koncentrationssvårigheter. 

 

Bearbetning av insamlat empiriskt material 

Efter varje genomförd intervju transkriberades det inspelade materialet medan jag hade intervjun 

färsk i minnet.  Det transkriberade materialet sparades därefter på ett USB-minne med krav på 

korrekt kod för åtkomst. 

Allt transkriberat material skrevs ut i pappersform och lades tillsammans med de två första 

forskningsfrågorna intill varandra på ett bord. Till min hjälp valde jag att färgkoda svaren (Trost, 

s.154) jag fått av respondenterna. En färgkodning som hjälpte mig att se ett mönster i det gedigna 

materialet jag hade framför mig.  
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Etiska principer 

De fyra huvudsakliga principerna som jag i min roll som forskare måst arbeta utefter är 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 Samtyckeskravet innebär att informera respondenten om på vilka promisser denne deltar i 

studien, samt att försäkra sig om att respondenten deltar utan yttre påtryckningar och att 

denne utan att meddela av vilken anledningen är fri att tacka nej till fortsatt medvekan i 

studien.  

 Informationskravet förbinder mig som forskare att informera respondenten om på vilket sätt 

intervjun kommer att genomföras.  

 Konfidentialitetskravet har med respondentens anonymitet att göra. Studien skall genomsyras 

av sekretess, det vill säga att all information om respondenten skall skyddas från obehöriga att 

ta del av. Personuppgifter och information om respondentens arbetsplats etc. skall efter 

avslutad undersökning tas bort för att inte röja dennes identitet.  

 Nyttjandekravet innebär att jag som forskare har skyldighet gentemot respondenten att 

upplysa om studiens vetenskapliga ändamål och hur insamlad data får brukas. 

(Vetenskapsrådet (2002). ss. 5-14) 

 

Datainsamling  

En artikel fanns med från start, den som åter väckte min nyfikenhet i ämnet belöningssystem. En 

artikel publicerad i Pedagogiska magasinet från 2011 skriven av Tomas Englund & Ingemar 

Engström. Den artikeln och responsen på artikeln skriven av Forster (2011) och finns med som 

en grundhypotes i den här studien. Sökområdet vidgades sedan med sökningar som 

belöningssystem, belöningssystem i skolan, koncentrationssvårigheter, elever med 

koncentrationssvårigheter, yttre respektive inre motivation och Skol-komet, för att finna studier 

och litteratur som motsvarar studiens syfte. I det material som studerats finns därmed även 

forskningsartiklar och populär-vetenskaplig artiklar valda utifrån olika ideologiska 

ställningstaganden i frågan om belöningssystem, samt att de är valda utefter vilka titlar och 

specialområden inom pedagogik och psykiatri författarna innehar.  

 

 

Tankar om Analys & Resultat 

Då tyngden i den här studien ligger i det empiriska materialet har jag valt att redovisa min analys 

av studerat material i avsnittet Analys & Resultat då jag anser att för att få svar på mina 

forskningsfrågor och syftet med studien så är studien till stor del beroende av det empiriska 
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materialet i form av intervjumaterial. Studerad litteratur och forskning tillsammans med 

intervjumaterial är det som bär studien. 
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Analys & Resultat 

Det empiriska materialet.  

I den här delen avser jag att presentera den analys som jag har gjort av det insamlade empiriska 

materialet. Jag utgår här ifrån de två först ställda forskarfrågorna och analyserar respondenternas 

svar, och utefter det gör jag min analys.  

 Fråga 1 besvaras huvudsakligen utifrån det empiriska materialet. 

 Fråga 2 besvaras huvudsakligen utifrån det empiriska materialet men lutar sig även mot 

studerad litteratur och forskningsbaserade artiklar.  

 Fråga 3 besvaras huvudsakligen utifrån det empiriska materialet men lutar sig även mot 

studerad litteratur och forskningsbaserade artiklar.  

 

 

 

1. I vilken utsträckning används belöningssystem av tillfrågade lärare? 

 

Analys: 

Samtliga av de tillfrågade lärarna använder belöningssystem kontinuerligt i någon form, och tre av 

fyra gör det på daglig basis. Intressant är att respondent 3 lever upp till mina förutfattade 

meningar angående Montessoripedagogiken och använder sig av mycket positiv förstärkning, 

arbetar med belöningssystem som gruppförstärkare och mycket begränsat mot den enskilde 

eleven. Att de tillfrågade lärarna kan svara ganska detaljerat på sitt tänk kring upplägg kring 

belöningssystem och uttrycker sig tydligt om sin ståndpunkt kring hur långa perioder och varför 

de gör det anser jag borgar än mer för att det är ett kontinuerligt användande och att tre av fyra 

av respondenterna aktivt använder det på dagligbasis med en reflekterad och väl genomtänkt 

tanke bakom.   

Genom de svar jag fått från respondenterna kan jag utläsa att i synnerhet respondent 1 har ett 

mycket medvetet arbetssätt med en riskanalys som innefattar konsultation av så väl 

specialpedagog, habilitering och barnpsykolog som en god relation med hemmet, vilket tyder på 

ett varsamt förfarande. Den samme antyder även att belöningssystem i någon form används på 

daglig basis i allt ifrån att ange tydliga ramar och konkreta kortsiktiga mål för elever i behov av 

extra anpassningar och särskilt stöd, men även som modell för hela klassen periodvis. Denne är 

också den som uttrycker sig i termer som teckenekonomi vilket är en metod som används inom 
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Skol-komet (Karlberg, 2011), något som denne är ensam av respondenterna att ha utbildning i. 

Här syns tydligt att utbildning påverkar. 

 

Slutligen kan jag hos respondent 1, 2 och 4 se en likhet i att digitala verktyg används kontinuerligt 

och att en medvetenhet om att dessa innefattar belöningssystem i olika former. De digitala 

verktygen används såväl i de pedagogiska spel och appar eleverna använder i under visningen 

som att bara låta själva användandet av ett digitalt verktyg som en surfplatta eller dator vara en 

belöning i sig självt. Här kan jag mycket snabbt även genomskåda ett annat tydligt mönster som 

indirekt har med saken att göra, nämligen att tillgången på digitala verktyg varierar stort. Givetvis 

är det så att där tillgången är god används den i större utsträckning än där tillgången är mycket 

begränsad. 

