
 
 

 
 

 
 

 
Linköpings universitet 
Grundskollärarprogrammet, 4-9  

 
 
 
 
 
 
 

Ing-Marie Hägg Nilsson 
 

”Som en inre eld” 
Några elevers uppfattningar 

om motivation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 10 poäng Handledare: 
  Ingrid Westlund,  
LIU-IUVG-EX--02/46--SE Institutionen för 
  beteendevetenskap 

1 



 
 

FÖRORD 
 
Detta arbete är ett 10 poängs examensarbete inom Grundskollärarprogrammet vid Linköpings 
universitet. Studien är genomförd inom Institutionen för Beteendevetenskap, IBV, vid 
Linköpings universitet och min handledare är Ingrid Westlund. 
 
Då jag har träffat barn och ungdomar i skolan och andra situationer har jag frågat mig, Vad är 
det som gör att vissa barn kämpar hårt, samtidigt som andra inte ser ut att anstränga sig över 
huvud taget? Med detta som utgångspunkt har jag valt att fördjupa mig i vad som motiverar 
och driver några elever till att göra sitt bästa i skolan och på fritiden. 
 
Först och främst vill jag rikta ett stort tack till de elever som har medverkat i studien på ett så 
positivt och tillmötesgående sätt. De har med engagemang och tålamod tagit sig tid och svarat 
på mina frågor. 
 
Jag vill även tacka Ingrid för den engagerande och konstruktiva handledning hon har givit 
mig under detta arbete. Hon har på ett professionellt och personligt sätt givit ovärderliga 
synpunkter, vilka har lyft arbetets kvalitativa nivå. 
 
Dessutom vill jag tacka min familj, min syster och Mattias för deras stöd under detta arbete. 
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1. BAKGRUND 
 
Att vara lärare är otroligt komplext. Ett par av lärarens uppgifter är att man ska behärska sitt 
ämne, samtidigt som man ska ha kunskap om de utbildningsmål som finns i läro- och 
arbetsplanen. Därtill ska man bland annat stötta elever så att de känner tillfredsställelse i 
skolarbetet. Denna otroligt viktiga del inom läraryrket är central för att eleverna ska känna 
glädje och trygghet i sin läroprocess.  
 
Eftersom jag har egna barn, går på lärarutbildningen, vikarierar som lärare samt arbetar på 
internatkollo på somrarna, har jag haft privilegiet att träffa en stor blandning av barn. När jag 
har träffat barn och ungdomar i klassrummet och i andra situationer så har det slagit mig att 
de visar upp olika styrka avseende hur entusiastiska och motiverade de är inför skolarbetet. 
Somliga i stort sett slukar uppgiften i sin iver att genomföra den, medan andra visar tydlig 
aversion. Varför är det så? 
 
Vad är det som gör att vissa barn kämpar hårt, samtidigt som andra sitter apatiska och inte gör 
någonting kreativt? Detta trots att de på ytan verkar ha samma förutsättningar, samma lärare, 
samma utbildningsmaterial, samma typ av boende etc. Ja, vad är det som påverkar graden av 
arbetslust och vad kan man som lärare göra, så att varje elev gör sitt bästa i varje situation, för 
att på så sätt uppnå en optimal inlärningssituation? Ja, kan man lyckas lösa denna ”gåta” så 
har man kommit mycket långt när det gäller elever och lärares trivsel i skolan. 
 
När man ägnar sig åt en sport eller hobby så upptar den ofta en stor del av ens liv och man 
kan offra mycket för att uppnå mål som man strävar mot. Det verkar inte som elever i skolan 
ser samma tydliga och attraktiva mål att sträva mot som i aktiviteter utanför skolan. Om det 
verkligen är så, vad beror det på? och hur kan man förändra elevernas syn till något positivt? 
Beror det på att man själv väljer sina fritidssysselsättningar medan skolan är obligatorisk? 
 
Vad kan jag som lärare göra för att mina elever ska känna glädje och lust att lära? Jag känner 
att jag i min kommande lärargärning skulle ha stor nytta av att kunna hitta elevers drivkrafter 
och stimulera deras lust att söka kunskap. Eftersom jag anser att jag inte har tillräcklig 
kunskap i ämnet efter de ordinarie kurserna i min utbildning, önskar jag ta tillfället i akt och 
studera detta fenomen inom ramen för mitt examensarbete. Konkret önskar jag ta reda på vad 
barn och ungdomar anser påverkar dem att göra sitt bästa.  
 
 
 
1.1 Övergripande syfte  
 
Det övergripande syftet med detta arbete är att få kunskap om vad några skolbarn anser 
motiverar eller driver dem till att göra sitt bästa i skolan och på fritiden, samt om de upplever 
att det är någon skillnad mellan skolan och fritiden när det gäller deras uppfattning om att 
göra sitt bästa. 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG OCH CENTRALA BEGREPP 
 
För att få reda på vad som motiverar några skolbarn till att göra sitt bästa såväl i som utanför 
skolan, så genomförs en studie som behandlar både skolan och fritidens värld. Med fritidens 
värld menas fritidsaktiviteter och hobbys. Men vad menas egentligen med motivation? För att 
kunna ta reda på vilka drivkrafter som styr handlingar och beteenden, så behöver man först ha 
klart för sig vad motivationsbegreppet står för. 
 
I detta avsnitt presenteras ett urval av de definitioner som belyser begreppen motiv och 
motivation. För att påvisa vetenskapliga syner av begreppet motivation ges en 
forskningsöversikt som tar upp ett antal forskares ståndpunkter. Valet av forskare har delvis 
gjorts med tanke på att se relevansen hos äldre, klassiska forskare kontra några aktuella 
forskningsresultat av barn och ungdomars motivation idag. Det som förenar dem är att de ger 
en intressant mångfald av begreppet, när det gäller vad som styr barn och ungdomars 
drivkrafter. Antalet forskare har även vuxit fram under arbetets gång då analysen av studien, 
dvs intervjuerna har givit nya intressanta kategorier som inte täckts in av den litteraturöversikt 
som först gjordes. Dessutom vill jag poängtera att detta inte är en fullständig 
forskningsöversikt inom ämnet motivation, tvärtom. De forskningsresultat som jag valt att 
redovisa anser jag relevanta för att belysa mitt syfte och mina frågeställningar. 
 
 
 
2.1 Begreppen motiv och motivation 
 
Esseltes Stora Focus (1988) menar att motiv är drivkraften till en handling, bevekelsegrund 
och/eller skäl. Vidare står följande förklaring om begreppet motivation. Motivation är den 
process som aktiverar och dirigerar människans beteende gentemot ett visst mål. När motivet 
ligger på ett medvetet plan kan människan beskriva de drivkrafter som ligger bakom ett 
specifikt handlingsmönster. Det finns dock även omedvetna motiv som befinner sig inom 
begreppet motivation, exempel på dessa är aggressivitet, sexualitet, samt olika fysiologiska 
behov. 
 
Enligt Nationalencyklopedin (NE 1994) härstammar ordet motivation från det latinska ordet 
mov´eo, vilket betyder ”röra, sätta i rörelse”. Motivation beskrivs som en sammanfattande 
psykologisk term för de processer som sätter igång, upprätthåller och riktar beteenden. 
 
Revstedt (2000) definierar motivation som: 
 

En strävan hos människan att leva ett så meningsfullt och självförverkligat 
liv som möjligt. Denna strävan är sammanfattningen av människans 
innersta natur: att vara konstruktiv, social och aktiv. (Revstedt, 2000 s. 
39) 
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 Med ett självförverklig och meningsfullt liv menar Revstedt (2000) att man väljer att ta 
ansvar för sig själv och att ta till vara på sina möjligheter. Madsen (1968) definierar motiv 
som; 
 

De processer i organismen, speciellt hjärnan, som igångsätter och utgör 
drivkraften till beteende hos djur och människor. (Madsen, 1968 s. 9) 

 
Med det menar han att motiven exempelvis är aktiverande processer i en organism. Det gör att 
om man vill påverka människors handlingar så måste man göra det genom att påverka deras 
motiv. Imsen (1992) hävdar att Madsen har det mest kända nordiska bidraget till 
klassifikation av grundläggande behov eller motiv. 
 
Imsen (1992) beskriver att ordet motivation ofta används när man beskriver målinriktade 
handlingar, när orsakerna är av yttre respektive inre karaktär. Vanligtvis skiljer man mellan 
inre och yttre motivation. Den inre motivationen är en inre drivkraft, något som skapar lust 
och som hålls vid liv genom ett intresse för saken i sig. Man utför något för att det är kul och 
för att handlingen i sig känns meningsfull.  
 
Enligt Imsen (1992) drivs den yttre motivationen istället av krav, värdering och belöning från 
andra än individen själv. Drivkraften är att få en belöning eller att uppnå ett mål. Det är med 
andra ord själva målet som är väsentligt och inte dess innehåll. Ett vanligt förekommande 
exempel på yttre motivation i skolan är om man läser till en tenta bara för att få ett bra betyg 
och inte för att tillgodogöra sig kunskap eller att bilda sig. 
 
Om jag försöker sammanfatta definitionen på motivation finner jag att följande ord är 
centrala. Drivkraft, skäl, igångsättande process, strävan samt yttre och inre orsaker till ett visst 
beteende eller handling. 
 
 
 
2.2 Några klassiska teorier om motivation 
 
Här presenteras några av de klassiska teoretikerna, vilka har och haft stor betydelse och 
genomslagskraft inom det området motivation. Motivation är en nödvändig förutsättning för 
inlärning, men det finns inte bara en utan ett antal olika typer av teorier som just behandlar 
ämnet motivation.  
 
 
2.2.1 Konstruktivistiskt respektive sociokulturellt perspektiv 
 
Piaget har en konstruktivistisk syn på mänskligt tänkande och lärande. Han menar på att 
människan inte är någon passivt registrerande varelse som enbart mottar sinnesintryck från 
omvärlden. Istället är vi aktiva i vår roll att skapa meningsfulla helheter av det vi uppfattar 
(Säljö, 2000). Utvecklingen sker genom ett samspel mellan två processer, assimilation och 
ackommodation. Assimilation innebär att vi tar in och registrerar information om hur 
omvärlden fungerar och hur den är organiserad. Ackommodation innebär istället 
grundläggande förändring i vårt sätt att se på verkligheten, så att individens kognitiva schema 
hamnar i balans. Med kognitivt schema menas hur man uppfattar verkligheten för att på så 
sätt uppnå en balans mellan det man redan vet och den nya kunskapen (Säljö, 2000). För 
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Piaget uppkommer ny kunskap genom att barnet experimenterar med olika objekt och 
upptäcker relationen mellan dessa. 
 
Säljö (2000) påpekar att Piaget har fått stor genomslagskraft inom skolans värld. 
Föreläsningsundervisningen där läraren står och mässar har bytts ut mot elevaktiva 
undervisningsmetoder, grupparbeten och eget sökande efter kunskap. Det är med andra ord 
barnet som ska styra sin egen utveckling, för att därmed kunna känna sig motiverad. 
 
Vygotsky anser att en individs utveckling äger rum på två nivåer. Utvecklingen övergår från 
att till största delen bestämmas av biologiska faktorer till att befinna sig inom ramen för 
sociokulturella förhållanden. Sociokulturellt perspektiv är när människor föds in i och 
utvecklas genom samspel med andra människor (Säljö, 2000). Den vuxne är otroligt viktig del 
av barnets utveckling. Inom det sociokulturella perspektivet är kommunikation och 
språkanvändning nödvändigt och utgör länken mellan barnet och dess omgivning (Säljö, 
2000). Det är med hjälp av kommunikationen som lärande och utveckling sker. Vygotsky 
hävdar dock att det finns en naturlig distinktion när det gäller lärande inom olika kulturer, 
något som Piaget inte vill ha med i beräkningen (Säljö, 2000). 
 
