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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka vad som tas upp om motivation med koppling till elevers 

lärande och lärarens arbete i kurslitteraturen på ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet.  

Uppsatsen utgår från den tidigare forskning och som bedrivits inom motivation, främst i relation 

till beteende och lärande. Studien i denna uppsats utgörs av en kvalitativ textanalys av 

kurslitteraturen på ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet. Analysen av litteraturen syftar 

till att undersöka innehållet av det empiriska materialet med utgångspunkt i följande 

frågeställningar:  

 Vad står det i kurslitteraturen på ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet om elevers 

motivation? 

 Vad står i kurslitteraturen på ämneslärarprogrammet om hur lärare kan arbeta med att 

motivera sina elever?  

Detta för att vidare kunna studera om det finns någon konsensus mellan den undersökta 

litteraturen och den tidigare forskningen om motivation. Resultaten av analysen ställs sedan i 

relation till den tidigare forskning som denna uppsats utgår ifrån, för att se om det går att finna 

några samband mellan dessa. 

Resultatet i studien visar att det finns många samband mellan det som står i den undersökta 

kurslitteraturen och den tidigare forskningen. Analysen av kurslitteraturen resulterar även i en rad 

olika förklaringar till vad som ligger till grunden för elevers motivation och hur lärare kan arbeta 

för att gynna elevers motivationsprocess och skapa ett mer studiemotiverande klimat i skolan.  

Jag har valt att i denna uppsats fokusera på motivation i relation till eleven och lärarens arbete 

eftersom jag anser att detta är mest relevant att ha kunskap om som blivande lärare och även på 

grund av att detta är ämnen som litteraturen främst har berört. Uppsatsen utgår därmed från att 

beskriva motivation utifrån ett perspektiv som är kopplat till lärande och individers lust att lära. Jag 

syftar därmed till att med detta arbete studera vad som påverkar elevers motivation och hur lärare 

kan arbeta för att främja elevers motivation i undervisningen.  

 
 
Nyckelord: Motivation, motivationsforskning, motivationsprocess, engagemang, studiemotiverad 
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1 Inledning 

”Skolan klarar varken att stötta de svagaste eleverna eller att utmana de starkaste.”, stod det i en 

artikel i lärarnas tidning för inte så länge sedan (Kling 2014). Denna artikel baserades på en 

forskningsöversikt av avhandlingar i utbildningsvetenskap som utförts i uppdrag av Skolverket och 

Vetenskapsrådet. Artikeln handlar om hur individualiseringen i den svenska skolan har kommit till 

uttryck. Slutsatsen av denna översikt visade att den svenska skolan inte tar vara på elevers lust att 

lära och deras inre motivation trots att detta har varit läroplanernas budskap om individualisering 

och individanpassning (Kling 2014).  

Att utbilda sig är en av de viktigaste saker som en medborgare måste göra för att kunna verka i 

det svenska samhället. En allt högre utbildning ger större möjligheter i livet och i dagens samhälle 

blir det allt viktigare eftersom nästan alla arbeten kräver minst en gymnasial utbildning. Trots detta 

är det många elever som hoppar av skolan eller inte klarar av att uppnå målen och kan gå ut med 

fullständiga betyg (Skolverket, 2001, s.7-8). Detta visar en studie som utfördes av skolverket år 

2001 som syftade till att ta reda på orsakerna till att eleverna på både grund-och gymnasieskolan 

inte uppnår målen. Resultaten av denna studie visar på att det finns många olika faktorer som spelar 

in i elevernas prestationer och resultat i skolan. Studien uppvisar bland annat att många elever 

upplever att skolan inte passar för dem och känner sig därför inte motiverade till att studera och 

lyckas bra i skolan (Skolverket, 2001, s. 81-85). Det är en stor utmaning för lärarna ute i dessa 

skolor att hantera problemen och nå fram till dessa elever. Därmed behöver de god pedagogisk 

kunskap och utvecklade strategier för att kunna hantera dessa problem. Att motivera sina elever är 

en stor och viktig del av lärares arbete. Lärare måste därmed kunna bidra med en intressant 

undervisning som fångar elevens intresse. Denna pedagogiska kompetens är inte något som 

kommer av sig själv utan är något som utvecklas av erfarenheter av hur det är att verka inom skolan 

och kunskaper om olika strategier och metoder som främjar det pedagogiska motivationsarbetet. 

Därmed är det viktigt att lärarutbildningen förmedlar dessa kunskaper så att blivande lärare är 

förberedda på att hantera dessa situationer när de kommer ut i arbetslivet.   

I de grundläggande värdena för gymnasieskolan står det att:  

”Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever skall 

inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära.” (Gy11, s.5).  

En av lärarens viktigaste uppgifter är alltså att utveckla elevernas kunskaper och lärande, samt 

skapa en motivation till ett fortsatt lärande i skolan. Lärarna har ett stort ansvar i att forma en 

studiemiljö som främjar detta. Därför anser jag att det är viktigt att dessa mål förmedlas redan på 

lärarutbildningen eftersom det är viktigt att de blivande lärarna får goda kunskaper om hur de kan 

främja elevernas lärande och motivation. 

Motivation är enligt Jenner (2004) inte något som finns inom individerna i sig utan är något som 

skapas i bemötandet av andra, kopplat till individens erfarenheter (Jenner 2004, s. 15). Elevens 

lärandeprocess är av stor vikt för utformandet av undervisningen. Samspelet mellan lärare och elev 
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är det mest betydelsefulla i undervisningssituationen och genom att integrera eleven i 

undervisningen kan läraren försöka engagera den på många olika sätt (Jenner 2004, s.15). Därmed 

är det viktigt att som lärare ha kunskap om vad det är som skapar förutsättningar för 

motivationsarbetet för att kunna skapa engagemang i elevgruppen.  

Som blivande lärare tycker jag att det är viktigt att få en bra grund att förlita sig på både när det 

gäller ämneskunskaper men inte minst när det gäller de pedagogiska kunskaperna och 

erfarenheterna. Giota (2006) som forskat om motivation i förhållande till lärande menar att det är 

väldigt stora krav på lärarna ute i dagens skolor, då de ska ansvara för att varje lektion ska vara så 

meningsfull och lärorik som möjligt samtidigt som den ska väcka intresse och engagemang hos 

eleverna. Frågan som man kan ställa sig som blivande lärare och som jag med hjälp av denna studie 

söker svar på är: Vad står i kurslitteraturen det om elevens motivation? Och vad det står i 

kurslitteraturen om hur lärare kan arbeta med att motivera sina elever? Den mer övergripande 

frågan som arbetet syftar till att svara på är därför: Vilken bild av motivation förmedlar 

kurslitteraturen till lärarstudenterna på ämneslärarprogrammet? Och hur förhåller sig detta till den 

tidigare forskningen om motivation? 

Eftersom det har skrivits och forskats mycket om motivation och elevers lust att lära vill jag 

med denna studie se om denna forskning fått någon plats inom litteraturen på lärarprogrammet. 

För att ta reda på om de blivande lärarna på lärarprogrammet får möjligheten att tillförskaffa sig 

kunskaper om olika strategier för att motivera sina elever i klassrummet kommer denna studie som 

nämnts tidigare bygga på en analys av kurslitteraturen på ämneslärarprogrammet.  
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2 Bakgrund  

Begreppet och fenomenet motivation är något som funnits sedan lång tid tillbaka i historien. Det 

har främst används för att förklara mänskligt beteende, då motivation står för en slags drivkraft 

som påverkar människans handlingar.  

Under 1900-talet började studierna om motivation inom psykologi och pedagogik anta en mer 

beteendevetenskaplig karaktär, till skillnad från de tidigare mer filosofiska studierna om motivation. 

Motivation började därmed att bygga på instinkts-och drivkraftsteorier, vilka handlar om att 

individens instinkter och drivkrafter är grunden till hens beteende. Olika kognitiva faktorer som 

individens förväntningar, strävan och tankar kring framtida mål är aspekter som förknippas med 

motivation. Med hjälp av olika teorier kring mänskligt beteende har forskare försökt förklara 

begreppet motivation. Detta har lett till vissa svårigheter i att fånga upp motivationens alla 

infallsvinklar i en enda teori. Idag bygger därför motivationsforskningen på olika teorier som är 

inriktade på olika aspekter och teorier inom problemområdet. (Jenner, 2004, s.95-98) 

När man slår upp begreppet motivation i Nationalencyklopedin står det att det är en: 

”psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika 

mål” (nationalencyklopedin, 2015). Efter denna övergripande förklaring kommer en längre 

beskrivning av vad olika teorier säger om motivation, där både Freuds och Maslows olika teorier 

kring motivationsprocesser klargörs för att komma åt både den primära och sekundära 

motivationen. Där den primära motivationsprocessen enligt Freud bygger på människans inre 

drivkrafter och behov medan de sekundära handlar mer om det sociala och kulturella, det vill säga, 

omvärldens regler, normer och förväntningar.  

Efter att ha studerat olika material inom ramen för motivationsforskning har en förståelse för 

att begreppet motivation kan innehålla många olika definitioner skapats. Denna studie fokuserar 

på att studera motivation relaterat till lärande inom kurslitteraturen på ämneslärarprogrammet vilket 

har gjort det relevant att använda en definition som är tillämplig i just detta utbildningsvetenskapliga 

sammanhang. Motivation beskrivs som nämnts tidigare i texten oftast som någon form av process 

som sätter en individ i rörelse mot ett mål eller en riktning som den strävar efter att uppnå 

(Stensmo, 2008, s.117; Deci & Ryan, 2000, s. 54). Dessa tankar kring begreppet motivation kan 

kopplas till den definition som Pintrich, Schunk och Meece har sammanställt genom sin forskning. 

De menar att : ”Motivation is the process whereby goal-directed activity is instigated an sustained” 

(Pintrich, Schunk & Meece, 2008, s. 4). Detta är idag en central definition som används inom 

motivationsforskningen med koppling till elevers lärande i skolan. Enligt Pintrich, Schunk och 

Meece (2008) skapas motivation av en drivkraft som byggds upp av individens personliga mål vilket 

påverkar hur de handlar i relation till omgivningen. Författarna menar dock inte enbart att 

motivation styrs av individen själv utan att den kan påverkas av yttre faktorer. Detta är vad de kallar 

för inre och yttre motivation vilket kommer att beskrivas mer ingående under nästa rubrik och är 

en viktig utgångspunkt i själva förståelsen av fenomenet motivation i denna studie.  
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Det har utförts en hel del forskning på motivation och det finns därför flera olika teorier över 

vad som ligger i grunden för att individer blir motiverade, samt hur detta påverkar människors 

beteende. Denna forskning anser jag är viktig att ta vara på och förmedla på lärarprogrammet för 

att som blivande lärare ha kunskap om vilken inverkan motivation kan ha på elevens 

lärandeprocess, men även så att de under sin studieperiod får möjligheten att utveckla olika 

pedagogiska strategier. Det är dessa tankegångar som ligger till grunden för denna uppsats.  
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3 Tidigare forskning  

Denna uppsats kommer främst att belysa den forskning som inriktar sig på studier av motivation 

som utförts inom den utbildningsvetenskapliga arenan. Den tidigare forskningen som används i 

detta arbete bygger främst på artiklar och avhandlingar som berör forskning kring elevers lust att 

lära och metoder som stödjer detta, eftersom det är dessa ämnen som ligger till grund för 

undersökningen av kurslitteraturen och de huvudfrågeställningar som uppsatsen bygger på. 

