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Sammanfattning 
Syftet med studien var att öka kunskapen om elevers motivation till lärande ur ett lärarperspektiv. 

Studien utgick från frågeställningar om hur lärarna ser på motivation, vilka möjligheter det finns 

för att öka motivationen hos eleverna samt hur lärarna beskriver hur de praktiskt arbetar för att 

bibehålla eller öka elevens motivation och samt vilken mån lärarna representerar de olika 

teoretiska perspektiv på motivation.  

      Sex lärare som undervisade i åk. 1-5 intervjuades. Vid analys av materialet användes en 

tematisk analys och temana har analyserats med utgångspunkt i de teoretiska utgångspunkterna.   

Resultatet från studien visar att lärarna anser att de arbetar aktivt med elevernas motivation i 

klassrummet. Pedagogerna menar att det finns flera faktorer som har en stor betydelse för 

elevens motivation: lärarens engagemang, individuella mål, ansvar, relationen till hemmet, val av 

läromedel, ett varierat arbetssätt, feedback samt lärarens inställning till ämnet. Lärarna har 

uppfattningen att de praktiskt arbetar för att bibehålla eller öka motivationen till lärande hos 

eleven genom att göra eleverna delaktiga och arbeta verklighetsförankrat.  

Lärarna menar att de kontinuerligt arbetar med elevernas motivation och att de i det flesta fall 

behöver arbeta med yttre motivation för att eleverna ska känna en inre motivation där de vill lära 

för sin egen skull och inte bara på grund av pliktskyldighet. Lärarna menar att en yttre motivation 

som t.ex. en entusiasmerande lärare, uppgifter som tilltalar eleven och en verklighetsförankring i 

skolan är viktigt och även att tro på eleven för att hen ska få ett större självförtroende. Därmed 

kan denna yttre motivation bidra till en inre motivation.  

Studien stämmer överens med forskare som t.ex. Jenner (2004) som menar att skolan och 

varje aktivitet ska ha en verklighetsförankring samt att ett mål och en mening med den eleven 

gör. Det stämmer även med Deci och Ryans (2000) sätt att beskriva att elever som saknar inre 

motivation behöver yttre motivationer som t.ex. en engagerad lärare samt uppgifter som tilltalar 

eleven.  

Resultatet av studien visar att lärarnas mål är att eleverna ska ha en inre motivation. För att nå 

detta menar det att det krävs en yttre motivation som t.ex. en entusiastisk lärare. För att bibehålla 

motivationen hos eleverna menar lärarna att det krävs ett samband mellan elevens inre 

motivation och yttre motivation.  

 

Nyckelord: Motivation, inre och yttre motivation, grundskola, kvalitativ intervju, tematisk analys, 

lärarens förhållningssätt, bibehålla motivation,  
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INLEDNING 

Jag har haft flera verksamhetsförlagda veckor under min utbildning till grundlärare samt att jag 

sen ett halvår tillbaka arbetar som lärare i årskurs fem. Varje dag ser jag omotiverade elever och 

märker själv hur det påverkar mitt och mina kollegors arbete. Nej! Jag vill inte, Varför ska vi göra det 

här? är kommentarer som vi lärare ofta får höra i våra klassrum. Någon elev kastar sudd över 

klassrummet medan någon letar efter sin åttonde penna denna termin. En stor del av lektionen 

går åt till att diskutera vad som hänt på rasten, att någon har tagit strypgrepp på en annan elev 

eller att någon helt enkelt inte vill arbeta.  

Vi lever i ett samhälle med höga prestationer och där skolan är en stor del av barnens liv. Det 

är svårt att få ett arbete med otillräckliga betyg och utebliven examen. Det är viktigare nu än 

någonsin att gå i skolan, samtidigt som det är vanligt att elever känner sig omotiverade till skolan.  

Det var dessutom inte lätt att börja arbeta direkt efter lärarutbildningen då den utbildningen 

jag själv deltog i inte diskuterade vare sig studenters eller lärares syn och kunskaper kring 

motivation. Arbetet kring motivation i klassrummet är något som jag själv måste skapa mina egna 

erfarenheter och upplevelser om samt skapa ett samspel med eleverna. En ökad kunskap om 

lärares uppfattning om elevernas motivation kan utgöra en grund för fortbildning och 

kompetensutveckling som är baserad på verksamma lärares behov. 

Jag ser det därför relevant och behövligt att göra en studie av lärares reflektioner om 

motivation, då skolan är viktigare nu än någonsin samt att studier visar att barn för bättre ifrån sig 

och lär sig bättre om motivationen finns där.  
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BAKGRUND 

I detta kapitel kommer forskare som bland andra Joanna Giota samt Peter Gärdenfors ligga i 

fokus. Något som kommer att diskuteras är framförallt elevens motivation, skolans struktur, hur 

barn lär sig, en engagerad lärare, väcka lusten hos eleven samt vad som står i läroplanenen 

angående lusten att lära.  

Joanna Gota (2002) menar att elevers utveckling och motivation är något som skolan har en 

stor inverkan på, detta säger forskning. Bemötandet samt val av undervisning är något som är 

relevant för elevers motivation, det kan aningen främja eller hämma motivationen. Eleverna 

kommer till skolan med olika behov och erfarenheter, det är därför viktigt för läraren att bemöta 

eleven på ett sätt som ger hen möjlighet till ett livslångt lärande (Giota, 2002, s. 278).  

Giota (2002) menar att de flesta elever som ser fram emot sin första skoldag, skolans 

verklighet stämmer stämmer dock ej överens med elevens förväntningar och motivation. Studier 

visar att skolan har en stor betydelse för elevernas utveckling samt deras prestationer i skolan, 

sociala beteenden och deras kognitiva förmåga. Faktorer som framställs som inflytelserika för 

elevers motivation är goda grundläggande färdigheter, ett starkt pedagogiskt ledarskap med en 

kontinuerlig utvärdering, ett disciplinerat och tryggt klimat samt höga förväntningar från 

omgivningen (ibid, s. 232). 

Anna Wahlgren skriver en debattartikel i Skolvärlden (2011) utifrån att hon läst Peter 

Gärdenfors, som är professor i kognitionsvetenskap vid Lunds Universitet. I artikeln betonas 

sådant som att skolans struktur dödar elevernas motivation, att barnens motivation kommer 

inifrån och att de självmant försöker förstå världen. Med struktur menas att undervisningen skulle 

kunna organiseras på andra sätt så att barnens motivation och förståelse ökar. Det betonas även 

att barn lär sig genom att känna, smaka samt lukta på det som finns omkring dem, de 

experimenterar med allt de ser och att det är någonting som händer med barnens nyfikenhet när 

de börjar skolan. Det mesta av det vi lär oss lär vi oss utanför skolan utan att vi tänker på att vi 

faktiskt lär oss något. I artikeln lyfter Wahlgren fram hur betydelsefull leken och berättandet är 

för inlärningen och att datorer kan främja lärandet. Datorspel lyckas fånga barnens intresse 

genom att dessa gör barnen nyfikna på vad som ska hända härnäst, samt att man kan ta sig vidare. 

En bra lärare är duktig på att motivera sina elever genom att själv vara engagerad, ha 

inlevelseförmåga, vara en bra berättare samt ha god ämneskunskap (Wahlgren, 2011). 

     I en annan artikel av Thomas Hedmark (2011), publicerad på Skolverkets webbsida för 

skolutveckling, diskuterar även han utifrån ha läst Gärdenfors hur viktigt det är att väcka lusten 

hos eleverna. Han betonar att som det ser ut nu på bland annat högstadiet är eleverna 

omotiverade och tycker att skolan är tråkig. Skolåren är en lång kamp för flera elever. Heldmark 

håller med Gärdenfors om att när barn t.ex. åker skateboard eller spelar dataspel så lär de sig 

något hela tiden. De lär sig inte för att det är någon som säger åt dem att göra det utan de gör det 



 

 7 

för att de vill. Han håller även med om att barnen i dessa sammanhang, där de gör något de 

tycker är roligt lär sig och får en djupare förståelse än när de gör något de något de tycker är 

tråkigt. Skolan är inte organiserad för att ta tillvara på detta.  

     Ordet motivation är dock något som inte alls förekommer i läroplanen. I läroplanen tas dock 

upp att läraren ska få kunskapsinhämtningen betydelsefull, göra eleven ansvarstagande och 

delaktig i inlärningen samt stärka lusten att lära (Skolverket, 2011, s. 7-10), vilket lyfter fram 

lärarens professionsansvar att skapa fungerande lärsituationer för enskilda elever. 

     Mot bakgrund av denna mediedebatt samt forskning kommer fokusen i studien att vara på 

lärarna och hur de ser på motivation och hur de arbetar för att bibehålla eller öka den hos 

eleverna.  
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TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt kommer forskning baserad på olika studier både internationellt och inom Sverige 

diskuteras. Det kan upplevas som att urvalet av studier till viss del är spretigt. Detta är något som 

det finns en förståelse för samt att valen är medvetna då olika perspektiv på just motivation är 

viktigt för att få ett bredare perspektiv på motivationsforskning. Studier som bland annat What´s 

Everyone So Excited About? samt en studie av Joanna Giota och en studie som är gjort 2016 av 

Jenny Maria Hellgren kommer att lyftas fram.  

 

Forskning utom Sverige 

Patrick, Hisley, Kempler (2000) har gjort en studie i två delar. I den ena delen används en enkät 

som undersöker den inre motivationen hos 93 collegestudenter samt lärares entusiasm och andra 

positiva typer av lärarbemötande. Den andra delen är ett experiment som testas på 60 studenter 

för att se effekten av lärarens entusiasm och bemötande. Deras huvudfråga är ”Kan en lärare 

aktivt uppmuntra en elevs inre motivation till att lära genom att använda material på ett 

dynamiskt, energiskt och entusiastiskt sätt? “Forskarna utgår från en syn på inre motivation som 

en drivkraft där resans mål är vägen dit. Man tror sig i dessa försök och experiment med en 

entusiastisk lärare kunna påverka elevens inre motivation. Dock är en entusiastisk lärare en yttre 

motivation som således kan leda till att eleverna skapar en inre motivation. Detta kan ses som två 

motparter. Men dessa två kan samarbeta då läraren kan ses som en katalysator som ska väcka 

elevernas motivation (Patrick, Hisley, Kempler, 2000, s. 217). 

     Studien ger starka och samstämmiga uppgifter från både laboratoriet och klassrummet som 

tyder på att studenterna blir mer intresserade och energiska av en lärare som visar entusiasm. 

Studien visar på att lärarens entusiasm har en stor betydelse för att eleven ska känna sig 

motiverad. Beviset tyder dock inte på att det endast är lärarens entusiasm som motiverar elever. 

Det är ett samspel mellan den entusiasmerande läraren och inlärningsmiljön som aktivt stödjer 

elevens växande intressen och behov. Det är snarare så att lärarens entusiasm är ett effektivt 

medel för att börja starta upp ett intresse, en spänning och nyfikenhet. Forskarna till denna 

undersökning drar slutsatserna att eleverna i experimentet har tappat intresset och motivationen 

till att lära. Att läraren är entusiastisk ska ge eleverna en gnista så nyfikenheten hos eleverna ska 

väckas. (Patrick m.fl., 2000, s. 232).  

Giota (2002) menar att lärarens krav och förväntningar på eleven, hur läraren presenterar 

uppgifter och om lärare uppmuntrar eller förhindrar eleven från eget ansvar har en stor betydelse 

för motivationen hos eleven. Det finns olika typer av lärareffekter. Indirekta lärareffekter betyder 

att läraren har vissa förväntningar på eleverna. Läraren förväntar sig att ena eleven behöver en 
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skoluppgift på hög nivå respektive låg nivå. Detta kan komma att påverka elevens motivations 

samt hur de uppfattar sig själv samt hur de presterar i skolan och dessa ämnen. En annan typ av 

lärareffekter är direkta; dessa sker direkt t.ex. i samband med genomgång av skoluppgifter (Giota, 

2002, s. 296).  

