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1. Inledning 
 

Under vår egen skoltid har vi båda upplevt att en del lärare är väldigt bra på att 

motivera sina elever medan andra lärare är mindre bra på att motivera eleverna. 

Huruvida lärare är bra på att motivera och inspirera påverkar sannolikt också elevernas 

sätt att se på lärande. Därav har vi intresserat oss i ämnet motivation både till lärande 

samt elevernas syn på motivation till att gå i skolan. Våra egna erfarenheter tyder även 

att motivationen och drivkraften blir sämre vid arbetsuppgifter som upplevs som svåra. 

Vi anser att en viktig del av läraryrket är att kunna motivera sina elever för att man som 

lärare skall kunna skapa och bibehålla en drivkraft hos eleven.  

 

Vi har fokuserat vår studie på skolans tidigare år eftersom vi båda hoppas på att bli 

verksamma inom dem. Det är även där vi upplever att eleverna har en stor inre 

motivation, vilket Suzanne Hidi och Judith M. Harackiewicz beskriver som en aktivitet 

som människan gör för sin egen skull i Motivation the Academically Unmotivated: A 

Critical Issue for the 21st Century1. Det är därför extra viktigt som lärare att man har de 

kunskaper som krävs för att upprätthålla och bygga på denna motivation.  

 

Vi vill hjälpa elever som är omotiverade men vi vill inte fokusera på det som gör dem 

omotiverade utan vi inriktar oss på att hitta lösningarna. För att hitta lösningarna måste 

vi rikta vår uppmärksamhet på alla elever då de kan vara omotiverade vid en del 

tillfällen och motiverade vid andra.  

 

1.1 Bakgrund 
 

I denna del kommer vi att presentera litteratur som stödjer relevansen för 

forskningsområdet för oss som blivande lärare. 

 
I början gör nästan alla elever sitt bästa. När förstaklassare kommer till skolan, vill de 

lära sig läsa, därför att de fått höra av människor som de håller av och litar på att 

läsning är viktigt.2 

 

                                                      
1 Hidi, Suzanne och. Harackiewicz, M. Judith (2000). Motivating the Academically Unmotivated: A 
Critical Issue for the 21st Century. Review of Educational Research, 70, s. 151-179.  
2 Glasser, William (1996). Motivation i klassrummet. Malmö: Skogs Grafiska AB. s. 36 
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Utifrån detta grundar sig våra antaganden om att elever är motiverade att lära sig och att 

gå till skolan redan från början. Vilket är ett skäl till att vi vill få kunskap om hur man 

kan bevara denna drivkraft och motivation som eleverna tidigt visar på. Med dessa 

fakta och vår egen tidiga skolgång upplever vi att eleverna ändå har en positiv 

förväntan när de kommer till skolan i de tidiga åren3 och är i sig själva motiverade till 

att lära.  

 

I boken Elevens värld4 av Gunn Imsen betonas motivation som ett av de centrala 

grundläggande värdena i vår kultur. Det är inte endast ett individuellt fenomen utan 

även en social fråga, vilket innebär att människan ingår i ett kulturellt sammanhang där 

man motiveras av det som är aktuellt5. Ytterligare ett skäl till att vi valt att undersöka 

motivationens påverkan på lärandet även är att det enligt vår åsikt är relevant för det 

sociala samspelet. 

  

William Glasser tar i boken Motivation i klassrummet upp att vi som människor väljer 

att göra det som är mest tillfredsställande för tillfället6. Enligt Mikael Lundgren och 

Kent Lökholm i boken Motivationshöjande samtal i skolan7 behöver just begreppet 

motivation inte avse det beteende som förväntas. Elevens motivation och drivkraft 

skulle kunna vara att göra livet jobbigt för läraren eller att göra så lite som möjligt.8 

Vilket även Suzanne Hidi och Judith M. Harackiewicz beskriver: 

 
All children have interests, motivation to explore, to engage, but not all children have 

academic interests and motivation to learn to the best of their abilities in school. For 

example, some children find phsyical activities much more enjoyable than mental ones.9 

 

I engelskan skiljer man på teaching (lär ut) och learning (lär in), vilket inte behöver 

betyda att eleverna egentligen lär sig något av lärarens undervisning menar Henry 

                                                      
3 Med skolans tidigare år menar vi från förskoleklass upp till årskurs tre. 
4 Imsen, Gunn (2006). Elevens värld- Introduktion till pedagogisk psykologi. Lund: Studentlitteratur. 
5 Ibid.  
6 Glasser. 
7 Lundgren, Mikael och Lökholm, Kent (2006). Motivationshöjande samtal i skolan – att motivera och 
arbeta med elevers förändring. Lund: Studentlitteratur. 
8 Ibid. 
9 Hidi och Harackiewicz. s. 168 
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Egidius i Att vara lärare i vår tid10. Detta påpekar även Jere Brophy i Motivating 

students to learn11: 

 
Students may be motivated to learn from a lesson or activity whether or not they find its 

content interesting or its processes enjoyable.12  

 

Som lärare kan man inte anta att en undervisning är tillfredsställande bara för att man 

ser att eleverna arbetar enligt Glasser. Enligt Glasser kan det vara så att eleverna arbetar 

för att få ett bra betyg eftersom en belöning utlovats, vilket gör att eleven måste lära sig 

hur bra eller dålig undervisningen än är.13  

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka vad som motiverar elever till 

lärande samt vilka faktorer som påverkar elevernas motivation för lärandet. Vidare 

syftar studien till att undersöka hur lärare arbetar med att motivera elever till fortsatt 

lärande.  

 

Genom att belysa detta område hoppas vi på att få kunskaper om hur man upprätthåller 

elevers inre motivation samt få idéer på hur man kan göra omotiverade elever 

motiverade. Vi hoppas även på att kunna vägleda andra lärare och lärarstudenter i deras 

arbete med elevers motivation. 

 

1.2.1 Frågeställningar 
 

• Hur motiverar lärare elever att lära sig? 

• Vad motiverar elever att lära sig samt att gå till skolan? 

• Vad kan påverka elevernas motivation för lärandet? 

 

 

                                                      
10 Egidius, Henry (2005). Lärare i vår tid – inspirera, handleda, undervisa, organisera och bedöma. 
Stockholm: Natur och Kultur.  
11 Brophy, Jere (1997). Motivating Students to Learn. London: McGraw-Hill 
12 Ibid.  
13 Glasser. 
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2. Begreppsförklaring 
 
I följande avsnitt redogör vi begreppet motivation som är centralt för arbetet. Först 

presenteras olika definitioner av motivationsbegreppet utifrån den använda litteraturen 

och sedan beskrivs den definition som vi väljer att utgå ifrån. Vi har med de här 

definitionerna eftersom vi vill visa på olika synsätt som finns kring 

motivationsbegreppet. 

 

2.1 Definitioner av motivation 
 

Imsen beskriver motivation som något som utgår ifrån hur tankar, förnuft och känslor 

sätts ihop och ger individens handlingar kraft och inspiration. Vidare menar Imsen att 

motivation ger individen mål och mening samt aktiverar den:14  

 
Motivation handlar om hur känslor, tankar och förnuft flätas samman och ger våra 

handlingar färg och glöd /…/ Motivation, det som förorsakar aktivitet hos individen, 

ger mål och mening.15 

 

Enligt Per Revstedt i boken Motivationsarbete16 är motivation en strävan hos individen 

att få ett själförverkligat och meningsfullt liv, vilket innebär att man själv väljer att ta 

ansvar och vara konstruktiv17. 
 

Motivation är sådana behov som sätter drifter, intressen och ambitioner i rörelse enligt 

Egidius18. Även Christer Stensmo i boken Ledarstilar i klassrummet19 menar att 

motivation är något som sätter individen i rörelse dock poängterar Stensmo att det är 

emot bestämda mål20: 

 
Motivation är de processer som sätter människan i rörelse mot bestämda mål. Dessa mål 

kan vara 1) att uppnå något, 2) att undvika något. Målet kan finnas inom människan i 

form av behov som ska tillfredställas eller resurser som kan utvecklas målen kan också 

                                                      
14 Imsen. 
15 Ibid. s. 457 
16 Revstedt, Per (2002). Motivationsarbete. Stockholm: Liber AB. 
17 Ibid.  
18 Egidius. 
19 Stensmo, Christer (2000). Ledarstilar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur.  
20 Ibid.  
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finnas utanför människan i form av vinster eller belöningar som kan uppnås eller 

kostnader och straff som undviks.21  
   
   

Lundgren och Lökholms definition av motivation tyder på att det är de inre processerna 

som aktiverar och bibehåller ett beteende. De menar vidare att motivation kan ta form, 

omformas och bestå för att en individ skall lyckas ta sig igenom livets alla skeenden.22  
 

Enligt vår uppfattning ligger de tidigare nämnda definitionerna av motivation nära 

varandra och stämmer bra in på vår egen uppfattning av motivationens betydelse. Vi 

utgår dock ifrån Stensmos beskrivning då vi anser att den skildrar motivation ur ett 

bredare perspektiv än de övriga. Det är även den enda definitionen som nämner både 

inre och yttre motivation i själva motivationsförklaringen, vilket vi avser att behandla i 

vår uppsats. Yttre motivation är enligt Imsen faktorer utifrån som påverkar individen 

och det kan vara i form av belöningar.23  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
21 Stensmo. 10 
22 Lundgren och Lökholm, 
23 Imsen.  
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3. Litteraturgenomgång 
 

Under det här avsnittet kommer vi presentera litteratur som har relevans för vår uppsats. 

Till en början kommer vi att presentera olika teorier kring motivation. Vidare kommer 

det att beskrivas vad som står i skolans styrdokument däribland Läroplanen för det 

Obligatoriska Skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet24 25, Bildning och 

kunskap26 27 samt Skollagen. Som avslutning på avsnittet redovisas litteratur som 

handlar om belöning, samarbete samt motivation i de tidigare åldrarna.  

 

3.1 Teorier kring motivation 
 

I nedanstående avsnitt presenteras olika teorier kring motivation som har betydelse för 

vår uppsats. Vi väljer även att presentera hedonismen kort eftersom den enligt Håkan 

Jenner i boken Motivation och motivationsarbete28 ligger till grund för många av 

motivationsteorierna29.   

 

Principen om hedonism går enligt Jenner ut på att människan i allt den gör strävar efter 

njutning och försöker därför undvika smärta30. Enligt Nationalencyklopedin31 är 

hedonism egentligen ingen teori om hur människor handlar utan om vad som har ett 

värde i sig.32  

 

3.1.1 Humanistiska motivationsteorin 
 

Framhäver människan som en självständig och frihetslängtande varelse som söker efter 

mening och är redo att ta ansvar.33 

                                                      
24 Vi kommer hädanefter använda Lpo94 när vi menar läroplanen för det obligatoriska skolväsendet. 
25 Lpo 94, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: 
Skolverket och CE Fritzes AB 
26 Vi kommer hädanefter använda SOU 1992:94 när vi menar Bildning och kunskap eftersom den även 
kallas det. 
27  SOU 1992:94. Bildning och kunskap. Stockholm: Fritzes 
28 Jenner, Håkan (2004). Motivation och motivationsarbete. Stockholm: Liber AB. 
29 Ibid.  
30 Jenner. 
31 National Encyklopedin (2008). Hedonism. (2008-05-03). 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=200503 
32 Ibid.  
33 Imsen. 464 
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Teorin utgår enligt Imsen ifrån att människan har en inbyggd beredskap för ett socialt 

liv och att människan har en önskan om att vara aktiv, prestera och vara till hjälp för 

andra. Vidare utgår teorin ifrån att det är medfödda och inlärda behov som ligger till 

grund för motivationen.34 Lundgren och Lökholms tolkning av den humanistiska skolan 

är att den ser människan som självförverkligande och fokuserar på det friska hos 

människan. För att skapa förutsättningar för förändringar av motivationen är det viktigt 

att visa empati och skapa trygghet.35  

 

3.1.1.1 Maslows behovshierarki 
 

Abraham Maslow är enligt Imsen en av huvudpersonerna inom den humanistiska teorin. 