Respondent 3 anser sig inte använda sig av belöningssystem mot enskild elev i dagsläget men har 

provat tidigare i sitt yrkesliv. Respondenten menar att det ofta varit så att denne sett signaler på 

att metoden inte har fungerat vilket lett till en snabb utfasning där metoder som positiv 

förstärkning som även det är yttre motivation fått tagit vid och som denne arbetar med 

övergripande i hela klassen. Ett annat sätt att arbeta med yttre motivation.  

Men på de stora hela är det så att samtliga respondenter svarar att de i någon form arbetar med 

belöningssystem, mot enskild elev eller kollektivt. De som sticker ut är respondent 2 och 3. 

Respondent 3 för att denne inte använder metoden riktad till enskild individ i dagsläget och 

respondent 2 för att denne enbart arbetar med belöningssystem riktat till elever med 

koncentrationssvårigheter då det är dennes specialområde och fokusgrupp i dagsläget. Det som 

skiljer respondenterna här är utbildning. Respondent 3 har utbildning inom så väl SET som inom 

Montessori och god kännedom om Petra Krantz Lingrens KBT metodik. Medan respondent 2 

inte har den formen av riktad utbildning men sannorlikt har med sig influenser från sin 

förskollärarutbildning.  

Utbildning av lärare och pedagoger väger tungt i vilken väg och vilka beslut dessa väljer att ta och 

i slutänden vilka möjligheter de kan erbjuda elever att få arbeta efter just sina förutsättningar på 

ett sätt som passar alla parter. Men det är också så att sammansättning av elever i gruppen 

påverkar och de slutsatser jag drar i den här undersökningen är baserade på fyra respondenters 

upplevelser av att arbeta med belöningssystem. 

Resultat: 

Belöningssystem används på daglig basis av samtliga av de tillfrågade lärarna, men varierar stort i 

hur det används och om det riktas specifikt mot enskild individ eller används kollektivt i helklass. 
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2. Hur påverkas motivationen hos elever med koncentrationssvårigheter av 

att arbeta utifrån ett väl genomtänkt belöningssystem? 

 

Analys: 

Samtliga av de tillfrågade lärarna tror att belöningssystem kan ha en positiv inverkan på elevernas 

motivation, men deras frekvens av eget utövande av metoden varierar och även deras sätt att 

arbeta med den. Samtliga härleder deras val av att arbeta med belöningssystem till att eleverna är i 

behov av yttre motivation då den inre inte är så stark, och att elever med 

koncentrationssvårigheter ofta är behjälpta av att arbeta utefter tydliga ramar där de vet vad som 

krävs av dem och de vet att något konkret och positivt väntar dem om de genomför sin uppgift.  

Respondent 1, 2 och 4 svarar att det syftar till att peppa och motivera till att arbeta, samt att 

kunna ge lite till när eleverna tappat fokus på uppgiften. Dito menar också att den yttre 

motivationen krävs för att få eleverna att göra det som ska göras och att utnyttja lektionstiden så 

effektivt som möjligt.  Det vill säga tillfrågade lärare använder belöningssystemet för att motivera 

eleverna till att genomföra det som de är ombedda att göra, och genom dessa handlingar övar 

eleverna vilket ger dem mer självförtroende, ökar deras färdigheter och ökar deras kunskapsbank, 

vilket på sikt borgar för att de kan nå sina mål. 

 

Att elever med främst ADHD diagnos, men även elever med annan typ av 

koncentrationssvårigheter är i behov av att veta spelets regler; vad tjänar jag på att göra en här 

prestationen? Är något som så väl Kadesjö (2007) som Olsson & Olsson (2013) tar upp i sina 

böcker om barn med koncentrationssvårigheter, och är även något respondenterna bekräftar i 

intervjuerna. Det är alltså ingen slump och inga vilda gissningar från lärares sida att använda sig 

av belöningssystem som komplement i sin undervisning av elever med olika grad av 

koncentrationssvårigheter. Respondent 1 tar dessutom upp parallellen mellan vuxna som går till 

jobbet och får lön en gång i månaden med elevens perspektiv på tid kontra belöning. Att säga att 

eleven belönas för sitt slit om en månad när denne lever med exempelvis ADHD blir allt för 

abstrakt och långt fram i elevens liv. Belöningarna måste komma med korta intervaller för att det 

ska vara övervinneligt för eleven att uppnå målen.  Så att belöningssystem används som 

motivator ser jag inte som något underligt i det fallet, men det måste ändå göras med eftertanke 

och reflektion av utfallet. 

 

Att tänka igenom vad man sätter igång när man startar upp ett arbete med belöningssystem måste 

göras med eftertanke och ständigt med målet att eleven ska kunna arbeta utan det på sikt och 

istället finna sin inre motor, vilket läraren måste hjälpa eleven med genom att lära känna eleven 

väl. Men för att komma över en tröskel och få eleven att vilja greppa pennan och försöka kan så 

väl guldstjärnor som poängsystem i en matematik-app vara till stor hjälp, förutsatt att det är väl 

genomtänkt innan det presenteras för eleven.  
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Just digitala verktyg som surfplattor tar respondent 1 och 2 upp som ett bra redskap då det finns 

många bra appar med inbyggda belöningssystem som får eleverna att vilja anta utmaningarna. 

Utöver det så kan en paus då eleven får ägna sig åt annan form av arbete på en surfplatta eller 

ägna sig åt sin favoritbok en stund vara uppmuntrande och sporrande. Små överenskomna 

andningshål under lektionens gång kan vara till stor hjälp för att få elever som har svårt att hålla 

koncentrationen under längre tid att hålla ut en hel lektion. Att veta att om jag arbetar till det 

bestämda målet så får jag en mental paus sen kan vara motiverande och tillräckligt belönande. 

Intressant nog är det bara respondent 1 och 2 som lagt märke till de inbyggda 

belöningssystemens utbredning. Respondent 4 har använt sig av digitala verktyg med 

belöningssystem i men inte reflekterat över funktionen då den används till alla i klassen och inte 

som yttre motivation till den enskilde individen. Där har motivet varit av helt annan art. 