Under denna rubrik kommer den tidigare forskningen som behandlar motivation att delas upp 

i olika underteman. Dessa underteman är uppdelade utifrån de olika perspektiv som den 

presenterade forskningen har behandlat fenomenet motivation.  

3.1 Motivationsforskning  

För att kunna studera om det som skrivits om motivation i kurslitteraturen på 

ämneslärarprogrammet bör man först och främst ha kunskap om den tidigare forskningen och de 

teorier som är centrala inom detta område.  

Forskning om motivation kopplat till lärande är något som främst har uppkommit under de 

senaste tio åren. Detta har kommit att bli ett väldigt aktuellt ämne eftersom lärarna upplever större 

svårigheter att nå fram till eleverna och engagera dem i undervisningen ute på skolorna (Skolverket, 

2001). Även om läraren skall vara den som engagerar eleven i skolarbetet så läggs ett stort ansvar 

på eleverna. I Gy 11 står det till exempel under avsnittet: Elevernas ansvar och inflytande att: ” 

Enligt skollagen ska eleverna ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta 

aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör 

dem.” (Gy 11, s.12). 

3.1.1 Eleven, skolan och Elevens motivation  

En artikel som varit väldigt relevant för denna studie är: Skoleffekter på elevers motivation och utveckling, 

skriven av Giota (2002). Artikeln är en forskningsöversikt av den tidigare forskning som utförts 

inom området för elevers psykologiska processer för motivation och utveckling i lusten att lära, 

samt skolans effekter på elevernas utveckling (Giota, 2002, s. 279-281). Giota syftar även i artikeln 

till att belysa de begrepp, teorier och metoder som används i forskningen för att få insikt och 

kunskap om elevernas värld (Giota, 2002, s. 300). Artikeln berör många olika faktorer som påverkar 

elevers motivation i skolan och är främst inriktad på studier av skoleffekter som påverkar elevers 

motivation. Dessa effekter innefattas främst av lärares påverkan på elevernas motivation, till 

exempel hur de genom sitt arbete kan främja motivationen hos eleverna (Giota, 2002, s.279). I de 

slutliga sammanfattande kommentarerna av artikeln menar Giota att skolan på många sätt 

misslyckas att tillgodose elevers erfarenheter och har därmed inte möjlighet att ta vara på deras lust 

att lära på bästa sätt (Giota, 2002, s.300). Därför anser Giota att skolverksamheten måste bli bättre 

på att anpassa miljön och undervisningen efter elevernas behov och perspektiv (Giota, 2002, s.301). 
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Denna artikel är betydelsefull för denna studie eftersom den belyser motivation utifrån ett 

elevperspektiv, då Giota främst inriktar sig på forskning som berör eleven och dess 

motivationsprocess. 

Boken: Spräng skolan! Är skriven av Bengt-Erik Andersson (1999). Boken är uppbyggd av studier 

som författaren har gjort kring barn och ungas syn på skolan. Denna text antar en kritisk hållning 

till skolan och menar att skolan måste förändras så att den är mer inriktad på att tillgodose elevens 

behov och därmed formas utifrån deras preferenser. Därför bör den pedagogiska miljön förändras 

så att den anpassas till elevens förutsättningar (Andersson, 1999 s. 15-17). Texten bidrar till en 

djupare förståelse av hur elever uppfattar skolan och varför skolan inte lyckas med att få med sig 

alla elever. Detta är intressant att koppla till denna studie eftersom den till viss del fokuserar på att 

undersöka elevens motivation med koppling till skolan, i analysen av kurslitteraturen.  

Motivation in Education: Theory, Research, and Applications skriven av Pintrich, Schunk & Meece 

(2008) är en text som beskriver många olika konstruktioner och teorier som är kopplade till 

motivation i olika utbildningssammanhang. Denna bok är mer inriktad på den pedagogiska 

psykologin och belyser därmed en hel del forskning inom detta område. Pintrich, Schunk & Meeces 

(2008) teorier kring  motivation kommer att användas i denna studie eftersom de är centrala inom 

den motivationsforskning som kan kopplas till elever och lärande. Pintrich, Schunk & Meece (2008) 

beskriver både motivation utifrån ett psykologiskt och socialt perspektiv. De menar att motivation 

skapas av en ambition till att uppnå ett visst mål. Drivkraften till att uppnå målet kan vara uppbyggt 

av individens egen vilja (inre motivation) men kan även påverkas av påtryckningar från 

omgivningen (yttre motivation) (Pintrich, Schunk & Meece, 2008, s.5-6).  

3.1.2 Pedagogiska metoder och lärarens bemötande 

I boken: Motivation och motivationsarbete – skriver Jenner (2004) om pedagogisk motivationsforskning 

och motivationsarbete. Texten är användbar i denna undersökning eftersom författaren analyserar 

kring innebörden av motivation och motivationsarbete inom skolan och vad det har för betydelse 

för elever och lärare i denna verksamhet. Jenner (2004) är främst inriktad på att studera samspelet 

mellan lärare och elev och likhet med Giota (2002) menar han att skolverksamheten bör arbeta mer 

aktivt för att motivera eleverna (Jenner 2004, s. 7-8). Jenner fokuserar i sin text mycket på det 

pedagogiska mötet, det vill säga hur lärarnas bemötande och arbete påverkar elevernas motivation. 

Utifrån sin studie av motivationsforskningen resulterar Jenners text i ett antal tips och åtgärder som 

främst handlar om hur pedagoger bör arbeta för att främja elevers motivationsprocess. Dessa 

åtgärder handlar främst om att: lärare måste ta tid till att reflektera över sitt arbete, pedagogerna 

skall bemöta eleverna med respekt för deras värdighet och förmedla positiva förväntningar både 

till eleverna, sig själva som lärare och skolverksamheten (Jenner 2004, s. 97-98).  

Boström & Svantesson (2007) är även några som skriver om vikten av pedagogernas bemötande 

i elevens motivationsprocess. I Deras text: Så arbetar du med lärstilar – nyckeln till kunskap och 

Individualisering skriver de om vikten av att som lärare ha kunskap om de inre och yttre faktorer som 
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påverkar lärandesituationen. Boström och Svantesson (2007) belyser även betydelsen av att 

individanpassa undervisningen eftersom att individer lär olika utifrån olika lärarstilar (Boström & 

Svantesson, 2007, s. 22-23). Författarna anser därmed att det är viktigt att läraren har en god relation 

till eleverna och har kunskap om deras inlärning för att kunna anpassa sin lärarstil till dem vilket 

främjar elevernas lärande och motivation (Boström & Svantesson, 2007, s.148-150). De menar att 

lärarens bemötande och de sociala relationerna betyder mycket för att eleverna ska kunna bygga 

upp ett förtroende för läraren (Boström & Svantesson, 2007, s.150). Det som Boström & 

Svantesson (2007) kommer fram till i sin studie är att skolan bör bli bättre på att möta den enskilde 

eleven och effektivisera dess lärande genom att anpassa undervisningen och lärarstilarna utifrån 

deras förutsättningar och behov (Boström & Svantesson, 2007, s. 149).  

Ehdin (2010) som skrivit boken Motivationsmyten menar i likhet med de tidigare författarna att 

lärarens förhållningssätt till eleverna är mycket viktigt eftersom ett positivt och engagerat 

bemötande kan öka elevens intresse och lust att lära. Detta bemötande är därmed enligt Ehdin 

(2010) mycket viktigt för elevernas framgång och motivation som menar att en ledare ska ha en 

förmåga att kunna väcka intresse och ta hänsyn till sina elever i sitt agerande och i sin undervisning 

för att kunna öka deras motivation. En positiv inställning till sig själv och till eleverna tenderar även 

till att öka intresset och arbetsglädjen i gruppen (Ehdin, 2010, s. 32-33). Ehdin (2010) skriver även 

i likhet med Pintrich, Schunk & Meece (2008) och Deci & Ryan (2000) om att motivationen måste 

komma inifrån och främjas av individen i sig för att den ska ha en långsiktig verkan. 

Belöningssystem och mutor fungerar därmed inte i längden menar författaren eftersom handlingen 

då inte kommer av en vilja som skapas inom individen (Ehdin, 2010, s. 35).  

3.1.3 Lärande och motivation utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

I denna studie kommer som tidigare nämnts i texten fokusera på hur kurslitteraturen på 

ämneslärarprogrammet beskriver elevers lust att lära och hur lärare arbetar med att motivera sina 

elever. Studier visar på att individens motivation påverkas av den sociala omvärlden. Det vill säga 

att individen agerar i samspel med sin omgivning, då dess förståelse av omvärlden och den sociala 

kontext som den befinner sig i påverkar dess beteende (McCaslin & Good, 1996 s.15). Vygotskijs 

teorier om lärande inom det sociokulturella perspektivet har länge varit central inom de 

utbildningsvetenskapliga sammanhangen. Vygotskij menade att människan utvecklas och handlar i 

relation till sin omvärld/kollektivet (Stensmo, 1994, s.153).  Ett barn föds alltid in i en kultur som 

redan existerar och lär sig kollektiva beteenden genom samspel med andra (Stensmo, 1994, s.153). 

Vygotskijs syn på skolan grundades av hans tankar kring otogenesens (elevens enskilda 

utveckling över tid) och sociogenes (kulturens utveckling över tid). Elevens mentala utveckling 

börjar enligt Vygotskij med leken där barnet lär sig sociala regler och roller vilka hjälper till att skapa 

mening i barnets vardag och skapar en tankevärld som går bortom nuet.  Lekens parallell dras 

vidare till skolas undervisning eftersom den enligt Vygotskij syftar till kunskap som är kopplade till 

olika framtidssituationer.  Lärarens uppgift är därför att hjälpa eleverna att använda sina mentala 
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verktyg (d.v.s. ord och symboler som de känner till) så att elevens ontogenes kan utvecklas med 

nya kunskaper och vetenskapliga begrepp som kopplas till elevens framtid. (Stensmo, 1994, s.162-

163). Den pedagogiska metod som Vygotskij presenterar handlar alltså om att eleven skall vägledas 

genom ett utvecklingsförlopp. Undervisningens syfte är därmed att skapa inlärningstillfällen som 

för denna utveckling framåt (Stensmo, 1994, s.164). 