Brinna R. Strahler (2013) har gjort en studie där 30 elever i årskurs åtta med låg prestation som 

valde att delta i ett läsprogram under sommaren på en högstadieskola i sydvästra Pennsylvania. 

Studien avser även 38 elever i samma högstadie som även de var berättigade till att delta i samma 

program men som valde att ej anmäla sig till programmet. Syftet var att fastställa vilka 

motiverande aspekter som påverkar elevernas lust att läsa i ett situationsanpassat lärande (Stråhle, 

2013, s. 59).  

Den ena metoden var en enkätstudie där eleverna utifrån olika frågor fick utvärdera sig själva 

som läsare samt vilket värde de lägger på läsning. Den andra metoden var en intervju som byggde 

på enkätsvaren eleverna gett. Intervjun var indelad i tre sektioner där olika motivationsfaktorer 

relaterat till läsning utforskades. Som avslutning av sommarens läsprogram samlade forskaren in 

så kallade ”Exit slips” som klasslärarna till eleverna ofta använder som verktyg efter lektioner för 

att eleverna ska uppmanas att reflektera över lektionen samt vad de har lärt sig (ibid s. 65).  

Resultatet av studien visar att det inte finns någon utmärkande skillnad i motivationen till att 

läsa mellan de som deltog i programmet och de som ej anmälde sig. Det fanns heller ingen tydlig 

skillnad mellan deltagarnas självuppfattning som läsare före som efter sommarens program (ibid 

s. 118).  

Forskning inom Sverige 

Giota (2001) har gjort en studie som går ut på att studera hur 13-åriga elever i Sverige uppfattar 

skolan och utbildningen. Det första syftet med denna avhandling var att studera hur 13-åriga 

elever i Sverige uppfattar skolan och utbildning och vilken typ av egna skäl, motiv och mål de har 

för att gå till skolan. Målet med studien var bland annat att undersöka om det finns allmänna 

kategorier av motiv och mål och därmed olika typer av elevmotivation för att gå i skolan. Det 

andra syftet var att studera hur allmänna kategorier av motiv och mål avser prestation under tid. 

Studien syftade förutom att problematisera olika perspektiv på elevmotivation och prestation 

samt att diskutera kompletterande perspektiv och förändringar i de metoder som används. Det 

första syftet undersöktes med hjälp av en öppen enkätfråga ”Varför går alla barn i Sverige till 

skolan?”. Det andra syftet undersöktes genom ett test i matematik från årskurs 6 och betyg i 

fjorton svenska skolor från årskurs 8. Data samlades in under det svenska projektet ”Utvärdering 

genom uppföljning” samt från Statistik Sverige. 

Analysen av svaren på den öppna frågan visar på att eleverna har olika typer av motivation 

mot skola och utbildning (Giota, 2001, s. 1). Två av dem berör ”gå i skolan för att uppfylla egna 

kort eller långsiktiga motiv och mål, som lärande, förbättring, självutveckling samt göra val med 

avseende på ett liv som vuxen. Två andra typer av motivationsteori är ”gå i skolan för att uppfylla 
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krav och förväntningar från andra, t.ex. staten, föräldrar och arbetsmarknaden eller de krav som 

eleven har på sig själv om framtiden, t.ex. för att förhindra arbetslöshet och ett socialt 

misslyckande”.  Vissa grupper av elever finner sig i att integrera olika interna och externa källor 

till motivation när det gäller att gå i skolan och försöka blanda motiv och mål samtidigt, t.ex. 

lärande och resultatmål. Andra elever är dock kritiska mot skola och utbildning och hävdar att 

skolan är meningslös för deras liv här och nu samt i ett långsiktigt perspektiv.  

     Studien visar att de olika typer av motivation som eleverna har till skola och utbildning skiljer 

sig åt när det gäller elevernas prestationer i år 6 och 8. Det visar sig även att det skiljer sig åt 

gällande kön. De elever som presterar högt i årskurserna 6 och 8 är de elever som ständigt 

försöker uppfylla de krav och förväntningar som andra har på dem och som också är väl 

medvetna om vad som kan ske i framtiden om de inte presterar väl i skolan och når de mål som 

krävs. De näst mest framgångsrika elever är de som försöker uppfylla både externa och interna 

motiverade skäl för att gå till skolan, t.ex. prestanda och lärandemål. Dessa motivationsgrupper 

visar sig bestå av fler flickor än pojkar. Dessutom visar de elever med en framtida inriktning 

högre prestationer i allmänhet än de elever som är fokuserade på det som sker här och nu (Giota, 

2001, s. 1).    

Den motivation som visar likheter med inre motivation och motivation som drivs utifrån ett 

här och nu perspektiv har en negativ effekt på prestationer i årskurserna 6 och 8. Elever som 

drivs av denna sorts motivation visa låga prestationer över tid och kan jämföras med de låga 

prestationer som elever med en negativ och kritisk inställning till skolan också har. Det är fler 

pojkar än flickor som drivs av denna sorts motivation (Giota, 2001, s. 1).  

Jenny Maria Hellgren (2016) har gjort en avhandling där syftet är att undersöka hur 

naturvetenskapliga projekt som liknar de som yrkesverksamma naturvetare och forskare arbetar 

med kan bidra till elevens motivation för naturvetenskap i skolan. Forskningsfrågorna handlar 

om vilka faktorer i klassrummet som är viktiga för elevers motivation och positiva upplevelser 

samt hur eleverna arbetar med en verklig ansats i skolans naturvetenskap och hur förhåller sig 

arbetet till elevernas motivation och upplevelser.  

Avhandlingen avser fyra studier som är baserade på två delsteg. Den ena delen är en enkät där 

668 elever som läste Matematik A i den svenska gymnasieskolan har fått svara på frågor som tar 

reda på vilka faktorer som är viktiga för elevers positiva känsloupplevelser i matematik och 

Naturvetenskapsklassrum. Denna del ligger som grund för urval av personliga faktorer och 

klassrumsfaktorer som studeras i den andra delen. Denna del är baserad på en enkätstudie där 

388 elever i totalt 18 klasser. Studien bestod av elevenkäter, intervjuer och video- och 

ljudupptagningar som sedan analyseras utifrån olika motivationsaspekter. Det är en studie av 

motivation och upplevelser bland högstadieelever som deltar i projektet Forskarhjälpen. 

Medicinjakten. Där de provar att arbeta som forskare tillsammans med sina lärare (Hellgren, 

2016, s. 10). 
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Resultaten blev att Forskarhjälpen och Medicinjakten var en positiv upplevelse som bidrog till 

elevernas syn på naturvetenskap samt att det blev ett bra engagemang i klassrummet. Resultatet 

visar även att elevernas initiativ och resultat i klassrummet samt deras positiva upplevelser av 

Forskar och Medicinhjälpen till hög grad hänger samman med chanserna att känna kompetens, 

känslan av att själv får vara med att bestämma samt en samhörighet i klassrummet och i lägre 

grad med den inre och yttre motivation till naturkunskap som eleverna har (ibid, s. 13). 

Maria Nilsson och Sigrid Ekervärn (2012) har gjort en studie där syftet var att undersöka 

lärares uppfattningar om elevers motivation i skolan och lärarnas strategier för att stärka 

elevmotivationen. Studien hade frågeställningar som: Hur lärare uppfattar begreppet motivation? 

Vilka faktorer påverkar enligt lärarna elevers motivation? Hur arbetar lärarna för att motivera 

eleverna? (Nilsson och Ekervärn, 2012, s. 12).  

Som metod använder de en litteratursökning där de började söka fakta på Uppsala 

universitetsbiblioteks databas. Där fann de ett antal böcker, avhandlingar samt artiklar som 

stämde överens med studiens frågeställningar och syfte. Litteraturen inriktade sig på motivation, 

motivationsarbete samt elevens inre värld. De använde även en kvalitativintervju med nio stycken 

lärare i årskurserna förskola till sexan. Intervjun var strukturerad efter tre teman: motivation, 

lärares roll för elevens motivation samt motivationsarbete där intervjufrågorna var enkla och raka 

som gjorde att varje intervju gav olika mönster och innehållsrika svar (Nilsson och Ekervärn, 

2012, s. 13).  

Resultatet visade att lärarna som blev intervjuade såg på motivation som ett svårdefinierat 

begrepp och att de förknippas med begrepps som t.ex., vilja, drivkraft, intresse och glädje. 

Lärarna uppfattar även att motivation är något som är viktigt för eleverna och att deras utveckling 

och lärande annars kan stanna av. Lärarna menar att deras egna bemötande förhållningssätt mot 

eleverna har en betydande roll på elevernas motivation. Faktorer som påverkade var 

förväntningar, elevens trygghet och säkerhet, sociala omgivning och självkänsla samt 

självförtroende. Studien visar även att individen inte har så stor inverkan på sin egen motivation 

utan det finns yttre faktorer som spelar roll och är betydelsefulla för individens 

motivationsutveckling. Lärarna menar att de är viktigt att utgå från ett helhetsperspektiv på 

elevens lärande och livssituation. Nilsson och Ekervärn (2012) menar utifrån resultat att skolans 

struktor behöver ses över samt förändras för att eleverna ska känna motivation och bli nyfikna 

för lärandet (Nilsson och Ekervärn, 2012, s. 37).  
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Begreppet motivation kan ha flera olika innebörder och används på flera olika sätt. Vissa menar 

att motivation är det som finns inne i individen och som är relaterat till handling, där 

huvudfrågan inom motivation är ”Vad skapar handling” (Ahl, 1989, s. 20).  

    Ett annat sätt att se på motivation är att det är relaterat till ett målinriktat beteende, att 

motivationen är en process som sätts igång när individen är målinriktad och vill klara en uppgift, 

samt att detta upprätthålls. Motivation hänvisar då till avgörande faktorer för ett målinriktat 

beteende, riktning samt intensitet och varaktighet. Flertalet forskare ser dock på elevers 

motivation i ett vidare perspektiv, som både en inre och en yttre motivation (Ahl, 2004, s. 21). 

Elevers inre och yttre motivation är begrepp som ursprungligen etablerades av Deci och Ryan 

(2000) som skapade en modell vid namn Self-Determination Theorin (SDT; Deci & Ryan, 1985) där 

källan till elevers motivation delas upp i inre och yttre faktorer. I denna modell ligger fokus på 

skillnaderna mellan de olika beteendena som de inre och yttre motivationerna har (Deci & Ryan, 

2000, s. 55).  

 Den inre motivationen handlar om det inre drivet som eleven har, t.ex. att man vill känna sig 

kompetent och att man lär för sin egen skulle. Man tycker att ämnet är intressant och vill lära 

mer. Den yttre motivationen beskriver Deci och Ryan (1985) som att eleven drivs av sådant som 

bra betyg, få en stjärna eller att det för med sig ett straff om man inte gör det som bestämts. Deci 

och Ryan (2000) menar att det finns tre faktorer som påverkar motivationen och dessa är: 

behovet av social tillhörighet, behovet att få känna sig kompetent samt behovet att få själv 

bestämma.  

Inre motivation 

Enligt Deci & Ryan (2000) handlar den inre motivationen framförallt om en egen inre drivkraft. 

Det finns en nyfikenhet och ett stort intresse hos eleven att lära för sin egen skull. De och fler 

andra forskare menar att den inre drivkraften är en slags startmotor för individen. Dessa elever är 

inte i samma behov av yttre faktorer som påverkar deras motivation. Från födsel och framåt har 

människor alltid varit nyfikna och lekfulla varelser som vill lära sig och utforska. Människor är 

motiverade för olika verksamheter och aktiviteter och de beskriver att flera författare menar att 

motivation finns mellan individ och uppgift och är då individuell (Deci & Ryan, 2000, s. 56). 

Deras egen strategi är främst inriktad på psykologiska behov, de medfödda behoven av 

kompetens, självständighet och släktskap (Deci & Ryan, 2000, s. 57).  



