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Sammanfattning  

I samband med dagens socialisationsförändringar har lärares motivationsarbete med elever fått en allt mer betydande 

roll. Begreppet motivation är centralt i  läroplanerna samt omfattar majoriteten av alla skolor runt om i världen. 

Lärares uppgifter innefattar inte enbart ett stärkande av elevers motivation för skolarbetet, utan en minst lika viktig 

uppgift är att etablera goda relationer till  sina elever samt elever emellan.  

 

Vår studie inriktar sig på att utröna var elevers primära motivation ligger och hur lärare kan arbeta för att stärka den. 

Studien utgår från Self – Determination Theory som innebär att människans valfrihet är central för lärandet. För att ta 

reda på hur denna teori förhåller sig  i praktiken samt för att undersöka om elever påverkas i störst grad av inre eller 

yttre faktorer, har vi  undersökt elevers beteende i klassrumssituationer samt deras egna reflektioner kring skolan. Vi  

har även utfört enkäter och observationer samt intervjuer med tre olika klassföreståndare. En viktig aspekt i  vår 

studie var jämförelsen mellan olika åldersgrupper samt skillnader och likheter mellan pojkar och flickor.  

 

Resultatet av vår studie visar att motivation är grundläggande för elevers intresse för skolarbetet och att de styrs av 

både inre och yttre faktorer. De sociala relationerna till kamrater och klasslärare är av största vikt för stärkandet av 

elevers drivkraft samt ökar intresset för arbetet. Eftersom elevers motivation är central för lärandet är det viktigt att 

som lärare arbeta förebyggande för att skapa ett positivt och tryggt klassrumsklimat. Elevers bekräftelsebehov har 

tydligt framkommit av våra observationer och beröm från läraren är en av de viktigaste faktorerna för motivationen. 
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1. Inledning 
 

Elevers motivation är central för den svenska skolan och har även hög prioritet på de flesta 

skolor runt om i världen (Bengt Börjesson, i SOU 2000;19). Lusten att lära är en nationell 

riktlinje i både kursplaner och läroplaner som omfattat skolverksamheten sedan andra 

världskriget (Sanderoth, 2002). Skolkommittén (SOU 1997:121) poängterar dock att i 

samband med dagens socialisationsförändringar behöver elever i allt större utsträckning 

motiveras för skolarbetet. Vi anser därför att läraren fått en allt mer betydande roll i 

stärkandet av elevers naturliga nyfikenhet samt för främjandet av deras lust att lära. Om barn 

får möjlighet att utveckla sitt intresse och sin självkänsla under tidiga skolår, finns goda 

möjligheter för skapandet av ett livslångt lärande (Sanderoth, 2002). 

  

När vi vid påbörjandet av vår studie diskuterade lärares uppgifter enades vi om att den 

viktigaste aspekten ligger i elevernas motivation. Vid vår inledande litteraturstudie fann vi att 

Deci & Ryans (2002) Self – Determination Theory behandlade de aspekter av motivation som 

vi upplevde vara av största vikt för eleverna. Huvuddragen i deras teori utgår från att elevens 

valfrihet är centralt för lärandet och vi lade därför fokus på detta i vår studie. Vi har även tagit 

utgångspunkt i underteorierna; Cognitive Evaluation Theory och Organismic Integration 

Theory, som fokuserar på inre och yttre påverkansfaktorer.  

 

Under vår tid ute på fältet har vi iakttagit att elevers inre drivkraft påverkas av olika faktorer 

och att läraren har en viktig roll i stimulerandet av denna. Vi har också uppmärksammat de 

svårigheter som lärare möts av i arbetet med elever som saknar motivation för skolan. Utifrån 

dessa iakttagelser väcktes vår nyfikenhet och vi inspirerades av viljan att fördjupa oss i detta 

fenomen. Som blivande lärare för grundskolans tidigare år anser vi att det är av största vikt att 

vara medveten om hur elevers motivation bör främjas på bästa sätt. Vårt intresse var att 

undersöka vilka faktorer som hade störst inflytande på elevers motivation, för att genom 

denna vetskap skapa bra förutsättningar för lärande. För att stärka vår framtida lärarroll har vi 

i vår forskning och våra undersökningar valt att inrikta oss mot år 1-3.  

1.2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka var elevers primära motivation ligger och hur 

omgivningen kan verka för att stärka den. Med omgivningen syftar vi främst på lärares arbete 
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men även klasskamraters påverkan. Fokus ligger även på skillnaden mellan inre och yttre 

motivationsfaktorer och hur dessa samverkar för stärkandet av elevers drivkraft för 

skolarbetet. Vi kommer även att göra en jämförelse av olika lärares arbete med motivation 

och undersöka skillnaden i drivkraften hos elever från olika åldersgrupper samt från de båda 

könen. Uppsatsen syftar till att framhäva vikten av motivation som den främsta aspekten i 

elevers lärande.  

1.2.1 Frågeställningar 

I vår studie utgick vi från följande frågeställningar; 

 

• Var ligger elevers primära motivation? 

• I vilken utsträckning påverkas elever av inre och yttre motivation? 

• Hur inverkar elevers ålder och kön på deras motivation? 

• Hur arbetar olika lärare för att stärka elevers drivkraft för skolarbetet och hur inverkar 

det på motivationen? 

• Vilken inverkan har klasskamraterna på elevers motivation? 

1.2.2 Definition av centrala begrepp 

Med primär motivation menar vi den huvudsakliga faktorn för elevers drivkraft. Vår 

definition av inre motivation är att individen har ett inneboende intresse för att utföra en 

uppgift samt skapar egna mål för sitt lärande. Yttre motivation är följaktligen motsatsen till 

inre motivation och innebär att individen drivs av yttre faktorer, såsom belöningar eller hot 

om bestraffningar.  

2. Bakgrund 
 

I följande avsnitt kommer vi att behandla olika forskares och pedagogers syn på 

motivationsbegreppet. Inre och yttre motivation belyses och ställs i relation till hur 

styrdokumenten behandlar dessa begrepp. 

2.1  Motivation 

Motivation är ett svårdefinierbart begrepp och att som pedagog bidra till stärkandet av elevers 

vilja och lust att lära är en av yrkets största utmaningar (Giota, 2001). Giota (2001) framhåller 

vidare att det existerar många olika tolkningar av begreppet inom pedagogiska och 
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psykologiska inriktningar och att det är svårt att hitta en gemensam definition. Imsen (2006) 

beskriver motivation som den drivkraft som stimulerar aktivitet hos individer samt det som 

ger aktiviteten mål och mening. 
 

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

färg och glöd (Imsen, 2006 s. 457). 

 

Enligt Imsen (2006) är motivationsbegreppet därför centralt i förståelsen av allt mänskligt 

handlande. Individens känslor ligger till grund för den inre motivationen och är också tätt 

sammanknutna med grundläggande värderingar. Beteenden kan därför förklaras av individens 

syn på vad som är väsentligt och oväsentligt i livet (Imsen, 2006). Bengt Börjesson (i SOU 

2000;19) beskriver motivationsbegreppet som liktydigt med elevers lust att lära och ställer det 

i förhållande till elevers kunskapsutveckling. Även elevers vilja och lust inför en aktivitet 

påverkar ambitionen att utföra uppgiften och möjligheten till inlärning. Dessa åsikter stärks av 

Lindström & Pennlert (2006) och de framhåller vidare att innehållet i undervisningen bör 

influeras av elevers önskemål och intresse. Sanderoth (2002) ifrågasätter detta förhållningssätt 

till motivation genom att understryka skillnaden mellan motivationsbegreppet och 

lustbegreppet. Motivation innebär en strävan efter ett mål medan lust ses som en del av 

processen och därför inte styrs av en förutbestämd riktning. Motivation förknippas enbart med 

positiva effekter, medan lust kan kopplas till både negativa och positiva resultat (Sanderoth, 

2002).  

 

Läraren har ett stort ansvar i att etablera goda relationer till eleverna, då detta enligt Nordahl 

m.fl., (2007) är en avgörande faktor för deras motivation. Ett positivt förhållande mellan 

lärare och elever samt ett tryggt klassrumsklimat är väsentligt för elevers kunskapsutveckling. 

Nordahl m.fl., (2007) poängterar även att detta är bidragande faktorer till främjandet av 

elevers motivation för skolarbetet.  

2.2  Inre och yttre motivation 

Inre motivation innebär människans naturliga drivkraft för en aktivitet och det genuina 

intresset för utförandet (Imsen, 2006). Pintrich & Schunk (2002) betonar att inre motivation 

stimulerar människors vilja att anta utmaningar som tillfredställer deras inre behov. Enligt 

Bruner (1971, i Sanderoth, 2002) har individer ett inre motiv att lära som är oberoende av 

yttre påverkansfaktorer.  
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Yttre motivation innebär att eleven utför en aktivitet i syfte att nå ett mål som inte är direkt 

kopplat till resultatet (Imsen, 2006). I skolans värld kan detta handla om uppmuntran, 

guldstjärnor eller betyg. Sanderoth (2002) sammanfattar yttre motivation som en instrumentell 

handling där eleven utför en aktivitet för att nå ett visst mål. Eleverna är följaktligen inte 

motiverade av inre faktorer och kommer inte heller att visa högt intresse för skolarbetet, men 

de uppför sig och försöker arbeta för att få belöning och undvika bestraffning (Pintrich & 

Schunk, 2002).  

2.3 Styrdokument om motivation 

Skolans uppgift är att främja elevers kunskapsinhämtande och stimulera deras lust att lära 

(Lpo 94, 2005). I Lpo 94 (2005) betonas även att all skolpersonal bör stödja elevers vilja till 

ansvarstagande och inflytande över den sociala, fysiska och kulturella miljön. Lärare ska 

också stödja elevers personliga utveckling och uppmuntra deras vilja att påverka sin 

utbildning (Lärarförbundet, 2006). Vår forskning är inte knuten till specifika ämnesområden 

och i läroplanen betonas motivationsaspekten inom alla huvudämnen. Enligt läroplanen i 

svenska (Skolverket, 2000), ska läraren i sin undervisning, sträva mot att elever tillägnar sig 

kunskaper om hur lärande går till samt att de lär sig reflektera över sitt eget 

kunskapsinhämtande. De bör också lära sig att självständigt och tillsammans med andra 

använda sitt tänkande och sina tidigare erfarenheter för att samtala kring och befästa nya 

kunskaper. I kursplanen för matematik (Skolverket, 2000) knyts motivationsaspekten till 

elevers intresse för ämnet.  
 

Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro  

till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i  

olika situationer (Skolverket, 2000;26). 

3. Teori 

 
I teoridelen kommer vi inledningsvis att lägga fokus på vår huvudteori; Self-Determination 

Theory (självbestämmande teorin) (Pintrich & Schunk, 2002). Utifrån denna teori har vi 

baserat vår forskning, formulerat vårt underlag för studien samt skapat våra undersökningar. 

Därefter kommer vi att behandla två underteorier till Self-Determination Theory; Cognitive 

Evaluation Theory och Organismic Integration Theory (Pintrich & Schunk, 2002). 
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Avslutningsvis presenterar vi en sammanfattning av huvudaspekterna i dessa teorier och 

redogör för dem i figur 3. 

3.1 Self-Determination Theory 

Self-Determination Theory grundar sig på Edward Deci och Richard Ryans tanke att 

människans valfrihet är central för lärandet (Deci & Ryan, 2002). Dessa författare betonar att 

alla människor har naturliga behov och konstruktiva tendenser att utveckla en bättre 

självkänsla. Människor upplever självbestämmande när de utövar aktiviteter i avsaknad av 

yttre påverkan. För att uppleva självbestämmande måste individen vara medveten om sina 

styrkor och brister samt om yttre påverkansfaktorer. Det är även mycket viktigt att de har 

tillräckliga kunskaper för att göra egna medvetna val samt kunna välja rätt vägar för att 

tillfredsställa sina behov. Om människor inte får möjlighet att styra sina val kommer de aldrig 

att bli nöjda. Den sociala miljön kan antingen stödja eller motarbeta de naturliga tendenserna 

till aktivt engagemang för individerna. Vidare beskriver Deci och Ryan (2002) tre 

grundläggande inre psykologiska behov som påverkar beteendet; Kompetens, självstyre samt 

tillhörighet. Med kompetens menar de att alla individer behöver tillägna sig förståelse och 

kunskaper för att kunna föra diskussioner, lösa problem och klara sig i samhället. Självstyre 

innebär att alla människor har ett grundläggande behov av att känna sig självsäkra och att ha 

kontroll på sin tillvaro. Det sista behovet är tillhörighet och innebär kortfattat att alla 

människor har ett behov att tillhöra en grupp. 