Inom motivationsforskningen menar man att motivation är något som sker inom individen men 

i de flesta fall har en stor påverkan från omgivningen. Med detta i åtanke är det betydelsefullt att i 

denna uppsats även utgå från teorier som förklarar denna sociala påverkan på motivation främst 

för att kunna få en djupare förståelse vad som kan påverka elever att bli motiverade och hur lärare 

kan arbeta för att främja elevernas engagemang.   

3.1.4 Motivation utifrån ett behavioristiskt perspektiv 

Det finns många olika förklaringar till varför individer blir motiverade men det är som nämnts 

tidigare i texten något som sker inom individen som påverkas av individens drivkrafter, behov och 

mål. Motivationen är därmed ofta ett fenomen som kan förklaras utifrån psykologiska 

utgångspunkter. De psykologiska motivationsteorierna handlar om vad vi individer behöver för att 

känna oss tillfredsställda. Dessa kan vidare användas för att förklara varför vissa elever är 

studiemotiverade och andra inte. Pintrich, Schunk & Meece (2008) menar att elever som inte är 

motiverade inte känner  några inre behov av att lyckas i skolan, medan de som är motiverade siktar 

mot högre mål och betyg, på grund att detta ger dem en känsla av tillfredställelse (Pintrich, Schunk 

& Meece, 2008, s.172-174). Motivation är en produkt av en viljeakt, en inre strävan av att uppnå 

ett mål. De individer som inte har som mål att lyckas bra i skolan tycker helt enkelt inte att det är 

lika viktigt och är därför inte lika motiverade till anstränga sig i skolan då de inte ser syftet med det. 

Motivationen styrs alltså av mål som har ett visst värde för individen i fråga. Processen som 

studenten går igenom för att uppnå de inre målen är därmed vad vi kan kalla för motivation 

(Pintrich, Schunk & Meece, 2008, s.173). De mål och behov som eleven tar med sig in i 

klassrummet kan med hjälp av lärarens arbete och bemötande bidra till att eleven blir motiverad 

och därmed uppnår bättre resultat. Den amerikanska psykologen Abraham Maslow ligger till 

grunden för denna behavioristiskt inriktade teori som utvecklades under 1950-talet (Pintrich, 

Schunk & Meece, 2008, s.172-173). Hans så kallade ”behovstrappa” som visas enligt figuren nedan 

är känd inom den behavioristiska psykologin och syftar till att förklara individens beteenden utifrån 

dess behov och stävan efter att tillfredsställa dessa. En handling motiveras alltså av ett behov som 

en individ vill tillfredsställa. Dessa olika behov är rangordnade enligt figuren nedan.  
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                   Figur 1. Abraham Maslow – Hierarchy of needs (CIBU, 2014) 

3.2 Sammanfattning – tidigare forskning  

Den tidigare forskningen tar upp många olika aspekter kring motivation med koppling till elever 

och lärande.  Svårigheterna att anpassa undervisningen och skolverksamheten utifrån individens 

förutsättningar och erfarenheter ses här som en av de största faktorerna som hindrar elevernas 

motivationsprocess. Den lite senare forskningen är mer inriktad på att konstatera de brister som 

skolan har och problematiserar de utmaningar som lärare ställs inför. Det är dessa olika problem 

som ligger till grund för denna studie, då jag anser att det är viktigt att hantera och belysa dessa 

problem på lärarutbildningen. Eftersom denna studie inriktar sig på att analysera vad som står om 

motivation i kurslitteraturen på ämneslärarprogrammet är det relevant att se vad den tidigare 

forskningen tar upp om detta. I denna kontext handlar det främst om att studera motivation i 

utbildningssammanhang, där elever och lärare hamnar i fokus. Därmed har det även varit relevant 

att studera tidigare forskning som behandlar motivation utifrån dessa olika perspektiv. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Studiens forskningsobjekt är som beskrivs i frågeställningen kurslitteraturen på 

ämneslärarprogrammet. Syftet är vidare att undersöka om och i så fall vad det står om motivation 

i detta material.  Undersökningen är därmed ute efter att komma åt och analysera det som står om 

motivation relaterat till både lärare och elever för att se vilka kunskaper man som student på 

lärarprogrammet tillägnas om detta ämne genom kurslitteraturen. För att kunna undersöka detta 

krävs det först och främst att konkretisera själva begreppet motivation och hur det används inom 

den utbildningsvetenskapliga genren, kopplat till elevens lärandeprocess och lust att lära. 

Definitionen av begreppet motivation har i analysen av denna uppsats fått en något bredare 

betydelse eftersom det har varit mycket i det undersökta textmaterialet som har kunnat kopplas till 

olika teorier om motivation. Några exempel på detta är bland annat, lusten att lära och engagemang 

kopplat till olika lärande situationer. Denna teoretiska del kommer dock att gå djupare in på 

begreppet motivation och förklara det utifrån de teorier som är relevanta inom 

motivationsforskningen. Dessa teorier fokuserar främst på att förklara motivation utifrån en 

lärande kontext, både utifrån ett elev- och lärarperspektiv.  

Syftet med att ha med dessa teorier som förklaras nedan är för att klargöra och skapa förståelse 

för vilka faktorer som kan ligga bakom att individer blir motiverade och vad som kan tänkas främja 

dessa processer.  

4.1 Centrala teorier kring motivation inom motivationsforskningen  

4.1.1 Inre och yttre motivation 

”Motivation is the process whereby goal-directed activity is instigated an sustained” (Pintrich, 

Schunk & Meece, 2008, s. 4). 

Definitionen av motivation som Pintrich, Schunk och Meece presenterar i sin text Motivation in 

Education – Theory, Research, and Applications är en central definition som främst används inom 

motivationsforskningen (Pintrich, Schunk & Meece, 2008, s.5). Begreppet motivation handlar alltså 

om de personliga, relevanta mål som ger individen drivkraft att handla och agera på ett visst sätt i 

relation till den sociala omgivningen (Pintrich, Schunk & Meece, 2008, s. 4). När det kommer till 

motivation kopplat till elever i skolan konstaterar de att motivation inte enbart är kopplat till 

kognitiva mål utan till stor del även påverkas av multipla mål eftersom elevens handlingar alltid 

sker inom ett socialt sammanhang, det vill säga i skolmiljön (Pintrich, Schunk & Meece, 2008, s. 

45-47). De flesta studier över elevers motivation berör dock mest de kognitiva målen hos 

individerna, vilket kallas för inre motivation. Den inre motivationen handlar om elevens egna 

lärandemål som hen förväntas uppnå i de kognitiva uppgifter som förekommer i skolan (Pintrich, 

Schunk & Meece, 2008, s. 49). Detta innebär att elevens lust att lära byggs upp av egna lärandemål 

och viljan att utveckla sina kunskaper. En elev som är inre motiverad behöver därmed varken få 
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belöningar eller utsättas för hot eller bestraffningar för att göra en uppgift, eftersom genomförandet 

i sig är en belöning för den inre motiverade individen (Schunk, Pintrich, & Meece, 2008). 

Den så kallade yttre motivationen präglas istället av olika prestationsmål som påverkas av yttre 

faktorer som till exempel: lärares krav, föräldrars krav, betygskriterier och så vidare. Forskningen 

kring motivationsbegreppet inom skolmiljöer är viktig för denna studie eftersom den ger en bredare 

förståelse av motivation i utbildningssammanhang.  

4.1.2 Self-determination theory 

Self-determination theory (SDT) är en utvecklad teori inom motivationsforskningen som både 

teoretiskt som praktiskt illustrerar hur lärare kan arbeta med att stödja sina elever för att öka deras 

inre motivation. Denna teori visar bland annat att den inre motivationen har mer positiva effekter 

än den yttre motivationen (Deci & Ryan, 2000, s. 54-55). Det var Edward Deci, som tillsammans 

med Richard Ryan utvecklade Self-Determination Theory. Genom ett flertal experiment och 

studier över olika lärandesituationer kom de fram till att belöningar från yttre faktorer kan ha en 

negativ påverkan på den inre motivationen, medan inre motivation skapar bättre och mer 

långsiktiga förutsättningar för engagerat lärande (Deci & Ryan, 2000, s.54-56).  

SDT bygger på antagandet att individer är aktiva deltagare i sitt egna liv och i sin omgivning, 

vilket innebär att människor har en inre drivkraft att vilja lära och utveckla sina kunskaper (Deci & 

Ryan, 2000, s.59-60).  Enligt denna teori anser Deci & Ryan (2000) att den inre motivationen är 

central för att människans drivkraft. Därför är det viktigt att ta hänsyn till och uppmuntra individer 

till att utföra saker av egen vilja och låta dem ta ansvar för sitt eget lärande istället för att till exempel 

inom skolan tvinga elever till att göra uppgifter som de inte förstår syftet med. Deras studier visar 

även att om individer erbjuds belöningar för att utföra en uppgift, i syfte att engagera dem, i själva 

verket har motsatt effekt. En individs handlingar blir mer motiverade om de styrs av en inre strävan 

än om de styrs av andra människors vilja. Deci & Ryan (2000) menar därmed att den inre viljan 

skapar bättre resultat och är långsiktigt mer positiv eftersom den motiverar och inspirerar eleven 

till att själv vilja lära. Det handlar alltså om i hur stor omfattning en individ utför något, det vill säga 

om det är på grund av den egna viljan eller om det är en verkan av yttre omständigheter, exempelvis 

hot eller belöningar i någon form (Deci & Ryan, 2000, s.65).  

De ovannämnda teorierna kring motivation är relevanta för denna studie eftersom de behandlar 

fenomenet motivation utifrån ett psykologiskt perspektiv och ger förståelse för de faktorer som 

påverkar att individer/elever blir motiverade. Både Pintrich, Schunk & Meece (2008) och Deci & 

Ryan (2000) beskriver motivationens innebörd kopplat till individens drivkraft och lärandemål i 

relation till det som de kallar den inre och yttre motivationen. Dessa teorier kommer att användas 

i analysen för att diskutera relevansen av den undersökta litteraturens texter om motivation och 

kommer vidare att kopplas till resultatet av undersökningen. 
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5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad som tas upp om motivation med koppling till elever 

och lärare i kurslitteraturen på ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet. Detta för att studera  

hur motivationsforskningen och olika teorier kring motivation kommer till uttryck i den undersökta 

kurslitteraturen. Analysen kommer därmed att utgöras av en fördjupning av den kurslitteratur som 

används i dagens ämneslärarprogram vid Uppsala universitet för att vidare kunna studera om det 

finns några samband mellan det som står i kurslitteraturen om motivation och den tidigare 

forskningen som uppsatsen utgår ifrån.   

5.1 Frågeställningar 

1. Vad står det i kurslitteraturen på ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet om elevers 

motivation? 

2. Vad står i kurslitteraturen på ämneslärarprogrammet om hur lärare kan arbeta med att 

motivera sina elever?  