 

 13 

Yttre motivation 

Elever som saknar eller har låg inre motivationen kan behöva hjälp genom yttre faktorer som 

t.ex. en engagerad lärare, ett bra betyg eller framtida studier. Detta är då yttre motivation (Deci & 

Ryan, 2000, s. 56). Även Jenner (2004) menar att se på inre motivation som en enda modell inte 

är relevant. Vi måste utgå från människan och hens omvärldssituation som hen befinner sig i och 

samspel med andra individer och motivation som bildas däremellan. Känslor, förnuft och tankar, 

det är precis vad motivation handlar om. När dessa binds samman skapar detta motivation hos 

individen (Jenner, 2004, s. 37). 

     Giota (2002) skriver i linje med detta att skolan påverkar elevernas motivation samt socio-

kognitiva utveckling. Den socio-kognitiva utvecklingen är elevens erfarenheter och kunskaper 

som är relaterade till det sociala nätverket som finns runt eleven. Dessa två, det vill säga 

motivation och den socio-kognitiva utvecklingen är viktiga för elevens framtida prestationer i 

skolan (Gota, 2002, s. 281).  

Även Ahl (2004) betonar att individens motivationsprocess sätts igång när den får tydliga mål 

och vet vad de ska göra för att klara en uppgift (Ahl, 2004, s. 21). 

Samspelet mellan inre och yttre motivation 

Deci & Ryan (2000) menar att när andra människor uppmuntrar eleven kan det leda till att eleven 

känner sig duktig och det kan i förlängningen skapa en inre motivation. Aktiviteten som bestäms 

för eleverna ska vara utmanande, dock måste eleven känna att hen klarar av uppgiften. Om 

eleven får vara med och bestämma hur en aktivitet ska utföras kan detta också bära med sig en 

grund till en inre motivation (Deci och Ryans, 2000,s. 56- 61).  

I en svensk kontext menar Jenner att man kan se motivation som två olika faktorer som 

samverkar. En av dessa faktorer är den inre drivkraften som får handlandet och det mänskliga 

beteendet att sättas igång. Denna faktor vara ett inre mål, att eleven vill lära för att det är bra och 

för sig själva. En annan faktor kan vara yttre mål, som t.ex. att eleven strävar efter att få bra 

resultat på ett prov, alltså strävar efter ett mål. Dessa två faktorer samverkar med varandra, alltså 

de inre och yttre motivationerna. Motivation uppstår i samverkan mellan elevens inre drivkraft, 

mål som individen vill uppnå, omgivningens förväntningar på uppnående av lärandemål, 

omgivningens uppmuntran i samtal och återkoppling, samt elevens känsla av att kunna påverka. 

När eleven uppnår sina mål eller omgivningens förväntningar blir den inre drivkraften starkare, 

men om de ej uppnår målen/förväntningarna så sänks nivån att vilja prestera (Jenner, 2004, s 40-

42). 

     Enligt Giota (2002, s. 281) är de som forskat kring elevers motivation till en stor del oense. De 

är dock överens om att elevernas motivation bygger på deras nutida och framtida mål med sin 

skolgång. När det pratas om motivation tar man sällan upp sådant som hur människan är 

tänkande och reflekterande och kan göra egna och självständiga val samt strävan efter egna mål 
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som är genomtänkta. Vissa menar att människan är styrd av yttre förhållanden och andra att 

människans handlingar styrs inifrån samt i relation till yttre förhållanden (Giota, 2002, s. 281).  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att öka kunskapen om elevers motivation till lärande ur ett lärarperspektiv. 

Frågeställningar: 

1. Vilka perspektiv på motivation till lärande ger lärarna uttryck för. 
2. Vilka möjligheter att öka den enskilda elevens motivation till lärande ger lärarna uttryck 

för? 
3. Hur beskriver lärarna att de arbetar praktiskt för att bibehålla eller öka motivationen till 

lärande hos eleven? 
4. I vilken mån representerar lärarnas reflektioner kring elvers motivation till lärande olika 

teoretiska perspektiv på motivation? 
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METOD 

I denna del kommer jag informera om valet av metod, urvalsgrupp, genomförande av 

datainsamling samt analysmetod.  

     Jag har valt att hämta in data till mina frågeställningar genom att använda mig av kvalitativa 

intervjuer. Patil och Davidson (2003) menar att kvalitativa intervjuer är väl lämpade för att 

identifiera och upptäcka vissa uppfattningar om det valda ämnet (Patel och Davidson, 2003, s. 

78). Det ger läraren möjlighet att utveckla sina svar och ger intervjuaren en ökad förståelse om 

det som ska analyseras. Lantz (2007) menar att en kvalitativ intervju gör det möjligt att få en ökad 

förståelse för personers uppfattningar (Lantz, 2007, s. 46). Vidare menar Patel & Davidsson 

(2003) också att kvalitativa intervjuer ger den intervjuade personen möjlighet att beskriva sina 

vardagssituationer och specifika händelser (Patel & Davidsson, 2003, s. 82). Öppna intervjufrågor 

ger förutsättningar för följdfrågor, detta har gjort att intervjuerna skiljer sig från varandra (Patel 

och Davidsson, 2003, s. 81).   

Intervjufrågorna (se bilaga 1) formulerades utifrån syftet med uppsatsen samt de 

forskningsresultat som finns inom det aktuella området. Intervjufrågorna är formulerade för att 

ge lärarna möjlighet att komma med egna synpunkter och infallsvinklar inom området.  

Undersökningsgrupp 

För att besvara forskningsfrågorna har jag intervjuat sex stycken lärare. De sex lärarna som 

medverkar i studien är lärare i årskurserna 1-5 från enbart en skola. Det finns variation på 

erfarenhet samt ålder. Det är en stor andel kvinnliga lärare på skolan då det endast arbetar en 

manlig lärare på skolan. Av de sex lärare som ingick i undersökningsgruppen så är endast en av 

dessa manlig.  

     Av de som intervjuats har fem stycken längre erfarenhet och en begränsad erfarenhet då hen 

endast varit lärare i fyra år. De erfarna har en utbildning som lärare i årskurserna 1-7. Bakgrunden 

för lärarna kan se olika ut då de gått på olika lärarutbildningar samt att de arbetat olika länge inom 

skolan samt inom olika läroplaner. Åldrarna hos lärarna är från 28-45. Samtliga lärare är 

klasslärare.  

Genomförande 

Lärarna som skulle delta i studien fick information om syftet med denna undersökning samt de 

intervjufrågor som skulle användas (se bilaga 1). Lärarna fick god tid på sig att tänka på frågorna 

och uppgiften för att sedan bestämma sig om de ville medverka eller ej. Intervjuerna har gjorts i 

respektive klassrum, grupprum eller arbetsrum. Intervjun spelades in och det var något som 

lärarna var medvetna om. Lantz (2007) menar att den personen som ska intervjuas måste få gå 
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igenom frågorna i förhand samt tänka över om hen ska medverka. Genom att de som ska 

intervjuats får ta del av frågorna på förhand samt att studiens syfte beskrivits får de som ska 

medverka en öppen och trygg syn på arbetet. Detta kan påverka den intervjuades villighet att dela 

med sig av sina erfarenheter samt påverka hens upplevelse (Lantz, 2007, s. 71). 

     Vid början av varje intervju beskrevs syftet samt en genomgång av de frågor som skulle tas 

upp. De fick även ställa frågor om själva arbetet och hur detta skulle användas. Under intervjun 

fick samtliga lärare utveckla sina svar för att intervjuaren skulle få en större inblick i lärarens syn 

på motivation. Detta lämpades sig väl för den induktiva analysen där gemensamma teman skulle 

hittas. 

     Under alla intervjuer fick lärarna reflektera över hur de själva ser på motivation samt deras 

uppfattning om hur de praktisk arbetar för att bibehålla eller öka motivationen till lärande hos 

eleven. De enskilda intervjuerna pågick i ca 30 minuter.  

Bearbetning av material 

När det var dags att bearbeta materialet utgick jag från det som Lantz (2013) skriver i boken 

Intervjumetodik. Hon menar att när det är dags för bearbetning av materialet så måste den som 

skriver ner svaren vara medveten om vad syftet med studien är. Den som transkriberar 

ljudupptagningen till text måste göra en så fullständig utskrift som möjligt. För att kunna göra en 

kvalitativ analys behövs tillgång till råmaterialet, dvs. inspelningarna (Lantz, 2013. s. 144). Är det 

så du har gjort? Framgår inte av texten! 

Analysmetod 

För att på ett strukturerat sätt analysera data så har jag valt att använda mig av en tematisk analys 

med utgångspunkt i Braun och Clarke (2006). Det är en metod som bygger på sex olika faser för 

att bearbeta och analysera sitt material (ibid. s. 16- 23). Dessa sex faser är:  

• bekanta sig med datamaterialet 
• hitta gemensamma koder i materialet som är intressant 
• hitta teman 
• granska teman 
• definiera och namnge teman 
• producera rapporten  

Efter genomförda intervjuer lyssnade jag på ljudupptagningarna och skrev ner och bekantade mig 

med materialet. Jag hittade ett antal teman i intervjusvaren. Därefter sökte jag efter gemensamma 

koder i materialet som passade in i mitt syfte för uppsatsen. Efter kodningen kunde vissa teman 

sammankopplas. Tre övergripande teman valdes ut och materialet granskades sedan för att passa 

in under dessa teman. Varje tema fick ett namn med ett antal underrubriker som passade väl in 

under huvudtemat. 
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Uppsatsen bygger på resultat jag fått från intervjuerna. Det innebär att analysen till viss del är 

deduktiv eftersom intervjufrågorna formulerats utifrån forskning, men även induktiv eftersom 

den tematiska analysen baserar sig på intervjusvaren.  

”Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att man utifrån allmänna principer och 
befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Ett induktivt arbetssätt liknas 
mer en upptäckandes väg. Forskaren kan då studera forskningsobjektet, utan att först har 
förankrat undersökningen i tidigare vedertagen teori och utifrån den insamlade 
informationen empirin formulera en teori.” (Patil & Davidsson, 2003, s. 23). 

 De intervjuade lärarna har haft möjlighet att utveckla sina svar. Utifrån det insamlade materialet 

har sedan en form av induktiv analys gjorts för att se gemensamma teman. Att göra en renodlad 

induktiv analys innebär att från enskilda fall formulera en egen teori. I min uppsats har inte syftet 

varit att utifrån intervjuerna finna och formulera en egen teori. En ren induktion finns inte 

eftersom vi alltid observerar verkligheten utifrån vår förkunskap. För att öka reliabiliteten så har 

jag använt både en induktiv och deduktiv analys vilket flera forskare förespråkar.  

     Analysen fördjupades därefter med utgångspunkt i studiens teoretiska utgångspunkter.  De 

olika temana placerades in i en tabell efter om de ligger inom den inre motivationen, yttre 

motivationen eller om det är ett samspel mellan dessa. För att kunna kategorisera temana har 

kriterier valt ut med utgångspunkt i teoriavsnittet. Detta för att sedan kunna göra en 

sammanfattande analys.  

För att räknas som ett exempel på inre motivation krävs det att fokus i temat ligger vid den 

inre drivkraften där det finns en nyfikenhet och ett stort intresse hos eleven till att lära för sin 

egen skull. Det som krävs för att ett tema ska räknas som yttre motivation är att fokus i temat 

ligger vid yttre faktorer, t.ex. elever som saknar eller har låg inre motivationen kan behöva hjälp 

genom yttre faktorer som t.ex. en engagerad lärare, ett bra betyg eller framtida studier. För att 

räknas som ett exempel på ett samspel mellan inre och yttre motivation krävs det att fokus i 

temat ligger på en samverkan mellan dessa två.  

 

Etiska överväganden 

I undersökningen togs det hänsyn till forskningsetiska aspekter. När det genomförs ett 

forskningsarbete så är målet att ta fram fakta och kunskap som är trovärdig och samtidigt viktig 

för alla individer och utvecklingen av samhället (Patel & Davidsson, 2003, s. 63). Vetenskapsrådet 

(2014) har sammanställt råd om forskningsetiska principer. Dessa har delats upp i fyra områden; 

nyttjandekravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. Nedan kommer 

dessa områden och dess specifika regler presenterats: 

     Informationskravet innebär att forskaren skall informera uppgiftslämnare och 

underso ̈kningsdeltagare om vad deras uppgift är i projektet och vilka villkor som gäller. De skall 
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upplysas det är frivilligt att delta och att de när som hälsat har rätt av att avbryta medverkan. 