Maslow ser på människan som rationell och alla människans behov bör reflekteras och 

bedömas, vidare har man en realistisk syn på omvärlden.36  

 

Maslow har delat upp människans fem behov i en hierarkisk ordning med de mest 

fundamentala i grunden, därefter kommer de mer socialt inriktade och slutligen de 

humanistiska behoven som motiverar människan att handla:37  

 

 
Figur 1. Maslows behovshierarki (i Gunn Imsen: Elevens värld, 4:e upplagan. 2007) 

Beskrivning av behovshierarkin: 

 

1. Det här behovet är livsviktigt för människans överlevnad. För att bli motiverad är det 

behovet nödvändigt att ha tillfredställt. Exempelvis är en elev som är hungrig mer 

fokuserad på mat än matematik.38  

                                                      
34 Imsen.  
35 Lundgren och Lökholm. 
36 Maslow i Imsen, s. 466f 
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2. Det trygghetsbehovet handlar om säkerhet, beskydd, beroende och stabilitet. Med 

andra ord är det viktigt att man inte känner ångest och kaos i sin omgivning, människan 

är även i behov av struktur. Vidare beskriver Maslow trygghet som något man inte 

upplever att man behöver känna obehag inför, oberoende av om det är problem med 

kamrater, i skolan eller i hemmet.39  

 

3. Människan är en social varelse som har ett behov av att leva i flock. Det sociala 

behovet av tillhörighet och kärlek är ett behov som handlar om att både ge och ta.40 

 

4. Behovshierarkin utgår ifrån att människan behöver en positiv bild av sig själv och det 

är mycket centralt i samband med motivation. Behovet innebär även att individen har en 

önskan om att vara något i andras ögon.41 

 

5. Det är framför allt ett behov att förverkliga sig själv men det är dock inget som krävs 

för att hålla sig vid liv. Självförverkligande människor är sunda personligheter.42 

 
En elev som inte fått sina fundamentala behov av trygghet tillfredställda kommer att 

vara ängslig i sitt grundläggande förhållningssätt till världen och framför allt försöka 

skydda sig själv.43 

 

Maslows behovshierarki menar på att man inte föds med dessa fem behov utan att de 

formas i samspel med omgivningen och särskilt under de första levnadsåren.44  

 

 

 

3.1.2 Social kognitiv teori 
 

                                                                                                                                                           
37 Ibid.  
38 Maslow i Imsen. 
39 Ibid.  
40 Maslow i Imsen. 
41 Ibid. 
42 Maslow i Imsen. 
43 Ibid. s. 477 
44 Maslow i Imsen. s. 476 
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Denna teori är utvecklad av Albert Bandura och bygger på att människan lär sig nya 

beteenden och motiveras genom att observera andra. Ett exempel kan vara när en elev 

ser andra kamrater få belöningar eller bestraffningar av läraren och väljer att ta efter det 

beteendet som ger belöningar.45    

 

Inom den social kognitiva teorin styrs människans beteende av förväntningar. Individer 

med låg självförmåga som inte tror att det kan uppnå ett visst resultat avstår oftast helt 

ifrån att försöka, även då ett lyckat resultat är åtråvärt.46 Tim Urdan och Erin 

Schoenfelder beskriver i sin artikel Classrooms effects on student motivation47 även de 

med utgångspunkt i den social kognitiva teorin, att om elever känner sig säkra på att 

lyckas så lägger de extra energi på uppgiften. Elever som är tveksamma till om de 

klarar en uppgift lägger mindre energi på den, speciellt om de får negativ feedback.48  

 
3.1.3 Den inlärningspsykologiska skolan 
 

Inlärningspsykologin är en betraktelse över det faktum att vi lär oss saker dagligen och 

stundligen utan att vi är medvetna om det.49 

 

Mycket av inlärningen sker enligt Lundgren och Lökholm ofrivilligt. Vi reagerar på vår 

omvärld förutsägbart och våra erfarenheter gör att vi skapar reaktionsmönster utifrån 

tidigare erfarenheter. Ett exempel på ett reaktionsmönster är Pavlovs experiment med 

hundar. Experimentet gick ut på att man ringde i en klocka varje gång hundarna skulle 

få mat och därefter utsöndrade de saliv varje gång de ringde i klockan. Därefter slutade 

man ge dem mat men fortsatte ändå att ringa i klockan resultatet blev att hundarna en 

tid efter fortsatte att utsöndra saliv men efter ytterligare en tid förknippade hundarna 

inte klockan med mat och därmed slutade de utsöndra saliv när klockan ringde.  

Lundgren och Lökholm drar en parallell till Pavlovs hundar genom att elevens ångest 

inför skolmiljön på samma vis kan släckas ut. Men detta tar tid och kräver att eleven får 

vistas i skolmiljön under trygga förhållanden och under lång tid för att denna förändring 

                                                      
45 Lundgren och Lökholm. 
46 Ibid. 
47 Urdan, Tim och Schoenfelder, Erin (2006). Classroom effects on student motivation: Goal structures, 
social relationships, and competence beliefs. Journal of School Psychology, 44, s. 331-349. 
48 Ibid. 
49 Lundgren och Lökholm, s. 25 
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skall ske. Vilket gör att det ställs stora krav på skolans förmåga att skapa en trygg miljö 

för alla elever.50  

 

Denna teori redogör för att det mest effektiva för att lära in ett nytt beteende är att 

belöna det önskvärda beteendet menar Lundgren och Lökholm51. 

 

Utifrån Imsens beskrivning av det behavioristiska perspektivet är det belöningar och 

straff som är orsaken till att en individ reagerar och engagerar sig. Belöningarna kan 

vara symboliska i form av pris, medaljer, betyg eller beröm.52  

 

Det kognitiva perspektivet utifrån Imsens framställning fäster vikt på hur våra tankar 

har format motivationen. Det här är enligt Piaget att komma underfund eller att förstå 

och söka mening som leder till lärande. Med andra ord utgår teorin ifrån att de 

kognitiva perspektiven gör ett antagande om att alla människor är nyfikna och 

undersökande. Självuppfattningen utifrån det perspektivet handlar om våra bilder och 

tankar av oss själva.53 Vidare menar Jenner att faktorerna som styr det mänskliga 

beteendet i denna teori är tankar och förväntningar samt tankar som individen har inför 

framtiden54. 

 

3.1.4 Sammanfattning av teorierna 
 

Grundläggande för de tidigare nämnda teorierna är hedonismen som utgår ifrån att 

människan söker njutning och undviker smärta. Humanisten söker mening och menar 

att fundamentala behov så som stillad hunger och trygghet kommer före behoven av 

självförverkligande och tillhörighet. Social kognitiv teori syftar till att man tar efter 

kamraters beteende och motivationen styrs av de förväntningar man har.  Den 

inlärningspsykologiska skolan utgår ifrån tidigare erfarenheter och poängterar att 

trygghet och belöningar kan reducera en elevs eventuella ångest inför skolan. 

Avslutningsvis utgår det behavioristiska perspektivet ifrån att en individ engagerar sig 

för att undvika straff och uppnå belöning. Till skillnad från det behavioristiska 

                                                      
50 Lundgren och Lökholm.  
51 Ibid.  
52 Imsen. 
53 Piaget i Imsen. 
54 Jenner. 



14 

 

perspektivet antar man inom det kognitiva perspektivet att människan är undersökande 

och nyfiken av naturen.  

 

3.2 Motivation 
 

I följande avsnitt kommer vi att behandla olika begrepp tillhörande motivation samt 

faktorer som påverkar motivationen. 

 

Revstedt hävdar att motivation i allmänhet oftast är något konkret till exempel att en 

person slutar med droger för att själv ta ansvar för sitt liv och agera konstruktivt. Vidare 

menar Revstedt att motivationsarbete strävar efter en inre förändring och inte en yttre 

förändring.55 Enligt Imsen är idealet att finna inre motivation men på grund av 

belöningar och betygssystem så uppmuntras eleverna till en yttre motivation56.  

 

Utifrån Revstedts definition av motivation har alla människor mer eller mindre 

motivation, det vill säga att innerst inne är alla människor motiverade och har en 

strävan efter ett meningsfullt liv57. Dessutom anser Revstedt att alla människor föds 

manifest motiverade vilket betyder att motivationen syns i handlingar utåt58. Revstedt 

menar därmed att motivationsarbete inte handlar om att göra omotiverade människor 

motiverade utan att få latent motiverade personer att åter bli manifest motiverade. 

Latent motivation som innebär att motivationen inte syns i handlingar utåt kan uppstå i 

barndomen om barnen inte känner att någon bryr sig om dem, då kan en negativ 

självbild lätt uppstå. I många fall leder den negativa självbilden till dåliga skolresultat 

eller avsaknad av nära relationer.59 Även Karin Taube poängterar detta i sin bok 

Läsinlärning och självförtroende60: 
 

Vi föds med en lust att lära, men denna drift kan dämpas om den kommer i konflikt 

med vår lust att värdera oss själva positivt.61  

 

                                                      
55 Revstedt. 
56 Imsen. 
57 Revstedt. 
58 Ibid.  
59 Revstedt. 
60 Taube, Karin (2007). Läsinlärning och självförtroende – psykologiska teorier, empiriska 
undersökningar och pedagogiska konsekvenser. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. 
61 Ibid. s. 46 
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Jenner beskriver tre samverkande faktorer för motivation. Den första faktorn är en inre 

som handlar om den egna drivkraften, vilket Jenner inte likställer med motivation 

eftersom man kan vara olika motiverad för olika saker. Elevens drivkraft bör även 

ställas i relation exempelvis till ett mål. Vilket för oss till den andra faktorn som innebär 

att varje individ strävar efter ett mål som kan röra sig om inre eller yttre faktorer. Den 

sista faktorn som samverkar för motivationen är personens självförtroende som har att 

göra med personens drivkraft och mål. Den inre drivkraften förstärks eller modifieras 

oavsett om målet uppnås eller inte.62  

 

Andra faktorer som påverkar elevens motivation är enligt Jenner värderingar och 

tidigare upplevelser samt andras förväntningar och elevens sociala relationer. Vidare 

anser Jenner att om målet ligger utom räckhåll så påverkas inte motivationen eftersom 

eleven känner att det ändå är något som de inte skulle klara av. Det är då viktigt att man 

som lärare sänker målen och anpassar undervisningen.63 Stensmo menar att eleverna 

måste känna att de äger målen för att kunna ta dem till sig och uppfatta de som 

angelägna, vilket hör till lärarens uppgift att hjälp eleverna med.64  

 

3.2.1 Sammanfattning av motivation 
 

Motivationsarbete strävar efter inre motivation medan betyg och belöningar ger 

uppmuntran till yttre motivation. Alla föds med motivation men på grund av dåliga 

upplevelser påverkas självbilden och motivationen blir latent. Elevens drivkraft 

påverkas även av andras förväntningar, sociala relationer och värderingar.  