 

Slutligen vill jag trycka på något som framför allt respondent 2 talar mycket varmt om och ligger 

mycket tyngd i när hon talar om belöning och motivation som knyter an mycket väl med vad jag 

skrivit om belöningssystem och elever med koncentrationssvårigheter i bakgrundsdelen av 

studien, tankar från Kadesjös bok Barn med koncentrationssvårigheter från 2007. Motorik och 

färdighetsträning är så viktigt för elevens självkänsla som hänger starkt ihop med motivationen. 

Även Klingbergs studie från 2015 (Karolinska institutet, 2015) om arbetsminnet kopplat till 

exempelvis tallinjen som är så centralt i spelet Vektor är oerhört viktiga pusselbitar för att på sikt 

få eleven att tro tillräckligt mycket på sin egen förmåga och tycka att det är roligt att så väl skriva, 

läsa som att räkna då de övervunnit hinder genom träning. Att känna att det här kan jag! Jag vill 

lära mig mer. De känslorna är motiverande för oss alla, primära eller situationsbundna 

koncentrationssvårighet eller inga alls, den känslan är motiverande. Men för att nå dit måste vi 

öva, och finns ingen inre självtillit, ingen inre motivation, inget driv framåt. Då måste yttre 

motivation tillsättas för att komma över tröskeln.    

 

Jag vill också nämna respondent 3 i det här resonemanget då dennes beskrivning av kopplingen 

motivation och belöningssystem inte är redovisat här ovan, det till trots att jag startade med att 

hävda att alla menar att de i någon utsträckning arbetar med belöningssystem. Dock så görs det 

olika frekvent och enligt olika modell. Respondent 3 har en gedigen utbildning och yrkeskarriär 

som lärare, och har provat att arbeta med belöningssystem riktat till enskild individ med 

koncentrationssvårigheter men valt bort den metoden efter att ha reflekterat över utfallet. I 

dennes utbildning finns montessoripedagogiken till skillnad från de andra och det färgar starkt 

dennes sätt att arbeta. Belöningssystem används men kollektivt för att uppmuntra till ett gott 

arbetsklimat snarare än att enskild individ pekas ut. Det tillsammans med mycket 

positivförstärkning (Karlberg, 2011, s. 47) och att ge eleverna frihet att välja arbetsuppgifter 

utefter ett arbetsschema där eleven får ta mycket eget ansvar är dennes metod för att motivera 

eleverna. Belöningssystemet används alltså kollektivt för att skapa en bra arbetsmiljö för samtliga 
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i rummet men i övrigt så är positivförstärkning det som denne använder som motiverande faktor 

i sin undervisning. 

Resultat:  

Belöningssystemet kan hjälpa eleven att genom sin tydlighet i vad målet är uppnå ett bestämt mål 

mot en förutbestämd belöning. Genom att ge eleven små överskådliga mål i kombination med 

tydliga instruktioner om spelregler och förväntningar kan det generera att eleven motiveras att 

försöka. Förhoppningen är att eleven under tidens gång ska få chans till övning i den 

utsträckningen att självkänslan höjs i den grad att eleven på sikt även finner inre motivation.  

 

Dock skriver jag ”kan hjälpa eleven” då det även finns studier som Self-Determination Theory, som 

hävdar att den inre motivationen kan ta skada av yttre motivation vilket belöningssystem är. 

Genom en sådan tolkning skulle resultatet vara att belöningssystem påverkar eleverna negativt 

genom att underminera deras inre motivation.  

 

Där av blir resultatet på den här frågan att eleven kan dra positiva fördelar av metoden genom att 

den yttre motivationen ökas, men att den inre motivationen som en följd av den yttre 

motivationen kan skadas. 

 

 

3. Finns det något som tyder på att konsekvent användande av 

belöningssystem i någon utsträckning är skadlig för eleverna? 

 

Analys: 

Utifrån den forskning jag läst rörande motivation hos elever anser jag att det finns en röd tråd 

igenom den; nämligen att samtliga är överens om att den inre motivationen är den 

eftersträvansvärda formen av motivation. Inställningen till yttre motivationsfaktorer vilket då 

innefattar belöningssystem varierar. Den som utmärker sig i den forskning jag tittat på är Tomas 

Jungert, docent i psykologi vid Linköpings universitet och som har som specialområde att arbeta 

med just motivation, menar att elevernas eget inre driv och tro på sig själva kan undermineras om 

de utsätts för yttre motivation. Elevens chans att finna eller utveckla sin inre motivation 

missgynnas av att den utsätts för yttre motivation, då inre motivation och det vi idag kallar grit 

föds ur att eleven tror på sin egen förmåga att klara uppgiften genom att kämpa och inte ge upp.  

 

Det här är även en teori som stärks av DeCharms ( Jungert. T, 2017), som innebär att eleven tror 

på sin egen förmåga. På frågan om det faktiskt är skadligt med belöningssystem kan man utifrån 
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Jungert och en stor undersökning gjord inom Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 1999) skulle 

man kunna fastslå att så är fallet då det är precis vad den studien handlar om och säger sig bevisa.  

 

Dock så finns det ju också förespråkare av det jag väljer att kalla yttre motivation. Karlberg 

(2011)en av grundarna till Skol-komet och Klingberg (2015) är två tämligen framstående namn 

inom såväl pedagogik, motivation som inom neuroforskning och där är synen mer liberal. Att 

använda sig av metoden för den goda sakens skull, det vill säga att skapa ett bra klassrumsklimat 

tycks vara den devis Karlberg efterlever.  

 

Klingberg som på sin sida har neuroforskning riktat mot så väl arbetsminne som motivation 

(Karolinska institutet, 2015) har genom sitt mycket omtyckta arbetsverktyg Vektor (Cognitions 

Matters, 2018), som enligt min personliga erfarenhet är mycket bra för elevernas motivation och 

färdighetsträning inom matematiken. Genom att vara inriktat mot arbetsminnesträning, och även 

inkludera belöningssystem i verktyget är det ett tecken för att metoden inte alls behöver vara 

något farligt. I verktyget Vektor finns nämligen ett inbyggt belöningssystem, precis som i så 

många andra moderna digitala spel idag. 