(Vetenskapsrådet, 2014, s, 7). 

     Samtyckeskravet innebär att den som utför undersökningen ska få ett samtycke från 

undersökningsdeltagaren. Om den som ska intervjuas är under 15 år ska samtycke hämtas från 

vårdnadshavare. Den som medverkar får själv bestämma hur länge hen vill vara med att 

medverka, även på vilka villkor. Vill hen avbryta medverkan ska hen kunna göra det utan att få 

negativa följer. De intervjuade får inte utsättas för påtryckning eller annan påverkan (Vetenskap 

rådet, 2014, s. 9-10). 

     Konfidentalitetskravet innebär att de som medverkar i projektet bör skriva under om 

tystnadsplikt där det även framgår att den som intervjuar ej uppger personliga uppgifter som är 

etiskt känsliga om enskilda personer. Uppgifter som kan identifieras med de intervjuade 

personerna ska lagras så att de ej går att identifiera. Det ska vara omöjligt för utomstående att 

komma åt dessa uppgifter (Vetenskapsrådet, 2014, s. 12). 

     Nyttjandekravet innebär att uppgifter som förekommer om enskilda personer som används 

inom forskning ej får lånas ut till andra. De personuppgifter som är insamlade för forskningen får 

ej användas i sådana beslut eller åtgärder som kan påverkan den enskilda, t.ex. vård och 

tvångsintagning. Finns det ett särskilt medgivande från den berörda om att uppgifterna får 

användas så är detta okej (Vetenskapsrådet, 2014, s. 14). 

     För att tillgodose dessa råd fick de berörda lärarna ett mail i god tid innan intervjuernas start. 

Syftet förklarades och samt varför de intervjuades synpunkter och erfarenheter var viktiga in 

detta sammanhang. De fick ta del av dessa fyra olika krav från vetenskapsrådet. Ett samtycke har 

getts från de inblandade i form av ett dokument de fått läsa igenom samt skriva under. Yttranden 

kopplas ej till individuella lärare på grund av önskemål av informanterna själva. Intervjuerna 

genomfördes i lärarens respektive klassrum eller arbetsrum. Lärarna har blivit informerade att de 

uppgifter de lämnar kommer att hanteras enligt konfidentalitetkravet. De kommer att vara helt 

anonyma i studien samt att de informerades vart studien kommer att publiceras samt hur 

slutsatsen ser ut. Patel och Davidsson (2003) menar att motivationen att anförtro sig till den som 

intervjuar ökar om den som blir intervjuad informeras att uppgifterna hen ger ut stannar hos den 

som intervjuar (Patel & Davidsson, 2003, s. 64). De intervjuade lärarna har informerats att 

uppgifterna de lämnar kommer endast hanteras av författaren till studien samt att de kommer att 

få tillgång till studien när den är färdig, detta för att tillgodose nyttjandekravet.  Studien kommer 

att finnas tillgänglig på lärarnas arbetsplats och detta var något som de samtliga önskade.  
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RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt kommer resultat och analys framföras. Att antal teman med underteman har 

analyserats och därefter kommer det finnas en Fördjupad analys av lärarnas syn på motivation. Det ena 

temat var: Lärarens perspektiv på motivation för lärande, där undertemana erbjuda meningsfulla 

uppgifter, elevens fokus och engagemang, elevens pliktskyldighet, uppmärksamma elevernas 

arbetsinsatser, ta vara på eleven intressen och erfarenheter samt elevens inflytande över sitt 

lärande och social trygghet och trivsel hittades.  

   Det andra temat var: Möjligheter för att öka den enskilda elevens motivation att lära, där 

undertemana var lärarnas engagemang, individuella mål och relation till hemmet hittades.  

   Slutligen hittades ett tredje tema: Praktiskt arbete för att bibehålla eller öka motivationen till 

lärande hos eleven där det hittades undertemana elevernas delaktighet, verklighetsförankring, 

lärarens inställning, arbetsformer, feedback till eleven samt läromedel.  

 

Lärarens perspektiv på motivation för lärande 

Lärarna fick ett antal riktade frågor som handlade om deras syn på motivation. Utifrån svaren 

kunde ett antal olika underteman kodas. 

Erbjuda menings ful la uppgi f t er  

Flera lärare menar att elevers motivation att lära ökar när eleven känner att det hen gör är 

meningsfullt samt att de tycker att det är roligt och givande. Två lärare uttrycker detta så här: 

”Jag tror att det är flera saker. Men jag tror bland annat att det är en känsla av att det är 
värdefullt för dem. Att det är meningsfullt för dem. Att det finns ett syfte som de förstår. 
Att de inte gör det för sakens skull utan de ska veta varför de gör något. Ibland kan de 
tycka att det är roligt då gör man det. Att de tycker att det är kul, att de känner att man lär 
sig, meningsfullt. ” 

”Det är flera saker. Dels så tror jag att det är viktigt att man vet syftet med en uppgift, 
varför ska vi göra det här? Och att man kan se kanske en progression, om jag gör det här 
så leder det till… någonting. Och att man hittar någonting som eleven intresserar sig av. 
Utgå från eleven. Vad vill hen lära sig? T.ex. inom ett arbetsområde, vad de redan vet, vad 
vill de lära sig. Att det blir tydligt vad det är för syfte med ett arbetsområde. ” 

Dessa båda lärare är ense om att för att en elev ska känna motivation bör uppgiften de får vara 

meningsfull och värdefull samt att varje uppgift ska ha ett syfte de förstå. Det kan innebära att det 

man gör är en början på ett projekt samt att vid planering av lektion utgå från eleven och hens 

förkunskaper samt vad hen vill lära sig.  
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Elevens fokus och engagemang 

Flertalet lärare menar att elevens fokus och engagemang för att lära sig spelar en stor roll. Här 

beskriver några lärare hur man kan se på elever att de är motiverade:  

”Genom att de är fokuserade och engagerade och att de har den här viljan att vilja veta 
mer och göra mer. Att de tycker att det är roligt. Då ser jag på dem att de är motiverade. ” 

”När de under genomgångar ställer följdfrågor, funderar, kommer med egna idéer. Man 
när man har dem med sig. Man ser på dem när de tar in och när de inte gör de. Det är 
individuellt vad som motiverar varje elev.” 

”Positiv till att jobba. Frågar och intresserad av att lära sig mer. ” 

Dessa citat visar på att lärarna till stor del är ense om hur man kan se att eleven är motiverade. 

Viljan att veta mer är något som lärarna anser ha en betydande roll för att eleven ska vara 

motiverad. De menar även att eleverna under genomgångar ställer följdfrågor och vill veta mer 

samt att de är positiva till att arbeta och frågar och kommer med egna idéer.  

 

Elevens pl iktskyldighet  

En annan lärare säger följande om motivation: 

”Det är grundläggande att en elev gör sitt jobb eller gör det som hen är ålagd att göra. Sen 
kan det vara elever som gör sina uppgifter ändå av pliktskyldighet. Så det kan vara svårt 
att se. Men en elev som är motiverad vill ju ofta gå vidare och inte nöjer sig med grunden 
och är nyfiken på mer, göra mer uppgifter och testa svårare saker. En motiverad elev 
behöver man sällan säga till eller tillrättavisa. Det hänger ihop. ” 

Läraren menar att en elev som är motiverad ofta vill gå vidare med uppgifter samt att hen inte 

nöjer sig med grunden och är nyfiken på att lära sig mer samt testa nya och svårare saker. Läraren 

menar dock är det är grundläggande att eleven gör det som hen är ålagd att göra. De menar dock 

att de finns de elever som endast gör sin uppgift för att hen känner pliktskyldighet.  

 

Uppmärksamma e levernas arbets insatser 

En faktor i begreppet motivation, enligt lärarna är att uppmärksamma eleverna och dess 

arbetsinsatser. Flera lärare diskuterar kring att man ska se eleven, berömma eleven samt ge hen 

feedback.  

 ”James Nottingham pratar om beröm. Man blir inte en bra simmare genom att bli 
berömd för man är duktig på att simma utan att man blir berömd för att man tränat och 
ansträngt sig. Motivera vad man gör och inte vad man är. Beröm t.ex. i matten, jag ser att 
du har kämpat jobbat och utvecklats med det här istället för att säga, vad du är duktig på 
matte. ” 
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Detta citat visar på en lärares fokus på att det är viktigt för motivationen att berömma elevens 

prestationer. Man ska inte berömma eleven för att vara duktig på matte utan man ska berömma 

att man ser att eleven kämpat och utvecklas i matten.  

 

Ta vara på e l evens intressen och er farenheter  

En lärare pratar om hur viktigt det är att finna elevens intresse och det som verkligen intresserar 

eleven.  

”Det är flera saker. Dels så tror jag att det är viktigt att man vet syftet med en uppgift, 
varför ska vi göra det här? Och att man kan se kanske en progression, om jag gör det här 
så leder det till någonting. Och att man hittar någonting som eleven intresserar sig av. 
Utgå gran eleven. Vad vill hen lära sig? T.ex. inom ett arbetsområde, vad de redan vet, 
vad de vill lära sig. Att det blir tydligt vad det är för syfte med ett arbetsområde. ” 

”När det är så här små gäller det att hitta det som passar individen. Kanske ge dem en 
bilbok för att du vet att de är intresserade av det. Plötsligt kanske de tycker det är jättekul 
att läsa. Hitta något som gör att de blir intresserade. De flesta vill ju och är motiverade. 
Försöka knyta an till verkligheten, deras egen verklighet. ” 

[…]Koppla det till verkligheten och deras vardag. Speciellt om någon är lite omotiverad. 
Det var ett läromedel om läsförståelse som jag skulle beställa och då kunde man välja för 
varje bok vad eleven var intresserad av, t.ex. fotboll eller hästar. 

En annan lärare säger följande om att ta tillvara elevernas kunskaper och erfarenheter: 

”Jag försöker att involvera eleverna i processen. Om vi t.ex. ska jobba med träd. Vad vet 
vi om träd redan? Vad vill vi veta? Att man gör en karta på tavlan med ord, tankekarta. 
Det här var vad ni ville veta och då jobbar vi utifrån det. Att de får vara med och påverka 
innehållet vad det vill. Sedan måste jag som lärare se till att det som finns med i 
läroplanen och finns med i arbetet. Ta till vara på deras erfarenheter. De känner då att de 
själva får vara med att påverka sin skolgång.” 

”Det kan vara lite olika. Men dels så tycker jag att man ska göra undervisningen 
spännande, berätta för dem. Hitta en spännande infallsvinkel av det vi gör. Och dra 
kopplingar till andra saker utanför skolan, visa någonting på smartboarden, visa bilder, 
prata kring det. Sen brukar jag försöka hitta uppgifter som jag tror engagerar dem och 
intresserar dem att arbeta med.” 

I båda citaten uttrycker lärarna vikten av att koppla den mesta undervisningen till elevernas 

intressen samt att eleverna ska veta syftet med uppgiften. Att utgå från eleven menar de vara 

framgångsrikt för att motivera alla elever. Det finns mycket i undervisning som kan anpassas till 

eleven som t.ex. beställa böcker att läsa utifrån deras intresse. Eleven kanske inte alls gillar att 

läsa, men ger man eleven en bok om bilar så kan detta få eleven att älska läsning. Lärarna menar 

att eleverna på fritiden oftast gör något för att det är kul som t.ex. fotboll eller dans. Får man då 

in detta i undervisningen så kan man kanske få en omotiverad elev att bli motiverad och på så vis 

lära sig mer.  
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Elevens inf ly tande över s i t t  lärande 

Vad gäller en annan faktor, behovet att själv få bestämma, så ger flera lärare exempel på hur de 

gör eleverna delaktiga i lärandeprocessen. 