 

3.3 Motivation i de tidigare åren 
 

I nedanstående avsnitt beskrivs elevernas förväntningar på skolan i de tidigare åren 

samt hur viktigt det är att eleverna får och behåller en positiv självbild. Vidare 

presenteras några av de många hjälpmedel som man kan använda sig av för att motivera 

elever. 

 

                                                      
62 Jenner. 
63 Ibid.  
64 Stensmo. 
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Beroende på elevernas ålder menar Brophy att motivationsarbetet skiljer sig åt, vilket 

framförallt beror på att de flesta eleverna startar skolan med entusiasm och förväntning 

på framgång. Vidare menar Brophy att studenterna efter ett tag börjar visa en 

försämring i attityd samt på en minskad nyfikenhet.65 Enligt Hidi och Harackiewicz 

visar studier att intressen och attityden för skolan ändras när barn blir äldre66.  

 

Taube menar att när eleverna börjar skolan är det vid sidan av föräldrarna även lärare 

och kamrater som är betydelsefulla och deras attityder påverkar barnens 

självförtroende. En annan faktor som påverkar är huruvida läraren tillhandahåller ett 

inlärningsvänligt klassrumsklimat med en positiv atmosfär.67 

 

Trygghet är enligt Jenner en viktig punkt för pedagogen att tillfredsställa för att 

eleverna skall ”våga vilja”68. Egidius menar även att det är viktigt att läraren fungerar 

som en inspirationskälla till eleven, då eleven själv skall få bilda sig en egen 

uppfattning69. Brophy menar att lärarens personlighet och uppträdande i klassrummet 

kan vara det mest betydelsefulla hjälpmedlet för motivationsarbetet70. Viktigt för 

eleverna är också att läraren ger förstålig och korrekt information samt är vänliga och 

sakliga enligt Lundgren och Lökholm71. 

 

Enligt Imsen är datorn ett lämpligt hjälpmedel inom specialundervisning och den 

lämpar sig även i andra pedagogiska syften. Vidare menar Imsen dock att datorn inte 

själv har någon kunskap och resultatet blir därför bäst när datorn används som ett 

komplement till den ordinarie undervisningen72.  

 

En del barn kommer enligt Taube med positiva förväntningar på skolan medan andra 

barn redan har en bild av att de kommer att misslyckas. Dock menar Taube att en del av 

barnen som kommer med positiva förväntningar mister en del av sitt självförtroende 

och sin lust att lära redan efter första skolåret. Anledningen till detta är att de för första 

gången börjar jämföra sitt intellekt med jämnåriga och upptäcker att de själva är 

                                                      
65 Brophy. 
66 Hidi och Harackiewicz. 
67 Taube. 
68 Jenner. 
69 Egidius. 
70 Brophy. 
71 Lundgren och Lökholm. 
72 Imsen. 
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långsammare och ofta har fel. När eleven ideligen stöter på misslyckanden i livet menar 

Taube att självbilden tar skada och eleven försöker rädda självkänslan framför att känna 

lust att lära. För att undvika att självbilden skadas ska man som lärare undvika att ge 

eleverna för svåra uppgifter. Om självförtroendet skadas för mycket är det svårt att 

motivera eleverna eftersom de då gett upp tron på att det finns någon hjälp för dem, 

vilket många speciallärare även har vittnat om.73 

 

3.3.1 Belöningar i klassrummet 
 

I detta avsnitt tas belöningar upp eftersom vi anser att det har stor betydelse för denna 

uppsats då belöningar påverkar elevers motivation.  

 

De flesta lärare vill belöna sina elever för att bygga upp ett positivt förhållande till 

eleven samt uppmuntra och stödja lärandet74: 

 
Rewards can act as motivators only for those students who believe that they have a 

chance to get the rewards if they put forth reasonable effort.75 

 

Enligt Lundgren och Lökholm är beröm motivationshöjande och en sorts belöning som 

stärker elevens självkänsla76. Stensmo beskriver beröm utifrån Dreikurs med att det är 

läraren som gör eleven beroende av beröm. Däremot menar Dreikurs att uppmuntran 

leder till en självständig och ansvarstagande elev77.  
 

3.3.2 Samarbete 
 

Föräldrarna har enligt våra antaganden ett stort inflytande på sina barn och deras 

motivation till skolan och lärandet. Därför är ett gott samarbete mellan skola och hem 

viktigt redan från början.   

 

                                                      
73 Taube. 
74 Brophy. 
75 Ibid. s. 111    
76 Lundgren och Lökholm. 
77 Dreikurs i Stensmo. 
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Britta Liljegren framhåller i sin bok Elever i svårigheter78 vikten av ett samarbete 

mellan familj och skola, då man gemensamt under en lång tid kommer att arbeta för 

elevens utveckling. Liljegren menar vidare att många föräldrar har negativa upplevelser 

från skolan och för då över dessa tankar till sina barn. Skolans uppgift är därför att 

uppmärksamma och observera detta arv och försöka skapa ett positivt samarbete med 

föräldrarna i tidig ålder.79  

 
3.4 Vad står det i styrdokumenten? 
 

Skolans styrdokument benämner inte begreppet motivation men det finns andra faktorer 

som nämns i dokumenten exempelvis; trygghet och inflytande, som vi kommer koppla 

till vårt material längre fram i uppsatsen.    

 

Inledningsvis beskrivs det i Lpo94 att det är viktigt att skolan framhåller vilka mål som 

förväntas uppnås och vilka krav som ställs på eleverna och deras vårdnadshavare.80 

SOU 1992:94 nämner även de att det är viktigt att eleverna, föräldrarna och andra som 

är delaktiga i skolans verksamhet får samverka när det gäller ansvar och inflytande i 

skolan81. Vidare framhåller Lpo94 att det även är viktigt att skolorna klargör normer 

och regler för att få ett gott samarbete med hemmen82:  
 

Alla som arbetar i skolan skall 

• samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla 

innehåll och verksamhet.83 

 

Lpo94 påpekar dessutom vikten av att eleverna skall få kunskaper och erfarenheter 

genom att använda sig av olika uttrycksformer, exempelvis genom teater, musik och 

bild. Det ligger på lärarens ansvar att se till att eleverna får uttrycka sig med hjälp av så 

många arbetsformer som möjligt84.   

 

                                                      
78 Liljegren, Britta (2000). Elever i svårigheter – Familjen och skolan i samspel. Lund: Studentlitteratur.  
79 Ibid.  
80 Lpo94. 
81 SOU 1992:94. 
82 Lpo94. 
83 Ibid. s. 16 
84 Lpo94. 
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Att eleverna utvecklar tillit till sina egna förmågor är något som poängteras i Lpo94 för 

att ge eleverna lust att lära samt skapa en egen vilja till lärande. Något som skolan också 

har i uppgift är att sträva efter är att varje elev skall känna sig trygg.85 Det betonas även 

i Lpo94 att man som lärare skall utgå från varje enskild elevs behov, erfarenheter och 

förutsättningar samt stimulera och ge elever med svårigheter särskilt stöd86.  
 

Utifall man arbetar med utgångspunkt i varje elevs erfarenhet menar SOU 1992:94 att 

det finns en möjlighet att man kan komma att underskatta det eleverna lär sig i skolan. 

Vidare menar SOU 1992:94 att skolans uppgift är att ge eleverna kunskaper som de inte 

kan få utanför skolan.87  

 

Med tanke på den vardagliga kontakten med informationsteknologi som elever stöter på 

i form av musik, film och dataspel, kan ett möte mellan elevernas och skolans kultur bli 

svårt att få till stånd enligt SOU 1992:94. En orsak till detta är att skolan ser på 

informationsteknologi som mindre värd och skadlig för eleverna. Ytterligare en orsak 

som SOU 1992:94 nämner kan vara att lärarna tidigare haft en expertroll men att 

eleverna nu har blivit experter på ett område88: 
 

/…/ dvs. det är svårt att annat än för en kort stund låta elever vara experter på ett 

område och själv inta rollen som handledare och katalysator.89 

 

Efterhand som skolan utvecklats har det i enlighet med SOU 1992:94 tillförts fler och 

fler uppgifter som skolan och lärare skall ta ansvar för, dock tas inga uppgifter bort från 

lärarens ansvar. Detta beror enligt SOU 1992:94 på att skolan är decentraliserad och ett 

ökat ansvar på kommunalt självbestämmande har tillkommit.90  

 
3.4.1 Sammanfattning av styrdokumenten 
 

Redan under de tidigare åren i skolan är det viktigt att man som lärare börjar bygga upp 

elevens självförtroende. Vidare är det viktigt att skapa en trygghet för eleverna där de 

får utöva inflytande samt ha ett varierande arbetssätt. Styrdokumenten poängterar även 

                                                      
85 Lpo94. 
86 Ibid. 
87 SOU 1992:94. 
88Ibid. 
89 SOU 1992:94. s. 70 
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att en samverkan mellan alla inblandade parter är relevant för att alla skall vara 

delaktiga. Avslutningsvis påvisar styrdokumenten att skolpersonalen är negativt inställd 

till informationsteknologi eftersom detta förhindrar deras expertroll.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           
90Ibid. 



21 

 

4. Metod 
 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera vilka metoder vi har använt oss av i 

studien samt vårt urval med lärarpresentationer. Vidare beskriver vi hur vi har 

genomfört studien och vilka hänsynstaganden som gjorts. Vi kommer även beskriva hur 

vi har bearbetat våra data samt vilka problem som uppstått under arbetets gång. Vi 

avslutar med en metoddiskussion där vi behandlar våra tankar kring vår metod i stort.    

 

4.1 Metodval 
 

Vi har använt oss av både kvalitativa och kvantitativa metoder i vår undersökning. I 

följande avsnitt kommer vi att presentera de båda forskningsmetoderna. Avslutningsvis 

motiverar vi hur det kommer sig att vi har valt att använda oss av både kvalitativa och 

kvantitativa metoder. 

 

4.1.1 Kvantitativ forskning 
 

Kvantitativ forskning handlar enligt Bryman i Samhällsvetenskapliga metoder 91 om en 

insamling av siffror till exempel i form av en enkätundersökning. Forskningen är av ett 

deduktivt slag, det vill säga den utgår från idéer som kommer från tidigare teorier. 

Forskningens syn på verkligheten är enligt Bryman objektivistisk och är alltså 

oberoende av andra. Kvantitativ forskning går ut på att man kvantifierar informationen 

det vill säga omvandlar den till siffror.92  

 

4.1.2 Kvalitativ forskning 
 

Till skillnad från den kvantitativa forskningen inriktar sig inte den kvalitativa 

forskningen på siffror utan enligt Bryman mer på ord till exempel via intervjuer och 

observationer. En annan skillnad är att den kvalitativa forskningen är induktiv det vill 

säga den utgår från själva praktiken. Den är tolkningsinriktad och ligger på en 

                                                      
91 Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 
92 Ibid. 
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förståelse av den sociala verkligheten beroende på hur man som deltagare tolkar den. 