Så väl Karlberg som Troutman (2008) har valt att inrikta sig på positivförstärkning med 

motivationen att de inte vill hamna i situationer som bara utmynnar i tjat. Att berömma det 

eleven gör bra och blunda för det eleven gör fel är inte ett självklart fall av belöningssystem, men 

syftar ändå till att vara en tillförsel av yttre motivation.   

Kontentan av den forskning och de rapporter jag tagit del av tyder ändå på att det finns en risk 

med att använda sig av belöningssystem om man väljer att luta sig mot Jungerts tes. 

 

Även i mitt insamlade empiriska material kan jag utan att ha ställt frågan rakt ut till 

respondenterna finna resonemang som tyder på att belöningssystem kan ha en negativ inverkan 

på eleverna om det hanteras för lättvindigt och ogenomtänkt.  

 

Utöver allt det nu uttjatade och uppenbara kring den inre motivationens påverkan av 

belöningssystem så fick jag även ta del av en åsikt rörande att använda belöningssystem i helklass 

som jag inte själv hade reflekterat över. Läraren ifråga har medvetet valt att inte dela ut de 

stjärnor som kollektivt samlats ihop som konsekvens av att eleverna bidragit till ett behagligt 

arbetsklimat i klassrummet under veckan i direkt anslutning till en bra lektion, utan inväntar 

veckans sista lektion. Först då får eleverna reda på hur många stjärnor som samlats in i klassen. 

Detta för att ingen ska kunna utpekas efter en stökig lektion eller dålig dag för att ha bidragit till 

att klassen efter denna lektion inte fick en stjärna.  

 

Risken med en omedelbar utdelning av stjärnonor är annars att den elev som antingen har 

primära koncentrationssvårigheter och därmed kanske haft det lite tufft med perceptionen den 
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här dagen, eller en elev som bara har haft en väldigt jobbig helg och inte är i mental form på 

morgonen inte riktigt klarat att hålla fokus den aktuella skoldagen blir hackkyckling. Elever är 

smarta och listar lätt ut vem det är som orsakat en utebliven stjärna, vilket kan bli en utsatt social 

situation för den elev som ofta orsakar detta. Den här diskussionen hade jag inte alls med mig in i 

rummet innan vi började prata om dennes sätt att arbeta med belöningar. För mig blev det en 

ögonöppnare som ledde in på spåret Petra Krantz Lindgren, beteendevetare och som arbetar 

med att hjälpa vuxna att skapa en ömsesidig respekt vuxen och barn emellan (Krantz Lindgren. P, 

2011), något som för mig är något väldigt viktigt och som jag önskar att alla reflekterade mer över 

i sitt dagliga arbete i skolan. Genom Krantz Lindgren späs tankarna på kring att arbeta med 

belöningssystem i syfte att ändra elevers beteende utan noggrann analys av eleven innan 

användning är riskabelt ur den aspekten att man som vuxen missar viktiga saker som eleven 

signalerar genom sitt sätt att vara. Vi kan missa så väl psykiska som fysiska hinder för eleven om 

vi inte är lyhörda och påläsa på barns utvecklingsfaser och beteende.  

 

Ytterligare en aspekt av att använda belöningssystem i allt för stor utsträckning fick jag från 

respondent 1 och 4 som flaggar för risken med att inte vara rättvis i sin bedömning av 

situationen. Som lärare ska man hinna se så oerhört mycket under en dag för att inte tala om en 

hel vecka. Att hinna läsa av hela spelplanen och förstå sambandet mellan alla små och stora 

händelser som sker under en dag är för de flesta en omöjlig uppgift. Att då kunna vara helt rättvis 

i sin bedömning i hur vida eleven gjort sig förtjänt av belöningen eller inte är inte helt självklar 

även om man tycker sig ha en bra bild av dagen. För väger man inte aspekten att eleven som har 

problem med perceptionen och inte alls förstod sin roll i det bråk som uppstod i kapprummet på 

förmiddagen utan ser det som att det var två andra elever som gavs sig på denne helt oprovocerat 

(Kadesjö, 2007). Eller för eleven som har problem med sin motorik och som hela lektionen har 

våndats över att uppgiften handlar om att rita ett stapeldiagram och kört fast i ritandet och 

därmed inte slutfört den uppgift som skulle ha lett fram till en belöning, nu blev utan belöning. 

Båda de här fallen påverkar elevens självkänsla. Ännu ett misslyckande. Risken finns att eleven 

går hem med ännu lägre motivation att ta in vad läraren säger, vilket kan leda till ytterligare 

reducerat lärande längre fram, istället för att någon hade sett elevens problematik och kunnat 

hjälpa istället för att bestraffa genom utebliven belöning. 

 

Summerar jag vad det empiriska materialet tyder på och det som forskningen pekar på, positiv 

och negativ sammantaget så tyder den enligt min analys på att det finns risker md att använda 

belöningssystem, det är något man måste ha tillräcklig kunskap för att använda sig av.  

Den forskning jag hittat är både positivt och negativt inställd till belöningssystem, men jag hittar 

ingen ny forskning gjord på det här ämnet vilket gör att jag inte känner mig tillräckligt säker för 

att uttrycka varken ett ja eller nej i frågan om det är skadligt att kontinuerligt använda 

belöningssystem. 



 

 31 

Resultat:  

Även om det finns så väl forskning som indikationer från utvalda respondenter som ser positiva 

aspekter av belöningssystem är ändå min tolkning av analysen att det finns belägg för att uttrycka 

att konsekvent användande av belöningssystem kan vara skadligt för eleverna, i den aspekten att 

den inre motivationen kan skadas.  
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Diskussion 

Empiriskt material – begränsningar 

Dessvärre är endast fyra intervjuer genomförda då gensvaren på mina förfrågningar om att 

medverka var fascinerande lågt från lärarna i länet. Samt att en intervju i sista minuten fick 

avstyras på respondentens begäran. Med det sagt är det uppenbart att min önskan hade varit att 

ha fler intervjuer att utgå ifrån för att kunna kartlägga användandet på ett bättre sätt. Dock är 

syftet med studien att ta reda på vad tillfrågade lärare anser, och i vilken utsträckning de är 

brukare av belöningssystem vilket gör att studien ändå uppnår sitt syfte.  