Säljö (2000) beskriver att lärande ur ett sociokulturellt perspektiv är förmågan att se något 
nytt som ett exempel, eller en variant av något redan bekant. Eftersom de kulturella 
redskapen, (språkliga och fysiska) kontinuerligt förändras och förfinas, kommer människans 
kunskaper och intellektuella förmåga utvecklas och förändras på motsvarande sätt (fig. 1). 
Med det som utgångspunkt hävdar Vygotsky att det inte finns någon ändpunkt i mänsklig 
utveckling, utan han ser istället det orimliga i att man skulle kunna bli fullärd (Säljö, 2000). 
Framtidens kompetens kommer enligt Vygotsky alltid att öka, något som känns som en 
tilltalande tanke med den reservationen att man lär av sina misstag (Säljö, 2000). 
 
 
 
   Uppnådd Utvecklings Framtida 
   kompetens zon kompetens 
 
  Fig. 1: Utvecklingszon (Från Säljö, 2000 s. 122) 
 
Det är därmed viktigt att som lärare lägga undervisningen på en lagom nivå, dvs straxt ovan 
det eleven redan vet. Är steget för långt kan inte eleven sammanbinda den nya, högre 
kunskapen med den lägre nivån, som den studerande befinner sig på sedan tidigare. Eleven 
känner sig helt enkelt inte motiverad att lära om steget är för långt, dvs då det inte ligger inom 
den potentiella utvecklingszonen. 
 
 
2.2.2 Atkinson och prestationsmotivation 
 
Atkinson (1964) arbetade med den så kallade prestationsmotivationen, vilken är en typ av inre 
motivation som innebär en tro på den egna förmågan och att man då känner en stark positiv 
inställning till att själv klara av saker och ting. Individen är främst inriktad på att göra ett gott 
arbete och har inte någon direkt önskan om belöning. Prestationsmotiverade personer vill ha 
kontroll över sin egen tillvaro och vill fatta beslut utifrån sina egna erfarenheter. De väljer 
gärna långsiktiga mål som innebär en viss utmaning.  
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Atkinson (1964) menar att en människa som befinner sig i en prestationssituation väljer 
mellan två konkurrerande handlingsimpulser: 
 

�� Lusten att börja arbeta med den uppgift som ska lösas, med strävan att nå framgång. 
Denna impuls har alltså en positiv tendens. 

 
�� Rädslan att misslyckas, det vill säga man undviker att ta itu med uppgiften. Denna 

impuls drivs med andra ord av en negativ tendens. 
 
För att uttrycka det hela med en formel, något som gärna Atkinson gör. 
 
Ta = Ts + T-f 
 
Den totala prestationsmotivationen (Ta)  
uttrycks med strävan att uppnå framgång, den positiva tendensen (Ts)  
samt den motsatt riktade strävan att undvika misslyckande, den negativa tendensen (T-f). 
 
De två motstridiga impulserna kan även illustreras med hjälp av en figur (fig. 2). 
 
  T-f   Ts 
         Individen                                   uppgiften      
      Rädsla att misslyckas                                    Lusten att lyckas 
 
Fig. 2 De två motstridiga impulserna, lusten att lyckas, kontra rädslan att misslyckas. (Från 
Imsen, 1992 s.112) 
 
Om impulsen att lyckas är starkare än rädslan för misslyckande så sätter individen igång med 
uppgiften, men beroende av rädslans styrka hämmas arbetet. Atkinsons arbete, An 
introduktion to Motivation anses vara en klassiker när det gäller prestationsmotivation (Imsen, 
1992). 
 
 
2.2.3  Behavioristiska motivationsteorier 
 
Ett par framstående forskare som arbetat utifrån behavioristiska motivationsteorier är B F 
Skinner (1953) och John B Watson. Skinner använde främst operant betingning med hjälp av 
positiv förstärkning, något som förklaras närmre lite senare i arbetet. Watson jobbade i stället 
med så kallad betingade reflexer genom att framkalla ångestreaktioner. Watson var en 
klassisk behaviorist och det var han som förde över behaviorismen till USA i mitten av 1910-
talet (Imsen, 1992). Watson har även kallats behaviorismens fader. Imsen (1992) och Madsen 
(1968) tar upp Watsons mest kända försök som handlar om lille Albert som var knappt ett år. 
Anledningen till att Watson skulle behandla Albert var att pojken var väldigt rädd för höga 
ljud. Däremot tyckte Albert om små vita råttor som han fick leka med. När så pojken lekte 
med råttan så slog man på en järnstång som var placerad bakom Albert. Försöket resulterade i 
att Albert blev mycket rädd för råttan, men inte nog med det, han blev även rädd för andra 
saker som liknade råttan, bl.a. vita kaniner, leksaksdjur av tyg, pälsar och tomtemasker med 
skägg.  
 
B F Skinner var en klassisk behaviorist som ansåg att människan reagerar automatiskt på 
stimuli. Tankar, känslor och inre liv togs det nästan ingen hänsyn till, det var bara sådant som 
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kunde observeras som var intressant. Enligt den behavioristiska motivationsteorin så gör 
individen det som lönar sig i eget intresse. Det gäller främst de motivationsprinciper som att 
söka glädje och undgå smärta. En viktig del inom de behavioristiskt orienterade teorierna är 
belöning och det anses vara upphov till motivation (Skinner, 1953). 
 
Skinner arbetade främst med operant betingning. Han menade att ett beteende förstärks 
genom efterföljande handling, en belöning, eftersom beteendet påverkas av de konsekvenser 
som det medför. Det är viktigt att önskvärda handlingar får belöning i nära anslutning till 
beteendet. Det är detta som kallas för positiv förstärkning, vilken leder till att individen får en 
ökad motivation för att utföra den önskvärda handlingen (Imsen, 1992). Skinner undviker 
bestraffning i sin teori utan han slutar i stället att belöna det oönskade beteendet, så kallad 
utsläckning. Skinner lägger med andra ord stor vikt vid ”det positiva” i sin motivationsmodell 
(Madsen, 1974). För att projicera Skinnerteorin till klassrummet så är det när läraren 
berömmer elevens positiva beteende, som man kan säga att läraren använder positiv 
förstärkning. Däremot bör man ha klart för sig att elever har olika behov när det gäller 
frekvensen av beröm. Dessutom har det visat sig att yttre belöning i form av beröm kan 
undergräva den inre motivationen. Det är med andra ord långt ifrån alltid bra att ge beröm 
(Imsen, 1992). Ett av Skinners klassiska experiment är den så kallade Skinnerboxen. Bl a 
hade han råttor som fick mat först efter att de hade utfört vissa handlingar, som att till 
exempel trycka på en spak för att få mat. Förutsättningarna att någon form av inlärning ska 
ske är att; 
 

1. Djuret befinner sig i ett behovstillstånd, det vill säga har ett motiv. Det kan 
exempelvis vara hunger som är ett motiv. 

 
2. Djuret kan se ett samband och ”minnas” det till ett senare tillfälle. 

 
3. Uppgiften inte är för svår för djurets förmåga att ta till sig intryck, bearbeta dem 

och utföra en lämplig handling vid ett nytt tillfälle. 
 
 
2.2.4 Behovsgrundade motivationsteorier 
 
Lpo 94 ger bland annat följande riktlinjer, 
 
Läraren skall 

 
�� Utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar… 
 
�� Stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan (Lpo 94, s. 14) 
 

Enligt Glassers (1986) motivationsteori är upphovet till vårt beteende ett resultat av vad som 
pågår inne i människan, och inte vad som händer utanför. Teorin utgår från människans fem 
basbehov vilka rangordnas på följande sätt;  
 

1 överleva och att reproducera sig 
2 tillhöra och att älska  
3 ha makt  
4 vara fri  
5 ha roligt, 
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Behov nr: 1 måste tillgodoses innan behov nr: 2 gör sig gällande och så vidare. Hur mycket en 
lärare än anstränger sig för att lära eleven så hjälper det inte om kunskapen inte behövs för att 
tillgodose elevens aktuella behov. Om eleven är hungrig, tänker den på mat, och är den 
ensam, söker den en kompis. För att få elever att anstränga sig måste med andra ord läraren få 
dem att känna tillfredsställelse i skolan, vilket som först kan ske när lägre behov är 
tillgodosedda (Glasser, 1986).  
 
Glasser (1986) förklarar detta genom följande exempel. I början av elevernas skolgång gör de 
alltid sitt bästa. De vill lära sig att läsa och räkna, eftersom de har fått höra av sina nära och 
kära att t.ex. läsning och skrivning är en viktig grund i livet. Eleverna anstränger sig då för att 
lära sig att läsa, eftersom de har en föreställning om att de då kommer att få kärlek och 
uppmärksamhet. 
 
Maslow (1970) ville med sin numera kända behovshierarki (fig. 3) visa att det ligger en 
sammansättning av behov bakom varje beteende. Han ansåg att det är fem behov som är 
grundläggande, där samtliga ingår i ett sammanhang och där ingen är isolerad från de övriga. 
I basen finns de primära behoven som även benämns som bristbehoven, medan de socialt 
orienterade behoven (växtbehoven) återfinns högre upp i pyramiden. Det översta steget, 
”självförverkligande” uppnås endast om övriga behov är tillgodosedda. Maslow (1970) 
menade att en människa alltid strävar efter att tillfredsställa sina behov, vilket gör att hon 
aldrig blir nöjd. När ett behov är tillgodosett så anmäler sig genast nästa behov i enighet med 
pyramidens steg. 
 

 
 

Behov 
av 

självförverkligande 
 

Behov av 
uppskattning och positiv 

självuppfattning 
 

Behov av kärlek 
och social anknytning 

 
Behov av trygghet 

och säkerhet 
 

Fysiologiska behov 
 
 

Fig. 3, Maslows behovshierarki. Baserad på A H Maslow: Motivation and personality, 
2 utg. 1970 (Från Imsen, 1992 s. 61) 

 
Enligt Imsen (1992) är Motivation and personality Maslows mest centrala verk om behov och 
motivation.  
 

11 



 
 

Brophy (1998) hävdar dock att studenter inte alltid beter sig i enighet med Maslows hierarki. 
Under pressade situationer kan man undvika att sova till förmån för att läsa till ett prov, eller 
så kan man bli så inne i en aktivitet att man inte känner av sin trötthet eller hunger. I längden 
är det dock från hierarkin som våra behov styrs, enligt Brophy (1998). 
 