Med andra ord är kvalitativ forskning beroende av vad andra människor skapar.93  
 

4.1.3 Vårt val av enkät och intervju 
 

Vid våra intervjuer använde vi oss av en semi-strukturerad intervjuform94 vilket ingår i 

den kvalitativa forskningen. Vi har därmed använt oss av en intervjuguide95 med öppna 

frågor96 för att få med så mycket som möjligt av lärarnas tankar. En annan fördel är 

enligt Bryman att man med öppna frågor inte leder respondenternas tankar i en viss 

riktning.97  

 

Vi valde att genomföra en enkätundersökning med slutna frågor98 med eleverna, vilken 

kommer att redovisas kvantitativt. valde vi att genomföra med eleverna, vilken kommer 

att redovisas kvantitativt. Det är enligt Bryman lättare för respondenten att besvara och 

förstå slutna frågor99. Vi valde att genomföra en enkätundersökning för att nå ett större 

antal respondenter och därmed sparade vi en hel del tid. För att vi skulle få ta del av 

elevernas tankar hade alla frågor ett svarsalternativ där de själva kunde skriva sina egna 

tankar om frågan. Detta är enligt Bryman en lösning när respondenten vill förmedla 

svar som inte finns som svarsalternativ100. Bryman påpekar att det är billigare att 

administrera enkäter101 vilket är till vår fördel då vi har en geografisk spridning på våra 

respondenter. Bryman nämner också att intervjuarens påverkan på respondenten 

minskar i samband med en enkätundersökning.102 

 

Sudman och Bradburns studier på enkäter i Bryman tyder på att enkäter fungerar bättre 

då respondenterna kan ha svårt att uttrycka sig. Respondenterna kan rent av dra sig för 

att berätta om sådant som kan väcka ängslan103. 

  

                                                      
93 Bryman. 
94 Detta innebär enligt Bryman att en intervjuare ställer ett antal frågor utifrån en generellt hållen 
intervjuguide med allmänt formulerade frågor.  
95 Se bilaga 1 
96 Detta innebär enligt Bryman att respondenten inte får några svarsalternativ vid en enkät eller intervju.  
97 Bryman. 
98 Detta innebär enligt Bryman att respondenten ställs inför svarsalternativ vid en enkät eller intervju.  
99 Bryman. 
100 Ibid. 
101 Bryman. 
102 Ibid.  
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4.2 Urval    
 

I vårt urval har vi utgått ifrån elever och lärare på tre skilda skolor i olika städer i södra 

Sverige. Vi valde att genomföra intervjuerna med tre lärare samt två speciallärare. 

Enkäterna genomförde vi i de utbalda klasser, vilket blev totalt 53 elever. De tillfrågade 

eleverna går i samma årskurs det vill säga i årskurs två. Vårt val baseras på att vi har 

haft tillgång till dessa lärare och elever under vår utbildning, vilket Bryman benämner 

som ett bekvämlighetsurval. Då väljer man inte slumpmässigt utan på tillgänglighet. 

Man delar in tillgängligheten efter exempelvis ålderskategori eller geografisk 

spridning.104 

 

4.2.1 Lärarpresentation 
 

I resultatdelen har lärarna och speciallärarna avidentifierats och vi väljer att använda 

namnen Camilla, Therese, Katarina, Gudrun och Sonja. Vi har valt att namnge lärarna 

och speciallärarna eftersom det hjälper oss och förhoppningsvis er som läsare att 

urskilja respondenterna i resultatet.  

 

Camilla har varit verksam inom läraryrket i sju år men tog sin grundskolelärarexamen 

år 1997 efter tre och ett halvt års studier. I början av sin karriär arbetade Camilla som 

speciallärare i år ett till sex, dock endast i en termin. Andra terminen arbetade Camilla i 

en integrerad klass i år fyra-sex. Nu arbetar Camilla i en årskurs två där hon säger att 

hon trivs allra bäst.  

 

Therese tog sin grundskolelärarexamen från lärarhögskolan år 1995. Utbildningen var 

på tre och ett halvt år. Nu arbetar Therese i en årskurs två och hon har endast arbetat i 

årskurs ett till tre. 

Katarina har arbetat som lärare i cirka 30 år och tog lågstadielärarexamen 1973. Denna 

utbildning var på två och ett halvt år. Katarina arbetar just nu med en årskurs två men 

även en del timmar i årskurs fyra och sex där Katarina tidigare har arbetat. 

  

                                                                                                                                                           
103 Sudman i Bryman 
104 Ibid. 
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Gudrun har arbetat inom yrket i cirka 35 år och även då var utbildningen på två och ett 

halvt år. Gudrun har två olika examina, en speciallärarexamen och en 

lågstadielärareexamen. Innan Gudrun blev speciallärare arbetade hon i årskurs ett till 

tre. 1987 fick hon sin speciallärarexamen och har sedan dess arbetat som speciallärare 

inom samma årskurser. 

 

Sonja har arbetat inom verksamheten i cirka 40 år och har varit speciallärare i 38 år. År 

1978 tog hon sin examen som speciallärare men hade tolv år tidigare tagit sin 

lågstadieexamen, som var på två och ett halvt år. Sonja arbetar nu i huvudsak med 

elever ifrån förskoleklass upp till årskurs fyra. 

 

4.3 Genomförande av enkäter och intervjuer 
 

Vi sammanställde vår pilotstudieenkät105 med öppna frågor som vi ansåg vara relevanta 

för arbetet. Denna enkät delade vi sedan ut till fem elever som inte tillhörde någon av 

de tre klasserna, i en så kallad pilotundersökning. Enligt Bryman gör man en 

pilotundersökning för att säkerställa att de valda frågorna fungerar eftersom man inte 

kan vara delaktig och kommentera de problem och oklarheter som kan dyka upp106.  

 

När vi fått in enkäterna i pilotundersökningen analyserade vi dem för att ha en 

möjlighet att omformulera samt göra de redigeringar som vi ansåg krävdes. I den 

omformulerade enkäten107 använde vi oss av slutna frågor till skillnad från tidigare. 

Enkätfrågorna har vi försökt att anpassa till elevernas ålder och valde därför att inte 

använda begreppet motivation utan istället använda begreppen intresse, trivs, roligt 

etcetera. Vi lade även till många frågor som vi efter pilotundersökningen ansåg vara 

nödvändiga för att få ett bredare perspektiv på elevernas tankar. En orsak till att vi 

omformulerade från öppna till slutna frågor var att vi ansåg att slutna frågor skulle 

underlätta med tanke på elevernas ålder. 

 

Enkätundersökningen genomfördes i samband med vår verksamhetsförlagda utbildning. 

Vi delade ut enkäterna till eleverna som fick ta med den hem och fylla i. Eleverna fick 

en veckas marginal för att de skulle kunna besvara den när de hade möjlighet, vilket 

                                                      
105 Se bilaga 2a+2b  
106 Bryman. 
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även Bryman beskriver som en fördel med enkäter108. Sedan skulle enkäterna tas med 

tillbaka till skolan för att vi skulle kunna samla in dem. 

 

Intervjuerna valde vi att genomföra i början av vårt skrivande eftersom vi båda ville 

deltaga vid samtliga intervjuer. Vid intervjutillfällena antecknade en av oss på dator och 

den andra agerade intervjuaren. Vi använde en intervjuguide109 som direkt rörde 

området motivation till skillnad från enkätfrågorna där begreppet inte förekom. 

Intervjuerna genomfördes i respektive lärares klassrum med undantag av två intervjuer 

som skedde i skolans bibliotek. Alla intervjuer genomfördes i avskildhet och i vad vi 

anser vara en pedagogisk miljö eftersom det är den plats de arbetar på. Vi började alla 

intervjuer med att ställa uppvärmningsfrågor i form av personliga fakta frågor110 för att 

sedan fortsätta intervjun med faktafrågor rörande informanter111 112.   

 

4.3.1 Etiska överväganden  
 

Ett informationsblad113 med vårt syfte och etiska överväganden skickades ut till den 

klasslärare vars klass vi inte vistades i under vår verksamhetsförlagda utbildning. 

Vi skickade även ut ett föräldrabrev114 med liknande formuleringar till vardera klass. 

Då eleverna är under 15 år är det viktigt att informera och be föräldrarna om tillåtelse, 

Bryman benämner detta som ett samtyckeskrav115.  Vi har även tillgodosett vad Bryman 

kallar informationskravet116 då vi meddelat vårt urval om studiens syfte samt att det var 

frivilligt att deltaga.  Konfidentialitetskravet117 innebär att vi meddelat både föräldrar, 

lärare och elever att deras namn inte kommer att avslöjas i studien. Bryman skriver 

även om nyttjandekravet118 vilket går ut på att vi som forskare skall informera 

respondenterna att svaren endast kommer att användas i vår studie. Även vid 

intervjuerna har vi tillgodosett de krav som vi nämnt ovan. 

                                                                                                                                                           
107 Se bilaga 3a+3b+3c 
108 Bryman.  
109 Se bilaga 1 
110 Går enligt Bryman ut på att respondenten ger personlig information, exempelvis ålder, yrke och 
dylikt.  
111 Låter enligt Bryman respondenten berätta om andra individer och deras beteende. I vårt fall eleverna. 
112 Bryman. 
113 Se bilaga 4 
114 Se bilaga 5+6+7 
115 Bryman. 
116 Ibid.  
117 Bryman. 
118 Ibid. 
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 4.4 Databearbetning 
 
Vi beskriver i följande två avsnitt hur vi under studiens gång har bearbetat de 

kvalitativa och kvantitativa delarna i vår studie. 

 

4.4.1 Kvalitativ databearbetning  
 

Vid bearbetningen av vår kvalitativa data har vi inspirerats av en så kallad grounded 

theory119 som Strauss och Corbin beskriver i Bryman. Analyserna utgår ifrån data som 

samlas in systematiskt och analyseras under forskningsprocessen. Insamlingen av data 

och analysen av den sker parallellt och i en växelverkan med varandra.120  

 

Vi har under tidens gång omvärderat de data vi har samlat in vilket även Bryman 

beskriver ingår i en kvalitativ databearbetning121.  

 
4.4.2 Kvantitativ databearbetning  
 

Vi har använt oss av en så kallad frekvenstabell som innebär att man visar på antalet 

personer samt den procentuella andelen som har svarat på svarsalternativen122. Därefter 

har vi valt att sätta in den procentuella siffran i ett stapeldiagram för att underlätta för 

läsaren.  

 

4.5 Metodproblem 
 

Ett problem som vi upplevt var att vi vid enkätundersökningen inte kunnat ställa 

uppföljningsfrågor då vi ibland skulle vilja ha gjort det. Enligt Bryman är detta en av 

nackdelarna med enkäter123. 

 

Ytterligare ett problem som vi upplevt var begränsningen av tiden vilket i sin tur har 

lett till att vi har fått begränsa antalet intervjuer.  

4.6 Metoddiskussion 

                                                      
119 Bryman.  
120 Strauss och Corbin i Bryman.  
121 Ibid. 
122 Bryman.  
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I vår undersökning har vi valt att använda oss av både en kvantitativ och en kvalitativ 

forskningsmetod. En orsak till det är att vi anser att lärare har lättare att formulera sig 

och har därför enklare att besvara öppna frågor i intervjuform till skillnad från en elev i 

årskurs två. Därav anser vi att slutna frågor i enkät passar eleverna bättre eftersom vi 

menar att de har svårare att uttrycka och formulera sig. En annan orsak till att vi valde 

enkäter just till eleverna är att vissa frågor kan vara känsliga för eleverna att besvara. 