 

De intervjuer som ändå genomfördes var dock väldigt givande för mina tankar kring min 

kommande roll som lärare. Frekvensen av användandet kunde inte kopplas till statusen på skolan 

ur ett socioekonomiskt perspektiv utan styrdes helt ut i från lärarnas egen uppfattning i frågan 

och påverkades heller inte i så stor grad av skolans policy i frågan utan visade tecken på lärarens 

autonomi, vilket gläder mig.   

Medvetet men ändå omedvetet  

Något som dock visade sig skilja lärarnas tankar om sitt användande av belöningssystem åt var 

inställningen till digitala verktyg kopplade till belöningssystem. Min personliga erfarenhet är att 

program som till exempel Vektor (Cognition Matters, 2018) som är ett utmärkt redskap, 

innehållandes belöningssystem per automatik i spelfunktionen, men som i första hand anspelar på 

att träna elevens arbetsminne och stärka dennes självkänsla genom att vara trygg i att arbeta med 

tallinjen som verktyget grundar sig på. Så väl de små belöningarna eleverna får i spelet som 

känslan av att ha övat sig till att faktiskt lära saker skapar ett driv hos eleverna. Att drivet från 

början för eleven som saknar ett inre driv istället kommer enbart av yttre motivation anser så väl 

jag som alla de fyra lärare jag intervjuat ibland är ett måste för att eleven ska gå framåt. Det som 

är anmärkningsvärt gällande deras tankar kring belöningssystem kopplat till digitala verktyg var 

att endast läraren som arbetat med Vektor och gått en utbildning i Skol-komet förstod 

innebörden av frågan om användande av digitala verktyg när jag ställde den under intervjun. 

Denne kunde härleda frågan till att arbeta med exempelvis appar i undervisningen både specifikt 

mot elever med koncentrationssvårigheter, där det behövs en större grad av yttre motivation och 

ett annat sätt att tänka samt mot elever utan koncentrationssvårigheter. Den här läraren ansåg att 

tankesättet och inställningen kring tjat kontra positivförstärkning hade förändrats stort i arbetet 

mot eleverna efter avslutad kurs i Skol-komet, men att det så klart anpassas till den aktuell 

barnguppen och dess behov. 
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Övriga lärare kopplade det omedelbart till att själva användandet av en surfplatta skulle utgöra 

själva belöningen eller att redovisandet av hur många guldstjärnor eleven samlat in skulle 

redovisas genom ett digitalt verktyg, vilket ingen av dem gjorde. Det är här intressant att 

observera hur stor skillnad det gör att låta lärarna ta del av ny forskning, ny teknik och 

kontinuerligt gå utbildningar för att hålla sig uppdaterade. Det här blev ett stickspår, men väl värt 

att ägna en tanke åt då belöningar inte längre handlar om så många guldstjärnor. Vi måste också 

förhålla oss till den värld eleverna lever i, och den är digital och där förekommer belöningssystem 

per automatik i olika skepnader. Det faktum att elever idag precis som respondent 1 också 

uttryckte är att eleverna idag är så vana vid att ha dessa belöningar omkring sig att de utan 

betänksamhet både begär den och får den. Men vi som vuxna kan påverka och reglera vad 

eleverna belönas för. 

 

 

Motivation 

 

Den större delen av det här arbetet har kommit att handla om är ändå motivation. Oavsett om 

den benämns som yttre eller inre så grundar sig ändå hela syftet med den här studien i hur vi 

skapar motivation till lärande hos eleverna och i synnerhet då hos elever med 

koncentrationssvårigheter som ofta har problem med just motivation. Jag har stor respekt för 

Jungert då han talar om studien Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 1999) då den studien visar 

på tydlig evidens för att yttre motivation är skadligt för den inre motivationen då den inte tillåter 

eleven att tro på sig själv och sin egen förmåga fullt ut. Men samtidigt hyser jag även stor respekt 

för all den forskning som gjorts kring operant beteende och positiv förstärkning som av så väl 

Troutman som av Forster och Karlberg visar på motsatsen. Nämligen att elever med beteende 

problematik och koncentrationssvårigheter är väl behjälpta av att arbeta utifrån ett mer 

behavioristiskt arbetssätt med tydliga ramar och uppsatta mål där de uppmuntras för de framsteg 

de gör istället för att bestraffas för det som blir mindre bra.  

 

Faktum kvartstår ändå att min forskningsfråga är om det finns forskning som tyder på att 

belöningssystem kan var skadligt för eleven, och svaret är genom Self-Determination Theory (Deci & 

Ryan, 1999) ja. Frågan är om resultatet av den studien skulle få en annan utgångspunkt efter att 

ha sammanfogats med forskningen om grit och dess påverkan på motivationen (Science Direct, 

2016), (Klingberg. T, 17).  

Jag har själv hunnit reflektera kring innebörden av motivation för mig personligen under arbetets 

gång, något som blivit en väldigt central fråga både på grund av valt ämne och för att det krävs en 

hel del grit för att ta sig från start till mål med ett sådant här arbete. I början av arbetets gång var 

min inre motivation på topp, jag vill verkligen lära mig mer om arbetet med att motivera elever 
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och då i synnerhet de elever som har koncentrationssvårigheter. Jag vill lära mig det i syfte att 

kunna hjälpa elever och att bespara deras klasskamrater den oro som skapas i klassrummet när en 

eller fler elever inte alls finner motivation att ta sig an arbetsuppgifterna eller att ens vistas i 

skolan. Så långt var min inre motivation på topp och det brukar den vara om det är ett ämne som 

intresserar mig. Men jag får erkänna att det alltid finns en liten del yttre motivation också, precis 

som hos eleverna. Graden av motivation handlar om att jag vet att när jag är klar med uppgiften 

behöver jag inte göra om den utan jag kan andas ut och därefter göra klart min utbildning som 

leder till att jag får komma ut och arbeta i skolan. Är inte det yttre motivation? Det är klart det är 

och den har varierat stort under de här veckorna. När det har varit riktigt svårt att få lärare att 

ställa upp på intervjuer och mina barn varit sjuka, då har den inre motivationen tagit ett stort kliv 

bakåt och den yttre motivationen stora kliv framåt, och en stor portion av grit har fått arbetet att 

fortgå.  