 

Till denna teori tillkommer fyra underteorier; Cognitive Evaluation Theory, Organismic 

Integration Theory, Causality Orientation Theory och Basic Needs Theory (Deci & Ryan, 

2002). Tillsammans täcker de alla typer av mänskliga beteenden och fulländar Self-

Determination Theory (Deci & Ryan, 2002). Figur 1 visar denna relation. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Figur 1: Relationen mellan huvudteorin och underteorierna. 

Self-Determination Theory 
                  SDT 

Cognitive 
Evaluation 

Theory       
CET 

Organismic 
Integration 

Theory       
OIT 

Causality 
Orientation 

Theory       
COT 

Basic 
Needs 
Theory 
BNT 
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I vår studie har vi valt att enbart utgå från Cognitive Evaluation Theory och Organismic 

Integration Theory. Anledningen till detta val, är att dessa underteorier behandlar de inre och 

yttre aspekterna av motivation, vilket har varit centralt i vår studie. 

3.1.1 Cognitive Evaluation Theory 

Cognitive Evaluation Theory skapades för att beskriva effekterna av de sociala kontexternas 

inverkan på människors inre motivation (Deci & Ryan, 2002). Kortfattat kan man säga att den 

förklarar det mänskliga beteendets sida av den inre motivationen. Inre motivation påverkar 

den inre drivkraften samt stimulerar människor att vilja anta utmaningar som tillfredsställer 

deras behov av att känna sig kompetenta. Om utmaningarna är för lätta blir individen 

understimulerad men om uppgifterna är för svåra tenderar individen att lämna dem. Skinner, 

m.fl.,(i Pintrich & Schunk, 2002) urskiljer tre olika faktorer som bidrar till känslor av kontroll 

och som är viktiga i skolsammanhang; Tron på den egna kompetensen, tron på de egna 

strategierna och tron på den egna kontrollen. Tron på den egna kompetensen inriktar sig på 

individens förmåga, ansträngning, tur och inflytande från andra. När det gäller tron på de 

egna strategierna handlar det om förväntningar som påverkar framgångar i skolan såsom; 

förmåga, ansträngning eller tur. Slutligen har vi tron på den egna kontrollen som innefattar de 

förväntningar av en individs sannolikhet att lyckas i skolan utan yttre påverkan. Dessa tre 

faktorer cirkulerar kring eleven, dess tillvägagångssätt och strävansmål (figur 2). 

 

 

                                                   Tillvägagångssätt 

 
                                   Tron på den egna                          Tron på de egna 

                                   kompetensen                                     strategierna 

 

 

   Eleven  Mål 
  Tron på den egna kontrollen  
 

Figur 2: Egen översättning av figur 6.2 på s.259 i Pintrich och Schunks ”Motivation in Education”(2002). 
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3.1.2 Organismic Integration Theory 

Organismic Integration Theory är en motsatsteori till Cognitive Evaluation Theory och 

behandlar de yttre motiverade beteendena istället för de inre. Teorin skapades för att förklara 

utvecklingen och dynamiken av yttre motivation. Det vill säga till vilken grad människor 

upplever självstyre när de påverkas av yttre faktorer (Deci & Ryan, 2002). Yttre motivation 

samt kontroll och belöningar bidrar inte till ett barns utveckling av självbestämmande och inre 

motivation. Däremot bidrar den till utvecklandet av ett bra beteende och en önskvärd social 

funktion. Efter en tid kan dessa yttre faktorer bli en del av den inre motivationen samt i 

processen av självbestämmandet. Sammanfattningsvis menar Deci & Ryan (i Pintrich & 

Schunk, 2002) att inte alla viktiga beteenden är baserade på inre motivation utan att även yttre 

motivation styr handlandet. 

3.2 ”De reglerande stilarna” 

Figur 3 representerar Deci, Ryan och deras kollegors sätt att förhålla sig till motivation. I 

figuren presenteras tre separata motivationsmönster som kallas för ”de reglerande stilarna” 

och inkluderar; Amotivation (brist på motivation), yttre motivation och inre motivation  

(Pintrich & Schunk, 2002).  
 

AMOTIVATION YTTRE MOTIVATION INRE 

MOTIVATION 

 

 
Låga värderingar 

 

Osäkerhet mellan 

beteende och resultat 

 

Känner sig inte 

kompetenta 

 

 

 

 
 

OPERSONLIGT 
 

Yttre  

reglering 

Undermedveten 

reglering 

Identifierad 

reglering 

Integrerad 

reglering 

 

 

Engagemang för 

egen skull 

 

Intressant 

 

Frivilligt deltagande 

 

Självbestämmande 

 

 

 

 

INRE 

 

Yttre beröm 

 

Belöningar/ 

bestraffningar 

 

Tillfredsställa 

yttre krav 

 

 

 

 

YTTRE 

 
Inre belöning/ 

bestraffning 

 

Känsla av skuld 

 

”Borde” 

 

 

 

 

 

DELVIS YTTRE 

 
Personligt 

viktigt 

 

Har egna 

mål 

 

”Vill” 

 

 

 

 

DELVIS 

INRE 

 

Del av 

identiteten 

 

Inre och 

yttre 

påverkan 

 

Beteendet 

värderas 

högt 

 

INRE 

 

Figur 3: Olika motivationsaspekter utifrån Self-Determination Theory 
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Amotivation handlar om att eleverna inte är motiverade och att de heller inte känner sig 

kompetenta i utförandet av en uppgift (Pintrich & Schunk, 2002). Den innefattar en upplevd 

osäkerhet mellan beteende och resultat eller en känsla av hjälplöst lärande. Eleverna känner 

irrelevans för uppgifterna samt en oförmåga att utföra dem. Elever med detta mönster av 

motivation känner inte heller sina egna intentioner eller sitt självbestämmande när de agerar. 

Eleverna kommer med stor sannolikhet att bli omotiverade till skolan eftersom de har låga 

värderingar, låg effektivitet och en låg inre kontroll.  

 

Mittenspalten representerar fyra olika yttre motivationsstilar eller självregleringsstilar där 

individen är motiverad. Den första stilen kallar Deci, Ryan och deras kollegor för yttre 

reglering (Pintrich & Schunk, 2002). De elever som befinner sig inom denna stil reagerar vid 

hot om bestraffning eller givande av belöning. Elevernas kontroll är i detta fall yttre påverkad 

och det finns inget självbestämmande från elevernas sida. Den andra stilen kallas för 

undermedveten reglering och innebär att eleverna engagerar sig i en uppgift för att de känner 

att de måste och kan komma att känna sig skyldiga om de ej utför den (Pintrich & Schunk, 

2002). Källan till motivationen är en inre drivkraft men inte självbestämmande eftersom dessa 

känslor kontrollerar eleven i fråga. Exempel på känslor är ”borde” och ”skulle” men trots att 

dessa känslor kommer inifrån är källan fortfarande yttre påverkad eftersom det finns en stor 

risk att eleverna utför uppgifterna för att glädja andra (exempelvis läraren eller föräldrarna). 

Den tredje stilen kallas för identifierad reglering och eleven engagerar sig i uppgifter för att 

det är personligt viktigt (Pintrich & Schunk, 2002). Eleven skapar egna mål och dessa är 

utvalda med eftertanke. Inom denna stil är elevernas känsla ”vill” eftersom de utför uppgifter 

som de upplever vara viktiga för dem själva, främst av nyttoskäl för framtiden. Den sista 

stilen kallas för integrerad reglering och eleverna använder både inre och yttre källor av 

information som omskapas till scheman som har betydelse för dem själva (Pintrich & Schunk, 

2002). Eleverna känner att det är viktigt för deras identitet och personlighet och de värderar 

sina egna beteenden mycket högt. Den sista spalten behandlar inre motivation, vilket bland 

annat innebär att eleverna engagerar sig i uppgifter och aktiviteter för sin egen skull samt för 

att de finner dem intressanta. Eleverna har valt dessa aktiviteter frivilligt vilket gör dem 

självbestämmande (Pintrich & Schunk, 2002).  
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4. Metod 

 
Vår studie baseras på enkäter, intervjuer och observationer från skolmiljön som utgår från vårt 

inledande syfte och våra övergripande frågeställningar. Enkätfrågorna baserades även på en 

undersökning av elevers beteende och känslor för skolan, utförd av J.G. Wellborn (1991, I 

Skinner, m.fl., 2008). Intervjufrågorna och observationsschemat utformade vi sedan utifrån 

enkätfrågorna för att skapa en röd tråd genom vår studie. För att undersöka elevers primära 

motivation har vi studerat elevers inre och yttre drivkraft för skolarbetet. Avsnittet avslutas 

med en metoddiskussion där vi belyser för- och nackdelar med våra metodval.  

4.1 Genomförande 

Undersökningarna har genomförts på två grundskolor i Mellansverige. Enkäter delades ut till 

fem klasser i grundskolans tidigare år och vi utförde intervjuer med tre lärare för dessa 

åldersgrupper. Vi genomförde också tre observationer, varav två i år 1-3 och en i år 1. För att 

tydliggöra i vilka klasser vi har utfört våra undersökningar har vi sammanställt dessa i tabell 

1(s.10). 

 
Tabell 1: Sammanställning av enkäter, intervjuer och observationer.   
År 1, lärare Mona Enkät, intervju, observation (20 min) 
År 2, lärare Karin Enkät, intervju 
År 3 Enkät 
År 1-3, lärare Britta Enkät, intervju, observation (30 min) 
År 1-3 Enkät, observation (30 min) 
 

Vid observationerna använde vi oss av en strategi som Bryman (2002) kallar för tidssampling. 

Det innebär att vi bestämde specifika tidsintervall då vi observerade elevernas beteende och 

endast registrerade händelser under denna period. De tre observationerna utfördes fredagen 

den 13 Mars 2009, under förmiddagslektionerna före lunch och varade 30 respektive 20 

minuter. Anledningen till att vi valde att undersöka olika klasser var för att underlätta 

jämförelsen mellan olika lärares arbete som påverkansfaktor för elevers motivation. 

Åldersspridningen gjorde att vi kunde undersöka hur elevers motivation förhåller sig i olika 

åldrar och årskurser på ett djupgående sätt. 

4.2 Enkät 

Enkät som datainsamlingsmetod används med fördel vid insamling av information i 

kvantitativa undersökningar med utgångspunkt i människors åsikter och attityder om faktiska 
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förhållanden (Bryman, 2002). Att välja enkät som metod vid våra undersökningar 

underlättade för oss att nå ut till fler elever än vad som hade varit möjligt med intervjuer. 

Eftersom vi strävade efter att få en stor variation av elevsvar att basera vår resultatdiskussion 

på, föredrog vi denna metod. Innan enkätundersökningen påbörjades, förtydligade vi för 

eleverna, syftet med enkäten och tillvägagångssättet för att besvara frågorna. Vi betonade 

även att det inte finns några rätt eller fel svar i en utvärdering, eftersom det var elevernas 

åsikter som intresserade oss. Fördelen med att använda enkäter är att respondenterna under 

undersökningen är oberoende av intervjuaren, vilket bidrar till att eventuella 

påverkansfaktorer elimineras (Bryman, 2002). Då eleverna avskilt besvarade enkäterna, 

påverkades de inte heller av varandras svar.  

 

Vi formulerade 20 påståenden som baserades på tre huvudkategorier; inre motivation, yttre 

motivation och amotivation. Totalt delades enkäten ut till 88 elever, varav 31 elever i år 1, 27 

i år 2 och 30 i år 3. Fokus för frågorna gällande inre motivation var elevens känslor om sitt 

eget självförverkligande, sina påverkansmöjligheter samt intresse och engagemang för arbetet. 

Frågorna gällande yttre motivation baserades på elevernas strävan efter yttre belöningar, 

bekräftelse och prestationer i förhållande till klasskamraterna. Amotivation delades in i frågor 

gällande elevers okoncentration, oförståelse eller ovilja till skolarbete och strategier för att 

undvika misslyckanden. För att förhindra att eleverna påverkades av kategoriindelningarna, 

blandade vi slumpmässigt frågorna i enkäten (se bilaga 1). Eleverna fick själva bedöma till 

vilken grad deras åsikter överensstämde med frågorna genom att ringa in en siffra mellan ett 

och fyra på en Likert-skala. En Likert-skala är en bedömningsskala som mäter 

respondenternas attityder vid ett påstående, där de får redovisa till vilken grad de instämmer 

eller inte instämmer med frågan (Kerlinger, 1986). Att vi på förhand valde fyra bestämda 

svarsalternativ istället för att låta eleverna skatta sig själva på en ”värderingslinje”, var för att 

underlätta sammanställningen samt framställningen av resultaten. Vi avsatte mycket tid till att 

formulera enkla frågor, detta för att undvika felsvar och missuppfattningar. Eftersom frågor i 

en enkätundersökning utförs självständigt av respondenterna, är det av största vikt att de har 

kortare och mer välformulerade frågor samt enklare utformning än en intervjuguide. Med 

fördel används slutna frågor framför öppna, då dessa ofta är enklare för eleverna att besvara 

(Bryman, 2002).  
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4.3 Intervjuer 

Intervjuer genomfördes med tre lärare, en lärare i år 1-3, en lärare i år 1 och en lärare i år 2. 