Ett exempel på det är frågan om vad som gör att eleven trivs eller inte i skolan, där man 

som svarsalternativ kan välja en lärare eller en klasskamrat. Eftersom vi själva var 

lärare i två av klasserna under tiden för studien kan det enligt vår uppfattning leda till 

att eleverna skulle kunna känna sig illa till mods. Eleverna skulle exempelvis då behöva 

tala om för oss att det var vi eller någon annan skolpersonal som var orsaken till att de 

inte ville gå till skolan.  

 

Vi anser att respondenternas närliggande miljö och sociala omgivning kan påverka 

respondentens tolkning av frågorna. För att motverka denna påverkan har vi valt en 

geografisk spridning på vårt urval. En annan faktor som vi tror motverkade att eleverna 

blev påverkade av sina kamrater var att de fick ta med enkäten hem för att svara enskilt 

på den. Som vi tidigare nämnt har vi gjort ett bekvämlighetsurval vilket inte hade varit 

ett alternativ om vi varit i olika årskurser under vår verksamhetsförlagda utbildning. 

  

Orsakerna som påverkade att vi valde elever som inte innefattar vårt slutliga urval till 

pilotstudien var bland annat för att motverka ”enkättrötthet” som skulle kunna leda till 

oönskat bortfall. Ytterligare ett problem är enligt vår uppfattning att eleverna mellan 

pilotstudien och den omformulerade enkäten kunde komma att ändra sina svar. 

Resultatet av pilotstudien ledde till att vi fick hjälp med vilka svar som kunde tänkas 

komma och kunde då skapa svarsalternativ till enkäten utifrån de svaren.  

 

Vårt bortfall i studien blev endast fem elever. Den höga svarsfrekvensen kan enligt vår 

uppfattning bero på att eleverna upplevde frågorna som relevanta och det kan vara en 

anledning till att eleverna var motiverade till att svara på enkäten.  

                                                                                                                                                           
123 Ibid.  
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5. Resultat 
 

I nedanstående avsnitt kommer vi att redogöra för det resultat som vi har kommit fram 

till i vår studie. Vi kommer först presentera enkätresultatet med hjälp av diagram för att 

sedan presentera intervjuresultatet i löpande text. 

 

5.1 Enkätresultat 
 
Vi har valt att presentera resultatet från enkätundersökningen i form av diagram vilket 

Bryman benämner som en av de vanligaste metoderna för att presentera kvantitativa 

data124. Bryman beskriver även att diagrammens fördel är att de är lätta att tolka och 

förstå125, vilket var en anledning till att vi valde just stapeldiagram. Vi har utgått ifrån 

Sven Hartmans bok Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter126 när vi har 

konstruerat stapeldiagrammen. Fördelar med diagram enligt Hartman är att man 

koncentrerar informationen, strukturerar och levandegör resultatet127. Vidare skriver 

Hartman att stapeldiagram är den lämpligaste metoden när man ska redovisa frekvenser 

i procent och precis som Bryman skriver menar även Hartman att de är lätta att 

förstå128: 

 
En bild säger mer än tusen ord.129 

 

Eleverna har haft chansen att välja flera svarsalternativ på frågorna och resultatet 

kommer därför att bli över hundra procent, vilket innebär att en del frågor har fler än 48 

svar. Genomgående i enkätresultat kommer vi att ge en beskrivning i form av text före 

varje diagram för att sammanfatta resultatet av varje enkätfråga.  

 

 

 

 

 
                                                      
124 Bryman. 
125 Ibid.  
126 Hartman, Sven (2003). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Stockholm: Natur och 
Kultur. 
127 Ibid.  
128 Hartman. 
129 Ibid. s. 102 



29 

 

Följande diagram visar balansen mellan flickor och pojkar som deltagit i vår 

undersökning. Resultatet visar att det var en jämn fördelning mellan de båda könen.  

 

 
Figur 2. Stapeldiagram som visar hur många procent flickor samt 

pojkar som deltagit i enkätundersökningen. 

 

I följande diagram kan man se att de flesta eleverna kommer till skolan för att de vill 

lära sig.  

 

 
Figur 3 . Stapeldiagram som visar olika anledningar till att eleverna 

går till skolan. 
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Resultatet i nedanstående diagram visar att merparten av eleverna anser att det som de 

lär sig i skolan är till nytta i framtiden och för att kunna klara sig även utanför skolan.  

 

 
Figur 4. Stapeldiagram som visar när eleverna anser att de har användning  

för det de lär sig i skolan. 

 

Nedan framgår att det inte är några större skillnader mellan de olika svarsalternativen. 

Det är med andra ord flera alternativ som lyfts fram som orsaker till att eleverna vill 

lära sig. Eleverna nämner även under svarsalternativet annat att de vill lära sig eftersom 

de i framtiden vill få ett bra jobb.  

 

 
Figur 5. Stapeldigram som visar orsakerna till att eleverna vill lära sig. 
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Det flesta eleverna i årskurs två läser sig till sina kunskaper men att många även vänder 

sig till läraren för att få svar på sina frågor. På svarsalternativet annat nämner eleverna 

bland annat att de även frågar sina föräldrar samt lyssnar på läraren. Som förslag på 

böcker så föreslår de uppslagsböcker eller faktaböcker.  

 

 
Figur 6. Stapeldiagram som visar hur eleverna går tillväga för att lära sig. 

 

Följande diagram visar på att de flesta eleverna trivs i skolan på grund av sina 

kompisar. Vidare visar diagrammet att eleverna trivs eftersom de får lära sig nya saker. 

Ett annat alternativ är för att det gör roliga saker under lektioner och på raster.  

 

 
Figur 7. Stapeldiagram som visar vad det är som gör att eleverna trivs  

i skolan. 
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Bråk och konflikter är största orsaken till att eleverna inte trivs i skolan. Det är få elever 

som lyfter fram lärare eller andra elever som orsaken till att de inte trivs. Alternativa 

svar är bland annat att det inte finns en orsak till att eleven inte trivs i skolan eftersom 

eleven trivs. 

 

 
Figur 8. Stapeldiagram som visar vad som gör att eleverna trivs mindre bra i skolan. 

 

Eleverna finner inte att det är lättare att lära sig i skolan om de får vara med att 

bestämma. Det är dock viktigt att läraren kan förklara på ett bra sätt samt att det är lugnt 

i klassrummet. På svarsalternativet annat nämns att det är lätt att lära sig när det är 

något som är enkelt i skolan. 

 

 
Figur 9. Stapeldiagram som visar när eleverna anser att det är lätt att lära sig skolan. 
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Eleverna menar att det är svårast att lära sig när man arbetar med något som eleverna 

inte förstår. Ett alternativt svar är att eleverna anser det svårt att lära sig när de inte vill. 

 

 
Figur 10. Stapeldiagram som visar när eleverna anser att det är svårt att  

lära sig i skolan. 

 

Eleverna frågar en lärare om något är svårt att lära sig. På svarsalternativet annat svarar 

eleverna att de brukar öva mycket för att lära sig något som de själva anser svårt. 

 

 
Figur 11. Stapeldiagram som visar vad eleverna gör när de har svårt att lära sig i skolan. 
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Majoriteten av eleverna tycker det är roligt i skolan. 

 

 
Figur 12. Stapeldiagram som visar svar på påståendet:  

”Jag tycker det är roligt i skolan”. 

 

Majoriteten av eleverna håller med om att det är roligt att lära sig.  

 

 
Figur 13. Stapeldiagram som visar svar på påståendet:  

”Jag tycker det är roligt att lära mig”. 
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Inga elever anser att det är helt ointressant att lära sig. Dock har en del elever valt att de 

är osäkra på om de äte intresserad av att lära sig.  

 

 
Figur 14. Stapeldiagram som visar svar på påståendet: 

 ”Jag tycker det är intressant att lära mig”. 

 

De flesta eleverna håller med om att lärarna uppmuntrar dem till att vilja lära sig.  

 

 
Figur 15. Stapeldiagram som visar svar på påståendet: 

 ”Jag tycker att lärarna uppmuntrar mig till att vilja lära mig saker”. 
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5.1.1 Sammanfattning av enkätresultat 
 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att: 

• elever går till skolan för att lära sig.  

• eleverna går också till skolan eftersom det är till nytta för dem i framtiden.  

• orsakerna till att eleverna går till skolan varierar mellan att de anser att det 

är roligt, för att bättra på sina kunskaper eller för att klara sig i de högre 

årskurserna.  

• eleverna inhämtar sina kunskaper främst genom att läsa i böcker.  

• det finns många olika anledningar till att eleverna trivs i skolan.  

• de faktorer som gör att eleverna inte trivs i skolan beror till stor del på bråk 

och konflikter.  

• det som tyder på att eleverna har lätt för att lära sig i skolan är när läraren 

bland annat förklarar på ett bra sätt dock anser eleverna att det är svårt att 

lära sig när det är något som de inte förstår. 

• när eleverna anser sig ha svårt för skolarbetet frågar de gärna en lärare eller 

en klasskamrat. 

•  eleverna tycker till stora delar att det är roligt och intressant i skolan samt 

att de gärna vill lära sig saker. 
  

5.2 Intervjuresultat 
 

Här nedan följer resultatet från intervjuerna med lärarna. Vi har valt att presentera 

resultatet under ett antal teman; skolan och lärarens motivationsarbete, att motivera 

elever som har svårigheter, samarbete mellan involverade vuxna, svårmotiverade 

elever samt att ta hänsyn till alla elevers behov. Vi har valt att skilja på att motivera 

elever med svårigheter samt svårmotiverade elever. Med svårmotiverade elever menar 

vi elever som för stunden är svåra att motivera. Vad det gäller eleverna med svårigheter 

syftar vi till elever som har det svårt med skolarbetet och som exempelvis går till 

speciallärare. 
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5.2.1 Skolpersonalens motivationsarbete  
 

Camilla motiverar sina elever till lärande genom att berätta varför de skall kunna olika 

saker, genom att tala om för eleverna att man kan ha nytta av sina kunskaper både i 

vardagslivet och i framtiden. Vilket även Therese påtalar: 

 
Vi är vuxna och vi vet vad ni behöver kunna och ha med er i livet. Det 

verkar kanske meningslöst men det är faktiskt viktigt. (Therese) 

 

Dock tror inte Camilla att man behöver motivera eleverna lika mycket i de tidigare åren 

utan att de är mer motiverade att lära sig där, vilket även Katarina anser. En faktor som 

enligt respondenterna påverkar eleverna att komma till skolan är huruvida eleverna blir 

bemötta och känner sig välkomnade av lärare och annan skolpersonal. Gudrun betonar 

att:  

 
Motivation för barn är när det är inspirerande och roligt. När de 

känner sig välkomna och förväntar sig något positivt. (Gudrun) 

 

Flertalet av respondenterna menar att det är betydelsefullt för eleverna att ha roligt i 

skolan eftersom det i sin tur motiverar eleverna till att komma till skolan. En respondent 

menar även på att elever i de tidigare åren fortfarande tycker att det är roligt att gå i 

skolan och det blir då en motivation i sig. Det krävs trots allt att läraren har en 

varierande och rolig undervisning. Det är endast Therese som nämner att det som gör att 

eleverna kommer till skolan är för att de lär sig något: 

 
Eleverna måste även känna att de lär sig något, få en chans att ställa 

frågor och berätta om sina tankar. (Therese) 
 

En del respondenter anser att det är viktigt att eleverna trivs i skolan och de tror att det 

kan underlätta om de känner sig trygga. De tror att tryggheten kan komma genom att 

eleverna har kompisar i skolan samt att det finns fasta rutiner under deras skoldag. 