 
 
2.3 Några aktuella forskningsresultat om skolbarn och motivation 
 
Ronsten (2001) publicerar ett stort antal personers minnen från deras skolgång. De vittnar om 
att lärarens roll är otroligt betydelsefull när det gäller hur elever ser på sin skolgång Det finns 
vissa ingredienser som verkar vara en typ av baskrav för att skolan ska upplevas som en 
positiv plats, så att elevernas utveckling ska bli optimal. De aspekter som är återkommande är 
bl.a. engagerade lärare och ämneskunniga lärare som varierar sin undervisning och som 
behandlar eleverna med respekt. Läraren bör även agera som en god förebild som visar 
intresse för sina ämnen och sina elever. Sofie Westlin, 19 år, student från Oxelösund uttrycker 
sig som följer; 
 

Min dåvarande lärare lät mig sitta utanför klassrummet och räkna 
eftersom han ansåg att jag inte kunde hänga med på lektionerna och 
behövde koncentrera mig själv. Jag hade IG i betyg. Men när Mikael kom 
till klassen blev allt annorlunda. Han vägrade låta mig sitta ensam och 
tänka. Istället gav han mer tid…och uppmuntrade mig och alla andra till 
att gilla matte. Han älskade ämnet själv och det var lätt att bli smittad av 
hans entusiasm…fått MVG…han var bra på att förklara på ett 
pedagogiskt sätt och han gav individen en chans att utvecklas i sin egen 
takt. (Ronsten, 2001 s. 51) 

 
Lukács (1997) har intervjuat ett antal lärare, elever och föräldrar om skolans roll när det gäller 
skoltrötthet och föräldrainflytande. En manlig, pensionerad lärare säger bl.a. att det är barnets 
nyfikenhet och intresse som är grunden för inlärning. Det är lärarens ansvar att se till att 
väcka barnens nyfikenhet och att motivera dem. En engagerad lärare drar med sig eleverna 
och fångar deras intresse. Detta är en förutsättning för allt lärande. En kvinnlig lärare och 
lärarutbildare menar att det är elevernas frågor som bör styra undervisningsnivån och vilken 
mängd av stoft som är lämplig i den aktuella situationen. Hon hävdar även att; 
 

Intresserade barn är motiverade barn och lär sig automatiskt nya saker. 
(Lukács, 1997 s. 10 ) 

 
Daniel, 16 år tycker om att vara kreativ, att utforska, ta reda på fakta och att sammanställa 
viktig fakta. För att kunna bli motiverad, så vill han se nyttan med det han läser. Dessutom 
påverkas drivkraften av när på dagen han läser det aktuella ämnet, samt hur mycket läraren 
står och håller långa föredrag och rabblar fakta. En flicka, Johanna har uppfattningen om att 
prov och läxor kan vara förutsättningen för att hon ska lära sig något. Hon är väl medveten 
om att det är viktigt att få bra betyg. Flickan tycker om att göra uppgifter tillsammans med 
kompisar, men hon anser även att läraren har en betydande roll när det gäller att få henne 
nyfiken på ett ämne. I framtiden vill Johanna ha ett fritt jobb som hon trivs med och som hon 
kan leva på (Lukács, 1997).  
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Säljö (2000) frågar sig varför människor engagerar sig i och motiveras av vissa läroprocesser, 
medan det i andra sammanhang är svårt att skapa ett sådant engagemang. Säljö (2000) slår 
dock fast att människor inte kan undvika att lära, trots att man kan tycka att individer 
emellanåt lär sig saker inom destruktiva områden, och att de istället borde ha valt en mer 
samhällspositiv väg. Ur sociokulturellt perspektiv är det dock inte själva lärandet som är 
något problem. För även om människor vid en hastig blick inte tycks engagerade i att lära sig 
i skolan, så kan de vara i färd med att bli expert av ett helt annat slag, som jag tog upp ovan.  
 
Arfwedson (1998) menar på att en individ påverkas av personer som är betydelsefulla för 
honom/henne. Det är föräldrar, kompisar och andra förebilder som är med och formar 
uppfattningar om vad som är viktigt respektive oviktigt i livet. Vidare definierar Arfwedson 
(1998) motivation som; 
 

Den process som startar, styr och vidmakthåller en aktivitet. (Arfwedson, 
1998 s. 112). 

 
Man kan motiveras genom att man hoppas på belöning eller undviker straff. Exempel på 
belöning kan vara höga betyg medan undvikande av straff kan härledas till en rädsla för att 
misslyckas (Sjöberg, 1985).  
 
Sjöberg (1985) hävdar att intresse är en betydelsefull och positiv form av motivation. Men 
vad är då intresse? Jo, det är det som driver oss att hålla en viss kurs, och det är intresset för 
själva aktiviteten som gör att man inte tröttnar, trots att andra saker ständigt försöker locka till 
sig vår uppmärksamhet (Sjöberg, 1985). Forskning visar att intresset för skolan minskar ju 
högre upp i åldrarna man kommer, trots att just intresse borde bli allt viktigare ju äldre man 
är. Detta kan verka förbryllande och Sjöberg (1985) har inget slutgiltigt svar på frågan. 
Däremot ger han en tänkbar och sannolik förklaring genom att hävda att intresseminskningen 
till viss del beror på faktorer som ligger utanför skolans värld. Han ger exempel såsom 
puberteten och de sociala spänningar som den ofta för med sig. 
 
Då den svenska skolan diskuteras så är ständigt frågan om betygens vara eller icke vara 
aktuella. Man kan tycka vad man vill om dem, men de uppvisar tydliga effekter på elevernas 
intressen för skolans ämnen. Ofta påstås betygen sänka intresset. Sjöberg (1985) menar att det 
inte finns något direkt stöd i forskningen för att bra betyg skulle ha den effekten. Det verkar 
tvärt om vara så att bra betyg ökar intresset så att eleven känner ännu större lust att förbättra 
sig i det aktuella ämnet. Detta brukar i andra sammanhang benämnas som att ”framgång föder 
framgång”. Pintrich & Schunk (1996) anser att om man har en positiv förväntan om framgång 
och om målet har positivt värde för en själv, kommer man att anstränga sig för att nå målet  
 
 
2.3.1 Vad är viktigt för ungdomar idag? 
 
På de senaste åren har ett flertal forskare gjort studier om ungdomar och deras uppfattningar. 
Jag tar här upp ett par av de mest framstående just nu för att belysa hur ungdomar tänker och 
tycker om drivkraften till utveckling och lärande.  
 
Andersson m.fl. (1999) har under ett antal år genomfört ett flertal ungdomsundersökningar. 
De kan se att utvecklingen går mot ett samhälle där det krävs kontinuerlig 
kompetensutveckling, något som i andra sammanhang kallas ”livslångt lärande”. Det tycks 
dock passa de flesta ungdomar eftersom de använder utbildning som ett sätt att förverkliga sig 
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själva. Tendensen är också att man vill ha kreativa, rörliga och självständiga arbeten, för att 
på så sätt få kontakt med människor och andra delar av världen. Det är viktigt för ungdomarna 
att känna delaktighet och kunna ha kontroll över sitt arbete. De tenderar också att vara 
individualister som har ett gott självförtroende när det gäller att tro på sin egen förmåga att 
kunna påverka sin framtid. Samtidigt verkar det som många ungdomar ser mörkt på 
samhällets framtid, vilket kan tyckas vara en paradox. Man får dock inte låta sig luras att tro 
att ungdomar är egoister, utan de känner i stället ett socialt ansvar och prioriterar områden 
som sjukvård och skola. De ungdomar som man kan känna oro för är den grupp som väljer att 
inte förändras i takt med samhällets utveckling. Eller de som inte ser någon annan möjlighet 
än att vara kvar i det gamla industrisamhället, vilket är en arbetsform som allt mer tillhör en 
förgången tid. Med andra ord de ungdomar som inte följer utvecklingen och som därför inte 
vidareutbildar sig kontinuerligt hävdar Andersson m.fl. (1999). 
 
Oscarsson (2002) har genomfört en omfattande studie om ungdomars grundläggande 
värderingar. Det visar sig att ungdomar och äldre personer i stort sett föredrar samma saker. 
Skillnaden ligger i att ungdomar föredrar postmaterialistiska värderingar, såsom frihet 
självförvekligande och ett liv fullt av njutning. Med andra ord vinner frihetsvärden mark på 
bekostnad av materiella trygghetsvärden. Oscarsson (2002) förklarar att när det har ordnat 
upp sig med den fysiska säkerheten, så tonas behoven av säkerhet ner till förmån för 
ickefysiologiska behov (jfr. Maslow s. 8).  
 
Oscarsson (2002) har sett att kollektivistiska värden, såsom en världsfred och landets säkerhet 
har varit på svag tillbakagång under de senaste 15 åren. Däremot har Oscarsson (2002) 
upptäckt att individualistiska värden, såsom självförvekligande, ett behagligt liv och ett liv 
fullt av njutning har blivit något viktigare när det gäller ungdomsgenerationen. Som 
förklaring till värderingsförändringen pekar Oscarsson (2002) på att ”landets säkerhet” har 
tappat i viktighet hos ungdomsgenerationen, efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens 
upplösning. 
 
 
 
2.4 Är det ett aktivt val att vara motiverad? 
 
Vad är det som påverkar individen att göra eller inte göra sitt bästa? Det vill säga vad som 
stimulerar respektive hämmar barn och ungdomars motivation. Ziehe (1992) skriver att 
eleverna tar sig rätten att dosera sitt inre engagemang. Med det menar han att elever kan ha en 
öppet instrumentell inställning till skolan, där de nöjer sig med att få gratifikationer och 
struntar i det runt omkring. De väljer med andra ord vad de lägger sitt engagemang på.  
 
Westlund (1998) frågar barn om tid och får vid en intervju med en pojke i åk 4 svaret att;  
 

Om jag räknar tråkiga mattetal går tiden fort om jag koncentrerar mig. 
(Westlund, 1998 s. 91)  

 
Det verkar alltså som om barn kan påverka sin inställning, dosera sitt engagemang och på så 
sätt göra sitt bästa.  
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2.5 Sammanfattning 
 
Jag ska här försöka mig på en kort sammanfattning av begrepps och litteraturgenomgången. 
För att få fram en mångfald av begreppet, har jag både behandlat gamla klassiska teoretiker, 
nya forskare och erkända författare. Madsen ger en detaljerad definition, att motiv är 
processer i organismen, vilka startar och utgör drivkraften till ett beteende. Motivation 
beskrivs på en mängd olika sätt, därför åskådliggör jag de olika motivationsteorierna som att; 
 

�� Det är målinriktade handlingar vars karaktär skiljer sig genom att man gör en sak för 
att man själv vill, eller för att uppnå ett mål. Det kallas inre och yttre motivation. 

 
�� Behavioristerna Skinner och Watson fokuserade enbart på det yttre, det man kan se. 

Skinner använder belöning som förstärkning av ett önskat beteende och frånvaro av 
belöning som utsläckning. Watson arbetade i stället med betingade reflexer genom att 
framkalla ångestreaktioner. 

 
�� Prestationsmotivationen styr handlingar, genom att man har en strävan att nå framgång 

och en rädsla att misslyckas. 
 

�� Piaget menade att man lär genom att själv vara aktiv och experimentera för att 
upptäcka samband. Man styr alltså sin egen utveckling. Vygotsky hävdade istället att 
lärande och utvecklig sker med hjälp av kommunikation och språkanvändning på 
lagom hög nivå, i hänsyn till tidigare kunskap. Läraren är viktig förmedlare av 
kunskapen. Det finns ingen ändpunkt för lärande, utan det sker en ständig utveckling. 
Dessutom spelar kulturen en stor roll i Vygotskys teori, något som Piaget i stort sett 
förnekar.  

 
�� Glasser och Maslow är/var behovsteoretiker som menar att det är behov som styr 

beteenden. Grunden är fysiologiska behov såsom överlevnad, hunger och sömn. 
Brophy hävdar dock att man i alla fall tillfälligtvis kan undantrycka behoven. 

 
�� Aktuell forskning säger att lärarens roll är att entusiasmera eleverna till att utvecklas 

optimalt. De ska vara engagerade och ämneskunniga samt behandla eleverna med 
respekt. Daniel, 16 år vill vara kreativ och få utforska på egen hand, något som kan 
härledas till Piaget. Daniel vill veta nyttan av det han läser för att känna motivation, 
något som även påverkas av vilken tid på dygnet det är och vilken metodik som 
läraren använder. Johanna drivs av en yttre motivation, dvs. ett mål, att få bra betyg. 
Prov och läxor är medel för att lära. Dessutom är läraren och kompisarna viktiga. 

 
�� Säljö säger att man kan inte undvika att lära, däremot är det inte alltid någon 

samhällspositiv väg som leder till kunskapen. 
 

�� Arfwedson menar att det är viktiga personer som påverkar en individs uppfattningar. 
 

�� Man hoppas på belöning, höga betyg och undviker straff, pga rädsla för misslyckande. 
Detta kopplar jag till Skinner, Watson och Atkinsons teorier. Vidare hävdar Sjöberg 
att det är intresse som driver en individ att hålla en viss riktning, då är själva 
aktiviteten som är viktig. Betyg höjer intresse, medan pubertet och sociala spänningar 
minskar intresset. Det är då andra saker som är viktiga. 
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�� Positiv förväntan om framgång, gör att man anstränger sig mer. 
 