Frågorna utgick från vårt syfte samt från elevernas enkäter, detta för att underlätta en 

jämförelse lärare och elever emellan. Vi formulerade en strukturerad intervjuguide med nio 

frågor av kvantitativ karaktär (se bilaga 2). Tanken var att svaren skulle vara jämförbara och 

vi styrde intervjun efter våra intressen. Målet med strukturerade intervjuer är att underlaget 

för samtliga intervjuer ska vara identiska, vilket innebär att våra frågor var på förhand 

fastställda utifrån ett givet schema (Bryman, 2002). Det är därför viktigt att ha utformat en 

tydlig referensram över de frågor som ska ställas under intervjun. En bra intervju kräver en 

grundlig planering samtidigt som intervjuaren måste kunna vara flexibel i sina 

uppföljningsfrågor (Repstad, 2007). Under våra intervjuer använde vi oss av följdfrågor 

såsom; ”På vilket sätt?”, ”Hur tänker du då?” ”Berätta mer”, då vi kände att frågan krävde 

ytterligare information.  

 

Vi föredrog att vid intervjuerna anteckna lärarnas svar istället för att använda någon typ av 

inspelningsutrustning såsom bandspelare eller kamera. Vi ansåg inte att inspelningsutrustning 

var nödvändigt för att hinna registrera informationen som samtalen gav. Vårt syfte var även 

att skapa en avslappnad samtalssituation och vi ansåg att vårt intervjuunderlag gjorde det 

möjligt för oss att nedteckna informationen genom skriftliga noteringar. 

4.4 Observationer 

För att stärka våra enkät- och intervjusvar valde vi att utföra observationer i tre av de klasser 

som vi studerat. Vi valde en strukturerad observationsform, vilket innebär en direkt 

observation av beteenden och en nedteckning av dessa i ett på förhand utformat 

kategorischema (Bryman, 2002).  Detta gjorde vi för att underlätta vårt eget arbete i 

klassrummet och för att undvika missuppfattningar mellan våra individuella bedömningar. 

Vårt observationsschema utgick från vårt syfte och från enkät- och intervjuunderlagen (se 

bilaga 3). Vi valde en enkel observationsform och antog en icke-deltagande roll, detta för att 

inte påverka elevers beteende under undersökningarna. En enkel observation innebär att 

observatören inte är delaktig i miljön och har därför heller inget inflytande över situationer 

som uppstår (Bryman, 2002). Om forskaren är närvarande vid observationstillfällena finns 

risken att de studerande individerna påverkas och då avviker från sitt naturliga beteende. Det 

är därför önskvärt att i kvantitativ forskning hitta metoder där observatören är dold för 
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studieobjekten (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi valde med utgångspunkt från dessa tankar att 

inte berätta för eleverna om observationerna och inte heller avslöja vårt syfte.  

 

Våra observationer fokuserade på relationerna mellan lärare och elever samt mellan elev och 

elev. Observationsschemat var, liksom enkäterna, indelat i tre huvudkategorier, detta för att 

underlätta observationerna och analyserna av datainsamlingen. Under huvudrubriken inre 

motivation observerades elevers intresse, valfrihet och bekräftelse från lärare eller andra 

elever. Vid yttre motivation tittade vi främst på elevers sökande efter bekräftelse och deras 

tendens att uppvisa tävlingsbeteende. Amotivation delades in i koncentrationssvårigheter och 

elevernas fallenhet att låtsas arbeta. 

4.5 Forskningsetiska principer 

Vid en vetenskaplig studie ska de fyra forskningsetiska principerna; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, uppfyllas (Bryman, 2002). Vid 

studiens början informerade vi, i enlighet med informationskravet, elever och lärare om vårt 

syfte med undersökningarna vi planerade att utföra. Deltagandet i vår enkätundersökning var 

frivilligt och eleverna hade när som helst rätt att avbryta undersökningen. Både vid enkäterna 

och intervjuerna informerades och tillfrågades deltagarna om sin medverkan, allt enligt 

samtyckeskravet. Allt vårt datainsamlade material är anonymiserat och kommer endast att 

användas i vår forskning. 

4.5.1 Reliabilitet och validitet 

Centralt under våra undersökningar var diskussionen kring validiteten i vårt arbete. För att 

kontrollera att metoden mäter det som forskaren avsett att undersöka bör stor vikt läggas vid 

återkopplingen till syftet under processen (Korp, 2003). Vårt syfte fungerade som 

utgångspunkt under hela vår arbetsprocess och gemensamt utförde vi ständiga återkopplingar. 

Self-concistency, som innebär att forskaren ser på variationen i resultaten av olika 

undersökningar avsedda att testa samma sak (Korp, 2003) var också ett viktigt begrepp i vår 

studie.  Vi använde oss av både intervjuer, enkäter och observationer för att stärka 

tillförlitligheten i vårt resultat. Kvale (1997) understryker betydelsen av att vid intervjuer se 

över autenticiteten i intervjupersonernas svar, i vårt fall lärarnas. Detta hade vi i åtanke under 

vår forskning och utförde observationer för att kunna verifiera validiteten i lärarnas svar. 

Vidare menar Kvale (1997) att tillförlitligheten är beroende av intervjuaren och att en kontroll 

av den insamlade informationen är viktigt så inga missförstånd uppstår. Vid våra intervjuer 



13 
 

säkerhetsställde vi validiteten genom att noga diskutera intervjufrågorna och svaren med 

lärarna.  

 

Vi reflekterade även över vilka faktorer som kunde tänkas påverka reliabiliteten i vår 

forskning. Under våra enkätundersökningar var vi speciellt tvungna att se över 

tillförlitligheten i elevernas svar, då det kan finnas en stark skiljelinje mellan sanning och 

osanning (Kvale, 1997). Vi är medvetna om att elevers och lärares dagsform, förståelsen för 

undersökningsfrågorna och påverkan av omkringliggande faktorer kan ha påverkat vårt 

resultat. Risken finns att vi som forskare också kan ha påverkat resultatet genom personliga 

tolkningar av informationen. För att i största mån undvika subjektiva tolkningar av våra 

empiriska data analyserade vi detta material gemensamt. Kvale (1997) framhåller att en 

forskares resultat är ogiltiga om de bygger på subjektiva tolkningar. 

4.6 Analysmetod 

I vår analys av forskningsresultaten har vi använt oss av en deduktiv ansats. Det innebär att vi 

vid formuleringen av kategorierna, utgått från en på förhand studerad och utvald teori 

(Westlund, 2004). I ett första skede gick vi gemensamt igenom enkäter, intervjuer och 

observationsscheman för att finna skillnader och likheter i olika elev- och lärarsvar. Vi 

sammanställde våra resultat av enkätsvaren i en tabell (se tabell 2, s.16) samt jämförde 

lärarnas olika tankegångar kring begreppet motivation. Observationerna användes främst för 

att stärka resultaten av enkätundersökningarna samt för att kontrollera att lärarnas svar varit 

sanningsenliga. Våra huvudrubriker under resultatavsnittet utformades utifrån vårt syfte och 

belyser de viktigaste aspekterna av motivation som vi funnit under undersökningarna. I 

diskussionsavsnittet valde vi att använda våra frågeställningar som huvudrubriker och arbetet 

avslutas sedan med en slutdiskussion.  

4.7 Metoddiskussion 

Efter kritiska granskningar av vår metod har vi insett att några av enkätfrågorna, särskilt de 

nekande påståendena, varit för svårformulerade för eleverna i år 1. Vi valde ändå att inkludera 

dem, eftersom vi annars upplevde en positiv vinkling som hade kunnat påverka elevernas 

svar. Enstaka bortfall uppstod på grund av att några elever hade satt kryss på fel rad eller 

missat enstaka frågor i enkäten. Bortfall av detta slag är vanligt förekommande vid 

enkätundersökningar eftersom eleverna kan missa eller med avsikt hoppa över frågor utan att 

intervjuaren har möjlighet att hjälpa (Bryman, 2002). Några få elever i år 1 hade inte ännu lärt 

sig att läsa, vilket gjorde att vi valde att läsa upp frågorna högt för de yngre barnen. Denna 
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utvärdering liknade därför snarare en strukturerad intervju än en enkätundersökning. Vi har 

också tagit ställning till risken att eleverna påverkats av sin dagsform eller av förståelsen för 

innehållet i påståendena då de markerat sina svar.  

 

Vi upplevde att observationerna var svårgenomförbara eftersom eleverna var vana vid vår 

lärarroll i klassrummet och interagerade med oss även vid observationstillfällena. Det är 

viktigt att strukturera ett observationsschema så att rätt kategori används vid rätt tillfälle, 

eftersom det är mycket som pågår runt omkring. Kategorierna måste också vara enkelt 

formulerade så inga missförstånd uppstår mellan olika observatörer som använder sig av 

samma schema (Bryman, 2002).  Även om vi noga gått igenom observationsschemat 

tillsammans innan påbörjandet av undersökningarna, upplevde vi fortfarande en viss grad av 

självtolkning vid nedtecknandet.  

 

Tidpunkten för våra observationer kan också ha påverkat elevernas beteende. Att vi valde att 

endast studera dem under tidiga lektionspass berodde på att dessa undervisningstillfällen till 

stor del bestod av enskilt arbete. Eftersom vårt syfte bland annat var undersöka elevernas 

initiativtagande, bekräftelsebehov och engagemang, tyckte vi att enskilt arbete var en bra 

arbetsform att studera. Nackdelen var att vi inte hade möjlighet att dra slutsatser om hur 

motivationen påverkas av tidpunkten på dagen. Genom att utföra fler observationer under 

olika tidpunkter och ämnesområden skulle vi kunna öka autenciteten i vår studie.  

Vi möttes av två forskningsetiska dilemman under våra observationstillfällen. Eftersom vi valt 

att gå in i en dold, icke-deltagande roll informerades inte eleverna om syftet, vilket innebar att 

vi inte heller hade möjlighet att fullständigt kunna uppfylla informations- och 

samtyckeskravet. Vi föredrog ändå denna typ av observation eftersom vårt forskningssyfte 

förutsätter att eleverna agerar ”naturligt” och inte styrs av oss som observatörer. Det andra 

dilemmat var att vi inte informerade elevernas föräldrar vid enkätundersökningarna, och 

därför inte heller uppfyllde informationskravet. I samråd med lärare och rektorer på de 

deltagande skolorna kom vi fram till att enkätfrågorna var av sådan natur att intyg från 

föräldrar ej skulle behövas. I efterhand har vi reflekterat över detta och konstaterat att det 

varken är lärarnas, rektorernas eller vår rätt att avgöra vad som är känsligt för varje enskild 

individ och elevernas föräldrar borde därför ha rådfrågats. 
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5. Resultat 
 

I denna del redogör vi för vårt empiriska material samt resultaten från våra undersökningar. 

För att åskådliggöra redovisningen har vi valt att kategorisera vårt resultat i enlighet med de 

tre motivationsaspekterna; inre-, yttre- och amotivation, som vi inriktat vår forskning på. 

Inledningsvis kommer vi att redogöra för dessa utifrån elevernas synvinkel och utgår då från 

de gemensamma resultat våra enkätundersökningar och observationer har delgivit oss. 

Påverkansfaktorer såsom genus och ålder belyses och ställs i relation till elevernas motivation. 

Därefter diskuterar vi lärarnas synvinkel genom de svar intervjuerna har gett oss. Vi kommer 

även att redovisa en jämförelse av de klasser i vilka de intervjuade lärarna undervisar för att 

se om det förekommer skillnader i deras arbetssätt. 

5.1 Elevsvar 

Vi inleder våra tolkningar av resultatet oberoende av påverkansfaktorer, såsom ålder och kön. 