Sonja anser att det är viktigt att läraren låter eleverna själva reflektera över vad de 

behöver bli bättre på. Det är enligt Therese även viktigt att man som lärare gör att 

eleverna känner sig sedda och att man skapar en trygghet för dem. Att man som lärare 
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visar att man själv trivs i skolan är även det en viktig faktor som påverkar eleverna att 

komma till skolan. Sonja framhåller att: 

 
Det är viktigt att eleverna känner sig trygga och trivs i skolan 

och att lärarna visar att de trivs med sitt yrke för att motivera 

eleverna att komma dit. (Sonja) 

 

Som lärare anser respondenterna att man bör vara lyhörd, entusiastisk, flexibel, positiv 

och ärlig för att påverka eleverna. En annan aspekt som påverkar elevernas inställning 

till lärande är lärarnas förhållningssätt: 
Tycker man som lärare att det är roligt tycker även eleverna det är 

roligt. (Camilla) 

 

Det är viktigt att man som lärare varierar arbetssätten så eleverna får använda sig av 

alla sinnen enligt flera av våra respondenter. Therese nämner även att en viktig aspekt 

av lärandet är att uppgifterna känns meningsfulla och utmanande men det är även 

viktigt att eleverna får känna att de lyckas och att de förbättrar sig: 

 
Barnen vill ha en utmaning i uppgifterna som triggar dem till 

nyfikenhet. Det ska vara roligt och de skall känna att de lyckas, klarar 

saker och förbättrar sig. De måste även känna att arbetet är 

meningsfullt. (Therese) 

 

De hjälpmedel som respondenterna klargör att de använder sig av i sitt 

motivationsarbete med eleverna är datorn som eleverna använder till bland annat 

mattespel och att skriva brev. Flera respondenter nämner att de även brukar använda sig 

av teater och dramatisering som hjälpmedel. Camilla nämner att hon använder sig av 

lugn musik för att skapa arbetsro men hon upplever även att en del elever blir 

motiverade till att arbeta när de lyssnar på musik. För att verklighetsanknyta skolarbetet 

för eleverna använder sig en del respondenter av konkret material exempelvis pengar, 

ordlekar, kort etcetera. Therese använder även belöningar för att motivera eleverna i 

skolan: 

 
Jag använder mig av belöningar, vilket jag anser är viktigt. 

Exempelvis låter jag eleverna gå ut tidigare på rast eller ger de 

klistermärken eller liknande. (Therese) 
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Flertalet av respondenterna poängterar att det är mycket sällan eleverna i de tidigare 

åren ifrågasätter varför de skall göra en viss sak. Men om de skulle göra det försöker 

respondenterna lösa problemet genom att förklara nyttan med ämnet samt genom att ge 

konkreta exempel. De framhäver även att det är viktigt att man i förebyggande syfte 

förklarar kraven som ställs på eleverna och vad målet med uppgiften är.  

 

5.2.2 Att motivera elever som har svårigheter 
 
När det gäller att motivera elever med svårigheter poängterar båda speciallärarna vikten 

av ett gott samarbete mellan lärare, föräldrar och elev. Sonja påpekar följande: 

 
Jag samarbetar med föräldrarna för att få eleven att känna att flera 

vuxna samarbetar för att hjälpa honom eller henne. (Sonja) 

 

Camilla försöker se till att eleverna får den hjälp de behöver genom att ta hjälp av 

speciallärare och ”svenskatvålärare”, vilket även Katarina uppger att hon gör vid behov. 

Camilla försöker även hitta konkret material att arbeta med och hitta anpassade 

läromedel, eftersom Camilla anser att:  

 
Det ska vara så de känner att de klarar uppgifterna och att de lyckas. 

(Camilla) 

 

Therese beskriver hur lärarna numera involverar eleverna i samtalen mellan lärare och 

speciallärare. Det anses viktigt eftersom eleven skall känna att läraren också är delaktig 

i det som sker även om eleven går hos specialläraren. Therese menar: 

 
Informationen ska inte gå mellan de vuxna. (Therese) 

 

Eftersom elever med svårigheter ofta måste upprepa olika övningar mer jämfört med 

andra elever anser Camilla att det är viktigt med ett varierande arbetssätt och att 

eleverna arbetar med något som de anser vara av värde för dem. Katarina tror inte att 

elever med svårigheter förstår varför de måste kunna en del saker och därför anser hon 

att det är bra att man utgår från elevens egna intressen: 
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/…/ exempelvis om en elev gillar hästar kan man låta hela 

undervisningen kretsa kring det genom att låta eleven läsa och skriva 

om hästar. Låt allt kretsa kring elevens intresse. (Katarina) 

 

Katarina beskriver här hur hon i undervisningen arbetar med utgångspunkt i elevernas 

intresse och vad de är bra på, genom att använda sig av ämnen som tilltalar eleverna och 

som de känner sig trygga med. 

 
5.2.3 Samarbete mellan involverade vuxna 
 

Gemensamt för flera respondenter är att de anser att det är viktigt att föräldrar och 

vuxna i elevens omgivning motiverar eleverna att gå till skolan genom att tala positivt 

om den. Dessutom anser Sonja att elever blir omedvetet motiverade till lärande om de 

har intresserade vuxna omkring sig som uppmuntrar till lärande. 

 
Du har svårt med läsning men det ska du och jag fixa tillsammans, 

eller hur? (Sonja) 

 

Sonja försöker i ovanstående citat förklara hur hon tillsammans med eleven tar sig an 

ett problem som uppstår i undervisningen. Vidare berättar hon att om eleven förstår att 

det finns fler vuxna som är engagerade i problemet blir eleven motiverade till att hitta 

en lösning.  

 

Camilla nämnde att det är viktigt att man har föräldrarna med sig för att på så sätt 

kunna tillgodose elevernas alla behov.  

 

5.2.4 Svårmotiverade elever 
 

Flera respondenter menar att det är svårast att motivera elever till skolarbete när 

eleverna har bestämt sig för att de inte vill. Respondenterna anser då att det inte finns så 

många hjälpmedel att ta till. Camilla hävdar även att det är svårt att motivera eleverna 

när de är hungriga eftersom de då oftast är ängsliga och trötta. 

 

Sonja framhåller att det är svårast att motivera elever med dåligt självförtroende. Hon 

beskriver det så här: 
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Svårast är om de själva har skaffat sig ett allt för dåligt 

självförtroende. Man får därför inte vänta för länge innan man skickar 

eleverna till en speciallärare eller annan hjälppersonal. En del barn 

mår bättre när de är i mindre grupper och det blir då lättare att arbeta 

eftersom det oftast är lugnare hos oss. (Sonja) 

 

Det är flera respondenter som påpekar att det är lätt att motivera eleverna i dessa åldrar. 

Dock anser Katarina att det är svårt att motivera eleverna som redan har svårigheter 

medan Gudrun som arbetar med elever med just svårigheter inte tycker att de är svåra 

att motivera. 

 

5.2.5 Att ta hänsyn till alla elevers behov 
 

Katarina menar att det är viktigt att man som lärare skapar en bra klassrumsmiljö där 

alla elevers olikheter passar in redan från årskurs ett för att bygga upp tryggheten i 

klassen. 

 
En del respondenter anser att det finns möjligheter att ta hänsyn till alla elevers behov 

men att det kan vara svårt. Det som anses svårt med att tillgodose alla elevers behov är 

till stor del att det dras ner på resurser samt att tiden går åt till andra saker, som 

planering och individualisering etcetera. Katarina anser att det är lättare att tillgodose 

och upptäcka de sociala och mänskliga behoven. Medan en annan respondent menar att 

det är:  

 
/…/ svårt att upptäcka sociala problem eftersom barnen brukar vara 

duktiga på att dölja sådant. Men om man vet om de sociala problemen 

i hemmet är det viktigt att ta hänsyn till dem. (Sonja) 

 

En annan synpunkt som Therese väljer att lägga fram är att man i skolan pratar mycket 

om att eleverna sitter för mycket vid tv, datorer och vid tv-spel i negativ bemärkelse. 

Therese hävdar att detta inte skall vara något problem för skolan om den följer med i 

samhällsutvecklingen. Vidare menar Therese att man kan utnyttja dessa intressen och få 

med dem in i lärandet för att på så sätt motivera eleverna och kunna tillgodose alla 

elevers behov: 
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Om eleverna gillar tv-spel så låt eleverna hålla på med det för det 

behöver ju inte påverka lärandet. (Therese) 

 

Sonja förde lekarbete på tal. Lekarbete är en metod som hon som speciallärare arbetar 

med för att hjälpa yngre barn med sociala problem att uttrycka sina känslor genom lek 

istället för med ord. De sociala problemen anser Sonja ofta leder till att eleverna blir 

omotiverade även i skolarbetet. Genom lekarbete har man en möjlighet att få eleverna 

att trivas igen samt pusha dem för att de skall bli mer motiverade i skolarbetet.  

 

5.2.6 Sammanfattning av intervjuresultat  
 

Sammanfattningen av resultatet visar på att: 

 

• faktorer som respondenterna finner viktiga vid motivationsarbete är att man 

har ett varierande arbetssätt, god kontakt med föräldrar samt övrig personal.  

• det är viktigt att eleverna känner sig trygga och att de får veta varför man 

behöver kunna det man lär sig.  

• respondenterna tycker inte att eleverna i de tidigare åren ifrågasätter 

undervisning och lärandet och de är därför lättare att motivera.  

• några respondenter tycker att det går att tillgodose alla elevers behov medan 

vissa finner det svårare.  

• faktorer som påverkar möjligheten till att tillgodose alla elevers behov är 

beroende av tid och resurser.  

• det är viktigt att skolan följer med i samhällsutvecklingen och tar nytta av 

den i undervisningen för att motivera eleverna. 
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6. Diskussion 
 

I följande avsnitt kommer vi att diskutera och resonera kring de områden som belyser 

och ger svar på våra frågeställningar samt vårt syfte. Detta gör vi utifrån arbetets 

resultat, den litteratur som arbetat omfattar samt våra egna reflektioner. Avslutningsvis 

kommer vi föreslå vidare forskning i ämnet.  

 

6.1 Trygghet, variation och bemötande 
 

I vår studie har vi uppmärksammat att många av våra lärarrespondenter130 är överens 

om att skolpersonalens bemötande av eleverna är en avgörande faktor när det gäller att 

få eleverna motiverade. Trygghet är en annan faktor som enligt lärarna har inflytande 

över elevernas motivation. Lärarna menar att det är kompisarna och fasta rutiner som 

utgör trygghet i skolan. Jenner anser även att det är viktigt att pedagogerna skapar en 

trygg miljö för eleverna eftersom det får dem att ”våga vilja”131. Även Lpo94 

poängterar att det är viktigt att skolan strävar efter att varje elev känner trygghet132. I 

Maslows behovshierarki är trygghet enligt Imsen en av de fem grundläggande behoven 

hos människan133. Ytterligare en punkt som vi upplever att lärarna anser vara väsentlig 

för motivationsarbetet är att man tillhandahåller en varierande undervisning. Detta 

framhåller även Lpo94 som menar att eleverna skall få uttrycka sig genom olika 

arbetsformer till exempel via teater, musik och bild134.  