�� Skillnaden mellan ungdomar och äldre personers värderingar är att ungdomar föredrar 
postmaterialistiska värderingar. Även de individualistiska värderingarna är högre hos 
ungdomar. Förklaringen är enligt Oscarsson att ungdomar känner sig trygga och 
varken fruktar svält eller krig. Revstedt menar på att motivation handlar om att ha ett 
så meningsfullt och självförverkligat liv som möjligt, något som Oscarsson också har 
sett i sin forskning. Man kan säga att det moderna samhället har tendenser att vända 
upp och ner på Maslows klassiska behovshierarki. Andersson m.fl. menar på att 
utvecklingen går mot kontinuerlig kompetensutveckling, där kreativa och rörliga 
arbeten med kontroll prioriteras. 

 
�� Ziehe och Westlund kommer fram till att barn kan påverka sin inställning för att göra 

sitt bästa. Ziehe kallar detta att man doserar sitt inre engagemang.  
 
Efter denna litteraturgenomgång kommer jag empiriskt att undersöka vad några skolbarn 
anser driver dem att göra sitt bästa i skolan och på fritiden. Intervjusvaren kategoriseras för att 
därefter jämföras med litteraturen, för att utröna vilka teorier som är giltiga för min studie. 
 
 
 
2.6 Syfte och frågeställning 
 
Efter litteraturgenomgången är jag nu beredd att formulera mina frågeställningar utifrån 
arbetets övergripande syfte. Syftet med detta arbete är således att få kunskap om vad några 
skolbarn anser motiverar eller driver dem till att göra sitt bästa i skolan och på fritiden, samt 
om de upplever att det är någon skillnad mellan skolans och fritidens värld. Det är barnens 
uppfattningar som ligger till grund för studien. Mitt syfte med studien kan konkretiseras via 
tre frågeställningar; 
 

�� Vilka uppfattningar har några skolbarn om vad som får dem att göra sitt bästa i skolan 
och på fritiden? 

 
�� Upplever barnen att det är någon skillnad mellan skolan och fritiden då det gäller att 

göra sitt bästa? 
 
 Med Ziehes (1992) uttalande som utgångspunkt så söker jag svar på;  
 

�� Elevers uppfattningar om huruvida det är en fråga om ett eget val när det gäller att 
göra sitt bästa. 
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 3. METOD 
 
Inom forskning gör man en distinktion mellan kvalitativt och kvantitativt arbetssätt. Nedan 
presenteras de båda och utifrån det görs ett val om vilken metod som lämpar sig bäst i detta 
arbete. 
 
 
 
3.1 Metodval 
 
Kvantitativ forskning undersöker hur på förhand utvalda företeelser fördelar sig, och 
vanligtvis söker man svar på frågor såsom, var?, hur?, eller hur mycket? Ofta kan man svara 
ja eller nej på frågor som gäller kvantitativ forskning. Hartman (1998) hävdar att eftersom 
kvantitativa frågor är numeriska, leder det till att de egenskaper man undersöker är mätbara. 
Vidare definierar han kvantitativ metodteori på följande sätt; 
 

Kvantitativa undersökningar karakteriseras av att man undersöker den 
numeriska relationen mellan två eller flera mätbara egenskaper. 
(Hartman, 1998 s. 175) 

 
Kvalitativ forskning söker i stället svar på uppfattningar och underbyggande mönster. 
Dessutom undersöker man ofta varför människor gör som de gör. Man är med andra ord 
intresserad av att ”upptäcka” vad det är som sker och var det är som händer. Inom denna 
metod känner man inte till några svar på förhand, och man arbetar med beskrivningar av olika 
fenomen (Svensson, & Starrin, 1996). Kvalitativa undersökningar styrs enligt Hartman (1998) 
av själva problemformuleringen, utan att någon hypotes är formulerad. Meningen är att 
forskaren ska vara så teorineutral som möjligt när datainsamlingen påbörjas. Anledningen till 
det är att man i möjligaste mån ska undvika snedvriden datainsamling, utan att man istället 
låter informationen från den empiriska undersökningen generera en teori. 
 
Utifrån denna genomgång av de båda metoderna, så faller valet för denna uppsats utan tvekan 
på kvalitativ metod. Anledningen till detta är att det är barn och ungdomars tankar och 
uppfattningar som ska studeras, det vill säga vad som påverkar deras handlingar (varför de 
gör som de gör).  
 
Det finns ett flertal metoder inom kvalitativ forskning. Men eftersom avsikten är att ta reda på 
barn och ungdomars utsagor, då det är dessa som ligger till grund för studien så genomförs 
arbetet med hjälp av ett induktivt arbetssätt. Där är det empirin som undersöks först för att 
sedan jämföras med litteraturen. Detta görs för att se om det finns något skrivet om 
företeelsen. Litteraturen läses i stort sett efter undersökningen på grund av att man inte ska 
tolka in så kallade bias, vilka är förutfattade meningar som kan påverka tolkningen av 
materialet.  
 
 
 
3.2 Insamling av data 
 
Eftersom syftet med studien är att få kunskap om barns uppfattningar när det gäller 
motivation, valdes en kvalitativ intervjubaserad undersökningsmetod för insamling av data. 
Fördelen med intervju kontra enkät var i detta sammanhang att intervjun ger en mer 
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nyanserad bild av en persons uppfattningar, eftersom man då som intervjuare har möjlighet att 
följa upp svaren med följdfrågor, vilka ger ytterligare substans åt undersökningen. 
 
 
3.2.1 Pilotintervjuer 
 
För att pröva frågornas relevans då det gällde att få svar som täckte in syfte och frågeställning 
så genomförde jag två pilotintervjuer med två barn som var 10 respektive 13 år gamla, innan 
den egentliga intervjuserien (Doverborg & Pramling, 1992). Åldern på barnen valde jag för 
att få reda på vilken ålder som var lämplig för studien. Med utgångspunkt från 
pilotintervjuerna justerades frågorna i intervjuguiden (bil. 1) före de följande intervjuerna 
påbörjades (Doverborg & Pramling, 1992). 
 
 
3.2.2 Intervjuseriens utförande 
 
Själva intervjuserien föregicks av ett genomtänkt förarbete. Till att börja med tog jag kontakt 
med en klass som var slumpmässigt utvald. Det var en landsbygdsskola utanför en mellanstor 
stad i södra Sverige. Fem elever, två flickor år 6 och tre pojkar i år 6 valdes slumpmässigt ut 
av läraren. De utvalda tillfrågades om de ville medverka i en intervju som ingick i en studie 
vid Linköpings universitet. Samtliga fem var positiva till att låta sig intervjuas, och fick då ta 
hem en lapp för godkännande från målsman (bil. 2).  
 
Doverborg & Pramling (1992) hävdar att det är en fördel att känna barnet som ska intervjuas. 
Till detta påstående ställer jag mig kritisk, av den anledningen att om man känner varandra så 
har man redan givna roller. Dessutom är det då lättare att tolka in förutfattade meningar i 
intervjun och den efterföljande analysen.  
 
Dagen för intervjuerna var satta till två datum med en veckas mellanrum, eftersom jag då 
skulle hinna skriva ut de första intervjuerna, samt justera frågorna ännu en gång innan de 
nästkommande intervjuerna. Det kändes även viktigt att inte ha för många intervjuer på en 
och samma dag, med tanke på att varje intervju krävde total koncentration för att jag skulle få 
ut maximal information. Läraren kom överens med varje elev om lämplig tidpunkt för när det 
passade att genomföra den aktuella intervjun. Detta för att barnet inte skulle behöva vara ifrån 
någon aktivitet som han/hon inte ville missa (Doverborg & Parmling, 1992). Dessutom 
planerades tidpunkten så att det fanns tillräckligt med tid till förfogande för att genomföra 
intervjun utan tidspress (Doverborg & Parmling, 1992). 
 
Platsen för intervjun var ett grupprum som var valt med omsorg. Det var en lugn plats för att 
barnet skulle kunna koncentrera sig och inte tappa intresset, eller störas av yttre faktorer. För 
att se till att den tekniska utrustningen, i det här fallet bandspelaren, fungerade så ställdes den 
fram och provades innan själva intervjun genomfördes. När det sedan var dags för intervjun 
hämtade jag eleven i klassrummet. För att visa elevens betydelsefullhet i studien handhälsade 
vi och jag tackade barnet för att han/hon ville medverka i studien. På vägen till grupprummet 
pratade vi lite ”shit chat” och dessutom tillfrågades eleven bland annat om intervjun fick 
spelas in på band. Jag förklarade att motivet till det var att allt i intervjun skulle komma med 
på band för att jag på så sätt inte skulle missa något. Dessutom försäkrade jag att elevens 
identitet inte skulle presenteras i studieresultatet, utan att dess namn skulle fingeras. 
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3.2.3 Genomförande av intervjuerna 
 
Trots bandinspelning antecknades stödord, vilka hjälpte mig vara lyhörd för barnens svar och 
därmed hade jag större möjlighet att formulera följdfrågor utifrån det barnet sa. Som 
utgångspunkt för intervjuerna användes bilder (bil. 3 & 4). Anledningen till det var att det 
skulle öppna upp samtalet, samt att det då var lättare för barnet att börja prata eftersom det 
inte var den intervjuade själv som var på bilderna. Efter hand fördes dock samtalet över till 
informanten. 
 
Doverborg & Parmling (1992) tar upp att man kan använda sig av exakt samma fråga till 
samtliga individer. Detta är jag kritisk till med den motiveringen att man då borde ha övervägt 
att använda enkät i stället, samt att man då inte får de unika och i sammanhanget värdefulla 
svar som varje barn kan ge. Om man som i det här fallet är intresserad av mångfalden av 
uppfattningar måste man behandla barnet med respekt genom att följa upp barnets svar med 
lämpliga följdfrågor (Doverborg & Parmling, 1992). Däremot är det av stor vikt att man har 
en intervjuguide som är utarbetad utifrån pilotintervjuerna, för att man ständigt ska vara 
medveten om vad man söker information om. Guiden modifieras även efter den första 
intervjuomgången, så att mångfalden täcks in för att uppnå en mättnad av materialet. Detta 
förklaras närmre under analysavsnittet. 
 
När man gör djupintervjuer är det otroligt viktigt att ge tid, det vill säga låta barnet tänka 
(Doverborg & Parmling, 1992). De skriver även att man måste vara lyhörd för den 
suggestibilitet som lätt utvecklas i en intervjusituation, dvs att barnet har en följsamhet som 
den naturligt använder när den talar med en vuxen. Det är vanligt att barnet anstränger sig för 
att försöka lista ut vad den vuxne vill ha reda på. Detta utvecklar barnen i skolan när de 
försöker ge de svar som ”läraren vill ha”. 
 
 
 
3.3 Analys med hjälp av grounded theory 
 
Genom att utgå från empirin för att därefter studera litteraturen (induktion), samt att använda 
en kvalitativ metod för att finna det som inte omedelbart syns, så använde jag grounded 
theory, som analysmetod (Svensson & Starrin, 1996). Grounded theory benämns 
fortsättningsvis som GT i detta arbete. 
 
GT är enligt Svensson & Starrin (1996) en kvalitativ analysmetod som använder metodiska 
tillvägagångssätt för att utveckla en induktivt härledd grundläggande teori om det undersökta 
fenomenet. Man söker det som man inte ser i sin normala, privata vardag dvs det som inte 
syns vid en första anblick. Dessutom är det viktigt att vara teoretiskt känslig när man 
använder sig av GT. Detta innebär att man observerar händelser och nedtecknar dem utan att 
de först filtreras genom i förväg uppsatta antaganden. Hartman (2001) pekar på att forskaren 
utvecklar denna känslighet när han/hon genomför sin studie. Känsligheten leder till att 
forskaren blir medveten om den innebörd den insamlade datan har. Medvetenheten gör i sin 
tur att forskaren fokuserar på det som är viktigt, så att de data som behövs för att generera 
teorin vaskas fram. Datainsamlingen sker i ett växelspel mellan kodning och den framväxande 

19 



 
 

teorin och den styrs och vägleds av de idéer och ledtrådar som växer fram när man granskar 
och kodar sina data (Svensson & Starrin, 1996). 
 