Vidare undersöker vi huruvida det existerar någon skillnad i elevers motivation baserat på 

deras ålder och kön. I tabell 2 (s.16) presenterar vi våra enkätundersökningsresultat och 

åskådliggör elevers åsikter om inre-, yttre- och amotivationsaspekters inverkan på den egna 

drivkraften. Tabellen belyser även skillnader i uppfattningar som varierar beroende på kön 

och ålder. För att underlätta ett jämförbart resultat har vi sammanställt våra fyra 

svarsalternativ; 1, 2, 3 och 4 till kolumnerna 1-2 och 3-4. 1-2 innebär att eleverna inte 

instämmer alls eller instämmer till mycket liten del. 3-4 innebär att eleverna instämmer helt 

eller till stor del. Vi har valt att dela in eleverna efter ålder och för att belysa skillnaderna 

ytterligare delade vi även in samtliga elever i pojkar och flickor. Eftersom antal elever i varje 

åldersgrupp varierar har vi, för att ge en mer rättvis bild, valt att framställa detta resultat i 

procent. För att tydliggöra de olika motivationsaspekterna har vi i tabell 3 (s.22), i motsats till 

enkäten som delades ut, valt att göra en uppdelning av enkätfrågorna under tre huvudrubriker; 

Inre-, yttre-och amotivation.  
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Tabell 2: Enkätundersökningarnas resultat 

 

5.1.1 Inre motivation 

Utifrån tabellen kan vi dra slutsatsen att majoriteten av eleverna trivs i skolan och tycker att 

skolarbetet är roligt. Enkätsvaren styrker att eleverna uppskattar inlärning av ny kunskap och 

hela 98 procent svarade att de känner sig nöjda vid lösandet av uppgifter. Oberoende av ålder 

och kön svarade flertalet elever att de arbetar bättre under lärarstyrda aktiviteter än elevvalda 

aktiviteter (jmf. I5 och Y5). Detta speglas med stor sannolikhet i undervisningen då endast 40 

procent av eleverna upplevde att de hade möjlighet att påverka lektionsinnehållet. Vår 

Enkätfrågor 

         
Pojkar 

(44 st)   

       

Flickor 

(44st)   

      

År 1 

(31st)   

      

År 2 

(27st)   

       

År 3 

(30st)   

 
Totalt 

(88st) 

                        

   1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2        3-4

Inre motivation       %    %     %  % % % % %  %  %   %           %

I1. Nöjd vid lösta uppgifter 2 98 2 98 0  100 7 93 0 100   2          98 

I2. Trivs i skolan 18 82 11 89 16  84 7 93 17 83  15         85 

I3. Skolarbetet är roligt 20 80 9 91 16 84 15 85 13 87  15         85 

I4. Ny kunskap är roligt 7  93 5 95 10 90 37 63 3 97   6          94 

I5. Arbetar bättre vid eget val 39 61 32 68 42  58 26 74 37 63  35         65 

I6. Stolt vid uppvisning av uppgifter 25  75 11 89 23 77 22 78 13 87  18         82 

I7. Kan påverka undervisningen 57 43 61 39 61  39 48 52 63 37  59         41 

Yttre motivation            

Y1. Går i skolan för bra jobb 9  40 2 98 6 94 11 89 0 100   6          94 

Y2. Arb. för att göra fröken nöjd 16  84 5 95 16  84 7 93 10 90  20         80 

Y3. Arb. för att göra föräldrar nöjda 11 89 5 95 10 90 11 89 10 90  16         84 

Y4. Stolt vid beröm från fröken 9  91 5 95 13 87 4 96 3 97   7          93 

Y5. Arb. bäst när fröken bestämmer 34 66 16 84 23 77 48 52 7 93  25         75 

Y6. Viktigt att vara bäst i klassen 80 20 82 18 71 29 67 33 87 13  81         19 

Amotivation            

A1. Vet inte varför jag lär mig saker 86 14 70 30 74  26 81 19 93 7  78         22 

A2. Oviktigt att gå i skolan 82 18 100 0 90  10 81 19 100 0  91          9 

A3. Vad fröken säger är oviktigt 91 9 91 9 90 10 89 11 90 10  91          9 

A4. Uttråkad av arbetsuppgifter 52 48 84 16 77 23 59 41 77 23  68         32 

A5. Jag låtsas arbeta under lekt. 86 14 93 7 90 10 81 19 97 3  90         10 

A6. Tänker på andra saker än arb. 68 32 80 20 84  16 70 30 70 30  74         26 

A7. Jag arb. inte mer än jag måste 64 36 64 36 74 26 59 41 57 43  64         36 
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undersökning visade även att elever är i behov av bekräftelse från läraren och över 80 procent 

känner sig stolta då de får möjlighet att inför klassen visa upp vad de lärt sig. 

 

De observationer vi har utfört under vår fältstudie stärker resultaten av enkätundersökningen 

(se bilaga 4, 5 & 6). Under samtliga tillfällen anser vi att eleverna visat stort engagemang för 

aktiviteterna samt i stor utsträckning sökt bekräftelse från läraren. Faktorer som vi 

uppmärksammat är elevernas intresse att ta itu med uppgifter, att arbeta koncentrerat och 

ställa relevanta frågor i förhållande till innehållet. Klassrumsklimatet under fältarbetet har 

präglats av värme, trygghet och uppmuntran. I samtliga klassrum är eleverna placerade i 

grupper av fyra till fem, där de tillsammans hjälper varandra vid problem.  

5.1.2 Yttre motivation 

Vår enkätundersökning visar att elever i år 1-3 är medvetna om att skolan är en viktig grund 

för deras framtida yrke och de värderar sina inlärda kunskaper högt. Föräldrarnas samt 

lärarnas uppskattning av skolarbetet är avgörande för deras intresse för och utförande av 

uppgifterna (se Y2 & Y3). Enligt vår studie är elevers tävlingskänsla låg och de anser inte att 

det är viktigt att ligga först i skolarbetet. Däremot upplever eleverna att beröm och bekräftelse 

från läraren är en stark drivkraft i lärandet. Våra observationer bekräftar denna slutsats och 

visar på att elever framförallt söker uppmärksamhet från lärare men även från klasskamrater.  

 

 ”- Fröken, fröken har jag gjort rätt nu? Kan du kolla på min… kolla här” 

                                       (direktcitat från elev år 1). 

 

Under en 20 minuters observation av självständigt arbete av 17 elever i år 1 sökte elever 

bekräftelse från läraren 45 gånger. Spridningen bland eleverna var dock stor och medan vissa 

elever sökte uppmärksamhet vid upprepade tillfällen var det andra som aldrig sökte 

bekräftelse. Vi uppmärksammade inte heller några kommentarer elever emellan som visade 

på tävlingsprestationer.  

5.1.3 Amotivation 

Vilka faktorer som är av betydelse för motivationen varierar, men gemensamt är att en stor 

del av eleverna vet varför de lär och anser att kunskaperna är viktiga för deras liv (se A1 & 

A2). Majoriteten av eleverna anser också att det som läraren säger är viktigt. Endast 10 

procent av eleverna svarade att de låtsas arbeta under lektionerna men betydligt fler säger att 
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de ofta tänker på andra saker än skolarbetet (se A5 & A6). 68 procent av eleverna anser att de 

ofta blir uttråkade av arbetsuppgifterna och drygt häften arbetar inte mer än de måste.  

 

Under våra observationer uppmärksammade vi endast ett fåtal tillfällen då vi upplevde att 

eleverna låtsades arbeta. Vi kunde däremot observera tecken på okoncentration såsom; prat 

om annat och spring i klassrummet (se bilaga 4, 5 & 6). 

 5.1.4 Ålder som påverkansfaktor 

Elever i år 1 och 3 har generellt sätt en mer positiv attityd till inlärning av nya kunskaper och 

känner sig i högre grad nöjda då de utfört en uppgift än elever i år 2 (se I1 & I4). Att själv få 

styra valet av undervisningsuppgifter är inte av stor vikt för elever i år 1, ökar under år 2 för 

att sedan minska igen under år 3. Upplevelsen till påverkansmöjligheter av arbetsinnehållet 

under lektionerna följer samma kurva. Även tävlingsmoment, såsom att vara bäst i klassen, 

följer detta utvecklingsmönster (se Y6). Elever i år 2 anser sig arbeta sämre då de inte själva 

får välja innehåll i undervisningen än övriga elever i vår undersökning (se I5 & Y5). Vidare 

blir dessa elever även i högre grad uttråkade av uppgifterna och visar större tendens att låtsas 

arbeta.  

 

I takt med elevernas åldersutveckling blir de mer medvetna om syftet med sitt 

kunskapstillägnande och förståelsen för användningen av kunskaperna ökar (se A1 & A2). De 

upplever också i stigande grad en större stolthet vid uppvisande av utförda uppgifter. Lusten 

att arbeta mer än vad läraren kräver minskar också samtidigt som tendensen att ägna tid åt 

andra tankar än skolarbete ökar (se A5 & A7).  

5.1.5 Genus som påverkansfaktor 

Vår forskning visar att pojkar och flickor i år 1-3 har liknande värderingar om vad som 

motiverar dem att arbeta i skolan. Vi kan urskilja fyra olika områden i vilka elevers åsikter 

skiljer sig i avseende av könen. Dessa framkommer tydligt av enkätundersökningen och 

synliggörs vid rubrikerna; Arbetar bäst när fröken bestämmer, uttråkad av arbetsuppgifterna, 

oviktigt att gå i skolan och vet ej varför jag lär (se Y5, A1, A2 & A4). Pojkar anser sig i 

högre grad vara uttråkade av skolans arbetsuppgifter och tycker sig arbeta bättre då de själva 

får styra innehållet i undervisningen. Flickorna i vår studie är mer medvetna om varför de lär 

och fler flickor än pojkar anser det vara viktigt att gå i skolan. 
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5.2 Lärarsvar 

Intervjuerna som vi utförde bestod av nio frågor (se bilaga 2) och behandlade inre-, yttre- och 

amotivationsaspekter kring lärande. För att förenkla och förtydliga vår resultatframställning 

valde vi att dela in även detta avsnitt utifrån ovannämnda aspekter. Under varje separat avsnitt 

kommer vi att presentera och förklara svaren från intervjuerna som behandlar just det 

området. För att underlätta framställningen av våra resultat har vi valt att ge de intervjuade 

lärarna fiktiva namn. Läraren för år 1 kallar vi för Mona, läraren för år 2 Karin och läraren för 

år 1-3 Britta. 

 

Enligt samtliga lärare i vår studie påverkas elevers motivation av både inre och yttre faktorer 

och varierar även mellan olika elever (se bilaga 7, fråga 1). Stimuleringen av elevernas 

motivation bör enligt lärarna främst innebära att läraren bjuder på sig själv, är motiverad i sitt 

arbete och tar varje elev på allvar (se bilaga 7, fråga 2). Lärarnas åsikter om hur ofta eleverna 

bör få styra valet av uppgifter går dock isär. Mona förespråkar elevernas egna val och anser 

att ämnet styr deras delaktighet i undervisningen. Hon menar dock att nya ämnen såsom 

religion och So/No bör introduceras av läraren. Karins åsikt skiljer sig från Monas, då hon 

menar att eleverna blir okoncentrerade vid egna val av uppgifter och föredrar därför en mer 

lärarstyrd metod. Britta däremot, anser att elever periodvis bör få välja egna uppgifter och att 

detta sammanlagt ska ta upp hälften av lektionstiden under en termin. Gemensamt för alla 

lärare är att de låter eleverna få ta allt mer ansvar desto äldre de blir (se bilaga 7, fråga 9).  

5.2.1 Inre motivation 

Att skapa ett tryggt och harmoniskt klassrumsklimat är enligt alla tre intervjuade lärare en 

viktig faktor för främjandet av elevers inre motivation (se bilaga 7, fråga 4). Elevers intresse 

för skolan grundar sig i en trygg social miljö, där alla känner sig sedda och uppmärksammade. 

Lärarna är eniga om att stor vikt bör läggas vid ett inledande arbete som präglas av 

samarbetsövningar, grupparbeten och samtal. Lärarens roll är enligt Mona att skapa ett 

tillåtande klimat där eleverna upplever att de blir tagna på allvar och att de tillåts att göra fel. 

Karin lägger tyngdpunkt på kompissamtal och anser att de fungerar som en god 

konfliktlösningsstrategi. Britta fokuserar på lärarens roll som förebild och betonar vikten av 

att ha en glad och positiv attityd, eftersom denna återspeglas av eleverna. 

  
 Jag skojar gärna med barnen, samtidigt som de måste veta vem det är som bestämmer.  

 Man vill ge dem lillfingret men inte hela handen (Britta, lärare i år 1-3). 
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Britta menar att barnen upplever trygghet då de vet vem som bestämmer men att det samtidigt 

är viktigt att skapa goda ömsesidiga relationer. Våra intervjuer visar att lärarna är överens om 

att elever generellt sett har en inre motivation att lära (se bilaga 7, fråga 7). Mona berättar att 

de flesta av hennes elever kommer 20 minuter före skolstarten för att kunna arbeta längre. 

Karin betonar att även om hon skulle lämna klassrummet fortsätter eleverna att arbeta 

koncentrerat. Britta upplever att elevers inre motivation synliggörs genom att de kastar sig 

över arbetsuppgifterna och inte vill sluta arbeta när dagen är slut. Lärarna är däremot oeniga 

om hur viktigt det är att låta eleverna vara med och påverka lektionsinnehållet (se bilaga 7, 

fråga 5). Mona ger eleverna möjlighet till inflytande i svenskämnet, vid temaarbete samt vid 

slutet på dagen om de arbetat bra. Enligt Karin är elevinflytande mindre viktigt, hon anser att 

det är läraren som bör leda eleverna mot målen men låter dem påverka genom fri planering. 

Britta anser elevinflytande vara av största vikt för elevers inre drivkraft och arbetar till stor del 

med integrerade arbetsmetoder och utgår från teman som berör olika ämnesområden.  