 

Med utgångspunkt i ovanstående avsnitt väljer vi att lyfta de tre punkterna; variation, 

trygghet och bemötande då vi upplever att de är grundläggande faktorer för att eleven 

skall kunna utveckla sin motivation. Vidare är vår uppfattning att bemötande är 

betydelsefullt även i andra sammanhang eftersom det påverkar individens agerande i 

olika situationer. För att elever skall känna att undervisningen tilltalar dem vid något 

tillfälle är det enligt vår åsikt viktigt med variation. Dock är det viktigt att eleverna från 

början lär sig att det inte alltid kan vara roligt för alla och att vissa saker kommer att 

uppfattas som tråkiga av en del. Trygghet anser vi är viktigt eftersom det är ett 

                                                      
130 Vi kommer hädanefter att använda lärarna när vi menar lärarrespondenterna. 
131 Jenner. 
132 Lpo94. 
133 Maslow i Imsen. 
134 Lpo94. 
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grundläggande behov, känner eleverna sig inte trygga kan de enligt vår uppfattning ha 

svårt att öppna sig och eventuellt tala inför klassen eller tro på sig själv.    

  

6.2 Varför kommer eleverna till skolan? 
 

Som tidigare nämnts har vi upplevt skolans tidigare år som motiverande i sig vilket gör 

att vi uppfattar det som att eleverna går dit för att lära sig. Elevernas enkätsvar visar 

även på att de flesta eleverna går till skolan just för att lära sig. Däremot är det endast 

Therese som under intervjun nämner att eleverna kommer till skolan för att lära sig. 

Flera av lärarna menar istället att eleverna kommer till skolan eftersom de upplever 

undervisningen och lärandet som roligt. Brophy menar att de flesta eleverna har en 

entusiasm och förväntning på framgång när de börjar skolan135. Även Glasser påpekar 

att nästan alla elever i första klass gör sitt bästa, de har viljan eftersom människor runt 

omkring dem pratar om att exempelvis läsning är något viktigt136. 

 

När vi ser i resultatet att framtiden är en av orsakerna till att eleverna vill lära sig, väcks 

en fråga hos oss; hur kan det komma sig att dessa unga elever har en sådan syn att de 

lär för framtiden och inte för stunden? En av orsakerna till att de vill lära sig för 

framtiden är att de vill klara sig i de högre årskurserna samt för att klara sig i deras 

vuxna liv. Elevernas framtidsperspektiv beror enligt vår åsikt på att deras lärare ofta har 

påpekat nyttan med ämnet och varit tydliga med målen, vilket även lärarna poängterar. 

Ytterligare en orsak kan enligt vår uppfattning vara att föräldrarna eller andra viktiga 

personer i elevens omgivning exempelvis påpekar att man går i skolan för att lära sig 

och går man inte till skolan så klarar man sig inte som vuxen.   

 

Att endast en lärare nämner att eleverna går dit för att lära sig överraskar oss eftersom 

enkätresultatet visar att eleverna går dit för att lära sig. Tänkvärt vore att man som 

lärare har ett hopp om att eleven går till skolan för att lära sig och inte bara för att ha 

roligt. Innan enkätresultatet hade vi förväntat oss att eleverna skulle välja att gå till 

skolan för att träffa kompisar i första hand, vilket först kommer i tredje hand för 

eleverna. Social tillhörighet är enligt Imsen det tredje steget på Maslows behovshierarki 

                                                      
135 Brophy. 
136 Glasser. 
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som handlar om att människan är ett flockdjur137, vilket vi förknippar med bland annat 

kamratskap.  Precis som Glasser påpekar tror även vi att människor runt omkring har 

stort inflytande på eleven.   

 

6.3 Samarbete 
 

Vårt resultat visar att lärarna anser att en viktig del av motivationsarbetet i skolan har 

att göra med ett gott samarbete med föräldrarna. Liljegren framhåller även hon att det är 

viktigt med ett gott samarbete hem och skola emellan138. Vidare menar lärarna att det är 

viktigt att föräldrarna talar positivt om skolan och lärande inför sina barn. Liljegren 

hävdar också att en del föräldrar med negativa åsikter om skolan lätt kan föra över dem 

på sina barn139. Lärarna anser inte bara att det är viktigt med en god kontakt till 

föräldrarna utan även mellan lärarna och övrig skolpersonal exempelvis specialläraren. 

Therese anser även att det är viktigt att man som lärare och speciallärare involverar 

eleverna i samtalen om dem för att på så sätt få eleverna att se att det är flera som 

engagerar sig i deras lärande.  

 

Enligt vår uppfattning kan detta samarbete vara en viktig grund för eleverna till att vilja 

gå till skolan. Vi anser även att det är viktigt att skolpersonalen har ett gott samarbete 

dem emellan eftersom det då visar eleven att flera personer engagerar sig och vill hjälpa 

eleven. Att föräldrarna har en positiv syn på skolan är enligt vår mening viktigt då 

föräldrarnas åsikt oftast påverkar barnen vare sig det är medvetet eller ej. 

 

6.4 Inflytande och intresse 
 

Eleverna ser enligt enkätresultatet ingen betydelse i att få vara med att påverka 

undervisningen. Dock anser flera av lärarna att det är viktigt med elevinflytande för 

motivationen. Vi instämmer med lärarna och anser även att elevinflytande hjälper 

eleverna att slutgöra och hantera arbetsuppgifterna. Enligt Lpo94 och SOU 1992:94 är 

det viktigt att eleven men även föräldrar och andra delaktiga får vara med och påverka 

undervisningen140. 

                                                      
137 Imsen. 
138 Liljegren. 
139 Ibid.  
140 Lpo94 + SOU 1992:94. 



46 

 

 

Katarina poängterar att hon brukar utgå ifrån elevernas erfarenheter och intresse för att 

motivera eleverna. Vilket även vi anser vara en bra strategi för att knyta an till elevens 

verklighet och för att förena skolan och samhället. Att man som lärare skall utgå ifrån 

elevernas egna erfarenheter betonas även i Lpo94141. Dock påpekas det i SOU 1992:94 

att risken med att utgå ifrån elevers erfarenheter är att det de lär sig i skolan kommer att 

underskattas, eftersom skolan skall bistå med kunskaper som inte kan hämtas utanför 

skolan142.  

 

6.5 Omotiverade och svårmotiverade elever 
 

Lärarna påpekar att det är viktigt att man förklarar nyttan med ämnet och varför 

eleverna bör lära sig det när eleven är omotiverad. Vidare menar lärarna att det är 

viktigt att man förklarar målet med uppgiften. Det är även viktigt, anser en del lärare att 

det är meningsfulla uppgifter som eleverna känner att de lyckas med. Taube menar på 

att om uppgifterna är för svåra så kan elevernas självbild skadas143. Enkätresultatet 

visar på att eleverna tycker det är svårast att lära sig när de inte förstår. Vidare visar 

enkätresultatet på att det är lättast att lära sig när lärare förklarar och förmedlar 

kunskaper på ett bra sätt, något som även Lundgren och Lökholm betonar i sin bok144. 

 

Lärarna anser att eleverna är svårast att motivera när de är hungriga, när de har bestämt 

sig för att de inte vill eller har ett dåligt självförtroende. När eleverna är hungriga så 

anser Camilla att de bli trötta, ängsliga och har därför svårt att motivera sig till att 

arbeta. Enligt Imsen är detta ett fysiologiskt behov i Maslows behovshierarki där 

hungern är nödvändig att stilla för att bli motiverad till andra saker145. Självförtroendet 

är enligt Jenner en viktig faktor som påverkar elevens motivation och har att göra med 

personens drivkraft till att fullfölja en uppgift146. Taube poängterar även att det är svårt 

att motivera elever med dåligt självförtroende eftersom de har gett upp tron på att de 

kan hjälpas147. Sonja poängterar även hon att de elever som är svårast att motivera är de 

                                                      
141 Lpo94. 
142 SOU 1992:94. 
143 Taube. 
144 Lundgren och Lökholm. 
145 Imsen. 
146 Jenner. 
147 Taube. 
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som har dåligt självförtroende. Enligt vår uppfattning skyddar sig eleverna eventuellt på 

så vis från misslyckanden. Kanske har det med det som Imsen skriver att göra; att en 

elev som inte fått sina fundamentala behov tillfredsställda blir ängsliga och gör allt för 

att skydda sig148. 

 

Det är endast en lärare som nämner att det är svårt att motivera de elever som inte vill 

arbeta just för stunden, som kanske känner för att göra något annat. Enligt Lundgren 

och Lökholm kan elevens motivation och drivkraft ha andra mål i sikte än det som har 

med undervisningen att göra149.  

 

6.6 Belöningar  
 

När lärarna skall motivera eleverna använder de sig ibland av belöningar i form av 

klistermärken och längre rast samt låter eleverna arbeta vid datorn. Enligt Brophy 

fungerar bara belöningar när eleverna tror att de har en chans att få dem150. Lundgren 

och Lökholm poängterar att beröm också är en slags belöning som är 

motivationshöjande151.  

 

Belöningar kan vara stärkande och positiva enligt vår uppfattning. Dock menar vi att 

det inte ska vara en belöning för gott beteende utan en uppmuntran till ett fortsatt gott 

arbete. Vi anser vidare att alla elever skall ha samma möjlighet att få belöningen.  

 
6.7 Informationsteknologi och motivation       
 

Therese menar att det är viktigt att skolan följer med i samhällsutvecklingen och inte 

bara tala negativt om tv, datorer och tv-spel utan vänder det och gör det till något 

positivt. Therese anser vidare att man kan ta in tv:n och datorn i undervisningen för att 

motivera eleverna, det behöver inte bli något som påverkar deras lärande negativt. 

Enligt Imsen är datorn bäst när den används som ett komplement till undervisningen152. 

En orsak till att lärare ser negativt på informationsteknologi är enligt SOU 1992:94 för 

                                                      
148 Imsen. 
149 Lundgren och Lökholm. 
150 Brophy. 
151 Lundgren och Lökholm. 
152 Imsen. 
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att de ser den som eventuellt skadlig och mindre värd samt att det nu är eleverna som är 

experter på området informationsteknologi och lärarna har fråntagits den rollen153. SOU 

1992:94 hävdar även att det ökade ansvaret på kommunen gör att skolan och lärarna får 

ett ökat ansvar154. Något som lärarna poängterar i sina intervjuer är att tiden inte räcker 

till just för att de har fler uppgifter än att bara undervisa. 

 

6.8 Avslutande sammanfattning 
 

Vi har fått kunskap om hur elever kan motiveras, exempelvis kan man genom att skapa 

en trygg miljö, utgå från elevens intresse och erfarenheter samt använda sig av datorn 

som hjälpmedel för att kunna höja motivationen hos eleven. En annan viktig faktor är 

att man som lärare bemöter eleven på ett sätt så att den känner att man bryr sig om och 

respekterar eleven. Lärarna poängterar även att det är viktigt att man konkretiserar samt 

förklarar målen och nyttan med ämnet för att skapa motivation.  

  

Eleverna anser att de blir motiverade då de får lära sig något nytt, då undervisningen är 

rolig, när de får vara med sina kamrater och när läraren förklarar på ett bra sätt. Vidare 

beskriver eleverna att de lär sig som bäst när det är lugnt i klassrummet. Majoriteten av 

eleverna tycker för övrigt att det är roligt och intressant att gå till skolan. 