Lärarna menar att det är viktigt att eleven övar på eget ansvar och inser att hens handlande får 

olika konsekvenser. T.ex. om eleven inte lämnar in läxan i tid så får hen sitta under helgen och 

jobba. Detta ger eleven en yttre motivation att inte behöva arbeta under helgen. Ett annat 

exempel kan vara att hen inte gör sin del i ett grupparbete vilket ger konsekvenser att 

klasskamraterna blir besvikna. 

 Flera lärare pratar om hur man ska kunna motivera de omotiverade eleverna att ta eget ansvar 

för sitt lärande. Diskussioner som att ta konsekvenser för sitt lärande kom fram ett flertal gånger 

vid intervjuerna. En konsekvens som tas upp är att få ta hem läxan över helgen. Det är en 

konsekvens som många gånger kan upplevas som ett straff. I fall där läraren inte lyckas motivera 

eleven så behövs i vissa fall skrivas åtgärdsprogram där ett samarbete med vårdnadshavare är 

viktigt. Flera lärare använder sig av morötter för att motivera eleverna att göra uppgifter de 

känner sig omotiverade till.  

”Prata med dem på utvecklingssamtalet. Vara tydlig med kraven och hård i det. Vara 
konsekvent. Lämnar man t.ex. inte in läxan så får man sitta i helgen. De måste själva 
komma på att det är för deras skulle de gör det. Då kan man inte bara serva dem hela 
tiden, det måste bli konsekvenser, eget ansvar. 

Lärarna diskuterar att eget ansvar är något som ej ska ses som ett straff utan som en motivation 

till att göra bra ifrån sig. Eleverna behöver i god tid tränas till att komma in i vuxenlivet. Att 

arbeta med motivation genom att elevernas handlingar ges konsekvenser, den yttre motivationen 

som t.ex. vad som händer om man inte arbetar i skolan. Tydlighet är något som uppmärksammas 

i intervjuerna. Att tydligt visa vilka krav som ställs på eleverna och ej släppa efter för mycket. 

Lärarna menar att det är viktigt för eleverna att förstå att de går i skolan för sin egen skull och 

den kunskapen de får kommer de ha nytta av senare i livet. 

Social  trygghet  och tr ivse l  

En av lärarna påpekar vikten av att eleven känner sig trygg i skolan där man vågar säga saker utan 

att någon kommenterar det. Det är en förutsättning för att eleven ska känna motivation för sitt 

lärande.  

”Jag tror att det är jätteviktigt att de känner sig trygga och trivs att vara i skolan. För 
annars är det svårt att finna motivationen och vill kliva in. Att man har en trygghet i 
gruppen, att man vågar säga saker utan att någon ska kommentera det liksom. Att man 
har ett bra arbetsklimat och en bra konstellation i gruppen och ett tillåtande klimat. Det 
tror jag man måste ha för att få motivationen. Om du är rädd för att säga, vad jag än säger 
så hugger man på det liksom. Då vågar du ju inte säga något heller och då blir det svårt 
med motivationen. Att nå det här med att vilja ställa frågor och komma med sina tankar 
och så.” 
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Läraren menar att arbetsklimatet i klassen ska vara tillåtande där man har rätt att säga vad man 

tycker och vara aktiva i gruppen utan att någon kommenterar detta. Hen menar att arbetsklimatet 

samt konstallationen av gruppen är viktig för motivationen.  

Sammanfattning 

I det mesta som tas upp i de olika temana kan man se ett samspel mellan dessa. Lärarna menar att 

eleven behöver känna att uppgiften är meningsfull och att den har ett syfte. De ser det som 

någonting positivt att då utgå från elevens intresse och att då koppla detta till skolan. Lärarna 

menar att det är framgångsrikt att man utgår från detta. Lärarna tar upp att eleverna utifrån sina 

intressen kan vara med att planera lektioner och komma med förslag hur arbetet ska vara 

uppbyggt. Lärarna menar att genom att involvera eleverna i processen och ta till vara på deras 

erfarenheter samt kompetenser, menar lärarna att detta kan bidra till att eleverna känner en 

motivation till att lära. Och med detta menar lärarna att eleverna får ta ett eget ansvar över sin 

kunskap och undervisningssätt. De menar att ett eget ansvar för bland annat läxor är viktigt då de 

behöver tränas in inför vuxenlivet. Lärarna poängterar att det är viktigt att få eleverna att förstå 

att skolan är för deras skull samt att de har ansvar över sitt handlande och att de behöver inse att 

de kommer ha nytta av sina kunskaper senare i livet.  

Lärarna menar att viljan att veta mer samt att eleverna under genomgångar ställer följdfrågor 

och kommer med egna idéer är ett sätt där man kan se att eleverna är motiverade. Lärarna 

diskuterar att de finns elever som är motiverade till att gå vidare med uppgifter och att hen är 

nyfiken på att lära sig mer samt att de finns de som endast gör sin uppgift av pliktskyldighet. En 

lärare poängterar vikten med att berömma elevens prestationer. Läraren menar att detta kan bidra 

till att eleven blir motiverad.  

Till sist så menar en lärare att arbetsklimatet, konstellationen i klassen är en viktig start för att 

främja elevernas motivation.  

 

Möjligheter för att öka den enskilda elevens motivation att lära 

Lärarna fick även riktade frågor som berörde deras möjligheter att öka enskilda elevers 

motivation för att lära. Ett antal underteman kunde identifieras vid granskning av intervjusvaren.  

Lärarens engagemang 

Samtliga lärare anser att man ska uppmärksamma varje elev och lära känna eleven, vad de har för 
intresse, familjeförhållanden samt vad som motiverar dem. Eleven behöver känna sig sedd och 
känna att de är duktiga samt att läraren visar ett äkta engagemang. Känner läraren till dessa 
faktorer så underlättar det för eleven att lyckas med sitt skolarbete. 

”Det kan vara lite olika. Men dels så tycker jag att man ska göra undervisningen 
spännande, berätta för dem. Hitta en spännande infallsvinkel av det vi gör. Och dra 
kopplingar till andra saker utanför skolan, visa någonting på smartboarden, visa bilder, 
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prata kring det […] Sen tycker jag bara att man bryter av den vanliga undervisningen med 
andra saker, små lekar, korta stunder med massage eller andra saker så att de blir 
motiverade för helheten. Roliga uppgifter, korta pass, bryta av med annat, meningsfulla 
uppgifter, spännande. Jag upplever att när jag själv visar engagemang och glädje i ett ämne 
så smittar detta av sig på eleverna. Då spelar det egentligen inte så stor roll vad man göra. 
” 

”Visar inlevelse i det jag gör, att jag tycker att det är kul fast jag kanske egentligen inte 
tycker det. Försöker alltid koppla det till deras vardag. Så att de känner igen sig, det 
brukar fånga dem. ” 

”Presentera uppgiften på ett bra sätt. Sälja in det. Om jag kommer in i klassrummet och 
är trött och omotiverad och inte riktigt planerad och tycker inte att det ska bli så kul. Då 
är det kört. De läser av mig direkt. Det gäller att jag visat att jag tycker det ska bli kul. Det 
spelar stor roll. Hur kan jag vända och vrida på det för att det ska bli roligare och händer 
någonting mer. Variera. T.ex. vi har en läxa i matte. Så går vi genom läxan tillsammans på 
smartboarden och de får vara med att skriva på tavlan och visa vad de har kommit fram 
till. Jag får skriva och alla kan se. ” 

Samtliga lärare påpekade att lärarens engagemang har en stor inverkan på elevernas motivation 

och lärande. De menar att man utefter gruppen och individen måste anpassa lektionen samt att 

det krävs mer inlevelse när klassen är omotiverad. Lärarna menar även att presentationen av en 

uppgift är viktigt, den måste säljas in. Det gäller att hitta infallsvinklar så att alla elever på något 

sätt känner igen sig och blir motiverade. Lärarna berättar även att man ibland kan planera in 

andra aktiviteter in undervisningen för att få en variation så att man inte sitter med samma 

uppgift en längre stund. Lärarna är ense om att ett direkt visande av engagemang påverkar 

eleverna positivt.  

Individuel la mål 

Enligt lärarna är det viktigt att eleven förstår vad de nya kunskaperna kan användas till. 
Individuella mål är något som samtliga lärare diskuterar. Det gäller för lärarna att hitta mål för 
varje individ och hur vägen dit ska se ut. Detta för att eleven ska uppleva en tydlighet. Nedan 
följer några citat från de intervjuade lärarna: 

”Korta delmål. Visa att man ser eleven och berömmer. Få eleven att känna att man vill 
göra det här. Det kan vara att de känner att de klarar av någonting och får en belöning 
sen. Man ser eleven på morgonen och får hen på bra humör. ” 

”Handlar de om att hen är omotiverad för att hen har det jobbigt med läsningen så måste 
man hitta det. Det handlar om att hitta vad som gör eleven omotiverad. När man väl vet 
det då kan man bygga på. Men tiden handlar det om att ha tydliga mål för den eleven.” 

”Tydliggöra målen. Tro på dem. Förmedla det till dem. Om alla inte kan man få mål på 
sin nivå. Det är svårt med kraven. Att man kanske har kämpat men ändå inte når målen. 
Det var lättare förr när man inte hade omdömen. Nu kryssar man ju i tydligt att du inte 
klarar. ” 

Samtliga lärare berättar hur viktigt det är för eleven med tydliga mål för att känna motivation för 

att komma vidare. Detta är något som alltid är i deras vardag. De menar att alla elever är olika 
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och har olika förutsättningar samt att de i alla åldrar behöver något som gör dem intresserade för 

ämnet eller bara för skolan. Den ena läraren diskuterar hur viktigt det är att få in verkligheten i 

undervisningen för att de ska få en tydligare bild av sammanhanget och att då kanske förstå 

bättre. Att se till individen och att alla är olika anser de är viktigt. Man måste testa sig fram för att 

hitta det som passar eleven. Något kan fungera en kort stund men senare behöver kanske eleven 

göra någonting annat. Tron på eleven är även något som diskuteras och att detta ger eleven ett 

självförtroende att våga ta plats i klassrummet och då kan öka sin tro på sig själv.  

 

Relat ion t i l l  hemmet 

I samtliga intervjuer uppmärksammar lärarna att en annan viktig aspekt för att arbeta med elevens 

motivation är att det finns en god relation med eleven vårdnadshavare. En lärare säger: 

”Samarbete med föräldrar. Det är lättare om de med tycker skolan är viktig. Alla tycker 
inte det och då har man bara sig själv som verktyg att motivera med” 

Det underlättar för eleven om hemmet tycker skolan är viktig och meningsfull samt att de har en 

inställning som ökar barnens motivation att lyckas i skolan.  

     Lärarna menar att i situationer där pedagogen misstänker missförhållanden i hemmiljön finns 

en skyldighet att anmäla till socialtjänsten. En lärare säger: 

”Måste hitta vad som gör eleven omotiverad. Är det att det händer massa saker hemma 
som gör att skolan är ju ingenting. Då måste man börja där och kanske koppla vidare till 
familjecentrum” 

Elever som lever under problematiska hemförhållanden har säkerligen svårt med att känna 

motivation för skolarbetet. Känner pedagogen till problemen i hemmet så kan pedagogen 

anpassa förhållningssättet till eleven för att om möjligt öka hens motivation.  

Likaså så kan funktionsnedsättningar som dyslexi, dyskalkyli eller sociala handikapp påverka 

elevens motivation, enligt vissa lärare. Flera lärare i intervjun anser att det är viktigt att 

uppmärksamma varje elev och lära känna dem, vad de har för intressen, familjeförhållanden samt 

vad som motiverar dem. Eleven behöver känna sig sedd och känna att de är duktiga samt att 

läraren visar ett äkta engagemang. Det är faktorer som underlättar för elever att lyckas med sitt 

skolarbete. Lärarna menar att det är viktigt med ett samarbete med hemmet och vårdnadshavare 

för att veta hur läraren ska bemöta eleven samt var hen har för förkunskaper och bakgrund.  