5.2.2 Yttre motivation 

De frågor i intervjuerna som behandlade yttre motivation var fråga 3 och fråga 6 (se bilaga 

7). Mona anser att eget arbete är den arbetsform som är mest positiv för eleverna medan Karin 

menar att alla arbetsformer fungerar olika bra för olika elever. Britta finner att en blandning 

av samtliga arbetsformer är det som verkar mest positivt på eleverna. Hon betonar att man 

inte ska använda sig av för mycket eget arbete eftersom eleverna då riskerar att mista viktiga 

samarbetstillfällen. Vidare poängterar hon betydelsen av redovisningar, pararbeten och 

grupparbeten.  

 

Mona använder sig inte av något direkt bestraffningssystem men ger eleverna exempelvis 

stjärnor om de har gjort något bra (se bilaga 7, fråga 6). Hon poängterar även att om eleverna 

ska få någon form av belöningar, bör de vara positivt återkopplande. 
 

Nja, jag använde ibland ett slags belöningssystem, men är noga med att de alltid är  

rättvist och alltid positivt (Mona, lärare i år 1). 

 

 Karin ger mer verbala belöningar och applåder vid redovisning av elevernas arbeten. Hon 

arrangerar även aktiviteter, exempelvis fester, då eleverna arbetat bra inför ett lov. Karin 

använder även bestraffning som en konsekvens vid otillåtna handlingar.  
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Jag använder inget direkt straff utan mer att eleverna får en konsekvens av det  

de har gjort, exempelvis får de sitta inne på rasten om de har kastat snöbollar  

på skolgården (Karin, lärare i år 2). 

 

Britta använder sig varken av något belönings- eller bestraffningssystem. Hon ger istället 

spontana uppmuntringar och känner starkt för att en lärare alltid ska vara närvarande. Detta är 

ett förebyggande arbete som syftar till att läraren ska slippa ge eleverna bestraffningar. Att 

lärarna är ute på rasterna samt att de diskuterar med eleverna direkt på plats om någonting 

”dåligt” skulle inträffa är några exempel på förebyggande arbete. 

5.2.3 Amotivation 

Arbetet med de elever som saknar egen drivkraft bör enligt alla lärare ske på varierade sätt. 

Mona föreslår att eleven bör placeras bredvid högmotiverade elever för att på så sätt öka sin 

inre drivkraft. Karin styrker dessa tankar men tillägger också att konsekvenser vid 

oacceptabelt handlande och belöningar kan användas som viktiga påverkansfaktorer.  

 
Jag kör med morot och piska, alltså belöningar, försöker pusha eleverna så gott det  

går, ge beröm och hinner man inte klart med sitt arbete får man sitta inne på rasten  

(Karin, lärare i år 2). 

 

Britta stötte på svårigheter vid besvarandet av denna fråga, då hon ansåg att det inte finns 

några patentlösningar för elever med svag motivation (se bilaga 7, fråga 8). 

5.3 Klassjämförelse    

För att underlätta klassjämförelsen har vi valt att redovisa våra resultat i tabell 3 (s.22). Vi har 

endast redogjort för de klasser i vilka de intervjuade lärarna arbetar, det vill säga en år 1, en år 

2 och en år 1-3. Eftersom antalet elever varierar mellan klasserna har vi valt att förenkla 

resultatet genom att presentera det i procent. Vi kommer endast att ta upp de primära 

skillnaderna mellan klasserna och har, för att förtydliga resultatet, delat in avsnittet klassvis. 
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Tabell 3.  Resultatet av de klasser i vilka de intervjuade lärarna arbetar. 

Enkätfrågor 

       

År 1 

(18 st)   

       

År 2 

(17st)   

        

År 1-3 

(18st)   

              

   1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 

Inre motivation % % % %  %  % 

I1. Nöjd vid lösta uppgifter 0 100 12 88 0 100 

I2. Trivs i skolan 17 83 12 88 11 89 

I3. Skolarbetet är roligt 22 78 12 88 0 100 

I4. Ny kunskap är roligt 11 89 6 94 0 100 

I5. Arbetar bättre vid eget val 61 39 29 71 28 72 

I6. Stolt vid uppvisning av uppgifter 17 83 18 82 6 94 

I7. Kan påverka undervisningen 72 28 53 47 33 67 

Yttre motivation      

Y1. Går i skolan för bra jobb 6 94 18 82 0 100 

Y2. Arbetar för att göra fröken nöjd 17 83 12 88 6 94 

Y3. Arbetar för att göra föräldrar nöjda 6 94 18 82 11 89 

Y4. Stolt vid beröm från fröken 11 89 6 94 6 94 

Y5. Arbetar bäst när fröken bestämmer 17 83 47 53 22 78 

Y6. Viktigt att vara bäst i klassen 78 22 53 47 94 6 

Amotivation      

A1. Vet inte varför jag lär mig saker 89 11 71 29 72 28 

A2. Oviktigt att gå i skolan 89 11 71 29 94 6 

A3. Vad fröken säger är oviktigt 94 6 88 12 100 0 

A4. Uttråkad av arbetsuppgifter 78 22 53 47 83 17 

A5. Jag låtsas arbeta under lektionerna 89 11 71 29 94 6 

A6. Tänker på andra saker än arbetet 83 17 65 35 72 28 

A7. Jag arbetar inte mer än jag måste 83 17 76 24 61 39 

5.3.1 År 1 - Mona 

Tabellen åskådliggör att eleverna i år 1 trivs bra i Monas klass (se I2). Samtliga svarade att de 

känner sig nöjda vid lösandet av uppgifter och 89 procent upplever glädje i att lära sig nya 

saker. Majoriteten av eleverna anser att de arbetar bäst då Mona styr undervisningsinnehållet 

och endast 28 procent svarade att de upplever att de kan påverka innehållet (jmf. Y5 & I7). 

Eleverna anser att det är viktigare att föräldrarna är nöjda med deras prestationer än att läraren 

är det (se Y2 & Y3). Medvetenheten om syftet med kunskaperna är stor och flertalet elever är 
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överens om att det är viktigt att gå i skolan (se A1 & A2). De tänker sällan på andra saker än 

skolarbetet och tar gärna egna initiativ till mer arbete än vad som krävs.  

5.3.2 År 2 - Karin 

Trivseln är hög även i Karins klass och majoriteten av eleverna upplever skolarbetet som 

stimulerande (se I2 & I3). Eleverna föredrar att själva styra undervisningsinnehållet men 

knappt hälften upplever att de får möjlighet till det (se I7). Flertalet elever anser att lärarens 

uppskattning är mer betydelsefull än föräldrarnas. I Karins klass är det avsevärt mycket 

viktigare att vara bäst i klassen än i Monas och hela 47 procent anser att det är av stor vikt (se 

Y6). Trots att majoriteten av eleverna anser det vara viktigt att gå i skolan känner 29 procent 

motsatsen och ser inte heller syftet med kunskaperna. Nästan hälften av eleverna svarade att 

de känner sig uttråkade av arbetsuppgifterna och 29 procent anser att de ofta låtsas arbeta 

under lektionerna (se A4 & A5). 

5.3.3 År 1-3 – Britta 

I Brittas klass anser samtliga elever att skolarbetet och inlärning av nya kunskaper är roligt. 

100 procent av eleverna känner sig även nöjda vid lösandet av uppgifter (se I1, I3 & 14). De 

trivs i klassen och känner sig mycket stolta vid redovisningar. 72 procent anser att de arbetar 

bättre då de själva får styra lektionsinnehållet och 67 procent upplever att de får möjlighet till 

det. Eleverna känner att det är viktigare att göra fröken nöjd än föräldrarna och det är inte alls 

betydelsefullt att vara bäst i klassen (se Y2, Y3 & Y6). Ungefär lika många elever i Brittas 

klass som i Karins klass ser inte syftet med kunskapsinhämtandet, men de anser i högre grad 

att det är viktigt att gå i skolan. De blir sällan uttråkade av arbetsuppgifterna och 94 procent 

uppger att de aldrig låtsas arbeta i klassrummet. I Brittas klass är det betydligt fler elever som 

aldrig arbetar mer än de måste och endast 61 procent är positiva till extra uppgifter (se A7).  

6. Diskussion 
 

I diskussionsavsnittet besvarar vi vårt syfte och våra frågeställningar samt kopplar våra 

resultat till tidigare forskning. Vi är medvetna om att vår studie är begränsad och att vi därav 

inte kan dra några generella slutsatser. Våra slutsatser utgår istället från hur elevernas 

motivation förhåller sig på de fält vi har studerat. Vi valde att dela in de olika rubrikerna 

utifrån våra inledande frågeställningar. Frågeställning 1 och 2 sammanställs under rubriken 

6.1 eftersom dessa två punkter har visat liknande resultat i vår undersökning.   
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6.1 Var ligger elevers primära motivation och hur påverkas de av inre och yttre 

faktorer? 

I detta avsnitt kommer vi att utreda var elevers primära motivation ligger och på vilket sätt de 

påverkas av inre och yttre faktorer. Vi kommer även att redogöra för om inre eller yttre 

motivation påverkar eleverna mest. Avsnittet delas in under rubrikerna; Inre motivation, Yttre 

motivation och Primär motivation. 

6.1.1 Inre motivation 

Lärarnas tankar om vikten av ett tryggt klassrumsklimat och stimulerande miljö speglas 

tydligt i elevernas enkätsvar och totalt svarade 85 procent att de trivs mycket bra i skolan (se 

tabell 2, s.16). Detta resultat stöds av Deci och Ryans (2002) forskning som betonar att 

barnets sociala miljö antingen verkar stödjande eller motarbetande för motivationen. De lärare 

som deltagit i vår studie har lagt stor tyngdpunkt på att skapa ett positivt klimat, vilket också 

haft en positiv inverkan på elevers drivkraft. Vår enkätundersökning visar att majoriteten av 

eleverna har ett starkt intresse och en hög motivation för skolan och drivkraften ökar även 

något med stigande ålder. Skinner m.fl., (2008) menar att barn som vid är mycket motiverade 

till skolarbetet tenderar att bibehålla sitt engagemang under åren, medan barn som saknar 

motivation vid skolstarten riskerar att förbli oengagerade. 

 

Deci & Ryans (2002) tre grundläggande inre psykologiska behov; kompetens, självstyre och 

tillhörighet knyts samman med elevsvaren gällande inre motivation i vår forskning. 

Kompetens, gällande inhämtande av nya kunskaper under lärarledda lektioner, värderades 

högt av eleverna och de såg nyttan med de tillägnade kunskaperna. Vid kunskapsinhämtandet 

tillägnade sig även eleverna en god förståelse för inlärningsstoffet och detta synliggjordes 

bland annat genom en stark vilja att redovisa sina uppgifter. En majoritet av eleverna ansåg 

det vara stimulerande att själva få styra valet av uppgifter, vilken bekräftar tanken om att alla 

människor har behov av att känna sig självsäkra och kunna kontrollera sin tillvaro. Att 

eleverna fått möjligheten att frivilligt välja uppgifter gör dem självbestämmande och påverkar 

den inre motivationen i positiv riktning (Pintrich & Schunk, 2002). Behovet av att känna 

tillhörighet till en grupp verifieras via elevernas svar om trivsel i klassen.  

 

Elevernas inre motivation stärks av att de anser skolarbetet vara roligt. Enligt Bengt Börjesson 

(i SOU 2000;19) är detta en avgörande faktor för ambitionen att utföra uppgifter samt 

möjligheten till inlärning. Lärarna i vår studie bekräftar kopplingen mellan elevers intresse 
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och drivkraft för skolarbetet och beskriver att detta tar uttryck i deras engagemang vid 

införandet av nya uppgifter. Våra resultat visar dock att en stor andel av eleverna emellanåt 

blir uttråkade under arbetet. Detta innebär att lärare har ett stort ansvar i att utforma 

intressanta och stimulerande arbetsområden för att bibehålla elevernas naturliga engagemang 

under hela processen.  

6.1.2 Yttre motivation 

Under våra enkätundersökningar och observationer har vi även insett vikten av yttre 

påverkansfaktorer för elevers motivation. Beröm och bekräftelse från lärare, föräldrar och 

klasskamrater har visat sig vara centralt för elevernas drivkraft, vilket betyder att de befinner 

sig under yttre reglering. Utifrån dessa resultat anser vi, i enlighet med Deci och Ryan (2002), 

att positiv återkoppling som betonar nyinlärd kunskap ökar individens motivation. Nordahl, 

mfl. (2007) stärker denna slutsats och hävdar att lärarens beröm och bekräftelse är de 

viktigaste sociala uppmuntringarna och att de bör användas för att hjälpa elever i sin 

kunskapsinhämtning. Under våra observationer iakttog vi en stor spridning mellan hur ofta 

olika elever sökte bekräftelse. Vid intervjuerna med lärarna bekräftades detta då de betonade 

att medan vissa elever ständigt kräver uppmärksamhet, finns det elever som aldrig eftersträvar 

detta. Enligt Nordahl mfl. (2007) är detta en naturlig konsekvens av att elever med 

koncentrationssvårigheter eller som känner stor osäkerhet på vuxnas respons i högre grad 

söker uppmärksamhet och är i större behov av beröm än andra elever.   