3. Finns någon konsensus mellan den undersökta litteraturen och den tidigare forskningen 

om motivation? 
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6 Metod och material  

Som nämnt tidigare i texten handlar denna studie om hur ämnet motivation  kommer till uttryck i 

kurslitteraturen på ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet. Studien kommer därmed att 

bestå av en fördjupning i den kurslitteratur som ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan i 

dagens ämneslärarprogram vid Uppsala universitet. Analysen syftar till att svara på om och i så 

fall vad denna litteratur tar upp om fenomenen motivation och motivationsforskning. Analysen 

kommer därför att fokusera på att studera vad som skrivs i den undersökta litteraturen om 

elevers motivation och vad som kan påverka elevers lust att lära, samt vad det står om hur lärare 

kan arbeta med att motivera sina elever och använda strategier och metoder för att frambringa 

lusten att lära i elevgruppen. Detta för att kunna se om det går att finna samband mellan det som 

skrivs om dessa olika ämnen i kurslitteraturen till den tidigare motivationsforskningen.  

6.1 Ämneslärarprogrammet - kurslitteratur 

 I analysen har all kurslitteratur som ingår i de pedagogiska kurserna på ämneslärarprogrammet 

vid Uppsala universitet studerats. De utbildningsvetenskapliga kurserna på Uppsala universitet 

vars kurslitteratur studerats är kurser som tillhör den allmänna utbildningen på 

ämneslärarprogrammet. Detta innebär att oavsett vilket ämne man skall undervisa inom läser man 

dessa kurser. Kurser innehåller ett omfattande utbildningsvetenskapligt stoff som är ytters 

relevant för lärarstudentens utveckling inom den pedagogiska och didaktiska delen av läraryrket. 

Detta handlar bland annat om att man som blivande lärare ska anskaffa sig kunskaper om bland 

annat: konsten att lära ut, där motivation och engagemang skapa lust att lära är en betydelsefull 

kunskap som blivande lärare borde ha.  

Dagens lärarutbildning för de som läser till att bli gymnasielärare kallas ämneslärarprogrammet. 

Programmet innehåller då ämnesstudier utifrån de ämnen man som blivande lärare väljer att 

undervisa inom. Förutom ämnesstudierna innehåller programmet en utbildningsvetenskaplig kärna 

vilken innehåller en hel del pedagogiska kurser och även verksamhetsförlagd utbildning.  

De kurser som ingår i det gemensamma studierna inom ämneslärarprogrammet är: Lärande och 

utveckling 10 hp, Utbildningens framväxt och villkor 10 hp, Specialpedagogik 5 hp, VFU 5 hp, 

VFU 15 hp, Ledarskap 10 hp, Mångfald 5 hp, Läroplansteori och didaktik 10 hp, Bedömning, 

utvärdering och politisk styrning 10 hp och VFU10 hp (Uppsala Universitet, 2014). Dessa kurser 

fokuserar på att ge de blivande lärarna kunskaper om olika teoribildningar som berör lärande och 

utveckling och hur de använts och utvecklats över tid inom forskning och utbildning hp (UU, 

2014). Några av de främsta målen som dessa kurser strävar efter är att studenterna på 

ämneslärarprogrammet skall få kunskap om olika perspektiv på lärande och hur det genom dessa 

vetenskaper kan utforma undervisningen och påverka resultaten av denna hp (Uppsala Universitet, 

2014). I Analysen av denna uppsats kommer litteraturen inom dessa kurser att studeras. Detta för 

att se om och i så fall vad som står om motivation i detta material. I bilaga 1 finns en lista över 
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kurslitteraturen som använts i studien som är anordnad utifrån de kurser som de ingår i. En 

avgränsning till ett urval av kurslitteraturen på de utbildningsvetenskapliga kurserna var nödvändig 

eftersom ämneslärarprogrammet formas utifrån de ämnen som man ska undervisa inom vilket 

innebär att varje specifikt ämne har sin egen kurslitteratur.  

 

6.2 Kvalitativ textanalys som metod 

För att undersöka hur motivationsforskningen kommer till uttryck i kurslitteraturen på 

ämneslärarprogrammet kommer undersökningen att utgöras av en kvalitativ textanalys eftersom 

det empiriska materialet i denna studie består av ett skriftligt material.  

En textanalys börjar som alla andra undersökningar med en generell problemställning. Något 

som forskaren söker svar på eller vill studera närmare (Esaiasson, 2009, s. 243).  Genom att använda 

textanalys som metod kan man söka svar på sin forskningsfråga med hjälp av att analysera texter 

som handlar om ämnet som man vill studera. För att hitta svar i textmaterialet måste man först 

ställa frågor till texten, svaren på dessa förutbestämda frågor skall sedan syfta till att utgöra svaret 

på den övergripande problemställningen i studien (Esaiasson, 2009, s. 243). Frågorna som ställs till 

texten utgör även byggstenarna i undersökningen eftersom de fungerar som analysredskap inom 

denna. Esaiasson (2009) skriver att: ”Den textanalytiska metoden bygger på eftertänksam och 

noggrann läsning av de aktuella texterna” (Esaiasson, 2009, s. 251). Det är därför viktigt att man 

inom tolkningsarbetet av texterna bestämmer vilken genre som de tillhör.  Bergström & Boréus 

(2012) menar vidare att texter alltid hålls ihop av ett visst ämne och syftar ofta till att förmedla ett 

visst budskap därför definierar de texter som kommunikativa material. Detta är även viktigt att ta 

hänsyn till när man tolkar texter eftersom förståelsen av texten påverkas av det budskap och mening 

(Bergström & Boréus, 2012 s. 30). Kurslitteraturen som studerats i denna undersökning har ett 

utbildningssyfte, det vill säga att de texterna är skrivna i syfte att bidra med kunskap och 

information till en läsare som befinner sig inom ett utbildningsvetenskapligt sammanhang.  

Under rubriken ämneslärarprogrammet kan man läsa om att denna utbildningsvetenskapliga del 

av lärarstudierna består av flera olika kurser som är inriktade på att förmedla kunskaper om olika 

saker. Detta är även värt att ta hänsyn i tolkningen av de olika texterna eftersom att litteraturen 

som studerats inte har funnits inom en och samma kurs utan hämtats från flera av dessa olika 

kurser. En del av dessa kurser hade dock ett innehåll som inte alls passade in på denna studie medan 

andra kurser hade ett relativt omfattande material som innehöll relevant fakta om motivation (se 

bilaga 1). 

Frågeställning ett och två i föregående avsnitt har fungerat som det grundläggande 

analysinstrumentet i denna studie, då dessa har hjälp till att lyfta fram och karaktärisera det 

väsentliga stoffet i materialet. Dessa frågor ses därmed som empiriska indikatorer på det 

övergripande fenomen som forskaren avser att undersöka (Esaiasson, 2009, s. 244).  Om man ser 

till validiteten av dessa analysverktyg så bör man fundera över om frågorna som man ställt till 
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textmaterialet är rimliga empiriska mätinstrument för det som man ämnar att studera? (Esaiasson, 

2009, s. 244).  

Frågeställningarna som denna uppsats bygger på har fungerat väl som ett analysverktyg i 

undersökningen av textmaterialet eftersom de hjälpt till att strukturera upp det i olika områden och 

även fokuserat på att komma fram till det syfte övergripande som ligger till grunden för detta arbete. 

Eftersom textmaterialet har varit omfattande har jag till en början gått igenom det mer 

översiktligt och tittat i innehållsförteckningar och ordlistor i texterna för att se om det står något 

som kan relateras till motivation i dessa. Efter detta har jag noggrant börjat studera de avsnitt i 

materialet där jag har funnit information om motivation. Studien av texterna har främst fokuserats 

på att se vad det står i kurslitteraturen om motivation och olika fenomen som man kan koppla till 

motivation, såsom engagemang och lust att lära.  

Några problem som jag stötte på när jag började analysera kurslitteraturen var framförallt att 

det var mycket av litteraturen som föll bort eftersom den inte berörde ämnet motivation över 

huvud taget.  Det var även många som skrev om saker som kunde kopplas till motivation men inte 

använde sig av de exakta termerna utan använde istället termer som till exempel lusten att lära eller 

engagemang. Detta är något som jag har varit tvungen att ta hänsyn till i studien, då jag även 

analyserat delar av litteraturen som använder andra termer som kan kopplas till motivation och de 

teorier om motivation som ligger till grund för denna uppsats. Analysen av texterna har som nämnts 

ovan i texten fokuserats på att studera om och vad som skrivs i kurslitteraturen om motivation med 

koppling till elever och lärande för att vidare kunna utse om det finns något samband mellan detta 

och tidigare motivationsforskning. För att undersöka detta har varje bok studerats innehållsmässigt 

för att se om och i så fall vad som står om detta ämne. Därefter har varje text eller avsnitt som har 

kunnat kopplas till motivation analyserats utifrån det syfte och de frågeställningar som ligger till 

grund för denna uppsats. Detta analyseras sedan utifrån de teorier och den tidigare forskningen 

som används i denna uppsats.  

6.2.1 Eleven och motivation 

Som tidigare nämnts i texten har jag främst valt att studera vad det står om motivation med 

koppling till elever i det utvalda materialet. Detta eftersom det är ett mycket relevant ämne inom 

ramen för dagens skola, främst eftersom det är eleverna som utgör skolan. Denna rubrik kommer 

i analysen delas upp i två underrubriker: eleven och skolan och elevens lust att lära. Valet av 

underrubriker har främst påverkats av texternas innehåll eftersom det var dessa teman som den 

undersökta litteraturen främst berörde.  

Under rubriken eleven och skolan kommer det som är kopplat till hur skolan påverkar eleven att 

bli motiverad/inte motiverad att behandlas, samt hur elevens inställning till skolan kan påverka 

dess motivation. När det kommer till rubriken elevens motivation är det avsnittet mest fokuserat 

på att analysera vad kurslitteraturen skriver om hur och varför elever blir/inte blir motiverade i 

olika sammanhang.  
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6.2.1 Lärarens motivationsarbete 

Analysen kommer även att med hjälp av kurslitteraturen studera vad det står om hur läraren kan 

arbeta med att motivera sina elever. Detta för att se om det finns exempel på olika metoder i den 

undersökta litteraturen som lärare kan använda för att motivera sina elever och varför dessa 

”metoder” tycks ha verkningskraft. Även denna rubrik kommer att delas in i två underrubriker för 

att strukturera innehållet och lättare kunna koppla kurslitteraturen till den tidigare forskningen 

inom detta område.  

Den ena rubriken kommer att behandla det som står i kurslitteraturen om pedagogiska metoder 

som lärare kan använda sig av för att motivera sina elever, medan den andra underrubriken inriktar 

sig på att behandla det som står om lärares bemötande och hur det kan påverka att eleverna blir 

motiverade.  