Sammanfattning 

Samtliga lärare poängterande att engagemanget hos läraren har en stor betydelse för att eleven ska 

känna sig motiverad. Att man efter gruppen och individen anpassar lektionerna. Lärarna menar 

att man ibland behöver planera andra aktiviteter i undervisningen för att få en stor variation i 

arbetet samt att i undervisningen få in elevens verklighet i största möjliga mån. Dock kan det vara 
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så att en sak som fungerat en kort stund kanske inte fungerar hela tiden för individen och att 

eleven sen behöver någonting annat. Lärarna menar att man ska uppmärksamma varje individ 

och hens förutsättningar, intressen samt att hen får känna sig sedd. Tydliga mål för varje individ 

är något som lärarna poängterar för att finna en motivation för att komma vidare. Att få in 

verkligheten i skolan samt hitta något som intresserar dem, detta för att eleverna ska få en så 

tydlig bild av sammanhanget som möjligt. Lärarna menar att tron på eleven ger eleverna ett större 

självförtroende och de vågar ta plats i klassrummet. De menar även att om läraren känner eleven, 

t.ex. vad de har för intressen och att läraren visar ett äkta engagemang samt har en god relation 

till hemmet underlättar det för eleven att lyckas med sitt skolarbete. 

Praktiskt arbete för att bibehålla eller öka motivationen till lärande hos 
eleven 

Lärarna fick även riktade frågor som berörde deras praktiska arbete för att öka elevers 

motivation. Ett antal underteman kunde identifieras vid granskning av svaren. Samtliga av dessa 

underteman har en koppling till lärarnas uppfattningar om hur de praktiskt arbetar. 

Elevernas de laktighet  

Lärarna anser det viktigt att eleven själv får vara med att påverka processen. Om arbetet t.ex. ska 

handla om den svenska skogen och dess träd så börjar vi att ta reda på vad eleverna redan har för 

kunskaper för att sedan ta reda på vad de vill lära sig och hur de vill gå tillväga för att nå 

kunskapsmålen i styrdokumentet. 

”Jag försöker att involvera eleverna i processen. Om vi t.ex. ska jobba med träd så 
diskuterar vi först; Vad vet vi om träd redan? Vad vill vi veta? Att man gör en karta på 
tavlan med ord, tankekarta. Det här var vad ni ville veta och då jobbar vi utifrån det. Att 
de får vara med och påverka innehållet vad det vill lära sig. Sedan måste jag som lärare se 
till att det som finns med i läroplanen och finns med i arbetet. Ta till vara på deras 
erfarenheter. De känner då att de själva får vara med att påverka sin skolgång.” 

Flera av lärarna anser det viktigt att eleverna får vara med att påverka processen. Att läraren utgår 

från elevens intresse och kunskaper för att på så sätt öka elevens motivation för arbetsuppgiften. 

Eleven känner sig då delaktig och kompetent vilket bidrar till elevens nyfikenhet att lära sig ökar. 

Verklighets förankring 

Lärarna menar att eleverna behöver veta nyttan med exempelvis matematik. Matematik innebär 

inte bara att räkna i böckerna utan det är någonting som alla kommer ha nytta av i det verkliga 

livet. T.ex. beräkning av area behövs för att räkna ut hur mycket plank man behöver till ett nytt 

golv.  

”Förklara varför man gör något, vad blir det i förlängningen? Vad har jag för nytt av att 
kunna tio kamraterna i matte? Ge dem en förståelse vad som kommer sen.” 
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”Vissa tycker ju att matte är det värsta de har varit med om. Ett exempel: Vi kan ha 
genomgång med bra diskussioner. Sen kan hon fråga, när börjar matten för hon vill räkna 
i matteboken annars är det ingen matte. Där gäller det att få dem att förstå att matte inte 
bara är att räkna i boken. Det är lättare att motivera dem i vissa SO- delar för att det är så 
spännande, eller NO som NTA, där man experimenterar. De får vara kreativa. Man skulle 
behöva få in det i de andra ämnena också.” 

Som det tagits upp i tidigare teman kan vi även här se att lärarna lägger stor vikt på att 

undervisningen ska vara knuten till verkligheten. Detta kan man enligt lärarna göra genom att 

använda vardagen i matematiken genom att beskriva att vissa uträkningar krävs även när man inte 

är i skolan. De upplever att barnen inte har så stor uppfattning vad som är matte. Matte behöver 

inte bara vara att man arbetar i boken.  

Lärarens instäl lning 

Samtliga lärare berättar att de märker att eleverna blir motiverade när de själva visar engagemang 

för ämnet. Dock menar de även att det ibland kan vara så att eleverna kommer in med en dålig 

instämning vilket kan göra att läraren påverkas av detta på ett negativt sätt. Kommer eleverna in 

med en positiv stämning menar lärarna att det är lättare som lärare att hålla i den goda 

etiuasmerande stämningen.  

[…] Men dels så tycker jag att man ska göra undervisningen spännande, berätta för dem. 
Hitta en spännande infallsvinkel av det vi gör. Och dra kopplingar till andra saker utanför 
skolan, visa någonting på smartboarden, visa bilder, prata kring det. Sen brukar jag 
försöka hitta uppgifter som jag tror engagerar dem och intresserar dem att arbeta med 
[…]. 

”Jag upplever att när jag själv visar engagemang och glädje i ett ämne så smittar detta av 
sig på eleverna. Då spelar det egentligen inte så stor roll vad man göra. ” 

”Den påverkas. Vi påverkas av varandra. Antingen blir det en uppåtgående spiral eller en 
neråtgående. Men det är jag som har det största ansvaret att spiralen går i rätt riktning. 
Men om eleverna är negativt inställda till någonting så sänker det min egen motivation 
också. Det är lättare att komma in och vara positiv och påbörja en uppåtgående spiral. 
Vara positiv till en början, men sedan om eleverna säger, nej, ska vi göra det här vad 
tråkigt. Då faller man ganska fort då blir det svårt att hålla det uppe. Man blir ju påverkad 
av varandra.” 

I citaten från lärarna ser man att de tycker det är viktigt att göra undervisningen spännande samt 

visa engagemang och glädje och att detta smittar av sig till eleverna. Är det så att man tycker ett 

ämne är tråkigt och om man visar det kan det lätt bli en nedåtgående spiral då det är svårt att 

motivera eleverna till att arbeta. Att komma in med en inställning att det man ska göra är roligt 

och givande får det eleverna att följa med i en spiral som går åt det positiva hållet.   

Arbets former 

En av lärarna anser att berättandet är framgångsrikt för att öka elevernas motivation och 

drivkraft.  
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Vissa saker är mer tacksamma att göra spännande. Europeiska upptäckare är 
jättespännande och kolla på bilder och filmer, berätta om dem och kolla på kartan. Det är 
inte så svårt. Jag tänker att berättandet ofta fångar dem. Det jag tänker om t.ex. 
ordklasserna är att jag vet att de flesta tycker det är hyfsat tråkigt. Jag går igenom dem och 
går igenom ramsorna. När de då lär sig ramsorna tänker de att det är ett bra tips, att de 
kommer ihåg dem, likadant med sjöar, planeter. Jag ger dem knepen: Jag brukar tänka så 
här! Jag brukar även göra t.ex. charader.[…] Att de får vara engagerad och röra på sig, 
vara delaktiga. Försöka hålla en bra balans.  

Läraren menar att berättandet är en slags arbetsform som funkar effektiv för att få eleverna 

motiverade samt att de kan fånga upp de flesta. Fler av lärarna menar att leken som arbetsform 

motivationen är ett effektivt sätt att få eleven motiverad. Läraren poängterar att när läraren 

planerar ett visst arbetsområde, t.ex. verb som läraren vet att majoriteten av eleverna har en 

mindre motivation till så behövs ett arbetssätt som är motiverande. En av lärarna diskuterar kring 

detta. Hen brukar efter en genomgång samt ett teoretiskt pass om verb som belöning leka 

charader med eleverna. Flertalet lärare anser att ett laborativt och mer praktiskt ämne motiverar 

eleverna mer. Detta därför att eleven kan sätta in sina kunskaper i ett praktiskt och verkligt 

sammanhang.  

”Det kan vara lite olika. Men dels så tycker jag att man ska göra undervisningen 
spännande, berätta för dem. Hitta en spännande infallsvinkel av det vi gör. Och dra 
kopplingar till andra saker utanför skolan, visa någonting på smartboarden, visa bilder, 
prata kring det. Sen brukar jag försöka hitta uppgifter som jag tror engagerar dem och 
intresserar dem att arbeta med. För vissa barn som inte har någon egen motor eller 
motivation behöver man hitta ett annat arbetsschema än det som de andra har. Då blir 
motivationen att göra klart arbetsschemat. Detta i kombination med t.ex. en läsförståelse 
om hundar, för eleven tycker om hundar. Detta kan då motivera dem. Sen tycker jag bara 
att man bryter av den vanliga undervisningen med andra saker, små lekar, korta stunder 
med massage eller andra saker så att de blir motiverade för helheten. Roliga uppgifter, 
korta pass, bryta av med annat, meningsfulla uppgifter, spännande. ” 

Dessa två citat visa på att lärarna tycker att man måste hitta en spännande infallsvinkel för varje 

lektion för att fånga elevens intresse. Det kan vara sådant som att dra paralleller mellan 

verkligheten och skolan. 

 

Feedback t i l l  e l even 

Vissa lärare anser att elevens motivation ökar när de får feedback på sina insatser, antingen av 
läromedlet, eller från läraren själv. De menar att eleven snabbt får feedback och respons när de 
använder t.ex. matematikspel i ipad. Likväl är kamratbedömning ett sätt för eleven att få snabb 
feedback. 
     Ett flertal lärare har pratat om att det är viktigt att eleverna får regelbunden feedback av 
läraren. Det kan ske genom direkt återkoppling om de gjort något bra eller genom att ha en IUP 
som regelbundet uppdateras och hålls aktuell. IUP: en följ också upp i samband med 
utvecklingssamtal tillsammans med elev och föräldrar. Flera lärare pratar om hur viktigt det är 
med tydliga mål för att eleven ska veta vad som förväntas av dem.  
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Läromedel    

Vad gäller läromedlets betydelse för att öka motivationen hos eleven går lärarnas åsikter isär. 

Någon tycker att det inte har så stor betydelse medan flertalet tycker det spelar en stor roll. Det 

skiljer sig också mellan olika ämnen. Flertalet av lärarna tycker att matematikboken är av stor 

betydelse för motivationen i matematikämnet. Flera betonar vikten av att läraren ska känna sig 

bekväm med läromedlet samt att en bra lärarhandledning är till stor nytta för nya lärare.  

”Inte så jättestor roll. Men det måste finnas texter på en nivå som de kan ta till sig. Det 
gör det ju inte genom att googla på nätet. Där behöver det finnas tydliga texter. Man 
skulle klara sig utan mattebok men det kräver mycket att få med allt. Matteboken är en 
trygghet. Vissa blir jättemotiverade av att räkna i matteboken medan vissa ser det som en 
tjock bok som de måste ta sig igenom och att det känns oöverkomligt. Det blir även en 
hets där alla kan jämföra hur lång de kommit. I SO och NO har vi inget läromedel i ettan.  

”Det har en stor roll. Och att läraren är positivt inställd till läromedlet och förmedlar det 
på ett positivt sätt. Att du känner dig trygg med läromedlet. Det ska verka inbjudande och 
igenkännande för eleven. De ska kännas spännande och intressant. Känner de inte igen 
någonting i läromedlet kan de ofta slå ifrån sig det. Som med gamla läromedel som inte är 
aktuella idag, så kanske man ska fundera på vad som har med elevens vardag att göra.” 

Här visas två olika citat från lärarna som är betydligt olika. En lärare betonar att eleverna är olika 

där vissa blir motiverade av att jobba i matteboken medan vissa tycker att det känns oöverkomligt 

att göra klart hela boken. Den andra läraren menar att läromedlet ej har så stor roll. Hen menar 

att om man som lärare är positivt inställd till läromedlet och förmedlar det därefter så spelar 

läromedlet ingen större roll för eleverna. Hen menar att det är betydande att läraren är trygg med 

materialet men anser dock att det är relevant för elevernas motivation att läromedlet är aktuellt 

för eleven samt att eleverna kan relatera och känna igen sig i läromedlet.  