 

Undermedveten reglering, det vill säga elevernas känslor av ”borde” och ”skulle”, visar sig i 

strävan efter uppskattning från föräldrar och lärare. Majoriteten av eleverna svarade att de går 

i skolan för att i framtiden få ett bra jobb, vilket placerar dem under motivationsstilen 

identifierad reglering (Pintrich & Schunk, 2002). Elevernas framtidsplaner visar att deras 

kunskapsinhämtande är av personlig vikt och att de har en vilja att uppfylla sina egna mål. 

Under våra observationer har vi iakttagit hur yttre påverkansfaktorer, såsom exempelvis 

beröm från läraren, stärkt elevers inre motivation. Detta behandlas under motivationsstilen 

integrerad reglering (Pintrich & Schunk, 2002), då drivkraften hos eleven är en kombination 

av inre och yttre påverkan. Elevers intresse för skolarbetet, deras koncentrationsförmåga samt 

deras vilja att hjälpa sina kamrater har ökat då de stärkts av yttre faktorer. Våra resultat har 

visat att om lärare ger elever bekräftelse vid utförandet av ett problem, är sannolikheten större 

att de också kommer engagera sig i kommande uppgifter.  
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6.1.3 Primär motivation 

Vår enkätundersökning samt våra observationer visar att majoriteten av eleverna har en inre 

drivkraft för skolarbetet men att de också stimuleras i positiv riktning av yttre faktorer. Mot 

den bakgrunden drar vi slutsatsen att elevers primära motivation grundar sig i en kombination 

av inre och yttre faktorer. I enlighet med Giota (2001) kan vi konstatera att det är svårt att 

definiera motivation och att främjandet av elevers drivkraft därför bör utgå från flera olika 

nivåer. Vi ifrågasätter, utifrån vår undersökning, Bruners (1971, i Sanderoth 2002) 

uppfattning om att inre motivation kan ses som opåverkbar av yttre faktorer. Istället 

framhåller vi en likartad uppfattning som Deci och Ryan (2002), då de menar att alla viktiga 

beteenden inte enbart styrs av inre motivation utan att även yttre faktorer påverkar handlandet. 

Vi utvecklar dock deras tanke och tillägger att inre och yttre motivation är tätt 

sammankopplade och påverkar varandra på ett ömsesidigt sätt.  

6.2 Hur inverkar elevers ålder och kön på deras motivation? 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för hur elevers ålder och kön inverkar på deras 

motivation. Vi kommer att fokusera på de likheter samt skillnader vi funnit under vår 

fältstudie. För att förtydliga framställningen har vi använt oss av rubrikerna; Ålder och Genus. 

6.2.1 Ålder 

Elevernas ålder styr i hög grad deras attityd till inlärning av ny kunskap samt deras behov av 

självstyre i undervisningssammanhang. Lindström & Pennlert (2006) betonar att elevers 

delaktighet stärker deras motivation och att graden av inflytande bör öka med ålder och 

mognad. Vår undersökning visar att eleverna med stigande ålder blir allt mer positiva till 

kunskapsinhämtande och sätter allt högre värde på att få välja arbetsuppgifter. Det kan därför 

vara lämpligt att som lärare gradvis ge eleverna allt mer ansvar över sin egen utbildning.  

Eleverna i år 1 och år 3 anser att de kan påverka undervisningen i högre grad än eleverna i år 

2. Vi anser att detta resultat även skulle kunna vara en följd av lärarnas olika synsätt på 

undervisningens arbetsformer. Karin (lärare år 2) lägger mindre tyngdpunkt på elevinflytande 

än de övriga lärarna i vår studie, och anser att det är läraren som i största mån bör styra 

innehållet eftersom denne är medveten om uppnåendemålen.  

 

Ju längre i skolgången eleverna kommer desto mer uppskattar de också att få redovisa sina 

uppgifter. Lindström & Pennlert (2006) anser att eleverna påverkas i positiv riktning av den 

respekt de erhåller från läraren vid uppvisandet av sina arbeten. Detta innebär att om eleverna 
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vid upprepade tillfällen bemöts av uppmuntran bör viljan att redovisa öka med stigande ålder. 

Giota (2002) framhåller att elevers självbild blir starkare då de blir positivt bemötta och 

bedömda av andra. Även kursplanerna betonar vikten av redovisningar och poängterar att 

skolan bör sträva efter att alla elever utvecklar en språklig säkerhet och att de vill, vågar och 

kan utrycka sig i många olika sammanhang (Skolverket, 2000).  

 

Vi ifrågasätter Sanderoths (2002) åsikt att elever inte skulle vara medvetna om syftet med 

kunskapsinhämtandet och därmed inte heller om skolans framtidsfokusering. Vår forskning 

visar att majoriteten av eleverna i år 1 är väl medvetna om varför de går i skolan men att 

medvetenheten är lägre i år 2. Även om alla lärarna vid intervjutillfället betonade vikten av en 

kontinuerlig diskussion av undervisningens syfte med eleverna, anser vi att elevernas olika 

grad av medvetenhet beror på hur väl lärarna belyst syftet med sin undervisning. I år 3 anser 

samtliga elever att de går i skolan för att få ett bra arbete i framtiden. Enligt en studie utförd 

av Giota (2001) är de elever som strävar efter långsiktiga mål, såsom exempelvis framtida 

yrke, generellt sätt mer framgångsrika i sitt skolarbete än de elever som arbetar utifrån mer 

kortsiktiga mål. Även om den ökande graden av medvetenhet mycket väl kan bero på 

elevernas mognadsnivå, är det utifrån resultaten av Giotas forskning viktigt att som lärare 

medvetandegöra eleverna om målen redan på ett tidigt stadium. 

 

Eleverna i år 2 blir i högre grad uttråkade av skolans arbetsuppgifter än eleverna år 1 och 3. 

Deci & Ryan (2002) poängterar att om elever möts av utmaningar som är för lätta blir de inte 

tillräckligt stimulerade, men om utmaningarna är för svåra tenderar eleverna att lämna dem. 

Vårt resultat skulle kunna tolkas så att elever i år 1 upplever arbetsuppgifterna vara nya och 

spännande och elever i år 3 möts av utmaningar i samband med införandet av nya ämnen. 

Eleverna i år 2 möts inte på samma sätt av nya utmaningar vilket skulle kunna leda till en 

nedgång i deras motivation. Skinner m.fl., (2008) betonar att om uppgifterna är intressanta, 

roliga och underhållande kommer eleverna att vara mer uppmärksamma och jobba hårdare. 

Vår enkätundersökning visar att läraren i år 2 kanske borde utforma arbetsuppgifterna på ett 

mer utmanande och stimulerande sätt för att behålla elevernas motivation. 

6.2.2 Genus 

I Skolverkets rapporter (SOU 2000;19) redovisas att flickor presterar bättre i skolan än pojkar 

och i större mån tenderar att behålla denna studietakt under sin skoltid. Internationell 

forskning bekräftar detta resultat samt dokumenterar att flickors kunskapsnivå är betydligt 
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högre än pojkars (Nordahl m.fl., 2007). Elevers prestationer samspelar även i hög grad med 

deras attityder till skolarbetet (Imsen, 2006). Vi anser att en rimlig slutsats skulle kunna vara 

att anledningen till att pojkarna i högre grad blir uttråkade av arbetsuppgifterna än flickorna, 

är deras bristande ämneskunskaper. Vidare beskriver Imsen (2006) att pojkar i större mån har 

en övertro till sina förmågor medan flickor snarare tenderar att undervärdera sina förmågor. 

Detta leder till att pojkarna oftare blir uttråkade av arbetsuppgifterna, då de tror sig finna dem 

för enkla. Eftersom flickorna är mer osäkra på sina prestationer, tenderar de att arbeta mer 

intensivt och målinriktat (Imsen, 2006). Som Pintrich & Schunk (2002) poängterar ökar 

elevers motivation då uppgifterna upplevs som utmanande, vilket resultatet av flickornas 

enkätsvar i vår studie har visat. 

 

Forskning har visat att pojkar får mer uppmärksamhet i klassrummet än flickor, vilket 

resulterat i en känsla av kontroll över läraren och en upplevelse av ökat inflytande i 

undervisningen (Imsen, 2006). Vi anser att detta kan vara en av orsakerna till varför pojkar i 

högre grad vill påverka och styra innehållet i undervisningen medan flickor hellre förlitar sig 

på lärarens ledarskap. 

 

Könsskillnader kan till viss del förklaras utifrån biologiska faktorer, eftersom flickor generellt 

sätt mognar tidigare än pojkar (Nordahl m.fl., 2007). Att flickorna i vår enkätundersökning 

hade högre medvetenhet om syftet med kunskaperna än pojkarna, kan vara ett resultat av 

skillnaden i mognadsnivå mellan könen. Skillnaderna kan också förklaras av att flickor och 

pojkar gynnas av olika undervisningsmetoder. Den språkliga kunskapsförmedlingen, det 

minimala aktiva deltagandet samt den låga fysiska aktivitetsnivån som dominerar dagens 

skolverksamhet antas vara bättre anpassade för flickors förutsättningar. Utifrån våra 

observationer uppmärksammade vi att könsskillnaderna var beroende av elevernas ålder och 

klassammansättningen, vilket även skulle kunna påverka de arbetsformer som används i 

undervisningen. Karins elever anser i större mån att det är viktigt att vara bäst i klassen än 

eleverna i Britta och Monas klass. Vår slutsats är att anledningen till detta skulle kunna vara 

klassammansättningen då Karins klass domineras av pojkar medan könsfördelningen i övriga 

klasser är jämn. I så fall skulle det kunna innebära att elever i könshomogena klasser skulle 

uppleva en större prestationsmotivation i förhållande till sina klasskamrater än elever i 

heteroerogena klasser. 
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6.3 Hur arbetar olika lärare för att stärka elevers drivkraft för skolarbetet och 

hur inverkar det på motivationen? 

Lärarna i vår studie bekräftar våra enkätresultat, då de alla poängterar att elevers primära 

motivation utgår från både inre och yttre faktorer. Att skapa ett tryggt och harmoniskt 

klassrumsklimat är av hög prioritet och en förutsättning för motivationen. Sanderoth (2002) 

styrker i sin forskning dessa tankar och betonar att om skolan ska fungera som en god 

lärandearena, måste den präglas av en positiv miljö. De lärare som deltagit i vår studie betonar 

även vikten av att uppmärksamma varje enskild elev. SOU (2000;19) stärker lärarnas åsikter 

och poängterar vidare att det är viktigt för elevernas utveckling att de blir bemötta med 

respekt och blir tagna på allvar. Vi har observerat att lärarna lägger stor tyngdpunkt vid detta, 

vilket speglar av sig på eleverna. Mot bakgrund av ovanstående resultat, anser vi i enlighet 

med Nordahl m.fl., (2007), att relationen mellan lärare och elev samt ett positivt 

klassrumsklimat är avgörande för elevers motivation. Humor, ögonkontakt och beröm är 

faktorer som alla lärare i vår studie har betonat varit viktiga och har enligt Nordahl m.fl., 

(2007) positiva effekter på eleverna. Både Mona, Britta och Nordahl m.fl., (2007) poängterar 

att det viktigaste är att läraren har en passion för sitt yrke samt en inneboende omsorg för 

barnen. 

 

Våra enkätundersökningar visar att oavsett vilket arbetssätt läraren föredrar, är det av stor 

betydelse för eleverna att få vara delaktiga i utformningen av undervisningsinnehållet. 

Eleverna i år 1 anser dock att de arbetar bättre då Mona styr innehållet och endast ett fåtal 

elever upplever att de kan påverka undervisningen. Anledningen till det låga elevinflytandet i 

år 1 skulle kunna vara elevernas ålder. Corno & Rohrkemper (1985, i Giota 2002) påpekar att 

yngre barn inte alltid skaffat sig de förutsättningar som krävs för att klara av skolsituationer 

som präglas av stort elevansvar. I Karins klass anser majoriteten av eleverna att elevinflytande 

är av största vikt, men endast hälften upplever att de får möjligheten. Detta speglas i deras 

intresse att utföra uppgifter och hela 47 procent svarar att de ofta blir uttråkade under 

lektionerna. Skinner m.fl., (2008) poängterar vikten av elevers självstyre i undervisningen och 

framhåller vidare att uttråkighet är en passiv känsla som kan resultera i brist på engagemang. I 

Brittas klass är resultatet av antal elever som vill påverka innehållet och antal elever som 

upplever möjligheter till detta jämnt. Eleverna i denna klass blir sällan uttråkade och 

majoriteten låtsas aldrig arbeta under lektionerna. Möjligheten att påverka 

undervisningsinnehållet verkar alltså vara tätt sammankopplad med elevernas engagemang för 
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uppgifterna och vi framhåller därmed, i enlighet med Deci och Ryan (2002), att valfriheten är 

central för lärandet. 