Anledningen till att jag har valt att framhäva just dessa teman utifrån de fyra underrubrikerna 

som presenteras ovan är för att det blir lättare att se kopplingen till den tidigare forskningen som 

även riktar in sig på dessa ämnen när det kommer till motivation. 
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7 Analys 

I följande kapitel presenteras analysen av det skriftliga materialet i denna studie som utgörs av 

kurslitteraturen på ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet. I de olika avsnitten analyseras 

innehållet av det undersökta materialet utifrån de frågeställningar som ligger till grund för 

uppsatsen. Analysen har som beskrivs i det tidigare avsnittet delas upp i olika underteman, detta 

för att skapa en struktur av det material som gått att finna i kurslitteraturen om motivation.   

7.1 Motivation relaterat till eleven 

Under denna rubrik kommer analysen att inrikta sig på att studera hur kurslitteraturen på 

ämneslärarprogrammet berör ämnet motivation i relation till eleven. Detta för att se vad det är som 

påverkar eleverna att bli motiverade men även vad som får dem att inte blir motiverade. Fokus i 

denna analys kommer därmed vara inriktat på att studera vad det står om elevens 

motivationsprocess i relation till skolan och vad som påverkar deras lärandeprocess och lusten till 

att lära i kurslitteraturen.  

7.1.1 Eleven och skolan 

I kursen specialpedagogik 5hp som utgör en del av ämneslärarprogrammets kursutbud ingår boken: 

Utmaningar i en skola för alla: några filosofiska trådar. Assarson (2009) skriver om motivation i relation 

till eleven och skolan och menar bland annat att det postmoderna samhället som vi lever i idag är 

ett samhälle som är mycket föränderligt och oförutsägbart (Assarson, 2009, s.16). Det här innebär 

enligt Assarson (2009) att skolan måste anpassa sig till de utmaningar som väntar i samhället. Skolan 

måste därmed ha förmågan att skapa ett bra möte ”… mellan skolans kultur och elevers olika 

bakgrund, både socialt kulturellt, kunskapsmässigt och intressemässigt” (Assarson, 2009, s.16). 

Assarson (2009) menar att skolan har gått från synen på att eleven disciplinerat skall lära sig 

grunderna och mata in faktakunskaper som lärare förmedlar till dem, till att eleven är den som 

förväntas vara mer aktiv i sin kunskapsprocess och inse att skolan är viktig. På detta sätt är det 

tänkt att eleven själv skall motiveras till sitt eget lärande och styra det utifrån egna motiverade mål 

(Assarson, 2009, s.19).  

”I skolan möter många elever en värld som skiljer sig från tillvaron de lever i utanför” (Assarson, 

2009, s. 134). Med detta menar även Assarsson som flera andra författare som ingår i den 

undersökta kurslitteraturen som undersökts i denna uppsats att det är svårt för eleverna att passa 

in i en skolmiljö som baseras på en traditionell struktur som man måste agera på ett visst sätt för 

att passa in i (Assarson, 2009; Liberg, 2014;Henriksson, 2009).  Vissa elever kan inte relatera till 

skolans miljö och koppla den till vardagen och sina egna upplevelser. Detta kan leda till att många 

elever känner att de inte passar in i de ramar som är uppbyggda för skolan och klarar därför inte av 

att uppnå de mål som skolan kräver. Det är därmed viktigt att det finns en öppenhet inom skolan 
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för att kunna anpassa organisationen till eleverna och skapa andra möjligheter för dem att lyckas 

så att de inte slås ut (Assarson, 2009, s. 135).  

Liberg (2014)  ger i sin text som ingår i den undersökta kurslitteraturen exempel på vad som är 

viktigt att göra inom skolan för att eleverna skall kunna relatera till den miljö och undervisning som 

beskrivs där hon menar att det är viktigt att:  

- ”Tydliga kopplingar görs mellan ämnen i och utanför skolan till elevernas egna erfarenheter 

och deras andra lektioner och tidigare erövrade kunskaper 

- Eleverna arbetar tillsammans för att i samspel med varandra utveckla en djupare förståelse 

av det som skall läras.” (Liberg, 2014, s.350) 

Detta är strategier som stödjs av flera författare som ingår i den undersökta litteraturen. Det är 

framförallt flera som menar att skolan och lärarna bör arbeta mer med att koppla undervisningen 

till elevernas erfarenheter och vardag (Assarson, 2009; Thornberg, 2013; Henriksson, 2009; Liberg, 

2014).  

 

I texten klassrumsflyktingar: pedagogiska situationer och relationer i klassrummet som ingår i kurslitteraturen, 

skriver Henriksson (2009) om elevers inställning till skolan som ”långtråkig”. Hon menar att denna 

inställning påverkar elevens motivation negativt eftersom den redan har en bestämd uppfattning 

om att skolan och allt som är kopplat till skolan är långtråkigt. Henriksson menar dock att det är 

svårt att komma åt orsakerna till att eleverna har denna inställning till skolan, då eleverna inte tycks 

kunna komma med några riktiga förklaringar till varför de är så uttråkade. Därför kan det vara svårt 

att förstå vad som ger utlopp för denna inställning. Det vill säga om det är något som beror på 

elevens inre känslor eller om det är skolan som institution som skapar en känsla av tråkighet 

(Henriksson, 2009, s. 119). Henriksson (2009) menar vidare att om eleverna i skolan inte blir 

positivt bekräftade av läraren så känner de sig mindre motiverade till att både arbeta på lektionerna 

eller att komma till skolan över huvud taget. Detta blir ännu tydligare när eleverna känner att de 

inte förstår vad läraren pratar om och inte kan finna någon koppling mellan undervisningen och 

sin egen livsvärld (Henriksson, 2009, s. 120). Eleverna behöver därför någon form av bekräftelse 

och uppmuntran för att känna sig hemma i skolan menar Henriksson(2009). Därmed är det viktigt 

att verksamheten i skolan arbetar med att försöka anknyta till elevernas olika erfarenheter och 

uppfattningar för att de ska känna sig mer sammankopplade och hemma i skolmiljön. 

7.1.2 Elevers lust att lära 

Begreppet motivation är något som Nilsson & Waldemarson (2013) tar upp och problematiserar i 

sin text: Leadership and communication som ingår i kurslitteraturen på ämneslärarprogrammet. 

De skriver att: ”Motivation is an important part of any change process. It is the driving force of 

change; motivation is strengthened if the change is experiences as necassary.” (Nilsson & 

Waldemarson, 2013, s. 151). De menar därmed att motivation alltid ligger i grunden för ett visst 
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beteende och att motivationen i grund och botten skapas av olika mål eller behov som individen 

vill uppnå (Nilsson & Waldemarson, 2013, s. 151-152).  

Assarson (2009) skriver även i den undersökta kurslitteraturen att elevens lärandeprocess 

handlar om att eleven själv aktivt måste bidra i processen av att vara bildad. Detta innebär att eleven 

måste engagera sig i omgivningen och de processer som sker där för att kunna utvecklas till en 

självständig medveten individ (Assarson, 2009, s. 135). Assarson menar vidare att det är den så 

kallade ”levande kunskapen” som ska kännas. Detta innebär att elevens lärandeprocess gynnas av 

saker som engagerar och stimulerar deras tankar. Inlevelse och kommunikation är två viktiga 

faktorer för detta. ”Målet är att sträva efter ett slags kollektivt medvetande, en gemensam 

kunskapsbas genom samspelet mellan lärare och elever och mellan deras erfarenheter och tankar” 

(Assarson, 2009, s. 136). 

Hattie och Ashing (2012) skriver i sin text: Synligt lärande för lärare som ingår i den undersökta 

kurslitteraturen om olika motivationsfaser. Med detta menas att eleven går igenom olika faser för 

att komma till insikt med sin inlärning och motiveras till att lära. Här ses eleven som ägare av sin 

egen lärandeprocess som skapar egna mål utifrån sina kunskaper. För att minska den medvetna 

kunskapsluckan lägger eleven även själv upp en plan för att utvecklas och komma åt sina 

strävansmål. Författarna menar dock att vissa elever enbart lyckas uppnå första stadiet i denna 

process, vilket innefattar att de inser att de har bristande kunskaper inom ett visst ämne. Dessa 

elever inser alltså att de har bristande kunskaper men har varken förståelse för hur de kan arbeta 

för att motverka dessa brister eller motivation till att göra detta. Svårigheterna uppstår därmed när 

det handlar om att förstå lektionens mål och att ha motivationen att viljan fylla kunskapsluckan. 

Det därför viktigt att läraren är tydlig och förklarar målen men undervisningen och uppmuntrar 

eleven till att uppnå dessa (Hattie & Ashing, 2012, s.131-132). 

Utifrån detta kan man tolka att elevens lärandeprocess gynnas av att de känner engagemang och 

är självständigt motiverade och medvetna om sitt lärande (Hattie & Ashing, 2012, s.131-132). 

Eleven måste således själv aktivt bidra till sin bildning för att skapa sig en medvetenhet om sina 

kunskaper och en motivation till att lära (Assarson, 2009, s. 151). Läraren har även en viktig roll i 

detta eftersom denna har ett ansvar att anpassa undervisningen efter elevens erfarenheter och se 

till att alla elever får möjligheten att utvecklas, samt ge dem verktygen för att lyckas (Hattie & 

Ashing, 2012, s.131).  

7.2 Lärarens motivationsarbete   

Vidare i texten kommer analysen av kurslitteraturen koncentreras på hur texterna berör lärarens 

roll i att motivera och engagera sina elever i undervisningen. Analysen av hur kurslitteraturen tar 

sig an motivation relaterat till läraren kommer att fokuseras kring att studera de pedagogiska 

metoder och strategier som kan medverka till att skapa motiverade elever, samt hur lärarens 

bemötande av sina elever kan skapa förutsättningar för dess motivation.  
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7.2.1 Pedagogiska metoder  

Pedagogiska metoder som lärare kan använda sig av för att arbeta med att motivera sina elever är 

även något som skrivs om i kurslitteraturen på ämneslärarprogrammet. De metoder som de olika 

författarna skriver om stämmer väldigt bra överens med varandra och handlar främst om lärarens 

förhållningsätt till eleverna. Faktorer som enligt det undersökta materialet är viktiga i arbetet i att 

motivera sina elever handlar om: flexibilitet, anpassning, bemötande och förväntningar. Det som 

återkommer ständigt i kurslitteraturen är vikten av att anpassa undervisningen till eleverna, samt 

att höga förväntningar på eleverna och tydliga mål gynnar elevernas utveckling och 

motivationsprocess (Assarson; Lundgren, 2014; Thornberg, 2013). Litteraturen tar dock inte upp 

så mycket konkret om hur dessa pedagogiska metoder och strategier ser ut i praktiken utan 

beskriver mer hur man generellt bör agera som lärare för att ge eleverna förutsättningar till att bli 

motiverade. Assarson (2009) skriver bland annat att: ”Inom skolans värld och i dess styrdokument 

kan flexibilitet betyda möjlighet att anpassa sig efter olika elevgrupper, att kunna kasta om ett 

planerat schema då något plötsligt dyker upp eller kunna ta till sig nya pedagogiska metoder och 

arbetssätt” (Assarson, 2009, s.16). 