 

Med det sagt tror jag att det är viktigt att vi som vuxna måste stanna upp och relatera till 

elevernas situation ibland. Det är vår plikt att välja ut relevanta uppgifter samt instruera och 

förbereda dem för uppgifterna så pass att de känner sig så väl inspirerade som motiverade att vilja 

ta sig an uppgifterna. Vi måste också vilket står klart i vårt uppdrag inom skolan (Skolverket, 

2017)att göra, individanpassa så att alla elever har chans att nå målen, och då måste anser jag 

några få sina mål i delmålsformat. Det vill säga att de belönas för de framsteg de gör på vägen 

mot att nå ett större mål. 

 

Delade åsikter 

I bakgrunden till varför jag valt att fördjupa mig i synen på belöningssystemets användande fanns 

en undran om hur det kommer sig att åsikterna är så skilda kring det här ämnet. Jag anser mig 

inte ha kommit så mycket längre på den tråden. Jag kan bara konstatera att så nog kommer att 

förbli då dessa framstående forskare, akademiker och tyckare har åsikter som bottnar i skilda 

ideologier. De två inte så oväntade ideologierna som framträder här är behaviorismen och det 

sociokulturella perspektivet på lärandemiljön. Där de gamla teorierna som Skinner (2008) hade 

kring beteendemodifikation lever kvar i modern tappning genom forskare som Karlberg och 

Troutman (2007), medan Vygotskijs teorier om det sociokulturella klassrummet lever kvar genom 

exempelvis Jungert (2016). Vilken ideologi beteendevetaren Krantz Lindgren tillhör är jag osäker 

på men jag kan uppskatta hennes vakna syn att se på belöningssystemets påverkan i det långa 

loppet. För hur vet vi egentligen varför eleven beter sig som den gör om vi istället för att gå till 

botten med den frågan bara arbetar med att ändra elevernas beteende? (petrakrantzlindgren.se, 

2011) Den sortens frågeställningar utmanar Krantz-Lindgren med på sin hemsida och genom de 

kurser hon håller i ämnet ”Belöna ”rätt” beteende eller förstå vad barnet behöver?”. 
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Belöningssystem 

 

Samtliga av mina respondenter har använt sig av belöningssystem i sitt arbete, oavsett om det är 

på gruppnivå, individnivå eller så specifikt som riktat till elever med koncentrationssvårigheter 

men med olika åsikter om det. Det känns tämligen likartat den slutsats jag drar av vad 

forskningen antyder om belöningssystem, nämligen att personal inom skolans värld i någon form 

har kommit i kontakt med användandet men har vitt skilda åsikter om metoden.    

 

Belöningssystem eller inte; jag tror att det beror helt på vilken grad av problematik man har i sitt 

klassrum. Handlar det ändå inte om att eleverna ska ges bästa möjliga förutsättningar att lära i 

skolan? Ingen gynnas av att en eller en handfull elever i klassrummet som på grund av 

koncentrationssvårigheter, primära eller situationsbundna (Kadesjö) ständigt ser till att allt för 

stort fokus från läraren då de ställer till med små bråk som stör kamraternas arbetsro.  

Det här kan för vissa låta provocerande men det är min uppfattning. Utöver det så finns det inte 

en enda elev som önskar en arg lärare som ständigt tjatar om för eleven helt irrelevanta saker 

(Troutman). Varken innan den här studien startades eller nu i slutskedet förespråkar jag 

belöningssystem som ett quick fix, utan som ett hjälpmedel tillsammans med positiv förstärkning. 

Eleverna behöver få veta när de gör saker bra snarare än tjatas på för alla misstag de gör under en 

dag i skolan (Karlberg). Detta tillsammans med tydliga riktlinjer som väl beskriver vad eleven 

förväntas göra och berättat på ett sätt som skapar mening för leven utifrån en bekant kontext. 

Dessutom anser jag att det som Krantz Lindgren tar upp är oerhört viktigt att ta i beaktning 

innan man börjar använda belöningssystem för att förändra elevers beteende, nämligen att skapa 

en så god relation som möjligt med elev och vårdnadshavare för att kunna se om det finns några 

allvarliga bakomliggande omständigheter som gör att eleven agerar som den gör.   

Vi som vuxna i skolan måste se och höra eleven. Elevens brist på motivation kan bero på så 

många olika faktorer. Hur ser hem situationen ut? Har eleven problem med motorik eller den 

perceptionella förmågan?(Kadesjö, 2007) Finns det saker som vi behöver hjälpa eleven med på 

andra plan så att belöningssystem får en sekundär roll som på sikt fasas ut? Belöningssystem 

ställer oss vuxna inför ständiga ställningstaganden. 

 

En metod kantad av makt 

Att ta upp frågan om belöningssystem med några av respondenterna har mött ett dolt eller 

halvdolt motstånd även om samtliga respondenter använder sig av det i någon form. Kanske 

behöver vi avdramatisera metoden en aning och faktiskt lita på att lärare och pedagoger inte 
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missbrukar den makt som belöningssystem för med sig. För jag har uppfattat makten i 

belöningssystemet som något respondenterna ser som vanskligt att förhålla sig till. Att använda 

sig av belöningssystem för ju med sig att man som vuxen kan besluta om huruvida eleven har 

lyckats och förtjänar sin belöning eller inte.  

Det här måste göras med försiktighet och reflektion av utbildad personal som kan hantera 

maktställningen gentemot eleven. För på samma sätt som att ge en belöning när eleven lyckats i 

lärarens ögon, och genom det glädja eleven med att denne har lyckats så kan utebliven belöning 

för att inte ha uppnått målet innebära att eleven känner ännu ett nederlag, en besvikelse och 

tappar ännu en liten bit av sin tilltro till sin egen förmåga samt tro att denne gjort fel 

(petrakrantzlindgren.se, 2011). 