 

Utifrån våra undersökningar har vi sett ett samband mellan elevers medvetenhet om syftet 

med kunskapsinhämtande och deras initiativtagande till extra arbetsuppgifter. I Monas klass 

är majoriteten av eleverna medvetna om syftet med kunskaperna, de arbetar koncentrerat 

under lektionerna och tar gärna eget initiativ till lärande. I både Karin och Brittas klass är 

medvetenheten betydligt lägre, vår tolkning är att detta resulterar i sämre 

koncentrationsförmåga och svagare intresse till extrauppgifter. Att genom samtal med 

eleverna synliggöra syftet med undervisningen är av största betydelse för elevers motivation 

till lärande (Lindström & Pennlert, 2006). Läraren har en viktig funktion i att väcka elevers 

intresse för aktiviteterna genom att utforma intressanta arbetsområden och tydliggöra syften 

med de aktuella kunskaperna (SOU; 2000;19).  

 

Lärarnas åsikter om belönings- och bestraffningssystem skiljde sig nämnvärt. Britta och Mona 

tog avstånd från alla typer av bestraffningar och Britta använde sig inte heller av något 

belöningssystem. Mona använde sig av belöningar i sin undervisning, men poängterade att de 

alltid bör vara direkt sammankopplade med elevernas utförande av uppgifter. Detta synsätt 

stärks av Pintrich & Schunk (2002) som framhåller att belöningar bör knyta an till aktiviteten 

för att utveckla elevers kompetens och höja deras själveffektivitet. Karin ansåg i kontrast till 

de andra lärarna att bestraffningar med fördel kan användas som konsekvens vid oacceptabelt 

beteende. Risken med användandet av bestraffningar är att eleverna kan komma att utföra 

uppgifter för att de känner att de måste eller för att glädja andra, istället för att drivas av en 

inre motivation (Pintrich & Schunk, 2002). Vårt forskningsresultat stärker dock inte denna 

teori och viljan att arbeta för att glädja andra är lika stark i alla klasser.  

6.4 Vilken inverkan har klasskamraterna på elevers motivation? 

I skolan som social arena skapar eleverna tillsammans normer och regler för vad som anses 

vara ett acceptabelt beteende i klassrummet (Imsen, 2006). Vi anser därför att det är viktigt att 

redan vid terminsstarten diskutera samt bestämma vilka regler som gäller. Under 

observationerna har vi uppmärksammat att eleverna är mycket hjälpsamma och stödjer 

varandra i sin kunskapsutveckling. Detta kan vara ett resultat av lärarnas engagemang under 

det första skolåret och deras arbete för att skapa ett tryggt och trivsamt klassrumsklimat. Det 

kan även vara ett resultat av det regelarbete som eleverna utfört tillsammans med lärarna. Vi 
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ifrågasätter Imsens (2006) argument att elever skulle vara ovilliga att hjälpa varandra i 

skolarbetet och att detta även skulle minska med stigande ålder. Resultatet från våra 

observationer visar nämligen att hjälpsamheten mot andra elever är mycket hög i alla åldrar.  

 

Klasskamraternas påverkan på elevers motivation kan kopplas till Skinners m.fl., (i Pintrich & 

Schunk, 2002) triangel över den egna drivkraften (se figur 2, s.7). Tron på den egna 

kompetensen ökar då elever får stöd och hjälp från kamrater som utgår från samma 

kompetensnivå vid förklarandet av svårigheterna. I förmedlingen kan även den hjälpande 

kamratens tro till sin egen kompetens öka, då denna upplever ett bekräftande av sina befästa 

kunskaper. Imsen (2006) framhåller att barn lär sig minst av att reproducera kunskap och mest 

då de får möjlighet att förmedla den till andra. I våra observationer har vi tydligt sett att elever 

upplever en glädje både då de hjälper eller blir hjälpta av sina kamrater. Pintrich & Schunk 

(2002) betonar även att om elever får positiv återkoppling från kamrater höjs deras 

själveffektivitet och motivation. Det skulle även kunna bidra till stärkandet av elevers 

självkänsla och verka i positiv riktning för deras självbild (Deci & Ryan, 2002). Tron på de 

egna strategierna kan också uppfyllas då elever tar hjälp av varandra och bidrar till en uppsjö 

av olika tankestrategier. Enligt kursplanen i matematik (Skolverket, 2000) ska elever i 

grundskolan utveckla förmågan att lyssna till, följa och ta del av andra elevers förklaringar 

och argument. Utvecklandet av de ovannämnda kompetenserna kan stärka elevers inre 

motivation att lyckas i skolan. Enligt Self-Determination Theory (Pintrich & Schunk, 2002) 

kan yttre faktorer omvandlas till inre motivation och därav bidra till elevens tro på den egna 

kontrollen.  

 

Våra enkätundersökningar samt våra observationer har visat att majoriteten av elevernas 

tävlingskänsla är mycket låg. Enligt Imsen (2006) har elever en inre drivkraft att lyckas med 

utmaningar, inte för införskaffandet av status eller egen vinnings skull utan för strävan att 

göra bra ifrån sig. Detta visas tydligt i våra enkätsvar, då majoriteten av eleverna anser att det 

inte är av stor vikt att vara bäst i klassen. Vi har även fått detta verifierat genom våra 

observationer, eftersom eleverna varken uppvisat något tävlingsbeteende eller kommenterat 

kamraternas prestationer.  
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7. Slutsats 
 

I slutsatsen presenteras våra tankar kring elevers motivation samt våra tolkningar och analyser 

av vår studie. Vi sammanfattar våra resultat och besvarar vårt syfte.  I detta avsnitt kommer vi 

även att diskutera förslag till fortsatt forskning inom detta område. 

 

Vid påbörjandet av vår studie om elevers primära motivation antog vi att elever till största del 

påverkades av antingen inre eller yttre motivation. Utifrån vår litteraturstudie insåg vi att 

begreppet var betydligt mer mångtydigt än vi hade förutspått. Vi upptäckte en ansenlig 

variation i hur olika forskare och pedagoger beskrev korrelationen mellan inre och yttre 

motivation. I studien undersökte vi huruvida dessa tankar överensstämde med vårt resultat och 

vi insåg att inre och yttre motivation påverkar elevernas drivkraft i lika hög grad. De forskares 

och pedagogers tankar kring motivationsbegreppet som vi har analyserat går isär. Utifrån vår 

forskning ifrågasätter vi Sanderoths (2002) särskillnad av lust- och motivationsbegreppet. Vi 

anser utifrån våra resultat att dessa begrepp inte kan särskiljas, utan att de påverkar eleverna 

liktydigt. Läroplanen särskiljer inte heller lust och motivation utan knyter samman dessa 

begrepp och betonar vikten av dem i alla skolans ämnen (Lpo 94, 2005).  

 

Vi har under studiens gång funnit att Self – Determination Theory varit starkt sammankopplad 

med vårt synsätt på motivation. Deci och Ryans (2002) tanke att människans valfrihet är 

avgörande för lärandet har även varit en central del  i våra resultat. Undersökningarna visar att 

valfriheten är en viktig påverkansfaktor för ökad drivkraft till skolarbetet. Det är därför av 

största vikt att eleverna får vara delaktiga i utformningen av undervisningen och känna att de 

blir bemötta av respekt från läraren. Vår forskning har visat att lärares arbete är avgörande för 

elevers upplevelser av självstyre och därigenom påverkas också deras självbestämmande. Vi 

har kunnat observera hur den sociala miljön verkar stödjande för elevers naturliga tendenser 

till aktivt engagemang, detta framförallt genom lärarens arbete. Då det är lärarens ansvar att 

leda eleverna mot strävansmålen, bör de hjälpa dem att välja rätt vägar. Vi delar därför de 

deltagande lärarnas uppfattning om att elevers valfrihet och ansvar successivt bör öka med 

stigande ålder.  

 

Våra resultat har visat att lärarnas förebyggande arbete för att skapa ett tryggt klassrumsklimat 

har positiva effekter på elevers motivation och att det stärker relationen mellan eleverna. Vi 
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anser, i enlighet med Nordahl (2007), att en avgörande faktor för elevernas motivation är den 

relation som en lärare har till sina elever. Det är glädjande att ta del av resultat som visar att 

klasskamraterna verkar positivt för drivkraften till skolarbetet. Den höga hjälpsamheten i alla 

klasser anser vi bidra till elevernas lärande då de får möjlighet att ta del av varandras 

kunskaper. Studien visar att elevers drivkraft inte skiljer sig nämnvärt mellan olika 

åldersgrupper eller mellan de båda könen. Vår tolkning är att skillnaderna snarare beror på 

klassammansättningen och lärarnas arbete.  

 

En av de mest positiva aspekterna i vår studie var att elevers amotivation visade sig vara 

mycket låg, nästintill obefintlig, i alla åldrar. Detta visar att majoriteten av de barn som 

deltagit i vår studie, i åldrarna sju till nio, har en inre drivkraft för skolan och ett genuint 

intresse att lära. Forskning visar dock att elevers inre drivkraft tenderar att minska under 

grundskolans senare år och amotivationsbegreppet blir då mer relevant (Legault, m.fl., 2006). 

Enligt Vallerand & Bissonette et al., (1993, i Legault, m.fl., 2006) beror den höga 

amotivationen på att eleverna i större utsträckning blir uttråkade av arbetsuppgifterna, får 

sämre koncentrationsförmåga och upplever högre stress i skolsituationer. Även då vi kommit 

fram till att elevers inre motivation är hög, har vi också sett att yttre motivation verkar positivt 

för stärkandet av drivkraften. Belöningar, uppmuntran och beröm är tre viktiga yttre faktorer 

som visat sig ha betydande inverkan på elevernas motivation. I enlighet med de deltagande 

lärarna anser vi att om förstärkning ska ges, är det viktigt att det alltid är i rättvis och positiv 

bemärkelse. Genom förstärkning kan läraren öka elevers inre motivation och har därför en 

avgörande roll i elevers lärandeprocess. Enligt vår uppfattning är det av största vikt att ett 

förebyggande arbete för att stärka elevers motivation, påbörjas så tidigt som möjligt för att 

främja fortsatt utveckling och stimulera deras intresse för framtiden. 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Att vidareutveckla studien skulle kunna innebära att öka antalet deltagande elever och lärare, 

för att få bättre tillförlitlighet i resultaten. Det skulle även vara en intressant aspekt att 

undersöka miljöns samt föräldrars påverkan på elevers motivation. För att erhålla en djupare 

förståelse av elevernas tankar kring motivation skulle även intervjuer kunna användas som ett 

komplement till enkätundersökningen. Vår studie är begränsad till år 1-3 eftersom vi själva 

planerar att undervisa i dessa åldrar. Våra resultat visade bland annat att valfriheten samt det 

egna styrandet av undervisningen ökade med stigande ålder och det skulle därför vara 

intressant att undersöka om detta mönster fortskrider i år 4-6. Vidare kan studien utföras i år 
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7-9 och gymnasiet, för att ytterligare följa upp detta utvecklingsmönster. Det skulle även vara 

intressant att undersöka hur Self – Determination Theory förhåller sig i högre åldrar, eftersom 

tidigare forskning bland annat visat att amotivationsbegreppet är mer relevant under 

grundskolans senare år. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Elevenkät 

                                 Stämmer inte alls                 Stämmer helt 
1. Jag känner mig nöjd när jag lyckas lösa uppgifter 1        2        3        4   

 
2. Jag lär mig saker i skolan för att få ett bra jobb när jag  1        2        3        4   

blir vuxen      
 

3. Jag vet inte varför jag ska lära mig saker i skolan 1        2        3        4   
 

4. Jag trivs i skolan    1        2        3        4   
 

5. Jag arbetar bra i skolan för att göra fröken nöjd 1        2        3        4   
 

6. För mig är det inte viktigt att gå i skolan  1        2        3        4   
 

7. Jag tycker att arbetet i skolan är roligt  1        2        3        4   
 

8. Jag arbetar bra i skolan för att göra mina föräldrar nöjda 1        2        3        4   
 

9. Jag tycker inte att det som fröken säger är viktigt 1        2        3        4   
 

10. Jag tycker om att lära mig nya saker  1        2        3        4   
 

11. Jag känner mig stolt när jag får beröm av fröken 1        2        3        4   
 

12. Jag blir uttråkad av arbetsuppgifterna  1        2        3        4   
 

13. Jag arbetar bättre när jag själv får välja uppgifter 1        2        3        4   
 

14. Jag arbetar bäst när fröken säger vad jag ska göra 1        2        3        4   
 

15. Under lektionerna låtsas jag arbeta  1        2        3        4   
 

16. Jag känner mig stolt när jag får visa upp vad jag har gjort 1        2        3        4   
 

17. För mig är det viktigt att vara bäst i klassen  1        2        3        4   
 

18. Under lektionerna tänker jag på andra saker än arbetet 1        2        3        4   
 

19. Jag känner att jag kan påverka innehållet i undervisningen 1        2        3        4   
 

20. I klassrummet arbetar jag inte mer än jag måste 1        2        3        4   
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9.2 Bilaga 2: Intervjufrågor 