Det är många författare inom den undersökta kurslitteraturen som i likhet med Assarson (2009) 

nämner att man ska arbeta med olika pedagogiska metoder för att kunna vara flexibel i sin 

undervisning och anpassa den till elevgruppen. Det utförs dock aldrig någon redogörelse eller ges 

några exempel på hur dessa pedagogiska metoder kan se ut. En del av litteraturen tar även upp 

teorier kring lärande och bildning och kopplar detta till olika pedagogiska metoder som man kan 

använda sig av. När det gäller elevers utveckling och lärande finns det till exempel flera teorier om 

hur detta fungerar. Boken: Lärande, skola, bildning som ingår i kurslitteraturen skrivs det bland annat 

en hel del om Piagets teorier kring kunskap och utveckling, vilka kom att få ett stort inflytande på 

utbildningen på 1900-talet och framåt (Säljö, 2014, s.281). Piaget såg på utveckling som individen 

uppnådde i egen takt genom erfarenheter och kunskap genom sina egna iakttagelser av världen. 

Han menade även att barn var logiska varelser som nådde stimulans genom att förstå och komma 

fram till vetenskapliga sanningar (Säljö, 2014, s. 281) Denna syn på barn och elevers tankevärld 

blev aktuell inom utbildningsteorierna under 1900-talet. Därför blev det viktigt att ändra på de 

pedagogiska metoderna för att se till att elever uppmuntrades till att aktivt styra sitt eget lärande 

genom iakttagelser och stimulans. Arbetsformer som grupparbete där elever samverkar för att 

utveckla sin kunskaper och att som lärare erbjuda arbetsformer där eleven själv är aktiv och får 

diskutera och svara på frågor har bättre verkningskraft än att läraren förmedlar all kunskap genom 

till exempel en föreläsning (Liberg, 2014, s. 350).  Vissa pedagogiska metoder ger mer utrymme för 

elever att vara aktiva i sitt eget lärande än andra. Dessa kan exempelvis bidra till att eleverna blir 

med engagerade i undervisningen och ju högre krav som ställs på eleverna, desto mer förkunskaper 

krävs det av dem för att klara av en uppgift och ju mer förkunskaper de har ju mer aktiva kan de 

vara i undervisningen (Liberg, 2014,s.350-351).  
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När man ser till hur kurslitteraturen tar upp olika strategier för hur man som lärare kan arbeta i 

strävan efter att skapa motiverade elever är det många författare som nämner att lärarens 

engagemang och tilltro till eleverna är av stor betydelse. Thornberg (2013) menar bland annat att 

de lärare som anses vara mest effektiva i att lyckas engagera sina elever är de som har tilltro till både 

sig själv och eleverna. Detta innebär att läraren i sig har ett långsiktigt mål att utveckla elevernas 

lärande och använder olika strategier för att uppnå detta målet under en tidsperiod. Själva 

strategierna som Thornberg (2013) beskriver handlar främst om att läraren ska bemöta eleverna 

med respekt och få god kontakt med dem för att kunna anpassa undervisningen efter elevernas 

förutsättningar och behov (Thornberg, 2013, s.104). 

Ett exempel på pedagogiska metoder som anses öka elevers motivation till att lära som har varit 

återkommande i den undersökta litteraturen är att använda sig av någon form av gruppdiskussioner 

och grupparbeten i undervisningen. Säljö (2014) menar att ett samspel av olika erfarenheter och 

kunskaper är drivkraften inom meningsskapande och bidrar till utveckling av individernas 

kunskaper (Säljö, 2014, s.283). Detta innebär att motiverande undervisning till stor del handlar om 

att låta elever utsättas för situationer där de får möta skillnader och om de ständigt utsätts för detta 

lär de sig sätta sig in i andra människors sätt att tänka och skapar ett medvetande för sin omvärld 

(Liberg, 2014,s.350). Assarson (2009) menar även att ett samspel mellan lärare och elever både när 

det gäller dess erfarenheter och tankar är mycket viktigt för att kunna stäva efter att uppnå ett så 

kallat ”kollektivt medvetande” (Assarson, 2009, s.136). I kurslitteraturen kopplar Assarson (2009) 

denna syn på elever till en statlig utredning som skrevs inför reformationen av skolan på 90-talet 

där följande uppmärksammades: ”Det finns många olika åtgärder och tekniker erfarenheter, 

kunskaper och behov. Hur skall elevers olikheter framstå som resurser och utgöra styrande 

förutsättningar i skolans pedagogiska arbete i en för alla elever gynnsam riktning?” (SOU 1999:63, 

s.192).  

I den undersökta kurslitteraturen beskrivs även vikten av att använda sig av utmanande uppgifter 

i undervisningen som kan engagera eleverna. Detta eftersom engagemang skapar en uppmuntran 

till att uppnå mål för både lärare och elever vilket leder till bättre resultat (Hattie & Ashing, 2012, 

s.79-80). Därför är det viktigt att läraren lägger upp och planerar undervisningen så att den blir 

utmanande för eleverna och väcker ett intresse som kan tänkas motivera dem 

 

7.2.2 Lärares bemötande 

I den undersökta kurslitteraturen står det en hel del om hur lärares bemötande kan främja elevernas 

motivations-och lärandeprocess. Thornberg (2013) skriver bland annat i sin text: Det sociala livet i 

skolan: socialpsykologi för lärare som ingår i kurslitteraturen att elevers inställning och känsla av 

samhörighet med skola främst påverkas av relationen med läraren. Därför kan elevers motivation, 

målsträvanden och skolintressen bero på hur läraren möter och fångar upp eleverna i 

undervisningen (Thornberg, 2013, s.103).  
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Thronberg (2013) belyser i den undersökta kurslitteraturen att kvalitén på relationen mellan lärare 

och elev är extra meningsfull för studiemotivationen och resultaten speciellt för elever med lägre 

socioekonomisk bakgrund (Thornberg, 2013, s.104). I texten beskriver han att lärare som förmedlar 

en tilltro till sina elever och har höga förväntningar på dem visar sig ha en bättre relation till sina 

elever och även en bättre ordning i klassrummet. Detta har en verkningskraft på grund av att tilltron 

tenderar att smitta av sig, det vill säga att de elever vars lärare tror på dem skapar en tilltro för 

läraren i elevgruppen (Thornberg, 2013, s.107). Att ha en positiv omtanke som lärare i form av att 

visa eleverna att deras prestationer är betydelsefulla och att det är viktigt att de lyckas bra i skolan 

är enligt många av författarna inom den undersökta kurslitteraturen en av de bättre strategierna för 

att motivera elever (Hattie & Ashing, 2012, s.153;Thornberg, 2013, s.103;Assarson, 2009, 

s.16;Henriksson, 2009, s.142;Fjellström, 2006, s. 114). Fjellström (2006) skriver bland annat att 

skolan och lärare skall förmedla en tilltro till elevernas inre drivkraft och självförverkligande. Han 

betonar även att det är viktigt att visa eleverna respekt och stödja deras värdighet, självständighet 

och integritet i sitt arbete (Fjellström, 2006, s. 114). Detta är betydelsefullt för att eleverna ska känna 

tilltro till och respektera läraren i sig vilket i sin tur påverkar deras lust att lära (Fjellström, 2006, s. 

114). Thornberg (2013) har även detta synsätt på lärar-elevrelationen och menar bland annat att: 

”Lärarens ledarskap och strategier påverkar eleverna på många sätt… Positiva lärar-elevrelationer 

är grundläggande för ett effektivt klassrumsledarskap och prosocialt och välfungerande 

klassrumsklimat.”  (Thornberg, 2013, s.103). 
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8. Diskussion 

Under denna rubrik kommer en diskussion föras kring analysen av kurslitteraturen för att utläsa 

relevansen av det som står om motivation med koppling till den tidigare forskningen som ligger till 

grund för denna uppsats. Detta för att kunna få vetskap om vilken kunskap som egentligen 

förmedlas till lärarstudenterna på ämneslärarprogrammet. 

8.1 Motivation relaterat till eleven  

Den kurslitteratur som behandlar eleven och motivation fokuserar både på att beskriva fenomenet 

utifrån ett individuellt-och socialt perspektiv med särskild fokus på skolan och elevens 

sociokulturella miljö. Individperspektivet inriktar sig på olika psykologiska faktorer, det vill säga 

hur eleven fungerar och vad som påverkar att den blir motiverad rent psykiskt.  

8.1.1 Eleven och skolan 

I den tidigare forskningen som lyfts fram i denna studie finns det mycket som går att koppla till 

motivation i relation till eleven och skolan. Det går även att finna många likheter mellan 

forskningen och den undersökta kurslitteraturen. Andersson (1999) som utfört studier över barn 

och ungas syn på skolan menar i likhet med den undersökta litteraturen att det är viktigt att se på 

skolan utifrån elevens perspektiv och försöka anpassa miljön till elevernas livsvärld (Liberg, 2014, 

s.350; Assarson, 2009, s. 19). Andersson (1999) påstår i sin text att man bör spränga de mentala 

ramarna för skolan och låta eleverna komma till tals och få inflytande i utformandet av skolan för 

att lämna sig engagerade i skolmiljön (Andersson, 1999, s. 5-10). Giota (2002) som forskat på 

motivation i relation till eleven och skolan menar att skolan ofta misslyckas med att möta upp 

eleverna på deras nivå och se på saker utifrån deras perspektiv. Detta leder till att elever känner sig 

mindre delaktiga och motiverade till att lära vilket kan förklara varför vissa elever uppfattar skolan 

som långtråkig som Henriksson (2009) skriver om i den undersökta kurslitteraturen.  

I likhet med det som Assarson (2009) och Liberg (2014) skriver i den undersökta 

kurslitteraturen, visar även den tidigare forskningen på att det är viktigt att man inom skolan 

försöker anpassa miljön och undervisningen i skolan mer till eleverna så att de lättare kan ta till sig 

de kunskaper som förmedlas där och kan koppla det till sin egen livsvärld (Stensmo 1994; Giota, 

2002; Andersson, 1999). 

Detta är exempel som stämmer väl överens med den tidigare forskningen där bland annat Giota 

(2002) menar att skolan måste bli bättre på att möta eleverna och deras erfarenheter för att de ska 

kunna känna en koppling till skolans institution. Dessa tankar delar även Assarson (2009), 

Thornberg (2013), Henriksson (2009) och Liberg (2014) i den undersökta kurslitteraturen, då dessa 

författare stödjer teorierna om att elevers lärande och motivation främjas av att undervisningen i 

skolan anpassas utifrån deras erfarenheter och världsuppfattning. 
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8.1.2 Elevers lust att lära 

Maslows behavioristiska teorier kring motivation som beskrivs i bakgrunden av uppsatsen passar 

även in under de psykologiska förklaringarna hur individer motiveras eftersom teorin visar på att 

individers handlingar påverkas av deras olika behov som de vill tillfredsställa (Pintrich, Schunk & 

Meece, 2008, s.172-173). 