Själva datainsamlingen sker vanligtvis med hjälp av fältobservationer och intervjuer (Guvå & 
Hylander, 1998). I detta arbete kändes det mest relevant med intervju eftersom man då bl.a. 
har möjlighet att fråga följdfrågor och att man då kan fråga om man har uppfattat svaret på det 
sätt som den intervjuade menat. Hur intervjuerna har genomförts presenteras i nästa kapitel. 
 
Inom GT finns inget facit och syftet med den metoden är just att man ska finna en ny teori. 
Guvå & Hylander (1998) använder en slående metafor för att beskriva hur GT går till. 
Forskaren måste närma sig ett fenomen på samma sätt som en astronaut gör på en främmande 
planet. Man kan i det läget inte på något sätt förutse vad som kommer att upptäckas, 
konstrueras och dokumenteras. Forskaren arbetar under lång tid som i ett vacum, innan 
mönster börjar uppträda som på något sätt går att likna vid något han kan förstå och göra en 
bild av. 
 
Det finns viss kritik mot GT som forskningsmetod för att den ofta leder fram till ytligheter 
och mer eller mindre är ”common-sense” artade teoretiska resultat (Svensson & Starrin, 
1996). Med andra ord att man inte hittar någon ny och tjusig teori i sitt material. Trots det 
används denna metod i denna uppsats eftersom det är den är den mest lämpade. 
 
En fördel med GT är att forskaren har rätt att skapa ny teori, ett offensivt användande av 
kvalitativa data (Svensson & Starrin, 1996). 
 
 
3.3.1 Grounded theorys grundare 
 
GT utvecklades av Barney Glaser och Anslem Strauss i början av sextiotalet och publicerades 
1967 i boken ”The Discovery of Grounded theory”. Glaser har senare hävdat att det var han 
som skrev den största delen av boken. Glaser och Strauss hade mycket olika akademiska 
bakgrunder, men det som förenade dem var ett gemensamt missnöje mot de traditionella 
induktiva och deduktiva metoderna (Svensson & Starrin 1996). 
 
Svensson & Starrin (1996) hävdar att det idag är Glaser som driver på utvecklingen av GT. 
Han har bland annat bildat The Groundes theory Instiute i Kalifonien. Därifrån utges den 
nystartade The grounded Theory Review1. 
 
 

                                                 
1 Man kan nå dem på Internet. Adressen är: http://www.groundedtheory.com . 
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3.4 Några olika steg i analysen 
 
Arbetet framskred i olika faser. Nedan har jag försökt sammanfatta dessa analysfaser; 
 

�� Till att börja med skrev jag ordagrant ned bandupptagningarna från pilotintervjuerna. 
Anledningen till det var att jag lättare skulle kunna få en överblick av materialet. 

 
�� Sedan började jag med att läsa igenom mina två pilotintervjuer för att försöka få en 

helhetsbild av dem, samt för att kunna utröna om de hade tillräcklig substans med 
tanke på syftet och frågeställningen. 

 
�� Därefter strök jag under nyckelord och meningar som handlade om drivkrafter, lust, 

vilja och andra begrepp som ledde in på spåret motivation. 
 

�� Begrepp som hörde ihop slogs samman i kategorier. Exempelvis slogs begreppen, 
stolta föräldrar, belöning, godis när man är klar, ”vad fint”, vara klar etc. ihop till 
kategorin positiv förstärkning. 

 
�� Utifrån kategorierna formulerade jag huvudkategorier. Exempelvis slogs de kategorier 

som handlade om inre motivation och att göra sitt bästa samman till kategori A 1. 
 

�� Eftersom pilotstudierna gav många intressanta kategorier kändes det relevant att även 
räkna med dessa intervjuer, i själva studien. 

 
�� I nära anslutning till varje enskild intervju skrev jag ned dessa på samma sätt som i 

den första punkten ovan, eftersom intervjun då fortfarande fanns färskt i minnet. 
 

�� I detta stadie var det dags att läsa de övriga fem intervjuerna. 
 

�� Därefter sökte jag nya kategorier i intervjumaterialet. 
 

�� Slutligen studerade jag kategorierna för att upptäcka om det fanns luckor som 
behövdes fyllas utifrån nya intervjuer, dvs försökte jag komma fram till om materialet 
kändes mättat. 
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4. RESULTAT 
 
I detta avsnitt redovisas resultatet av intervjustudien. Resultaten har delats in i fyra kategorier. 
Jag bedömer att kategorierna till stor del fångar upp de utsagor som förekommer om vad som 
får barn att kämpa/göra sitt bästa respektive inte kämpa/inte göra sitt bästa. Kategorierna blir 
ett svar på mina forskningsfrågor. Här följer en sammanställning av mina kategorier: 
 
Kategori A Att göra sitt bästa 
Kategori A 1 Att göra sitt bästa – inre faktorer 
Kategori A 2 Att göra sitt bästa – yttre faktorer 
 
Kategori B Att inte göra sitt bästa 
Kategori B 1 Att inte göra sitt bästa – inre faktorer 
Kategori B 2 Att inte göra sitt bästa – yttre faktorer 
 
Elevernas namn är skyddade på det sätt som tidigare har tagits upp. För att hålla isär 
individerna används följande påhittade namn; Lisa, Erik, Pia, Sven, Lina, Bo och Frida. 
 
Det finns i materialet en mängd intressanta utsagor och dessa har fångats i de fyra 
kategorierna ovan. Barnen har i vissa kategorier varit helt samstämmiga kring de faktorer som 
får barn att göra sitt bästa, respektive inte göra sitt bästa. Kategorierna är lite grova och skulle 
kunna förfinas ytterligare. Jag väljer dock att nöja mig med fyra kategorier och avser att 
fördjupa min analys i ett kommande arbete. För att kategorierna ska bli levande och för att 
läsaren själv ska kunna ”känna av” kategorierna har jag valt att illustrera varje kategori med 
några citat från intervjuerna. 
 
 
 
4.1 Vad gör att barnen kämpar/presterar? (Kategorierna A 1 och A 2) 
 
En pojke (Bo) ger en bra beskrivning på hur både inre och yttre drivkrafter kan göra sig 
gällande när det gäller lusten att vilja göra sitt bästa, att kämpa och att prestera. Det är dessa 
som för övrigt benämns såsom, A 1 och A 2 ovan. 
 

Det är väl att man tycker några saker är roligt och några saker är tråkigt, 
det är medfött liksom och då vill man göra sådana saker som är 
roligt…sådana saker som är tråkigt vill man ju göra på grund av att man 
vill ha bra betyg, så att jag kan få ett bra jobb. (Bo) 

 
 
A 1: Inre faktorer 
 
I den här kategorin har jag samlat utsagor där barnen beskriver vilka inre faktorer som gör att 
de kan och vill göra sitt bästa. Det är vanligt att barnen talar om att möjligheten att få välja 
vad man vill lära sig är en faktor som ökar deras vilja att göra sitt bästa. Ofta anser barnet att 
han/hon har större valmöjlighet utanför än i skolan. Vanliga uttryck är vilja lära sig, 
bestämma själv, välja och eget val. 
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I skolan är det ju bara att man måste lära sig…i fall jag vill lära mig 
utanför skolan då lär jag ju något jag vill lära mig…då bestämmer man ju 
själv typ, man väljer själv om man vill…. (Sven) 
Inte just att lära, jo men på fritiden får man ju göra det man vill göra, i 
skolan måste man göra sak. (Bo) 
 
I gympan känns viljan större och man gör för att bli bra. I skolan är det 
ungefär lika…fast ändå inte. I skolan känner man ibland, ”jobba på hej 
och hå ingen vila kör nu så ett två ett två”…en annan skillnad är också att 
gympan är mitt egna val och det är inte skolan. (Pia) 

 
…här är ingen hobby, fast här vill man ändå ha en utbildning och så…jag 
väljer lika gärna skolan som att bygga. (Erik) 

 
Några av informanterna hävdar att de själva kan bestämma sig för att kämpa och prestera. De 
använder då uttryck som att ställa in sig, bestämma sig, köra igång och koncentrera sig. 
 

Ställer in mig på det och gör det jag ska göra…om jag säger att jag ska 
göra mitt bästa så gör jag det, jag kan bestämma själv om jag ska göra 
något. (Sven) 

 
Ja det är bara att koncentrera sig på det och jobba snabbare så blir det 
klart…det är bättre att göra det än att inte göra det, annars lär man sig 
inte så mycket. (Lina) 
 

 
Ytterligare en inre faktor som gör att ett barn kan bli arbetsam är att ha en inre eld. 
 

Flickan ser väldigt glad ut. Hon är säkert glad för att hon gillar skolan. 
Hon har nog en typ av inre eld…den blir man arbetsam av och arbetar 
man blir man duktig. (Pia) 

 
Strävan efter framgång kan vara en inre faktor, som gör att barnet kämpar. 
 

Ja då är jag vaken hela natten tills läxorna är klara, för det är bättre än 
att inte bli klar, jag vill inte komma med läxan för sent, det är bara så. 
När jag är klar känns det bra. (Frida) 

 
En annan inre faktor som påverkar barnets drivkraft kan vara konkreta framtidsplaner. 
 

Ja några drömjobb har jag ju…designer…och hundfrisör…mm, helst vill 
jag bli designer…för jag tycker det är kul att kolla på kläder och så 
där…det är liksom kul att shoppa kläder. (Lina) 

 
Nyfikenhet är en annan inre drivkraft som kan göra att ett barn anstränger sig. Några uttryck 
som belyser detta är, att det är roligt att hitta nya saker, det är spännande och man är på 
upptäcktsfärd. 
 

…jaa, man kan ju finna massa saker på datorn, om det finns Internet på 
den så kan man ju hitta i princip vad som helst…det är roligt att hitta nya 
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saker, söka lite, chatta, det är ju roligt, det är det ju, man kan sitta hemma 
och samtidigt vara någon annan stans…ja ,men det är spännande, för man 
vet ju inte hur datorn gör, man vet inte, man är ju på upptäcktsfärd i 
datorn. (Bo) 

 
Så vill jag avsluta med ett exempel på att drömmen om ett liv laddat med njutning kan vara en 
inre faktor.  
 

…det är ju också lite så här upptäcktsfärd, man kan ju, det blir ju liksom 
roligt, man får vara själv i bilen och vara, nae inte exakt där man vill men 
det blir liksom lite frihet…jag vill inte att det ska hända någon annan 
något, men om jag kör i med bilen, då är det ju jag som får ta smällen 
också. (Bo) 

 
 
A 2: Yttre faktorer 
 
Samtliga utom en pojke (Erik) nämner betyg som en yttre faktor som påverkar deras vilja att 
göra sitt bästa. Betyget är medlet för att uppnå vissa långsiktiga mål. Andra vanliga uttryck 
inom denna kategori handlar om olika former av belöning/positiv förstärkning, prestation, 
yttre mål, målmedvetenhet och långsiktighet. Här är några utsagor om betyg: 
 

…Jaa, det är för jag är ganska duktig i skolan och kommer nog få 
tillräckligt bra betyg…och jag vet ju vad jag vill bli och då är det lättare 
att kämpa. (Lisa) 
 
Jag tror att jag kommer att få rätt höga betyg, och det behöver man när 
man ska bli advokat…eller?…hm, så är jag envis…när jag har bestämt en 
sak så vill jag klara den. (Pia) 

 
Nedan följer en utsaga som visar att positiv förstärkning dvs att få beröm av andra kan vara 
ett effektivt sätt att få barn att göra sitt bästa/få barn motiverade att göra sitt bästa. 
 