 

Sammanfattning 

Som beskrivs i tidigare teman så poängterar lärarna att eleverna måste få vara med att påverka 

processen utifrån sina intressen och kunskaper. På detta sätt blir undervisningen på ett tydligare 

sätt anknutet till verkligheten. De menar att detta är ett bra sätt att öka motivationen hos 

eleverna. Lärarna menar att utifrån elevernas intressen kunna göra undervisningen mer 

spännande och detta genom att visa att man är engagerad. Berättandet är något som lärarna 

poängterar är framgångsrikt för att få eleverna intresserade samt att göra olika lekar t.ex. charader 

när de jobbar med verb i svenskämnet. Detta för att eleverna då kan sätta in sina kunskaper i ett 

praktiskt sammanhang. Något som lärarna även anser vara betydelsefullt för elevernas motivation 

är att de får kontinuerlig och snabb feedback, exempelvis en IUP som regelbundet uppdateras 

samt feedback genom digitala läromedel eller kamratbedömning. Något som lärarna till viss mån 

är oense om är hur stor del läromedlet påverkar motivationen. Vissa menar att de har stor 

betydelse menad vissa menar att det är hur läraren är inställd till materialet samt förmedlar 

innehållet.  
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Fördjupad analys av lärarnas syn på motivation 

I detta kapitel presenteras resultatet av en fördjupande av lärarnas syn på elevers motivation med 

utgångspunkt i Deci och Ryan (1985, 2000). I tabell 1 visas de olika undertemana med avseende 

på om de ger uttryck för de teoretiska perspektiv på motivation som beskrivits i teorikapitlet: inre 

motivation, yttre motivation eller om det finns ett samspel mellan dessa två. Kategoriseringen av 

temana utgick ifrån följande kriterier.  

Kriter ier  för  kategor iser ing av teman med avseende på typ av motivat ion  

-Inre motivation: För att räknas som ett exempel på inre motivation krävs det att fokus i temat 

ligger vid den inre drivkraften där det finns en nyfikenhet och ett stort intresse hos eleven till att 

lära för sin egen skull.  

 

- Yttre motivation: För att räknas som ett exempel på yttre motivation krävs det att fokus i temat 

ligger vid yttre faktorer, t.ex. elever som saknar eller har låg inre motivationen kan behöva hjälp 

genom yttre faktorer som t.ex. en engagerad lärare, ett bra betyg eller framtida studier.  

 

- Samspel mellan inre och yttre motivation: För att räknas som ett exempel på ett samspel mellan 

inre och yttre motivation krävs det att fokus i temat ligger på en samverkan mellan dessa två.  

 

 

 

Tabell 1.  
Perspektiv 

Tema 
Inre 

motivation 
Samspel inre och 
yttre motivation 

Yttre 
motivation 

Vad är motivation?    
Erbjuda meningsfulla uppgifter   X 
Elevens fokus och engagemang X   
Elevens pliktskyldighet   X 
Uppmärksamma elevernas 
arbetsinsatser 

  X 

Ta vara på elevens intressen och 
erfarenheter 

  X 

Elevens inflytande över sitt 
lärande 

X   

Social trygghet och trivsel X   
Möjligheter att påverka 
motivation? 

   

Lärarens engagemang   X 
Individuella mål X   
Relation till hemmet  X  
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Praktiskt arbete med 
motivation? 

   

Elevernas delaktighet X   
Verklighetsförankring  X  
Lärarens inställning    X 
Arbetsformer   X 
Feedback till eleven   X 
Läromedel  X  
Summa 5 3 8 

 

Placer ing av teman 

I kommande avsnitt motiveras varför de olika temana har kategoriserats som de har gjort. De 

teman som har placerats under kategorin inre motivation har ett fokus på den inre drivkraften där 

det finns nyfikenhet och att eleven har intresse för att lära för sin egen skull. Sådant som att 

elevens engagemang och att de vill lära sig i skolan.  

De teman som placerats under yttre motivation har ett fokus på där eleverna blir motiverade av 

yttre faktorer. Lärarna menar att en engagerad lärare kan göra mycket för elevens motivation till 

att arbeta.  

De teman som placerats under kategorin samspel inre och yttre motivation har placerats där 

eftersom det här finns ett samspel mellan dessa två motivationer. Få av lärarnas teman pekar 

huvudsakligen på ett samspel mellan inre och yttre faktorer (3 av 16). De flesta teman fokuserar 

antingen på inre (5 av 16) eller yttre faktorer (8 av 15). 

 

Sammanfattning 

I denna del av uppsatsen kommer de viktigaste resultaten från alla fyra delkapitel sammanfattas 

för att få en översikt över de delteman som funnits. Det kommer även förtydligas hur de hänger 

ihop eller inte hänger ihop. Detta utifrån teoriavsnittets punkter, inre motivation, yttre motivation 

samt samverkan mellan inre och yttre motivation. Lärarnas svar har som det nämns i den 

fördjupande analysen placerats under antingen inre motivation, yttre motivation eller samspel mellan inre 

och yttre motivation. I denna sammanfattning har lärarnas svar placerats under respektive 

motivation.  
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Inre motivation 

Att eleven har ett fokus och ett eget engagemang är något som lärarna anser vara en motiverad 

elev. Det visas även i och med att eleverna ställer följdfrågor och att de vill veta mer samt att de 

tycker det är roligt. Lärarna menar även att eleven ska ha ett inflytande över sitt lärande för att 

kunna ta ett eget ansvar. De menar att eleverna behöver få en förståelse för att skolan är för deras 

skull och att det är för dem själv som de ska lära sig. Att eleverna även har tydliga individuella mål 

och att de vet hur de ska ta sig dit, är något som är betydande för motivation enligt lärarna. 

Betydande för motivationen är också att eleverna känner sig delaktiga samt att de kan påverka 

processen. Där kan eleverna vara med att bestämma hur lektionen ska vara upplagt samt att innan 

påbörjat projekt använda sig av sina förkunskaper vid genomgångar.  

 

Yttre motivation 

Samtliga lärare menar att motivationen hos eleverna ökar genom meningsfulla uppgifter som är 

roliga, givande samt har ett syfte. De menar att man ser att en elev är motiverad genom att de inte 

nöjer sig med grunden utan är nyfiken på mer. Detta till skillnad mot en elev som gör uppgiften 

av pliktskyldighet. Genom att ta vara på elevernas intressen och erfarenheter kan man fånga upp 

eleverna, att hitta det som passar individen. Vid läsning kan det vara till fördel att hitta en bok 

som t.ex. handlar om bilar ifall det är något som eleven är intresserad av. Det blir då samtidigt en 

koppling till verkligheten och till elevens vardag. Lärarna menar även att innan och vid uppstart 

av ett arbete ta tillvara på elevernas kunskaper och erfarenheter samt hur eleverna vill arbeta. 

Det är betydelsefullt för elevens motivation om läraren uppmärksammar eleven och visar åkta 

engagemang samt försöker lära känna hen, känna till intressen m.m. Visar läraren entusiasm 

genom att göra undervisningen spännande, dra kopplingar till saker utanför skolan samt visa att 

man brinner för ämnet och det man berättar ger detta större möjligheter till motivation hos 

elever. Lärarna menar dock att det kan vara svårt som lärare att vara positivt till ämnet om man 

märker att eleverna ej gillar ämnet. Detta sätter större press på läraren att göra undervisningen 

spännande och få dem intresserade. Visar man en glädje och engagemang så smittar detta av sig 

till eleverna. Lärarna menar dock att genom att berömma elevernas arbetsinsatser och 

prestationer istället för att endast uppmärksamma att eleven är duktig på matte. Denna yttre 

motivation kan få eleverna att känna sig duktiga och på så sätt bli mer motiverade. Lärarna menar 

att arbetssättet är viktigt för att få eleverna motiverade. Berättandet är något som lyfts fram i 

intervjuerna och de menar att det är en framgångsrik arbetsform för att få med sig eleverna. Vissa 

saker är dock mer tacksamma att arbeta med och göra spännande. Leken som arbetsform är 

något som även det lyfts fram som ett effektivt sätt att få eleven motiverad. Vet läraren redan 

innan att eleverna kommer att ha svårt att bli motiverade av en bestämt arbetsområde så kan 

detta motverkas genom att istället arbeta med verktyg, som t.ex. charader när man arbetar med 
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verb. En regelbunden feedback till eleverna är något som anses av lärarna vara viktigt för 

motivationen. Exempel på feedback kan vara från antingen en lärare, digitalt läromedel eller från 

en klasskompis. Dock menar lärarna att snabb feedback är något som eleverna uppskattar.  

 

Samspel mellan inre och yttre motivation 

I samtliga intervjuer diskuterar lärarna att en god relation till hemmet är en viktig aspekt vad 

gäller motivation. Om eleven kommer från ett hem där skolan ses som meningsfull och viktig 

samt att de har en inställning till skolan som påverkar barnens motivation. I samverkan med 

hemmets inställning så menar lärarna att det är betydelsefullt för barnens motivation när läraren 

uppmärksammar varje elev och anstränger sig för att lära känner dem. Dessa faktorer underlättar 

för elever att lyckas med sitt skolarbete och känna en motivation. Något som är återkommande 

genom alla intervjuer är lärarnas syn på att verklighetsförankra undervisningen. De menar att 

barnen måste förstå att matematik inte endast behöver göras i matteboken utan man kan ha nytta 

av den i verkligheten. I och med detta menar även lärarna att man på en enklare vis ge en djupare 

förståelse för det som de jobbar med samt att de kan relatera till något och sätta in det i en verklig 

situation. Ett antal lärare menar att ett läromedel är viktigt för motivationen, de menar att 

materialet bör vara igenkännande, spännande och intressant för att eleven inte ska slå ifrån sig 

det. Dock menar några andra lärare att läromedlet inte spakar sådan stor roll. Det relevanta är att 

läraren är positivt inställt till läromedlet samt att hen känner sig trygg med det.  
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DISKUSSION 

Diskussionen är strukturerad utifrån de olika temana som ligger som grund i studien. Dessa 

teman är: Lärarens perspektiv på motivation, Möjligheter för att öka den enskilda elevens 

motivation samt Praktiskt arbete för att bibehålla eller öka motivationen till lärande hos eleven.  

Lärarens perspektiv på motivation 

Under intervjuerna påpekade lärarna att elevers motivation att lära ökar när eleven känner at det 

hen gör är meningsfullt, givande och roligt. Detta är något som Anna Wahlgren uppmärksammat 

i en artikel skrivet i Skolvärlden (2011) där hon utgått från Peter Gärdenfors resonemang. Leken 

beskriv som betydelsefull för motivationen där barnen inte tänker på att de lär sig utan de gör 

något för att de tycker att det är roligt (Wahlgren, 2011, s.1). Thomas Heldemark diskuterar även 

han efter att ha läst Gärdenfors hur viktigt det är väcka lusten hos eleverna. När barnen gör något 

som de tycker är roligt får de en djupare förståelse av det som de gör än om det gör något som de 

tycker är tråkigt (Skolverket, 2011, s. 7-10).  

     Deci och Ryan (1985) menar att den inre motivationen handlar om det inre drivet inom 

personen, t.ex. att man tycker vill känna sig kompetens och vill lära sig för sin egen skull och att 

man har en inre drivkraft (Deci och Ryan, 1985, s. 4). De intervjuade lärarna beskriver att man 

kan se att en elev är motiverad genom att visa engagemang och fokus samt att de har viljan att 

veta mer och göra mer.  

     Lärarna beskriver att en motiverad elev ofta vill gå vidare med uppgifter samt att hen inte 

nöjer sig med grunden och är nyfiken på att lära sig mer och testa nya saker. De menar att det är 

en skillnad på den eleven och den eleven som endast gör uppgiften av pliktskyldighet. Enligt Deci 

och Ryan (2000) så har de elever som saknar inre motivation ett större behov av yttre 

motivationer. Dessa yttre motivationer kan vara en engagerad lärare och intressanta uppgifter 

som tilltalar eleven (Deci och Ryan, 2000, s. 56). 