Någonting som dock bör diskuteras är det faktum att det finns saker i kurslitteraturen som inte 

kan förankras i tidigare forskning. Det finns flera exempel på när läromedelsförfattarna har en mer 

subjektiv syn på motivation i sina texter. Ett exempel på detta är Henrikssons (2009) tankar om att 

elever upplever skolan som långtråkig. Hon beskriver i sin text: klassrumsflyktingar: pedagogiska 

situationer och relationer i klassrummet som ingår i den undersökta litteraturen att många elever har en 

bestämd negativ uppfattning av skolan. Orsakerna till denna inställning är svåra att utse menar 

Henriksson (2009) eftersom hon upplever att eleverna inte kan förklara bakgrunden till varför de 

är så uttråkade. Henrikssons tankar kring elevers inställning till skolan är mycket intressanta om 

man ser till elevers motivationsprocess. Det finns dock inget att finna inom den tidigare 

forskningen om man ser till elevers inställning till skolan. Det går däremot att koppla detta till olika 

teorier inom den tidigare forskningen, till exempel Giotas (2002) teorier om att skolan bör bli bättre 

på att ta hänsyn till eleverna och deras intressen för att engagera dem till att gå i skolan. Henriksson 

skriver dock inte så mycket om hur man bör bemöta dessa elever utan lägger främst fram det som 

ett problem i dagens skola.  

En sammanställning av kurslitteraturen inom detta ämne visar på att elevernas motivation 

gynnas av att de själva är aktiva i sin lärandeprocess och därmed lär sig att ta ansvar för sitt eget 

lärande.  Nilsson & Waldemarson (2013) menar att individers beteenden påverkas av en slags 

drivkraft som finns inom dem. Detta innebär att om elever är motiverade till att lära kommer deras 

beteende att påverkas därefter. Detta är även något som är framstående inom 

motivationsforskningen eftersom det har utvecklats en hel del teorier kring vad som påverkar 

individer att bli motiverade. Pintrich, Schunk och Meece (2008) och Deci & Ryan (2000) som 

presenteras inom den tidigare forskningen i denna uppsats har som nämnts tidigare utvecklat olika 

teorier kring motivationens funktion på individer. Utifrån studier av människors handlande har de 

kommit fram till att individer kan vara både inre och yttre motiverade. Den inre motivationen kan 

kopplas till det som beskrivs ovan enligt kurslitteraturen, det vill säga att elever har en inre drivkraft 

till att utföra någonting eftersom de har en vilja att uppnå olika mål som är viktiga för dem. Den 

inre motivationen är både enligt kurslitteraturen och den tidigare forskningen mest betydelsefull att 

sträva efter eftersom den skapar en långsiktig motivation till lärande. I kurslitteraturen menar både 

Assarson (2009) och Hattie & Ashing (2012) att eleverna ska vara medvetna om sin egen 

lärandeprocess för att själva kunna föra den framåt, om eleven har förståelse för de mål och de 

kunskaper som krävs av dem blir det lättare för dem att stätta upp egna begripliga mål för sig själva. 
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Detta är även något som tycks vara relevant inom den tidigare forskningen eftersom det kopplas 

till teorierna kring inre och yttre motivation som Pintrich, Schunk & Meece (2008) och Deci & 

Ryan (2000) skriver om. Elever som är medvetna om sina kunskaper och lär sig tar ansvar för sitt 

lärande tenderar att lyckas bättre än elever som påverkas av yttre faktorer och motiveras med hjälp 

av olika belöningssystem, vilket även kan kallas för yttre motivation (Boström & Svantesson, 2007 

s. 32-33). Genom att formulera sina egna mål kan eleverna vara mer aktiva i sin lärandeprocess 

vilket är ett tecken på att de drevs av en inre motivation som Pintrich, Schunk & Meece (2008) 

inom den tidigare forskningen beskriver som en mycket positiv faktor i lärandet. Deci & Ryan 

(2000) menar i sin forskning att om eleven uppnår målen på grund av en inre vilja så har de goda 

förutsättningar för att lära sig, tillskillnad från om de blir påtvingade att lära sig och vara duktiga i 

skolan av omgivningen (Deci & Ryan, 2000, s.59-60). 

8.2 Lärarens motivationsarbete    

8.2.1 Pedagogiska metoder  

I den undersökta kurslitteraturen skriver man att det är viktigt att som lärare försöka koppla 

undervisningen till elevernas perspektiv för att kunna anpassa undervisningen utifrån deras 

preferenser och utvecklingsnivå (Hattie & Ashing, 2012, s.188). Detta kan kopplas till Vygotskijs 

pedagogiska teorier som framhäver vikten av att vägleda eleverna genom deras utveckling. Det var 

enligt honom mycket viktigt att anpassa undervisningen till individerna eftersom utvecklingsnivån 

mellan eleverna oftast varierar (Stensmo, 1994, s. 164-165). Boström & Svantesson (2007) 

understryker även vikten av att individanpassa lärarstilarna till eleven, då de menar att detta är en 

bra metod för att effektivisera undervisningen på bästa sätt.   

Mycket av den kurslitteratur som analyserats i denna studie är relativt aktuell och har sin 

utgångspunkt i dagens läroplaner. I boken: Lärande skola bildning som är en av de mest omfattande 

böckerna inom den undersökta kurslitteraturen, skriver bland annat Lundgren (2014) om vikten av 

att individualisera undervisningen och anpassa den till varje elevs förutsättningar och erfarenheter. 

Detta blir mer aktuellt främst om man ser till skolans och läroplanernas utveckling menar Lundgren 

(Lundgren, 2014, s. 97).  Denna syn på anpassning får som nämns ovan stöd från den tidigare 

forskningen, där både Giota (2002) och Andersson (1999) menar att skolan bör anpassas och 

utvecklas mer utifrån elevernas förutsättningar.  

Som nämnts tidigare i texten är det även viktigt att använda sig av metoder som utvecklar elevens 

förmåga att vara aktiv i sitt eget lärande (Liberg, 2014, s.350-351). Detta tycks enligt litteraturen 

vara en bidragande faktor till att elever blir motiverade i undervisningen (Assarson, 2009, s.19; 

351;Hattie & Ashing, 2012, s.131-132). 

Det är även viktigt enligt Hattie och Ashing (2012) att som lärare sätta upp tydliga mål för 

undervisningen och göra eleverna medvetna om dessa. Detta tycks generera goda resultat eftersom 

elever som vet vad de ska göra och vilka mål de ska jobba efter får bättre självförtroende att kunna 
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engagera sig i inlärningsprocessen, då de självständigt kan omformulera de olika problemen utifrån 

sina egna preferenser (Hattie & Ashing, 2012, s.143). Detta är något som kan kopplas till den 

tidigare forskningen i teorierna kring inre och yttre motivation. I Pintrich, Schunk & Meeces (2008)  

menar att den inre motivationen är av stor betydelse för individens handlingar eftersom den 

fungerar som en drivkraft att uppnå de egna målen. Elevernas lärande sker i deras huvuden, därför 

bör läraren arbeta med att göra deras lärande synligt så att eleverna får en medvetenhet om sitt 

lärande (Hattie & Ashing, 2012, s.127). Denna medvetenhet leder till att eleven kommer till insikt 

med det som hen inte vet vilket skapar en vilja att lära och förstå detta (Hattie & Ashing, 2012, 

s.127).  

Enligt den tidigare forskningen tycks elevers lärandeprocess som beskrivs i texten ovan gynnas 

av saker som: tydlig målformulering, utmanande och målinriktat arbete, undervisning och 

egenkontroll. Detta är olika faktorer som ligger på lärarens ansvar att ta hänsyn till att förmedla i 

undervisningen.  

Ett exempel på arbetssätt som anses öka elevers motivation till att lära som har varit 

återkommande i litteraturen är att använda sig av någon form av grupp diskussioner och arbeten i 

undervisningen. Många författare framhäver att ett samspel av olika erfarenheter och kunskaper är 

drivkraften inom meningsskapande. Skillnaderna mellan individernas kunskaper i ett samspel med 

varandra skapar till ett intresse och engagemang vilket i sin tur bidrar till utveckling av individernas 

kunskaper (Säljö, 2014, s.283). Detta innebär att motiverande undervisning till stor del handlar om 

att låta elever utsättas för situationer där de får möta skillnader. Om de ständigt utsätts för detta lär 

de sig sätta sig in i andra människors sätt att tänka och skapar ett medvetande för sin omvärld 

(Liberg, 2014, s.350). I den undersökta kurslitteraturen menar både Säljö (2014) och Liberg (2014) 

att det sociala samspelet mellan elevers erfarenheter och kunskaper fungerar som en drivkraft för 

elevernas meningsskapande av sin omvärld. Vygotskijs teorier om lärande och motivation som 

beskrivs i bakgrunden av uppsatsen visar i likhet med den undersökta kurslitteraturen att samspelet 

och kommunikationen mellan människor skapar goda förutsättningar för lärande och gynnar 

elevens utvecklingsprocess (Stensmo, 1994, s. 165). Den sociala interaktionen är därmed av stor 

betydelse för inlärningen. Vygotskij menade att verksamheten i klassrummet är av social karaktär 

eftersom eleverna ofta lär av varandra och utvecklas både kunskapsmässigt och socialt (Stensmo, 

1994, s.165). Det är därför betydelsefullt att lärare lyckas skapa en god dialog i klassrummet 

eftersom detta skapar förutsättningar för att eleven ska uppleva lärande som något positivt, vilket 

i sin tur kan leda till att elever blir mer motiverade till att delta mer aktivt i 

undervisningssammanhang. Dessa teorier är relevanta om man ser till hur elevens motivation och 

lände påverkas av den sociala omgivningen. Detta är något som kan ses som ett resultat inom den 

undersökta kurslitteraturen i koppling till den tidigare forskningen.  

Assarson, (2009), Liberg (2014) och Henriksson (2009) stödjer inom den undersökta litteraturen 

Vygotskijs teorier om det sociala samspelets positiva effekter på individers motivation och 

inlärning. Assarson (2009) skriver bland annat om vikten av ett kollektivt medvetande, vilket 
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handlar om att individen i samspel med sin omgivning utvinner kunskaper genom ett utbyte av 

erfarenheter. Assarson (2009) menar som nämnts tidigare i texten att det är viktigt att individen tar 

ansvar för sitt eget lärande men att detta sker i samspel med omgivningen som kan hjälpa individen 

att nå sina mål. 