 

Faktorer som påverkar elevernas motivation är enligt eleverna själva att de vill lära sig 

eftersom de vill ha användning för kunskaperna utanför skolan samt klara sig i högre 

årskurser och även i framtiden. Bråk och konflikter gör att elevernas motivation 

påverkas negativt samt när det är något som de upplever tråkigt och stökigt i 

undervisningen. Ytterligare en faktor som påverkar elevernas motivation negativt är när 

eleven har svårt att förstå undervisningen och de har därför svårt att lära sig. Även 

lärarna anser att elevernas motivation påverkas positivt när undervisningen är 

inspirerande och varierande. Lärarna anser vidare att utmaningar väcker nyfikenhet hos 

eleverna och skapar motivation.  

 6.9 Vidare forskning 
 

                                                      
153 SOU 1992:94. 
154 Ibid.  
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Vår studie har väckt många frågor som vi skulle vilja fördjupa oss i om vi i framtiden 

får möjligheten att genomföra vidare forskning på området. Vid ytterligare forskning 

hade vi valt att genomföra intervjuer med elever istället för en enkätundersökning. Vi 

skulle istället vilja gå djupare in på elevers tankar om begreppet motivation samt vad 

som ger eleven drivkraft. Vi har kommit fram till ett par fördjupningsfrågor som vi 

anser vara mest väsentliga vid en fördjupad forskning: 

 

• Anser elever att deras föräldrar påverkar deras motivation till skolgång och 

lärande? 

Eftersom detta resultat har visat att lärarna anser att föräldrarna har en stor 

del i motivationsarbetet skulle vi vilja få vetskap om hur elever ser på 

föräldrarnas involvering. 

• Vad är elevers tankar om begreppet motivation? 

Vid denna studie har vi använt begrepp som är likvärdiga med motivation 

men vi skulle vid en vidare forskning använda oss av begreppet motivation 

för att få elevers perspektiv på begreppet, genom samtal skulle vi vilja få 

fram deras tankar om motivation.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

1. Hur länge har du arbetat inom yrket? 

2. Vilken ålder arbetar du med? Har du arbetat med andra åldrar? 

3. Vilken lärarexamen har du? 

4. Vad tror du motiverar eleverna till att komma till skolan? 

5. Vad tror du motiverar eleverna till lärande? 

6. Vad gör du för att skapa motivation hos eleverna i skolan och lärandet? Vad använder du 

för hjälpmedel för att få dem intresserade? 

7. Hur gör du för att motivera elever som har svårigheter i skolarbetet? 

8. När är det svårast att motivera elever i skolarbetet? 

9. Om barnen ifrågasätter varför dem ska kunna en viss sak, hur motiverar du dem då? 

10. Finns det möjlighet att tillgodose alla elevers behov? 

11. Några övriga synpunkter att tillägga? 

 



Bilaga 2 a 

Enkät till eleverna i år 2  

Tjej:____ Kille:____ 

Varför går man i skolan? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

När kan man ha användning av det man lär sig i skolan? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vad gör att du trivs i skolan? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vad gör att du inte trivs i skolan? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vad är det viktigaste med skolan? Kompisar, lära sig eller något annat? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



Bilaga 2 b 
 

 

Saknar du någonting i skolan? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vad gör att du vill lära dig? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



Bilaga 3 a 

Tjej:____ Kille:____ 

 

Kryssa gärna i mer än ett alternativ på frågorna om du anser att det behövs. Om du 

väljer alternativet ”annat” så var vänlig och skriv vad du tänker på. 

 

Varför går man i skolan? 

För att lära sig 

För att man måste  

För att alla andra gör det 

För att träffa kompisar 

Annat:______________________________________________________________________ 

 

När kan man använda det man lär sig i skolan? 

Utanför skolan 

Bara i skolan 

Kan inte använda det. 

I framtiden som vuxen 

Annat:______________________________________________________________________ 

 

Vad gör att du vill lära dig? 

Det är roligt att lära sig 

För att bli bättre i ämnena. 

För att jag ska klara av saker utanför skolan. 

För att klara mig i skolan i högre klasser. 

Annat:______________________________________________________________________ 

 

Hur gör du för att lära dig? 

Läser i böcker 

Tittar på tv 

Frågar läraren 

Använder internet 

Annat:______________________________________________________________________ 

 

 



Bilaga 3 b 

Vad gör att du trivs i skolan? 

Mina kompisar 

Att jag får lära mig nya saker 

Min lärare eller mina lärare 

Att man kan göra roliga saker på rasterna 

När det är något roligt 

Annat:______________________________________________________________________ 

 

Vad gör att du inte trivs i skolan? 

Min lärare eller mina lärare 

Mina kompisar 

Höga ljud 

Bråk och konflikter 

När det är något tråkigt 

Annat:______________________________________________________________________ 

 

När är det lätt att lära sig i skolan? 

När det är något roligt  

När läraren förklarar på ett bra sätt 

När det är lugnt i klassrummet 

När jag får vara med att bestämma vad vi ska göra 

Annat:______________________________________________________________________ 

 

När är det svårt att lära sig i skolan? 

När man inte förstår 

När det är något tråkigt 

När det är stökigt i klassrummet 

Annat:______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 c 

Hur gör du när något är svårt i skolan? 

Frågar en lärare 

Frågar en kompis 

Söker på internet 

Kollar i böcker 

Jag tycker inget är svårt i skolan 

Annat:______________________________________________________________________ 

 

På de här frågorna kommer du att läsa ett påstående, det vill säga något du ska hålla 

med om eller inte hålla med om. Håller du med ringar du in där det står ”håller med” 

och håller du inte med ringar du in där det står ”håller inte med”. Är du osäker ringa in 

där det står ”osäker”.  

 
Jag tycker det är roligt i skolan. 
HÅLLER MED OSÄKER HÅLLER INTE MED 
 
Jag tycker det är intressant i skolan. 
HÅLLER MED  OSÄKER HÅLLER INTE MED  
 
Jag tycker det är roligt att lära mig. 
HÅLLER MED  OSÄKER HÅLLER INTE MED  
 
Jag tycker det är intressant att lära mig. 
HÅLLER MED  OSÄKER HÅLLER INTE MED  
 
Jag tycker lärarna är bra på att göra mig intresserad till att vilja lära mig. 
HÅLLER MED  OSÄKER HÅLLER INTE MED  
 
Jag tycker att läraren uppmuntrar mig till att vilja lära mig saker. 
HÅLLER MED  OSÄKER HÅLLER INTE MED  
 

Har du något annat du vill lägga till kan du skriva det här. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ÅTERIGEN ETT STORT TACK FÖR HJÄLPEN! 



Bilaga 4 

 

Hej *****!  
 
Här kommer enkäterna. 
Vi är väldigt tacksamma att vi får låna dina elever ☺. 
 
Enkäterna skall lämnas åter senast den 19 mars, vilket även står skrivet på enkäterna. 
Enkäterna har tydliga instruktioner om vad de ska göra på uppgifterna och där står även att 
någon annan person kan hjälpa dem att läsa bara det är deras egna åsikter som kommer fram.  
 
Dock får du gärna poängtera vikten av att vårdnadshavaren skriver under på framsidan. Skulle 
även vara tacksam om du berättade för dina elever att det är frivilligt att ställa upp i 
undersökningen även om det står på enkäten. 
 
Den 19 mars kan du bara lägga enkäterna i det medskickade kuvertet och skicka med **** 
hem så hämtar jag dem där. Detta gör att vi kan arbeta med sammanställningen under vecka 
13 också.  
 
Återigen ett stort TACK!  
 
 
Sofie och Diana 
 



Bilaga 5  

Hej, 

 

Jag heter Sofie Eriksson och har varit i er sons/dotters klass några veckor nu och skulle 

behöva be ditt barn om hjälp då jag tillsammans med en kompis, Diana Green, skriver ett stort 

arbete som vi ska skriva för att bli färdiga lärare. Vi vill därför gärna att ert barn ska fylla i 

denna enkät så ordentligt som möjligt eftersom det i mitt skolarbete ger mig svar på vad de 

tycker om skolan. Någon får gärna lov att hjälpa till att läsa men det är barnens tankar vi vill 

ha. Det finns heller inga svar som är rätt och inga svar som är fel. 

 

Eftersom eleverna är under 15 år behöver vi vårdnadshavarens underskrift. Vi vill även ha 

elevens underskrift så vi vet att även de har godkänt det. Vi kommer dock inte att använda 

namnen i vår uppsats.  

 

Lämna tillbaka enkäten senast den ________. 

Vid frågor kontakta gärna mig på skolan eller via e-mail: sofer117@student.liu.se 

 

 

Vårdnadshavares underskrift __________________________________________________ 

 

Elevens underskrift _________________________________________________________ 

 

Tack för hjälpen!  

 

Sofie och Diana 

 

 



Bilaga 6 

Hej, 

Jag heter Sofie Eriksson och var hos er i höstas och gjorde tester och intervjuer. Jag skriver nu 

tillsammans med en kompis, Diana Green, ett stort arbete som vi ska skriva för att bli färdiga 

lärare. Vi vill därför gärna att ni fyller i denna enkät så ordentligt som möjligt eftersom det i 

vårt skolarbete ger oss svar på vad ni tycker om skolan och vad ni tycker är lätt samt svårt 

med den. Föräldrarna får gärna lov att hjälpa till att läsa men det är elevernas tankar vi vill ha. 

Det finns heller inga svar som är rätt och inga svar som är fel. 

 

Eftersom eleverna är under 15 år behöver vi vårdnadshavarens underskrift. Vi vill även ha 

elevens underskrift så vi vet att även de har godkänt det. Vi kommer dock inte att använda 

namnen i min uppsats.  

 

Lämna tillbaka enkäten senast den 20 mars men gärna så snart som möjligt. 

Vid frågor kontakta gärna oss via e-mail: sofer117@student.liu.se 

 

 

Vårdnadshavares underskrift __________________________________________________ 

 

Elevens underskrift _________________________________________________________ 

 

Tack för hjälpen!  

 

Sofie och Diana 

 

 



Bilaga 7 

Hej föräldrar! 
 
Nu är jag tillbaka, jag är lärarkandidat i ert barns klass, mitt namn är Diana 

Green (för er som behöver friska upp minnet så var jag med klassen även i 

1:an). Min verksamhetsförlagda utbildning startar i vecka 6, samt vecka 9-12 då 

jag kommer att följa klass 2A samt hålla i en del av undervisningen. Någon 

gång under denna period skulle jag behöva utföra en enkätundersökning samt 

utvärdera den undervisning som jag själv har hållit i. Detta då jag är nyfiken på 

hur era barn på bästa sätt tar till sig undervisningen och vad som gör dem 

motiverade att lära sig eller inte, samt för att ta reda på vad jag själv behöver 

tänka på som blivande lärare. Jag kommer att använda materialet i min C-

uppsats och i ett par kursuppgifter som hör till utbildningen. Skolan och 

eleverna blir naturligtvis avidentifierade i min uppsats. För att kunna 

genomföra enkätundersökningen och utvärderingen behöver jag ett 

godkännande av er föräldrar då eleverna är under 15 år samt självklart av 

eleven i fråga. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 
  Godkänner 
 
 
  Godkänner inte 
 
 
 
Målsmans underskrift_______________________ 
 
Elevens underskrift_________________________ 