 

Min tanke kring varför belöningssystem ses som kontroversiellt hänger mest troligt ihop med den 

här maktstrukturen och det faktum att belöningssystem även i stor utsträckning används för att 

fostra och träna djur, där en köttbulle i husses hand kan betyda hundra procent makt till husse. 

Skillnaden mellan köttbullar och guldstjärnor är inte så stor. 

 

 

Koncentrationssvårigheter 

 

Att koncentrationssvårigheter finns och att det är något lärare måste förhålla sig till är inget nytt, 

men det bemöts och hanteras på olika sätt beroende på vilken kunskap och erfarenhet man bär 

med sig in i klassrummet. Vad vi menar med koncentrationssvårigheter hos eleven behöver inte 

alls handla om att eleven är ofokuserad (Kadesjö, 2007), denne kan arbeta hårt med att hålla 

fokus men kanske inte på det läraren anser är vad eleven ska hålla fokus på här och nu. Eleven 

kan ha problem med allt ifrån läs- skrivsvårigheter som stjäl allt fokus då eleven arbetar stenhårt 

med att avkoda, till att allt fokus går åt till att sortera alla sinnesintryck då perceptionsförmågan 

brister. De här tillsynes enkla sakerna när de ses i text kan göra att eleven helt tappar 

motivationen att ta sig an uppgiften då denne ser allt för många hinder på vägen. 

 

Den forskning som nu görs om vad som är orsaken bakom att koncentrationssvårigheter drabbar 

somliga individer i större eller mindre utsträckning är oerhört viktig för att omgivningen och inte 

minst lärare och pedagoger runt barnen ska förstå hur vi kan hjälpa istället för att stjälpa eleverna 

och framför allt inte bara agera utifrån vad vi någon gång för länge sedan fått lära oss är rätt väg 

att hjälpa på. Fortbildning i ämnet koncentrationssvårigheter och vad som skiljer primära 

koncentrationssvårigheter från situationsbundna etc. (Kadesjö, 2007) kan få en helt avgörande 

roll för lärarens förståelse för elevens agerande, och genom det också vara inverka stort på 

elevens chans till en god lärmiljö anpassade för eleven. Ibland är det inte speciellt stora 
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anpassningar som krävs för att omvända en negativ spiral till att faktiskt ha en elev som är 

motiverad då den känner sig sedd genom att ha fått de redskap denne behöver för att lyckas.     

Processen med att förse lärare och pedagoger med ny kunskap om hur de på bästa vis kan hjälpa 

elever med koncentrationssvårigheter att känna sig motiverade att lära måste prioriteras enligt 

min mening. Speciellt med Salamacadeklarationen (Olsson & Olsson, 2013) i ryggen som förpliktar 

att hjälpa eleven till en bra skolgång utefter elevens förutsättningar.  

En skola för alla låter fint men har vitt skilda innebörder beroende av vilka behov du som elev 

har och i stor grad beror det på vilken utbildning inom ämnet lärare och pedagoger eleven möter 

har och praktiserar i sin undervisning.  Frågan om vilken fortbildning respondenterna fått fanns 

med vid intervjutillfället och där var spännvidden över vilken utbildning de fått stor. Det märktes 

tydligt i respondenternas svar på frågor rörande belöningssystem och koncentrationssvårigheter 

vilken utbildning de har inom området, samt vilken ideologisk ståndpunkt de företräder. 

 

En tanke om framtida forskning 

 

Så väl under tiden då jag arbetat med den här studien som under de år jag varit ute i skolans värld 

och observerat samt praktiserat belöningssystem hos lågstadieelever har jag förundrats över 

elevernas tolerans mot varandra. Jag har sällan hört någon elev uttrycka avundssjuka över att en 

eller ett fåtal elever i klassen belönas för sina insatser i klassrummet, medan majoriteten elever får 

nöja sig med att de klarat uppgiften, och de allra flesta är också tillfreds med det. Barn fascinerar 

mig i sitt underbara sätt att agera. Jag ställde frågan till respondenterna vid intervjutillfällena om 

det här, och deras uppfattning var den samma som min. Men hur skulle eleverna svara om jag 

ställde frågan direkt till dem? Om jag skulle göra en observation av en klass där belöningssystem 

används, vad skulle jag få se då? De svar jag fick från respondenterna är ju trots allt deras version. 

Frågan är bara hur en sådan sak ska observeras och utvärderas. Jag har kvar intervjumaterial som 

jag kan använda i en sådan studie i framtiden, vilket vore en intressant uppföljning på den här 

studien. 
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Konklusion 

 

Min uppfattning efter att ha tagit del av en liten del av den forsking som finns i dagsläget är att 

belöningssystem används och kommer att användas i framtiden också. Men forskningen går 

ständigt framåt kring så väl grit som motivation och de neurologiska orsakerna ( Klingberg. T, 

2017) som ligger bakom de bekymmer som en ansenlig andel elever har med 

koncentrationssvårigheter, och min magkänsla här är att pendeln kommer att svänga om igen. I 

takt med att vi får mer kunskap om vad som händer i hjärnan kommer arbetet med motivation 

att ske på nya sätt och synen på belöningssystem kommer att fortsätta att variera i takt med vad 

forskningen säger. Några forskare kommer alltid påskina att de har evidens som styrker att 

belöningssystem är farligt.  

Men det jag vet idag är att alla de fyra lärarna jag intervjuat under våren har använt sig av 

belöningssystem kontinuerligt i varierande utsträckning och i olika skepnader. Alla har ett 

konsekvenstänkande kring det vilket tyder på att samtliga reflekterar över det valda arbetssättet. 

Dessutom tror samtliga fyra att belöningssystem har en positiv påverkan för eleverna att uppnå 

målen i skolan.  

Det faktum att alla de respondenter jag mött har använt sig av belöningssystem och anser att det 

har en positiv inverkan på elever med koncentrationssvårigheter när det gäller att just motivera 

dem att ta in kunskap, att anstränga sig och utmana sig själv i lagom stora doser åt gången för att i 

slutänden nå de mål som skolverket har satt upp för eleverna att klara och för lärarna att lotsa 

sina elever till att uppnå. 