Någonting som är ständigt återkommande i kurslitteraturen när det gäller att främja elevernas 

utveckling och lust att lära är anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar. Detta är viktigt 

för att kunna nå fram till eleven och möta upp dem i deras erfarenheter och livsvärld. Giota (2002) 

och Andersson (1999) som fokuserat sin forskning på just detta menar att skolan och lärare hela 

tiden utsätts för stora utmaningar i sitt arbete med att försöka anpassa verksamheten utifrån 

eleverna. Flera av texterna inom kurslitteraturen tar också upp denna problematik med att skolan 

inte lyckas få med sig alla elever. Utifrån detta kan man konstatera kurslitteraturen visar på att 

lärarens arbete och bemötande är väldigt viktigt när det kommer till att få motiverade elever. När 

man ser till motivations begrepp kopplat till eleverna så tar den undersökta kurslitteraturen upp en 

hel del som den tidigare forskningen visar på som till exempel anpassningen och kopplingen till 

elevernas livsvärld i undervisningen (Giota, 2002, s.300). Den förmedlar bland annat en viss 

kunskap om hur man kan arbeta för att motivera eleverna i klassrummet och att det är av stor vikt 

att främja lusten att lära i undervisningen. 

 

8.2.2 Lärares bemötande 

Det finns vissa inslag i den tidigare forskningen som handlar om lärar-elevrelationen och hur 

betydelsefull den kan vara för elevernas utveckling och motivation. En författare som lägger stor 

vikt vid detta är Håkan Jenner som skrivit boken Motivation och motivationsarbete - i skola och behandling. 

Där tar han upp flera viktiga ståndpunkter inom pedagogisk motivationsforskning och kommer 

främst fram till en del slutsatser vad gäller pedagogiskt motivationsarbete. Jenner (2004) menar att 

lärares bemötande har en väldigt stor påverkan på elevernas motivation eftersom det pedagogiska 

mötet enligt honom handlar om att bemöta eleverna med respekt och hela tiden ta hänsyn till deras 

värdighet. I likhet med den undersökta kurslitteraturen som nämns ovan menar även Jenner att det 

är viktigt att lärare visar sina elever att de har positiva förväntningar på dem eftersom detta leder 

till att eleverna höjer sina egna förväntningar och även att de får en positiv tilltro till läraren (Jenner, 

2004, s. 10-11).  

För att kunna anpassa undervisningen till eleverna är det viktigt att som lärare skapa goda 

relationer till sina elever. Ett bemötande som präglas av engagemang, respekt och positiva 

förväntningar på eleverna är något som uppmuntras inom den undersökta kurslitteraturen. 

Thornberg (2013)  och Fjellström (2006) menar bland annat att lärar-elevrelationen är av stor 

betydelse för elevens studiemotivation eftersom en positiv relation skapar bättre förutsättningar 

för både läraren och eleven. Detta är även något som Jenner (2004) tar upp inom den tidigare 
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forskningen. Utifrån sin studie om motivationsarbete i skolan kommer han fram till att lärarens 

relation till eleverna är mycket viktig för det pedagogiska arbetet och elevens motivationsprocess.  

Några som även understryker vikten av lärarens bemötande inom den tidigare forskningen är 

Boström & Svantesson (2007) och Ehdin (2010). Dessa författare stödjer tankarna kring att ett 

positivt bemötande från läraren främjar elevernas lust att lära. Boström & Svantesson (2007) menar 

i likhet med det som både Fjellström (2006) och Thornberg (2013) skriver i den undersökta 

kurslitteraturen att lärarens positiva förväntningar på eleverna leder till att de blir mer motiverade 

då de känner en tilltro till läraren när de blir bemötta med respekt och positiva förväntningar.  
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9. Konklusion 

Syftet med denna studie var att undersöka vad som tas upp om elevers motivation och hur lärare 

kan arbeta för att motivera sina elever i kurslitteraturen på ämneslärarprogrammet vid Uppsala 

universitet. Detta för att sedan kunna analysera hur denna förhåller sig till i den tidigare forskning 

som presenterats inom detta område, för att vidare kunna utreda om det om det finns någon 

konsensus mellan det som står i kurslitteraturen och den tidigare forskningen.  

Analysen av kurslitteraturen visade att det fanns en hel del att finna om motivation med koppling 

till elever, lärande och lärarens arbete i det undersökta metrialet. De viktigaste faktorerna som tas 

upp gällande elevens motivation handlar om: anpassning, förväntningar, medvetenhet och mål. 

Med detta menas att eleverna måste inkluderas i skolmiljön genom att den anpassas mer till deras 

vardag. Det är av betydelse för att eleverna ska bli medvetna om vilka mål som förväntas av dem 

och få förståelse för hur de kan uppnå dessa. Eleven måste kunna bygga upp inre självständiga mål 

som de med egen viljestyrka strävar efter, för att de ska drivas av motivation.  

Analysen av kurslitteraturen på ämneslärarprogrammet visade även på att läraren har en 

betydande roll i eleven motivationsprocess. Detta stödjs även av den tidigare forskningen som 

framförallt framhäver vikten av lärar-elev relationen. Det är därför viktigt att som lärare arbeta 

aktivt med att lära känna sina elever och bemöta dem med respekt enligt både den tidigare 

forskningen och den undersökta litteraturen.  

När det gäller lärares pedagogiska arbete är det av stor vikt att försöka anpassa undervisningen 

till elevernas förutsättningar så att de kan känna sig delaktiga och får förståelse för den kunskap 

som förmedlas. Det är även viktigt att motivera sina elever till att vara mer aktiva i sin 

lärandeprocess och ansvara för sitt eget lärande genom att tydliggöra mål så att eleverna kan få 

förståelse för vad som krävs av dem. Detta medverkar till att öka elevers självförtroende och 

självständighet, vilket uppmuntrar de till att lära. 

Utifrån analysen av kurslitteraturen och studier av den tidigare forskningen har en jämförelse av 

dessa visat på flera gemensamma faktorer i synen på motivation med koppling till elevers lärande.  

Både den tidigare forskningen och kurslitteraturen pekar bland annat på att skolan och pedagogerna 

måste arbeta aktivt med att försöka anpassa undervisningen och miljön till elevernas livsvärld. Detta 

för att eleverna ska kunna känna sig delaktiga, medvetna och kunna motiveras till att ansvar för sin 

lärandeprocess. Om man ser till elevens motivationsprocess kan man utifrån den tidigare 

forskningen se att det är av stor vikt att eleven själv har en inre vilja och drivkraft som leder dem 

till ett visst mål. Detta är även relevant i kurslitteraturen där man pekar på vikten av att eleven skall 

vara aktiv och medvetande i sin egen lärande process och kunna sätta upp egna mål för sin 

utveckling. Det är dock inte enbart eleven som har ansvar för detta enligt kurslitteraturen och den 

tidigare forskningen utan eleven påverkas även av yttre påtryckningar. Den sociala omgivningen 

och kulturen tycks även ha en stor inverkan på hur eleven uppfattar saker och ting som i sin tur 

påverkar dess handlingar. Även lärarens roll och arbete kan ha stor inverkan på elevers 

motivationsprocess. Det som är mest betydelsefullt i detta avseende verkar vara lärares bemötande 
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och förväntningar på sina elever. Detta är något som både kurslitteraturen och den tidigare 

forskningen stödjer, det vill säga att positiva förväntningar och ett positivt bemötande kan ha en 

positiv inverkan på elevers motivation och lust att lära. Goda lärar-elev relationer är även någonting 

som framhävs av litteraturen där man menar att det är lärarens ansvar att skapa goda relationer till 

sina elever, då detta främjar elevernas tillit till läraren.  

Läroboksförfattares subjektiva åsikter och tankar träder delvis fram i olika delar av den 

undersökta litteraturen och det är inte alltid man kan finna stöd för det som skrivs där i den tidigare 

forskningen om motivation. 

Avslutningsvis kan man säga att kurslitteraturen på ämneslärarprogrammet har ett relevant 

innehåll vad gäller motivation om man ser till vad den tidigare forskningen säger om motivation. 

Det som kurslitteraturen är bra på är att beskriva olika strategier som kan främja elevernas 

motivationsprocess och även vilka problem som leder till att elever inte tycks bli motiverade. 

Kurslitteraturen går dock inte in på djupet alla gånger och beskriver teorierna och forskningen som 

ligger bakom dessa strategier på det sätt som den tidigare forskningen gör.  

Forskning kring motivation har länge visat på att motivation är drivkraften till mänskligt 

beteende. Därför är motivation en viktig beståndsdel för att skolverksamheten skall fungera väl. 

Motivation och en inre vilja att lyckas i bra i skolan gynnar elevers kunskapsutveckling. Därför är 

det viktigt att som lärare vara medveten om vilka faktorer som påverkar individers 

motivationsprocess och hur de kan arbeta för att skapa förutsättningar för en studiemotiverande 

undervisning och skola.  

Denna studie visar vad som tas upp i kurslitteraturen på ämneslärarprogrammet vid Uppsala 

universitet om motivation med koppling till skolan. I kopplingen till tidigare forskning och teorier 

kring motivation visar studien att den undersökta kurslitteraturens innehåll tar upp betydande 

faktorer kring elevers motivation och motivations arbete i skolan som går att finna stöd för inom 

forskningen.  
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11. Bilagor 

Bilaga 1. Kurser och undersökt källmaterial  

Denna bilaga visar de kurser på ämneslärarprogrammet som kurslitteraturen som studerats ingår 

inom. Detta för att skapa en tydligare bild över vilka kurser som innehåller texter som kan kopplas 

till ämnet motivation.  

Lärande och utveckling 10hp 

Liberg, C (2014). Lärande, skola, bildning : Grundbok för lärare. Ulf P. 3:dje utgåvan  Lundgren, Roger 

Säljö och Caroline Liberg (red.). Stockholm : Natur & kultur, 2014 

 

Lundgren, U, P (2014). Lärande, skola, bildning : Grundbok för lärare. Ulf P. 3:dje utgåvan  Lundgren, 

Roger Säljö och Caroline Liberg (red.). Stockholm : Natur & kultur, 2014 

 

Säljö, R (2014). Lärande, skola, bildning : Grundbok för lärare. Ulf P. 3:dje utgåvan  Lundgren, Roger 

Säljö och Caroline Liberg (red.). Stockholm : Natur & kultur, 2014 

 

Specialpedagogik 5hp 

Assarson, I (2009). Utmaningar i en skola för alla: några filosofiska trådar. Stockholm: Liber 

Henriksson C (2009). Klassrumsflyktingar: pedagogiska situationer och relationer i klassrummet. Lund: 

Studentlitteratur 
 

Ledarskap 10hp 

Fjellström Roger (2006). Lärares yrkesetik. Lund: Studentlitteratur 

Hattie, J & Ashing, K (2012). Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur & Kultur 

Nilsson, B &Waldemarson (2013) A-K. Leadership and communication. Lund: 
Studentlitteratur 

Skolverket (2013).Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i 
praktiken Tillgänglig: http://www.skolverket.se/forskning 

Thornberg,  Robert (2013). Det sociala livet i skolan: socialpsykologi för lärare. 2. uppl: 
Stockholm: Liber 
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