Jag bestämmer mig bara…och man vill göra sina föräldrar stolta…för då 
kan man få saker…och så får man beröm… (Frida) 

 
En pojke (Erik) nämner däremot hot, eller bestraffning som faktorer vilka kan göra att han 
kämpar, när han egentligen inte vill arbeta. 
 

När jag är pigg igen, när jag har sovit…eller kanske hot. (Gäsp), jag vet 
inte…jag får kvarsittning annars…eller någon får slå mig kanske (skratt). 
(Erik) 

 
De flesta av barnen i studien kommer dessutom in på att få hjälp/stöd påverkar deras lust att 
kämpa. 
 

Jag har alltid haft lätt med läsning och jag tycker det är kul att skriva 
noveller och berättelser…svenskan är grunden till allt…för kan man 
svenskan är det mycket lättare med de andra ämnena…jag har alltid fått 
den hjälp jag behöver och tycker det är kul i skolan. (Lisa) 
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Även miljön, pedagogiska rummet och om det är lugnt eller stökigt kan ha betydelse för om 
eleven ska prestera eller ej. 

 
…klassrummet ska inte vara så tråkigt…till exempel så har vi två soffor 
och en loftsäng med en myshörna under…och det är jättebra, för då 
jobbar man bättre. (Lisa) 

 
Jaa, att man får sitta själv med kompisar i något grupprum 
kanske…slipper vara där det är stökigt och mitt i klassrummet…(Bo) 

 
Slutligen anser flera av barnen att energitillskott och att tillgodose behov kan påverka 
motivationen. Några uttryck är choklad, sömn, vila, rast. 
 

Ja! hon skulle också kunna ta en bit Marabou choklad för då får hon 
energi. (Lisa) 
 
Vila, sova lite, det ser inte ut som hon har sovit på 5 år (skratt). (Erik) 
 
Få en rast, gå ut och andas frisk luft, springa av sig lite, kanske man inte 
blir lika trött…man kanske kan äta något, något äpple eller något. (Bo) 

 
 
 
4.2 Att inte göra sitt bästa (Kategorierna B 1 och B 2) 
 
I dessa två kategorier (B 1 och B 2) ryms utsagor där vi får veta vilka faktorer, yttre 
respektive inre, som barnen upplever kan göra att de inte kämpar, dvs att de inte gör sitt bästa. 
 
 
B 1 Inre faktorer 
 
Vanliga uttryck inom denna kategori är, sakna vilja, brist på förmåga och framgång, att det 
är svårt, vara rädd för att misslyckas, känna sig uttråkad, att känna sig trött, saknar intresse 
samt att bestämma sig. 
 
Att bestämma sig på förhand att man inte vill kämpa är en vanligt förekommande utsaga och 
det är en faktor som kan göra att eleven inte kämpar. 
 

På en del lektioner kan man nästan före bestämma om det är kul eller inte. 
Då är det inte viljan som bestämmer, utan det gör ögonen. Egentligen är 
det en ganska dålig sida med mig…men den ska viljan försöka jobba bort.  
Hur menar du med att det är ögonen som bestämmer?  
Ja, om det ser tråkigt ut så ger man det inte en chans…man har redan 
bestämt sig för att det är tråkigt…(Pia) 

 
När det är svårt, något som man inte är bra på så kan det påverka lusten att kämpa. 

 
Eller någon svår lektion som hon inte riktigt bryr sig för att det är svårt 
och så. Om det är svårt så kan man inte, och så bryr man sig inte. Och då 
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sitter man där och tittar typ…ja man kopplar bort…Suck…har något som 
hon inte är så bra i eller något. (Sven) 
 

Här presenteras ytterligare en inre faktor som kan göra att ett barn inte presterar är att inte få 
välja utifrån sitt eget intresse, utan kan vara hänvisad till att arbeta med något som han/hon 
inte gillar. Utsagorna handlar vanligtvis om att det är tråkigt, ointressant och inte spännande. 

 
Tråkig lektion, tråkigt ämne, hon (flickan på bilden). Kanske skulle någon 
intressantare lektion eller nåt vara bättre…nåt som hon gillar, typ 
spännande…som hon skulle få välja typ. (Sven) 

 
Att vara trött och sömnig påverkar prestationsförmågan. 
 

Man är trött om man har gått upp väldigt tidigt och sitter klockan fyra på 
dagen och ska skriva, då är man trött, man kan säga att man är 
sömnig…(Bo) 

 
 
B 2 Yttre faktorer 
 
Inom den här kategorin befinner sig utsagor såsom att få eller inte få hjälp, straff, miljö, brist 
på tid, sakna mål, för stor arbetsbörda etc. 
 
Att sakna hjälp/stöd är en yttre faktor som påverkar motivationen. 
 

Läsningen är ju grunden till nästan allt…Hennes föräldrar kan inte läsa 
och har därför inte kunna hjälpa deras dotter att läsa. Hade flickan direkt 
fått hjälp med läsningen hade det nog bara legat ett par böcker framför 
henne i stället för så många som det är nu. Då hade hon kunnat ägna sin 
tid åt alla andra ämnen i stället för läsning.(Lisa) 
 

En pojke (Bo) anser tvärt om att det är tråkigt när han får för mycket hjälp. 
 

Det är så otroligt tråkigt att man får direktiv, jag vill leta själv. För om 
det är sånt man själv vill göra, att man ska forska på någonting, då vill 
man ju inte att fröken redan har gjort det åt en, för det är ju man själv som 
ska forska…då lär man ju sig mer också.(Bo) 

 
Barnen kommer ofta in på faktorer som handlar om straff, hot eller tvång, vilket kan resultera 
i att barnet inte kämpar/gör sitt bästa. 
 

Hon är sur och har nog inte haft det så bra och hon har definitivt inte en 
glad inre eld. Hon är inte så glad för hon har 80 miljoner böcker framför 
sig. Läxorna blir ju bara svårare och svårare så hon får bara mer och mer 
böcker…då glöms böckerna hemma, försvinner och förstörs. Desto mer 
hennes fröken skäller på henne desto jobbigare blir det för henne…(Pia) 

 
Om man får hot så känner man sig bara arg…för då om man är tvingad 
har man ingen lust. (Frida) 
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Att har en allt för stor arbetsbörda tenderar att påverka kämparlusten i negativ riktning. Ett 
för hårt arbete kan resultera i att barnet känner trötthet och inte kämpar. 
 

Hon har pluggat så där jättelänge och sen orkar hon inte mer…hon ser 
trött ut…Hon är trött på att läsa…eller så är hon sömnig och vill 
sova…Jag tror att hon har läst massa böcker och så ska hon läsa de här 
böckerna också. (Frida) 

 
Hon ser ut att vara utarbetad…hon ser ut att ha läst ganska mycket, för 
hon har böcker kring sig…men jag tror att hon har kvar…för hon ser ut så 
där, schhhh (visar en gest att flickan hänger med huvudet)…hon tittar så 
där…”måste jag göra allt det här?” (Erik ger flickan en replik). (Erik) 

 
Att inte se målet med uppgiften, samt att upprepa är två orsaker till att en elev kan sakna 
motivation för den samma. En pojke (Bo) ser inte vitsen med att renskriva. 
 

Ja, om man håller på och renskriver, det är otroligt tråkigt enligt mig, det 
kan inte bli roligare, det går inte, för det går inte att träna på att 
renskriva… Ja, liksom att man får göra samma sak igen, är tråkigt. (Bo) 

 
Även miljön i klassrummet kan påverka motivationen, så att eleven inte känner arbetslust. 
 

Det kan ju varit stökigt i klassen eller nåt, alla skriker och gapar och bryr 
sig inte om lektionen, kanske…(Sven) 

 
Faktorer som brist på tid och olämplig tidpunkt på dagen det är kan också påverka 
motivationen i negativ riktning. Uttryck som belyser detta är, hinner inte läsa, första eller sista 
lektionen. 
 

…och så har hon sju småsyskon som hon måste ta hand om och då hinner 
hon inte läsa läxor och då blir hon trött (Lisa) 
 
Första lektionen kanske, eller sista lektionen, eller så kanske hon gått upp 
tidigt, varit uppe sent eller nåt, kan jag tänka mig…(Sven) 

 
 
 
4.3 Resultatsammanfattning 
 
Jag har funnit att mina kategorier går att sammanställa med en fyrfältstabell. Kategorierna 
presenteras på följande sätt: 
 

�� Kategori A 1, dvs de faktorer som handlar om inre faktorer som får barnet att 
kämpa/prestera finns uppe till vänster i tabell 1. 

 
�� Kategori A 2, dvs de yttre faktorerna som leder till att barnet kämpar/presterar finns 

nere till vänster i tabell 1. 
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�� Kategori B 1, med andra ord de inre faktorerna som får barnet att inte kämpa/prestera 
finns uppe till höger i tabell 1. 

 
�� Kategori B 2, dvs de yttre faktorer som får barnet att inte kämpa/prestera återfinns 

slutligen nere till höger i tabell 1. 
 
I tabellen har jag tagit med samtliga uttryck som förekommer i utsagorna. I tabellen framgår 
som jag tidigare nämnt att det mycket väl går att förfina analysen, vilket jag även ska 
återkomma till. Jag avser att diskutera mina resultat utifrån mina forskningsfrågor och de 
kategorier som formats. 
 
Tabell 1: Sammanfattning av fyra kategorier 

 
Inre faktorer

 
Kategori A 1 
Välja vad man vill lära bestämma själv 
 välja/eget val 
 vilja lära sig 
Bestämma sig köra igång 
 koncentrera sig 
Inre eld man blir arbetsam 
Nyfikenhet roligt att hitta nya saker 
 spännande 
 man är på upptäcktsfärd 
Frihet njuta av livet 
Prestation/strävan efter framgång 
Framtidsdrömmar/målmedvetenhet 
 
Får mig att kämpa  Får mig att kämpa    Får mig att inte kämpa 
/prestera/göra mitt bästa  
 
Kategori A 2 
Mål långsiktigt 
 Betyg är medel 
 
 yttre mål 
Få hjälp/stöd 
Positiv förstärkning belöning 
 beröm 
Straff bestraffning 
 hot 
Miljö 
Energitillskott 
 
 
 
 

 
Kategori B 1 
Bestämma sig  
Brist på framgång  sakna intresse 
   rädd att misslyckas 
   sakna förmåga/svårt 
Känna sig trött 
Sakna valmöjlighet/inte få välj 
 
 
 
 
 
 
 

   /prestera/göra mitt bästa 
    
Kategori B 2 
Sakna mål och mening 
Sakna hjälp/stöd 
För mycket hjälp/stöd 
Bestraffning skäll 
 hot 
 tvång 
För stor arbetsbörda/utarbetad 
Olämplig tidpunkt 
Brist på tid 
Bråkig miljö 
Uttråkad tråkigt 
   upprepa 
 
 

Yttre faktorer 
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5. DISKUSSION 
 
I det här kapitlet ska jag först försöka dra några slutsatser utifrån mina frågeställningar. I 
samband med dessa återknyter jag till min litteraturgenomgång och mitt kommande arbete 
som lärare. 
 
 
 
5.1 Slutsatser och diskussion 
 
Jag har funnit en hel del intressanta synpunkter i intervjumaterialet som visar en tydlig 
samhörighet med vad forskare har kommit fram till inom ämnet motivation. För att belysa 
dessa väljer jag att presentera relevanta resultat och kopplingar utifrån frågeställningarna. 
 
 
5.1.1 Vilka uppfattningar har några skolbarn om vad som får dem att göra sitt bästa i 

skolan och på fritiden? 
 
Barnen drivs av ett flertal yttre respektive inre drivkrafter, vilka påverkar deras motivation. 
Vissa faktorer är vanligt förekommande medan andra endast tas upp av ett barn. Eftersom jag 
är ute efter mångfalden av uppfattningar, så lägger jag en mycket liten vikt vid att observera i 
vilken frekvens som varje utsaga förekommer. 
 