     Lärarna betonar i intervjuerna att en framgång till motivation är att uppmärksamma elevernas 

arbetsinsatser genom att se eleven, berömma elever samt ge feedback. De menar att man ska 

berömma eleven för att hen kämpar på bra i matten istället för att berömma eleven för att vara 

duktig Oy matte. Detta är något som även Deci och Ryan (2000) diskuterar och kommit fram till. 

De menar att det finns tre faktorer som påverkar motivationen, behovet av social tillhörighet, 

behovet att få känna sig kompetent samt behovet att själv få bestämma (Deci och Ryan, 2000, s. 

55). Lärarna menar att man som lärare ska utgå från eleverna intressen och erfarenheter samt att 

eleverna själva får vara med och bestämma hur lektionen ska vara uppbyggd samt vad lektionen 

ska handla om utifrån vad de redan kan och vad de är inpressade av. Att eleven själv får ha ett 

inflytande över sitt eget lärande är något som lärarna menar är framgångsrikt för motivationen. 
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De menar att det är viktigt för elevens motivation att de får ta ett eget ansvar och att de inser att 

deras handlande får olika konsekvenser. 

     Flera forskare betonat betydelsen av det sociala samspelet och språket samt undervisningen 

samspelar (Ahl, 1989, s. 20). Lärarna påpekar vikten av att eleven känner sig trygg i skolan samt 

att man vågar säga saker utan att någon kommenterar det. Detta stämmer väl överens med Deci 

och Ryas (2000) teori där de menar att eleven för att känna motivation har behov av den sociala 

tillhörigheten.  

Möjligheter för att öka den enskilda elevens motivation. 

Patrick m.fl. (2000) menar att den inre motivationen är en drivkraft där resans mål är vägen dit. 

Man kan i dessa försök och experiment med en entusiastisk lärare kunna påverka elevens inre 

motivation. Dock är en engagerad lärare en yttre motivation som således kan leda till en inre 

motivation. Majoriteten av de intervjuade lärarna pratade om vikten av att entusiasmera och 

motivera sina elever. De anser det viktigt att i förväg planera hur de ska presentera vissa 

arbetsområden som de av erfarenhet vet att eleverna är mindre motiverade till. De pratar om 

områden som svenskans ordklasser och matematik. Det är viktigt att lärarna lägger fram 

uppgiften positivt och använder metoder för att öka både den inre och den yttre motivationen. 

En yttre motivationsfaktor kan vara att de får belöning efter utfört arbete. T.ex. spela ett spel eller 

leka charader på ordklasser. Ett sätt att öka den inre motivationen kan vara att regelbundet 

diskutera vikten av kunskap samt vad den kan användas till i det verkliga livet.  

     Motivationen är enligt (Ahl, 2004, s. 21) relaterad till ett målinriktat beteende och att 

motivationen är en process som sätts igång när individen är målinriktat och vill klara uppgiften 

Samtliga lärare berättar hur viktigt det är för eleven med tydliga och individuella mål för att känna 

motivation för att komma vidare.  
     I Deci & Ryans (2000) modell Self-Determination Theory, så är en central källa till elevers 
motivation behovet att själv få bestämma ibid., s. 56- 61). Elever i lägre åldrar har behovet att få 
bestämma själv men har ännu inte fullt utvecklat sin förmåga att ta ansvar. De ser inte 
innebörden i konsekvenserna av sitt handlande. Flertalet lärare påtalar betydelsen av att träna 
eleverna på att ta eget ansvar.  
     Även Giota (2002) menar i sin forskning att eleverna precis som vuxna har egna erfarenheter 
och kunskaper och förmågan att kunna reflektera över sina mål, hur de handlar i skolan och 
utanför samt ta ansvar för sitt eget handlande.  
     Vissa lärare pratar om att eleverna måste få konsekvenser för sitt handlande för att på så sätt 
reflektera över sitt agerande för utvecklas och lära sig ta eget ansvar, vilket stämmer väl överens 
med vad Giota (2002) anser. Dessa konsekvenser kan vara både positiva och negativa. De flesta 
intervjuade lärare använder sig utav morötter och i undantagsfall av bestraffningar. Dessa 
morötter kan vara att eleven får en stjärna eller får göra något spel på ipaden. En bestraffning kan 
vara att om eleven inte lämnat i läxan i tid att hen får göra den under helgen (Giota, 2002, s. 289). 
     Jenner (2004) menar att pedagogen måste utgå från människan och hens omvärldssituation 
som hen befinner sig i och samspel med andra individer samt motivationen som bildas 
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däremellan. Känslor, förnuft och tankar, det är precis vad motivation handlar om. När dessa 
binds samman skapar detta motivation hos individen. Flera lärare i intervjun anser att relationen 
till hemmet är relevant för att kunna uppmärksamma varje elev och lära känna dem, vad de har 
för intressen, familjeförhållanden samt vad som motiverar dem. Eleven behöver känna sig sedd 
och känna att de är duktiga samt att läraren visar ett äkta engagemang. Det är faktorer som 
underlättar för elever att lyckas med sitt skolarbete. Dessa tankar stämmer väl överens med 
Jenners beskrivning vad som är viktigt för att människan ska känna sig motiverad. När eleven ska 
göra ett arbete och läraren tar hänsyn till eleven känslor, förnuft och tankar så ökar troligtvis 
sannolikheten för att eleven ska känna en större motivation för skolan.  

Praktiskt arbete för att bibehålla eller öka motivationen till lärande hos 
eleven 

Deci & Ryans (2000) menar att en allt för kontrollerad miljö gör att eleven tappar lusten och lär 

sig inte lika mycket i klassrummet. Det måste vara en miljö som ger eleven själv möjlighet att vara 

med och påverka. Detta ökar elevens intresse och engagemang (Deci och Ryan, 2000, s. 56- 61). 

En miljö som är kontrollerad kan göra att eleven tappar lusten och inte lär sig lika mycket i ett 

klassrum. Miljön där eleven ska lära sig och arbeta ska vara en miljö som ger eleven upphov 

delaktighet, detta hjälper eleven att känna sig intresserad.  

     Jenner (2004) skriver att för att en individ ska aktiveras och hålla fast vid en aktivitet krävs att 

det finns motivation, ett mål och en mening (Jenner, 2004, s. 37). Det är någonting som flertalet 

av de intervjuade lärarna påpekar. Det vill säga att det är viktigt för eleverna att känna mening för 

uppgiften för att på så sätt får en bättre verklighetsförankring och därmed känna ökad motivation 

för uppgiften. Inför en aktivitets som ska utföras ligger det spänningar och förväntningar inför 

denna utmaning. För att en individ ska aktivera sig och hålla fast vid denna aktivitet krävs det att 

det finns motivation, ett mål och mening.  

 Giota (2002) skriver att lärarens krav och förväntningar på eleven samt hur läraren 

överlämnar uppgifter och om de uppmuntrar eller förhindrar eleven från eget ansvar har en stor 

betydelse för motivationen hos eleven (Giota, 2002, s. 296). Patrick m.fl. (2000) resonerar i 

liknande banor. De menar att den inre motivationen är en drivkraft där resans mål är vägen dit. 

En entusiastisk lärare som är en yttre motivation kan påverka och leda till att eleven ökar sin inre 

motivation. Den inre och yttre motivationen är inga motparter med dessa två integreras då 

läraren anses vara som en katalysator som ökar elevens motivation (Patrick m.fl, 2000, s. 2).  

Den kontinuerliga feedbacken i IUP:n till eleverna är ett modernt verktyg för att ta till vara på, 

följa upp och dokumentera elevernas mål och framgångar (Giota, 2002, s. 281).  

     Precis som några lärare beskriver hur läromedlet kan användas på olika sätt för att öka 

motivationen menar även Patrick m.fl. (2000) att en lärare aktivt kan uppmuntra elevernas inre 

motivation och viljan att lära genom att använda material på ett dynamiskt och intressant sätt 

(Patrick m.fl., 2000, s. 2). 
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Sammanfattande diskussion 

Den fördjupande analysen av den tematiska analysen visade att en tredjedel av temana kunde 

kategoriseras som fokuserande på en inre motivation för lärande (5 av 16). Forskare som bland annat 

Deci och Ryan (2000) menar att motivationen ökar när eleven själv får vara med att bestämma 

samt att de känner att de får ta eget ansvar (Deci och Ryan, 2000, s. 55).  

Den fördjupande analysen av den tematiska analysen visade även ca hälften av temana kunde 

kategoriseras som fokuserande på en yttre motivation för lärande (8 av 16). Lärarna pratar om hur 

viktigt det är att entusiasmera eleverna och motivera dem. De menar att man som lärare ska lägga 

fram uppgiften på ett positivt sätt samt använda metoder som ökar motivationen. Patrick m.fl. 

menar att genom entusiasmerande lärare som är en yttre motivation kunna påverka elevens inre 

motivation. Gota (2002) menar i sin forskning att eleverna ska tränas in till att ta ett eget ansvar 

samt reflektera över sina mål. Lärarna diskuterar vikten av att ta eget ansar samt konsekvenser för 

sitt handlande.  

Den fördjupande analysen av den tematiska analysen visade slutligen att bara 3 av 16 teman 

kunde kategoriseras som fokuserande på ett samspel mellan inre och yttre faktorer.  

Utifrån den fördjupande analysen ser vi alltså att lärarna diskuterar den yttre motivationen mer 

än vad de diskuterar den inre motivationen, samt ett samspel mellan dessa. Detta tyder på att 

lärarna fokuserar mycket på den yttre motivationen. I enlighet med vad Giota (2002) skriver kan 

detta innebära att det finns många elever som saknar den inre motivationen och därför behöver 

mycket stöd genom den yttre motivationen.  

 

Fortsatt forskning 

En intressant studie som en förlängning av denna studie skulle vara att intervjua elever i 

årskurserna 1-5 utifrån liknande frågeställning för att få en bredare bild av hur motivationen ser 

ut i skolan utifrån fler perspektiv. 
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KONKLUSION 

Syftet med min studie var att öka kunskapen om elevers motivation till lärande ur ett 

lärarperspektiv. Studiens frågeställningar var vilka perspektiv på motivation till lärande ger lärarna 

uttryck för. Vilka möjligheter att öka den enskilda elevens motivation till lärande ger lärarna 

uttryck för? Hur beskriver lärarna att de arbetar praktiskt för att bibehålla eller öka motivationen 

till lärande hos eleven? I vilken mån representerar lärarnas reflektioner kring elevers motivation 

till lärande olika teoretiska perspektiv på motivation. Resultatet visar att lärarna i större grad 

diskuterar den yttre motivationen mer än vad de diskuterar den inre motivationen och samspelet mellan 

inre och yttre motivationen vilket tyder på att lärarna till stor del fokuserar på den yttre 

motivationen i sin undervisning.  
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BILAGA 

Intervjuguide 

Tema 1. Motivation 

Kan du beskriva ordet motivation?   

Hur märker du att en elev är motiverad?  

Hur ser du att en elev är omotiverad? 

 

Tema 2. Lärarens möjligheter att stimulera elevers motivation 

Hur kan du som lärare stimulera en elevs motivation?   

 

Tema 3. Konkreta sätt att öka elevers motivation 

Hur gör du om du märker att eleven är omotiverad?  

Vad gör du för att öka motivationen hos en elev?  

Kan du berätta hur du gör för att göra en  

bestämd aktivitet i skolan motiverande för dina elever?  
Hur gör du om en elev inte vill delta i en aktivitet på din lektion?  

 

Tema 4. Didaktiska reflektioner kring motivation 

Planerar du din undervisning utifrån elevernas motivation? Beskriv.   

Tycker du att motivationen kan variera hos eleven beroende på ämne? Beskriv.   

Hur tror du att elevens sociala förhållanden påverkar motivation att lära?  

Hur anser du läromedel påverkar din undervisning och elevernas motivation?   

Har arbetssättet någon betydelse för elevernas motivation? Beskriv  

 

 

 