 

Den här studien avser enbart att redovisa hur tillfrågade lärare arbetar med belöningssystem och 

är alltså ingen generell undersökning av vad som är norm i landet, istället får vi se det som en 

liten inblick i hur ett litet delikat sällskap av lärare arbetar med metoden. 

 

Gemensamt för alla respondenter samt den forskning jag tagit del av är att motivationen är 

stötestenen. Motivationen är också det skäl som mina respondenter anger som främsta skäl för 

att arbeta med belöningssystem, samtidigt som samtliga respondenter i likhet med forskningen 

höjer ett eller fler varnande fingrar för att den inre motivationen kan ta skada av att tillföra yttre 

motivation, det vill säga belöningssystem. Min slutsats blir därmed att alltid ha en riskanalys med 

mig innan metoden tillämpas. Det är alltid av största vikt att lära känna eleven och dess hemmiljö 

innan några slutsatser om vad som är lämpligt för den enskilde eleven tillämpas och att det är stor 

skillnad mellan olika typer av koncentrationssvårigheter och dessa vitt skilda variationer av behov.  
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Bilaga 1.  

 

Förfrågan om deltagande 

 

Till lärare på … 

 

Information om en studie i användande av belöningssystem. 

Jag är lärarstudent som går sjätte terminen på lärarprogrammet med inriktning förskoleklass till 

och med årskurs 3 och har påbörjat ett examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik 

och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur konsekvent användandet av belöningssystem är, riktat till 

elever med koncentrationssvårigheter i syfte att motivera till skolarbete, enligt tillfrågade lärare. 

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att mötas för en enskild intervju på er skola. Jag 

kommer att samla in data genom en kvalitativ intervju som kommer att spelas in genom 

röstupptagning.  

 

Datainsamling kommer att genomföras under april månad. Samanställning och analys kommer att 

göras under återstoden av vårterminen 2018.  Materialet kommer att hanteras och förvaras på 

sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar 

av studien (publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara 

borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av 

studiens resultat.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studerande: Matilda Björklund  

e-post: matildbjorklund85@gmail.com 

 

Studiens handledare: Tomas Mäkinen 

e-post: tomas.makinen@fek.uu.se 

mailto:matildbjorklund85@gmail.com
mailto:tomas.makinen@fek.uu.se
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Bilaga 2. 

Till lärare på … 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om konsekvent användande av belöningssystem, kommer att 

utföras inom ramen för ett självständigt arbete på grundnivå. Studien utförs av Matilda Björklund 

som går sjätte terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverkar i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med vad studien innebär och jag 

har uppfattat att alla data jag lämnar är sekretesskyddad.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 

data, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

Namn:…………………………………………….Födelsedatum:…………………………… 

Skola:……………………………………………. Lärare i klass:……………………….. 

Adress:………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………… 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

.......................................................................  

Underskrift   

Blanketten samlas in vid intervjutillfället. 
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Bilaga 3.  

 

Intervjufrågor 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Vilken årskurs är du ansvarig lärare för i dagsläget? 

3. Hur många elever består klassen av? 

4. Bedömer du att du har någon eller några elever i klassen som har 

koncentrationssvårigheter? 

5. Är någon av dessa diagnostiserade? 

6. Har du någon elev i klassen som är i behov av särskilt stöd? 

7. Har du någon elev i klassen som är i behov av extra anpassningar? 

8. Vilka anpassningar har ni gjort för att underlätta för eleven/eleverna? 

9. Beskriv vad du definierar som belöningssystem. 

10. I vilken utsträckning skulle du säga att du använder dig av någon form av 

belöningssystem som en extra anpassning för elever med koncentrationssvårigheter? 

11. I vilket syfte använder du belöningssystem? 

12. Är det ett kontinuerligt eller sporadiskt användande? 

13. Deltar eleven i processen att forma ett lämpligt belöningssystem? 

14. Får eleven chans till inflytande i val av förmån? 

15. Används digitala verktyg i arbetet med belöningssystem? 

16. Involveras vårdnadshavare i den processen? Hur? 

17. Vilket är det vanligaste skälet till att belöningssystem tillämpas som motivator hos elever 

med koncentrationssvårigheter tror du? 

18. Anser du att belöningssystem har inverkan på elevens chanser att nå målen?       

19. Anser du att gruppen elever med koncentrationssvårigheter gynnas eller missgynnas av att 

kontinuerligt arbeta utefter belöningssystem. Hur? 

20. Under hur långa perioder brukar planen för belöningssystem sträcka sig innan det 

medvetet fasas ut?  

21. Vilken chans till kunskapsinhämtning/kompetensutveckling inom ämnet belöningssystem 

anser du dig ha fått under dina år som lärare? 

22. Tror du att vi kommer att se en ökning eller minskning av arbetssättet? Varför? 

23. I viken utsträckning upplever du att de elever som inte berörs av någon form av 

belöningssystem reagerar på att några klassakamrater behandlas annorlunda? 
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Bilaga 4.  

 

Mail skickat till lärare och studierektorer 

Jag är lärarstudent vid Uppsala universitet och heter Matilda Björklund. 

Just nu håller jag på med mitt självständiga arbete på grundnivå som rör användande av 

belöningssystem i arbetet med elever som har koncentrationssvårigheter och hur konsekvent 

belöningssystem används. Jag har valt att studera användandet i årskurs 1-3.   

Jag skulle väldigt gärna vilja göra en kvalitativ intervju med dig på temat belöningssystem och 

hoppas att du skulle vilja delta. 

Mitt mål är att intervjua lärare på såväl stora som små skolor, både på landet där jag själv kommer 

ifrån och i en större stad för att få en representativ bild av i vilken utsträckning tillfrågade lärare 

ser på att arbeta med belöningssystem oavsett om det är positivt eller negativt. 

Jag bifogar lite information om studiens tillvägagångssätt i en bilaga här nedan och hoppas på 

svar inom de närmaste dagarna. 

 

Att delta är så klart helt frivilligt. 

 

 

Med vänlig hälsning/ 

                                  Matilda Björklund 

                                  Studerande vid Institutionen för pedagogik, 

                                  didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 