De inre faktorer som gör att ett barn kämpar eller inte kämpar, 
 
Inre eld: En flicka (Pia) ger en härlig förklaring till vad som driver henne till att göra sitt 
bästa. Hon symboliserar den inre motivationen genom att säga att man har en typ av inre eld 
som gör att man blir arbetsam. Att som lärare lyckas fånga och ta tillvara på denna inre eld ser 
jag som en utmaning. 
 
Nyfikenhet: Nyfikenheten är en kraft som kan drivas av att det är spännande och att det är 
roligt att hitta nya saker. Detta uttalande stödjer Piagets föreställning om att barnet behöver få 
experimentera på egen hand för att upptäcka hur olika objekt hör samman. Människan är med 
andra ord aktiv i sin roll att skapa meningsfulla helheter. Det är barnet själv som styr sin 
utvecklig.  
 
Framtidsdrömmar: Barnen i intervjustudien visar att de har stor framtidstro och ett gott 
självförtroende när de funderar omkring sitt drömyrke/framtidsyrke. Flera av dem talar om att 
de tror att de kommer att arbeta med sitt drömyrke, trots att de antar att de då kommer att 
behöva höga betyg (yttre faktor). Resultatet överensstämmer väl med vad Andersson m.fl. 
(1999) har upptäckt utifrån ett flertal ungdomsundersökningar. De hävdar att ungdomar har en 
viss tendens att vara individualister med ett gott självförtroende när det gäller att tro på sin 
förmåga att kunna påverka sin framtid. Revstedt (2000) menar på att människan har en 
konstruktiv, social och aktiv strävan att leva ett meningsfullt och självförvekligat liv. Även 
Pintrich & Schunk berör detta genom att påstå att om man har en positiv förväntan om 
framgång och om målet känns attraktivt, kommer man att kämpa lite extra för att nå målet. 
Att känna frihet: Att känna frihet härleder jag till Oscarsson (2002) som har genomfört en 
omfattande studie om grundläggande värderingar. Där ser han att ungdomar tenderar att 
föredra postmaterialistiska värderingar, som t.ex. frihet och ett liv fullt av njutning på 
bekostnad av materiella trygghetsvärden. Som förklaring till det menar Oscarsson (2002) att 
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eftersom det inte är någon överhängande risk att krig och svält ska drabba oss för tillfället, så 
hamnar ”landets säkerhet” längre ner i rangordningen än om vårt land skulle vara hotat. Dessa 
resultat känns både troliga och spännande. Det är kanske detta som skapar äventyrslustan som 
att hoppa bungyjump, och att paddla forsränning. Behöver man inte känna fara för sitt liv i 
vardagen så söker man upp den på något annat vis. Ett av barnen (Bo) nämner att han vill bli 
racerförare för att han känner frihet när han kör. Samtidigt inser han faran med att risken är 
stor att ”köra i” men han accepterar faran bara ingen annan drabbas. 
 
Strävan efter framgång/rädsla för att misslyckas/brist på framgång: Atkinsons forskning 
(1964) om prestationsmotivationen handlar om att man i en prestationssituation väljer mellan 
två konkurrerande handlingsimpulser, strävan att nå framgång kontra rädslan att misslyckas. 
Om strävan att nå framgång vinner tar man itu med uppgiften medan om rädslan att 
misslyckas vinner så undviker man densamma. Barnet som har ett positivt framgångsmotiv 
vill ha kontroll över sin egen tillvaro. Dessutom är han/hon inriktad på att göra ett gott arbete 
och lägger ner mycket energi för att lyckas. Detta kan jag koppla till de elever som jag har 
träffat som har mycket höga krav på sig själva. De kan slita ihjäl sig för att uppnå sina mål. 
En stor risk är att barnet stressas och pressas i sin strävan att prestera, så att han/hon ”går in i 
väggen”. 
 
Känna sig trött: Detta kan jag koppla till Glasser (1986) som menar på att man styrs av sina 
behov. Om man är trött så vill man sova och om man är hungrig tänker man på mat. Jag kan 
även härleda detta till en annan behovsteoretiker, Maslow (1970), vars behovshierarki är en av 
de mest kända inom motivationsteorierna. Maslow ville visa att det ligger en sammansättning 
av grundläggande behov bakom varje beteende. Människan har fem grundläggande behov, 
vilka illustreras med hjälp av en pyramid, (fig. 3). I basen finns de primära behoven som även 
benämns som bristbehoven, medan de socialt orienterade behoven (växtbehoven) återfinns 
högre upp i pyramiden. Det översta steget, ”självförverkligande” uppnås endast om övriga 
behov är tillgodosedda. Maslow menar på att man alltid strävar efter att tillfredsställa sina 
behov, vilket gör att man aldrig blir nöjd. Oscarsson (2002) har genomfört en aktuell studie 
där det har visat sig att ungdomar tenderar att föredra värderingar som frihet, 
självförverkligande och ett liv fullt av njutning på bekostad av materiella trygghetsvärden. 
Även Brophy (1998) menar på att hierarkin inte alltid följs. I pressade situationer kan 
behoven tillfälligtvis undantryckas.  
 
Sakna förmåga/tycka att det är svårt: Detta kopplar jag till Vygotskys teori om att 
undervisningen måste ligga på en lagom hög nivå, dvs straxt ovan där eleven befinner sig för 
tillfället. En pojke (Sven) exemplifierar detta tydligt då han säger att flickan på bilden (bil. 4) 
inte bryr sig utan kopplar bort, eftersom det nya hon ska lära sig inte kan bindas samman med 
hennes tidigare kunskap.  
 
Flera av barnen hävdar att de kan bestämma sig för om de ska göra sitt bästa i en situation . 
Dessutom anger de utsagor som handlar om att välja vad man vill lära. Faktorerna att få välja, 
samt att bestämma sig för om man ska kämpa eller inte har diskuterats och behandlats i 
avsnitt 5.1.2 respektive 5.1.3. 
 
 
De yttre faktorerna som kan påverka ett barns motivation. 
 
Mål/sakna mål: Imsen (1992) ger en enkel förklaring till denna faktor. Den yttre drivkraften 
kan vara att uppnå ett i förväg uppsatt mål. Det är själva målet som är viktigt och inte själva 
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aktiviteten. Ett medel för att nå målet är betyg, eftersom det inte är själva kunskapen som vill 
uppnås, utan man fokuserar exempelvis på betyget som kan vara nyckeln till det egentliga 
målet. När man saknar mål så förstår man inte vad arbetsinsatsen ska leda till. Som lärare är 
det otroligt betydelsefullt att man visar eleverna målet med uppgiften. Om man inte gör det så 
är risken överhängande att eleven känner förvirring och frustration, eftersom han/hon inte 
förstår varför uppgiften ska göras. 
 
Att få hjälp, att sakna hjälp eller få för mycket hjälp: I stort sett samtliga barn kom in på 
denna typ av faktor. Däremot skiljer sig åsikterna mycket åt i vilken grad av hjälp de vill ha. 
De flesta anser dock att någon form av hjälp gör att de tenderar att kämpa mer. En flicka 
(Lisa) menar på att frånvaro av hjälp kan göra att ett barn inte lär sig läsa och att det i sin tur 
gör att eleven kan få ständiga problem i skolan. Det som då saknas är stöd från familjen. Detta 
härleder jag till Glassers motivationsteori (1986) som utgår från människans basbehov. 
Eleverna gör sitt bästa i början av sin skolgång, för att de tror att de kommer att få kärlek och 
uppmärksamhet (behov) om de lär sig läsa och skriva. Anledningen till det beror på att de har 
fått höra att läsning och skrivning är viktigt. Arwedson (1998) säger att en individ påverkas 
och formas av betydelsefulla personer i dess närhet. Det är dessa personer som ger barnet stöd 
och talar om vad som är viktigt. 
 
En pojke (Bo) hävdar istället att han inte vill få för mycket hjälp. Att få för mycket hjälp 
sammankopplar jag med Piagets konstruktivistiska syn på det sätt som jag tog upp 
tillsammans med den inre faktorn nyfikenhet ovan. Människan är alltså inte en passiv 
mottagare, utan vill och kan styra sin egen utveckling. Som lärare ska man vara medveten om 
att elever har olika behov av hjälp. Vissa vill ha hjälp direkt, medan andra istället vill kämpa 
själva. 
 
För stor arbetsbörda: I Lpo 94 står det att man ska utgå från varje enskild individs 
förutsättningar. Om eleven känner att han/hon har för mycket att göra och att eleven därför 
inte orkar göra klart uppgiften så har läraren förmodligen inte tagit tillräcklig hänsyn till 
elevens förmåga. 
 
Belöning: Här vill jag återknyta till Skinners (1953) teori om positiv förstärkning. Han 
menade på att motivationen att utföra ett beteende ökar genom att man i ger beröm direkt efter 
det önskade beteendet. Imsen (1992) hävdar dock att elever har olika frekvensbehov när det 
gäller att få beröm. Det kan till och med vara så att motivationen minskar om man får för 
mycket beröm. Detta är tänkvärda ord. Att som lärare ge beröm i tid och otid, även för sådant 
som kanske inte förtjänar beröm kan vara ödesdigert. Man får tänka sig för så att man inte 
slänger ut sig ett ”bra” i förbifarten, utan att man visar att man bryr sig om elevens resultat.  
 
Straff: Hot om bestraffning, exempelvis kvarsittning ger mycket skilda uppfattningar hos de 
barn jag har intervjuat i studien. En elev (Erik) ser hot som en orsak till att han ska jobba på, 
medan en flicka (Frida) anser att hon blir arg och inte vill jobba om hon känner sig tvingad. 
Dessa uttalanden kan jag delvis härleda till Skinner (1953). Han undviker bestraffning i sin 
teori, utan han använder utsläckning för att ett oönskat beteende ska upphöra. Det gör han 
genom frånvaro av belöning. Imsen (1992) tar upp att Watson framkallade ångestreaktioner i 
sina behandlingar. Bl.a. slog han på järnstänger för att lilla Albert skulle bli fri från sin rädsla 
för höga ljud. Denna metod kan jag verkligen inte stödja och jag känner stark empati för lilla 
Albert. Att använda bestraffningar och sanktioner i undervisningen känns inte tillfredställande 
och något som man som lärare bör undvika. 
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Brist på tid/olämplig tidpunkt: David, 16 år som ingår i den intervjusekvens som Lukács 
(1997) genomfört med lärare och elever menar på att drivkraften påverkas av när på dagen 
han läser. Han ger dock ingen vetenskaplig förklaring. Jag kan dock se en liten koppling till 
behovsteoretikerna Maslow (1970) och Glasser (1986). Jag har i samband med att man kan 
”känna sig trött” ovan givit en förklaring till behovsteorierna och därför hänvisar jag till det. 
Inom skolan har man på vissa håll börjat med flextid, vilket innebär att en elev kan välja att 
börja lite tidigare eller senare på dagen. Då har eleven möjlighet att styra sin ”arbetstid” 
utefter sina behov och förutsättningar. 
 
Energitillskott: Att ta en chokladbit, frukt samt att ta rast är förslag på åtgärder som barnen i 
intervjustudien ger när de känner sig trötta. Även denna faktor går att härleda till Malow 
(1970) och Glasser (1986). Trötthet kan spåras till energibehovet som man bör hitta bland de 
fysiologiska behoven. Om man äter något bli man pigg och lusten att arbeta ökar. I skolan är 
det vanligt att man har fruktstund då eleverna får ta en liten paus från skolarbetet och fylla på 
med bränsle så att de orkar (och vill) arbeta. 
 
Uttråkad/långtråkigt: Då ett barn känner sig uttråkad för att arbetsuppgiften inte ger 
tillräcklig utmaning, så tycker han/hon att det är långtråkigt. Det kan jag härleda till vad Säljö 
(2000) säger om Vygotskys teori. Vygotsky hävdar att steget till ny kunskap inte ska vara för 
långt, utan att det måste ligga inom den potentiella utvecklingszonen. Om det som ska läras in 
ligger på en högre nivå så känner sig inte personen motiverad. I det här fallet är förklaringen 
att steget är för kort/saknas istället. Resultatet blir dock liknande, nämligen att eleven känner 
sig omotiverad för att arbeta med uppgiften. 
 
Miljö: Denna faktor återfinns inte i den litteratur som jag har använt i detta arbete.  
Anledningen till att denna aspekt saknas inom motivationsteorierna kan jag inte säga med 
bestämdhet. Min hypotes är dock att det pedagogiska rummet (klassrummet) som tidigare har 
varit ett kalt rum utan personlighet, nu kan bli intressant ur motivationssynpunkt genom att 
det smyckas och ges en personlig prägel i allt större utsträckning. Klassrumsmiljön kan då få 
rollen som en mysig plats som skapar trivsel och arbetslusta. Den andra typen av miljöaspekt 
är bråk och stök i elevens närhet. Eleven känner sig störd och tappar då koncentrationen.  
 
Det har visat sig att de elever som har ingått i intervjustudien har presenterat en stor mångfald 
med tanke på vad som kan motivera kontra att hämma motivationen. Gamla klassiker såsom 
Skinner, Gasser, Atkinsson och Maslow känns fortfarande relevanta i sammanhanget när man 
tar upp begrepp som motivation och drivkrafter. Aktuell forskning visar dock att man till viss 
del kanske får börja revidera klassikerna till förmån för nya rön. 
 
Jag har funnit att det endast är två små detaljer som inte framkommit i intervjuerna, men som 
förekommer i den teori som jag läst inom ramen för detta arbete. Det är Sjöberg (1985) som 
tar upp att intresseminskning kan bero på faktorer som ligger utanför skolan. Det exempel han 
tar upp är puberteten och de sociala spänningar som den ofta för med sig. Anledningen till att 
jag inte funnit dessa faktorer i mitt material kan bero på att jag till största delen har använt 
barn i år 6, där pubertala aspekter inte har hunnit bli så tydliga. Förövrigt har jag funnit att 
barnens uppfattningar stämmer väl överens med litteraturen inom området motivation. 
 
En författare som jag tidigare inte tagit upp i diskussionen är Ronsten (2001). Anledningen till 
det är att jag vill avsluta diskussionen med de så kallade baskrav som hon tar upp. Bl.a. ska 
läraren vara en engagerad, ämneskunnig person som behandlar sina elever med respekt. Dessa 
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aspekter känns självklara men är ändå viktiga att belysa. Genom att uppnå dessa baskrav så 
ökar chanserna att eleverna känner sig motiverade och gör sitt bästa. 
 
 
5.1.2 Upplever barnen att det är någon skillnad mellan skolan och fritiden när det 

gäller att göra sitt bästa? 
 
Skillnaden som har framkommit i studien är att barnen upplever att de har större valmöjlighet 
på fritiden än vad de har i skolan. En pojke (Sven) påpekade att man måste lära sig i skolan, 
medan man själv väljer om man vill lära sig på fritiden. Han poängterar också att man själv 
bestämmer när man gör något utanför skolan. Det är flera av informanterna som ger liknande 
utsagor vilket inte känns som något revolutionerande i sig, utan något jag har känt på mig. 
Därför ställer jag mig frågan, hur kan man applicera känslan att få välja till skolans värld? Det 
är ju trots allt så att vi har skolplikt och att det därför inte är något val om man vill vara i 
skolan eller inte. Dessutom är man som lärare hänvisad till att följa läro- och arbetsplanen, för 
att få med de moment som mina elever behöver i framtiden. Har jag då som lärare inga 
möjligheter att få eleverna att känna att de har valmöjligheter i skolan? Det har jag givetvis. 
Bara för att eleverna är styrda av skolplikt och jag som lärare är styrd av vissa 
utbildningskrav, så har vi tillsammans mandat att göra undervisningen till en intressant och 
nyfikenhetsväckande arena. Det står ju till och med i Lpo 94 att läraren ska stärka elevens 
vilja att lära. Säljö (2000) påpekar att människor motiveras i vissa läroprocesser, medan 
lärande i andra sammanhang hämmas. Man kan dock inte undvika att lära, även om det 
emellanåt kan vara destruktiva kunskaper som lärs in, såsom att utföra brottsliga handlingar. 
 
Den forskning som jag har tagit del av inom ramen för detta arbete har inte direkt berört 
skillnaden mellan skola och fritid, men jag kan ändå göra vissa kopplingar. Både Lukács 
(1997) och Sjöberg (1985) tar upp att intresse för en aktivitet motiverar barnet att fokusera på 
densamma. Kan jag få mina elever intresserade av en uppgift så ökar chanserna markant för 
att de ska känna engagemang för att arbeta med den. Därför måste jag vara flexibel och öppen 
för elevernas åsikter. Genom att ta reda på vad eleverna vill veta och utforma undervisningen 
utifrån det, ökar chanserna att eleverna känner en större valmöjlighet och därmed känner ett 
större engagemang för att jobba. Det i sin tur leder till att eleven ökar på sin kunskapsbank, 
vilket är målet med undervisningen, eller som Sjöberg (1985) säger, att framgång föder 
framgång. 
 
Andersson m.fl. (1999) hävdar att det är viktigt för ungdomar känna delaktighet och att ha 
kontroll över sitt arbete. Ungdomarna använder utbildning som ett sätt att förverkliga sig 
själva. I detta läge verkar det som att det är individens intresse för att förverkliga sig själv som 
är drivkraften. Detta är mycket intressant av den anledningen att ungdomarna inte verkar 
känna tvånget av att gå i skolan. Denna aspekt framkommer delvis även i min studie, då en 
pojke (Erik) säger att han lika gärna väljer skolan som att hålla på med hobbyn. 
 
 
5.1.3 Elevers uppfattningar om huruvida det är en fråga om ett eget val när det gäller 

att göra sitt bästa. 
 
Barnen upplever att de genom att ställa in sig, bestämma sig, köra igång och koncentrera sig, 
så påverkas deras vilja att lära. Det verkar med andra ord som att eleverna kan bestämma sig 
för att prestera. 
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Det resultatet överensstämmer med vad Westlund (1998) och Ziehe (1992) skrivit om att 
elever kan göra ett val genom att de kan bestämma sig för att göra sitt bästa. Ziehe (1992) ger 
en träffande förklaring när han hävdar att eleverna tar sig rätten att dosera sitt inre 
engagemang, dvs att de kan bestämma vad de ska ”lägga sitt krut på”. 
 
För mig som blivande lärare är det viktigt att vara medveten om att elever kan välja vad de 
ska lägga sitt engagemang på. Det blir då min uppgift att göra undervisningen så intressant att 
eleven väljer att göra sitt bästa i skolan. 
 
 
 
5.2 Arbetets genomförande 
 
Det har varit otroligt stimulerande och roligt att göra detta examensarbete. Genom att fördjupa 
sig på ett sätt som man normalt inte gör i de vanliga kurserna på lärarprogrammet, så hinner 
man sätta sig in i ämnet på ett mer kvalitativt sätt. Det gör att man får en helhetssyn av det 
man studerar. Att få ett större ansvar genom att fundera ut ämne, söka litteratur, genomföra en 
empirisk studie för att sedan koppla samman litteratur och empirin har varit utmanande. Det 
kräver att man är väl insatt i sitt material och de steg som ingår i den metod man har valt. 
 
Mina överväganden och val i metodavsnittet har fungerat väl i själva genomförandet av 
studien. Genom att använda en kvalitativt intervjubaserad undersökningsmetod har jag kunnat 
göra studien på det sätt som jag tänkt. Intervjuerna har fortlöpt på det sätt som jag förutspått 
och har givit ett rikt material trots att det endast har varit sju intervjuer. Dessutom har det 
fungerat väl att använda grounded theory som analysmetod. Detta trots att den ställer höga 
krav på mig då jag analyserar mina data för att sedan placera in dem i olika kategorier. Efter 
att ha analyserat pilotintervjuerna så utkristalliserades fyra kategorier i vilka samtliga utsagor 
har kunnat placeras in i. Den upptäckten höjde arbetets kvalitet. Att det just var fyra 
kategorier har gjort att jag har kunnat använda en fyrfältstabell att placera in datamaterialet 
från intervjuerna i. 
 
Svårigheterna har legat i resultatavsnittet. Till att börja med har det känts självklart inom 
vilken kategori som de olika faktorerna ska hamna. När jag sedan har gått tillbaks och 
studerat dessa har jag insett att många har varit felplacerade. Efter mycket pusslande och 
funderande har kategorierna hamnat där de befinner sig idag. 
 
 
 
5.3 Fördjupning av arbetet 
 
Under genomförandet av detta arbete har jag fått en mängd idéer som skulle kunna resultera i 
ytterligare studier. Det är ett mycket intressant ämne som går att utveckla i det oändliga. 
 
Som jag tidigare har nämnt så är de fyra kategorierna (A 1, A 2, B 1 samt B 2) som jag har 
använt i detta arbete lite grova och skulle kunna förfinas ytterligare. Jag avser att fördjupa min 
analys i ett kommande arbete. 
 
För att kunna uttala sig mer generellt om vad som gör att barn gör sitt bästa och de övriga 
frågeställningarna i detta arbete, skulle man kunna utveckla detta arbete genom att exempelvis 
studera; 
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�� Fler barn. 

 
�� Barn/ungdomar i högre ålder. 

 
�� Barn/ungdomar i olika socialklasser. 

 
�� Skillnader mellan flickor och pojkar. 

 
Dessutom vore det intressant att höra lärares uppfattningar om hur de gör för att motivera sina 
elever. 
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Intervjuguide Bilaga 1 
 
Jag använder bilder (bil. 2 & 3) som utgångspunkt för intervjuerna på det sätt jag har skrivit i 
kapitlet om genomförande.  
 
 
Jag visar en bild av en leende flicka som tittar ner på något som ser ut som ett papper.(Det 
sitter en annan flicka bredvid som också tittar ner i den leende flickans papper.) 
 
1a. Berätta varför flickan ser ut som hon gör? (jag pekar på den leende flickan). 
 
1b. Vad det beror på? 
 
2a. Om flickan var du istället och att du skulle ha ungefär samma ansiktsuttryck, varför 

skulle du se ut så? 
 
2b. Vad beror det på? 
 
3. Vad är det som får dig att göra ditt bästa i skolan? 
 
 
Jag visar en bild av en flicka som har travar med böcker bredvid sig. Hon tittar framför sig 
men inte in i kameran. Hon ler inte och har ena handen för ansiktet. 
 
4a Berätta på samma sätt som du gjorde med förra bilden om varför flickan ser ut som 

hon gör och vad det beror på. 
 
4b. Vad beror det på? 
 
5. Vad kan påverka hennes uttryck?/vad skulle få henne att tycka att det är roligare? 
(Beroende av intervjun, så väljs frågan utifrån det) 
 
6a. Om flickan på bilden (med traven med böcker) var du och du skulle ha samma 

ansiktsuttryck, varför skulle du se ut så? 
 
6b. Vad skulle det bero på? 
 
7. Om du har så många läxor så att du vet att du inte kommer att hinna alla, hur gör 

du då? 
 
8. Vad får dig att göra ditt bästa på andra ställen än i skolan, du kanske har någon 

hobby eller fritidssysselsättning? 
 
9. Om det är olika saker som påverkar att du har lust att lära i skolan och på fritiden, 

vad är då skillnaden? 
 
10a. Vad vill du bli när du blir stor? 
 
10b. Vad är anledningen till att du lyckas? 
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Bil. 3 
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Bil. 4 
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