 
1. Vad anser du stimulerar eleverna mest, inre eller yttre motivation? På vilket sätt? 

2. Hur arbetar du för att stimulera elevernas motivation i klassen? 

3. Vilka arbetsformer anser du verkar mest positivt på elevernas motivation? 

4. Vad gör du för att skapa ett harmoniskt/tryggt klassrumsklimat? 

5. Tycker du det är viktigt att eleverna får påverka undervisningsinnehållet? I så fall på 
vilket sätt? Varför? 

6. Använder du dig av något belönings-/bestraffningssystem i undervisningen? Vad anser 
du om det? 

7. Anser du att dina elever har en inre drivkraft för skolarbetet? På vilket sätt? Hur ser du 
det? 

8. Hur hanterar du de elever som saknar en inre motivation? 

9. Hur ofta får eleverna själva välja uppgifter i motsats till hur ofta du väljer uppgifter? 
Hur fungerar arbetet i respektive situation? 
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9.3 Bilaga 3: Observationsschema 
 

Årskurs: 
Antal 
elever: Lektionstid Datum 

        
        

Inre motivation : 
Relation lärare/elev/elev:   
    
    
    
Intresse från elever: Hur ofta? 
Engagemang till uppgifter   
Eget initiativ till uppgifter   
Ber om extrauppgifter     
    
Val av uppgift:   
Läraren väljer uppgifter     
Elever väljer uppgifter     
Kommentar   
    
Bekräftelse:   
Redovisning från elever   
Visar lärare uppmuntran   
Visar eleverna uppmuntran   
Vill eleverna redovisa     
        

Yttre motivation: Hur ofta? 
Bekräftelse (hur ofta):   
Från läraren     
Från klasskamrater     
    
Tävlingsmoment:   
Kommentarer från elever   
Fokus på produkten ej processen   
        
Brist på 
motivation; Hur ofta? 
Låtsas arbeta:     
    
    
    
Okoncentration:   
Tittar ut genom fönstret   
Pratar om annat     
Springer runt     
Stör lektionen     
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9.4 Bilaga 4: Observation 1 
 

Årskurs: 
Antal 
elever: Lektionstid Datum 

1 16 20 min 2009-03-13 
        
Inre motivation :   
Relation lärare/elev/elev:   
Trevligt klimat. Eleverna är vänliga och hjälper varandra. 
      
      
Intresse från elever:  Hur ofta? 
Engagemang till uppgifter Samtliga elever visar engagemang 
Eget initiativ till uppgifter Elever tar sällan eget initiativ till uppg. 
Ber om extrauppgifter   IIIII 
      
Val av uppgift:    
Läraren väljer uppgifter   Läraren väljer uppgifter 
Elever väljer uppgifter     
      
Bekräftelse:    
Redovisning från elever IIIII II 
Visar lärare uppmuntran IIIII II 
Visar eleverna uppmuntran IIIII II 
Vill eleverna redovisa   IIIII II 
        

Yttre motivation:   Hur ofta? 
Bekräftelse (hur ofta):   
Från läraren   Söktes och gavs under hela lektionen 
Från klasskamrater   Beror på eleven - varierar stort 
      
Tävlingsmoment:    
Kommentarer från elever Sällan ("Yes, jag är klar" elev år 1) 
Fokus på produkten ej processen Sällan 
        
Brist på 
motivation;   Hur ofta? 
Låtsas arbeta:     
Ibland. Tre elever som nått långt kunskapsmässigt sprang runt och hjälpte 
andra elever.    
      
Okoncentration:    
Tittar ut genom fönstret   
Pratar om annat   IIII 
Springer runt   IIIII IIIII 
Stör lektionen   IIII 
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9.5 Bilaga 5: Observation 2 
 

Årskurs: 
Antal 
elever: Lektionstid Datum 

1-3  17 30 min 2009-03-13 
        
Inre motivation :   
Relation lärare/elev/elev:   
Varmt och hjälpsamt klimat. Läraren har glädje i rösten och visar stort   
engagemang. Läraren visar upp elevers arbeten för klasskamrater som ger  
positiv återkoppling och eleven gläds. 
Intresse från elever:  Hur ofta? 
Engagemang till uppgifter Alla elever visar stort engagemang 
Eget initiativ till uppgifter III 
Ber om extrauppgifter     
      
Val av uppgift:    
Läraren väljer uppgifter     
Elever väljer uppgifter   Samtliga elever väljer egna uppgifter 
      
Bekräftelse:    
Redovisning från elever   
Visar lärare uppmuntran IIIII IIIII IIIII II 
Visar eleverna uppmuntran IIIII I 
Vill eleverna redovisa     
        

Yttre motivation:   Hur ofta? 
Bekräftelse (hur ofta):   
Från läraren   IIIII IIIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIII 
Från klasskamrater   IIIII III 
      
Tävlingsmoment:    
Kommentarer från elever   
Fokus på produkten ej processen   
        
Brist på 
motivation;   Hur ofta? 
Låtsas arbeta:     
Tänker på annat    
Läser samma sida om och om igen   
      
Okoncentration:    
Tittar ut genom fönstret   
Pratar om annat   IIIII IIIII II 
Springer runt   II 
Stör lektionen     
 
 
 
 
 
 



42 
 

9.6 Bilaga 6: Observation 3 
 

Årskurs: 
Antal 
elever: Lektionstid Datum 

1-3 19 30 min 2009-03-13 
        
Inre motivation :   
Relation lärare/elev/elev:   
Varmt klimat. Elever hjälper varandra i hög grad, framförallt 3:or som hjälper 
de yngre eleverna.     
      
Intresse från elever:  Hur ofta? 
Engagemang till uppgifter Alla elever visar stort engagemang 
Eget initiativ till uppgifter   
Ber om extrauppgifter     
      
Val av uppgift:    
Läraren väljer uppgifter     
Elever väljer uppgifter   Samtliga elever väljer egna uppgifter 
      
Bekräftelse:    
Redovisning från elever I 
Visar lärare uppmuntran IIIII IIIII I 
Visar eleverna uppmuntran II 
Vill eleverna redovisa   I 
        

Yttre motivation:   Hur ofta? 
Bekräftelse (hur ofta):   
Från läraren   IIIII IIIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII III 
Från klasskamrater   II 
      
Tävlingsmoment:    
Kommentarer från elever   
Fokus på produkten ej processen   
        
Brist på 
motivation;   Hur ofta? 
Låtsas arbeta:     
Tänker på annat  II 
Läser samma sida om och om igen I 
      
Okoncentration:    
Tittar ut genom fönstret   
Pratar om annat   IIIII 
Springer runt   I 
Stör lektionen     
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9.7 Bilaga 7: Sammanställning utav intervjuerna 
 

1. Vad anser du stimulerar eleverna mest, inre eller yttre motivation? På vilket 

sätt? 

Mona – Det måste vara både och. Viktigt med ett bra klimat i elevgruppen. Viktigt 

med en trygg, tillåtande miljö. Viktigt med en härlig klassrumsmiljö (möbler, färger). 

Karin – Olika för olika barn. En del har inre drivkraft, intressant, roligt i skolan. Mer 

val av egna uppgifter högre upp. Många har inte en inre drivkraft och måste därav få 

yttre beröm. Ställer ofta frågan: Varför går du i skolan? Viktigt med klimatet och 

trivseln i klassrummet. Eleverna påverkas av varandra, hjälper varandra. Detta har 

även med mognad att göra. 

Britta – Båda delarna stimulerar elevernas motivation. 

2. Hur arbetar du för att stimulera elevernas motivation i klassen? 

Mona – En ”fröken” måste vara lite av en skådespelare. Bjuda på sig själv. Även 

viktigt att ta varje barn på allvar, se varje barn. 

Karin – Frågar: Varför går du i skolan? Utvärderar varje vecka tillsammans. Skapar 

sammanhållning i klassen genom frågorna: Vad kan ni? Vad vet ni? Dessa frågor är 

mycket viktiga att ställa. Eleverna har fri planering inom vissa gränser! 

Britta – Stimulerar med bilder men måste känna det själva. Viktigt att läraren själv är 

motiverad, då överförs det till eleverna. Använder språket och visar upp barnens 

arbete och säger: ”Bra du gjort!”, ”Kolla så bra X har gjort…!”. Inga guldstjärnor utan 

hellre verbala uppmuntringar. Viktigt att utvärdera varandra som lärare. Poängtera att 

det som barnen gör är bra. Vara glad och positiv i klassrummet för det smittar av sig 

på barnen. Barnen verkar tycka att allt är roligt (även om man inte alltid gör det) och 

barnen säger ofta: ”Nej – måste vi sluta redan?”.  

3. Vilka arbetsformer anser du verkar mest positivt på elevernas motivation? 

Mona – Eget arbete är mest positivt för eleverna. 

Karin – Arbetsschema i matematik och svenska. Olika för olika elever. Fritt för vissa 

men alla är olika. Viktigt att variera. Grupparbete, forskning tycker eleverna är roligt. 

Britta – Blandning utav allting. Inte för mycket individuellt arbete, viktigt med 

samarbetsövningar, redovisningar (A & O – att eleverna får visa upp vad de har gjort), 

pararbete, grupparbete. Särskilt när man har åldersblandad klass, känns lättare att låta 

dem jobba själva. 
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4. Vad gör du för att skapa ett harmoniskt/tryggt klassrumsklimat? 

Mona – Jobbar ”ihop” grupper under första terminen i år 1. Tar barnen på allvar. 

Skrattar aldrig åt något exempelvis vid fel svar. Tillåter barn (och fröken) att göra fel. 

Hälsar på varje barn och lär dem att se i ögonen. Kramas efter varje avslutad dag.  

Karin – Lyssnar på barnen. Samtal om något dyker upp. Kompissamtal när något är på 

gång. Försöker ge eleverna ansvar för deras handlingar. 

Britta – Alla ska bli sedda! Hälsa på alla barn varje dag – jätteviktigt. Ta emot dem i 

dörren, jag vill vara här före barnen och möta dem. De ska känna sig välkomna. 

Samarbetsövningar, grupparbeten, prata om hur man ska vara, visa förebild. Glad och 

positiv, skoja med eleverna. Det är svart, man vill inte att de ska ta över. Viktigt att 

visa: ”Nu är det jag som bestämmer!” Man vill ge dem lillfingret men inte hela 

handen. Det skapar trygghet då de vet vem som bestämmer. Barnen behöver en fast 

hand. 

5. Tycker du det är viktigt att eleverna får påverka undervisningsinnehållet? I så 

fall på vilket sätt? Varför? 

Mona – När eleverna som mina gör går i år 1 får de ”välja” uppgifter i svenskan. Men 

egentligen väljer de bara ordningen som de gör uppgifterna i. Men barnen uppfattar 

det som om de väljer. Ibland får de också helt välja själva kanske i ca 15 min mot 

slutet av dagen. 

Karin – Ganska viktigt. Vi lärare vet vad målet är, vad de ska lära sig. Eleverna väljer 

själva genom bland annat; fri planering, egna frågor, teman, klassråd.  

Britta – Jätteviktigt! Bra med bifrostinspirerat undervisningssätt. Temaarbete. De är 

små, de får påverka mer och mer med stigande ålder. Barnen vet inget, det är vi som 

måste ge dem informationen. Då förstår dem varför de ska göra saker. Vi borde vara 

duktigare på att tala om varför barnen behöver känna det dem lär sig.  

6. Använder du dig av något belönings-/bestraffningssystem i undervisningen? Vad 

anser du om det? 

Mona – Nja, jag använder ibland ett slags belöningssystem exempelvis; en stjärna på 

tavlan om gruppen har varit tysta när de tvättade händerna innan maten. Ett 

belöningssystem måste alltid vara rättvist och alltid positivt. 

Karin – Kort när de kan tabellerna och de får även en applåd. Om bra jobb innan lov 

får de en fest. Inget direkt straff utan mer att eleverna får en konsekvens av sitt 

handlande, exempelvis sitta inne på rasten vid snöbollskastning. 

Britta – Nej, absolut inte. Gå till eleven som stör, skrik inte ut det genom hela salen. 
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Hellre belöning än bestraffning, endast verbalt. Bättre att vara närvarande istället och 

vara nära barnet. Jag tror inte på att gapa och skrämma eleverna. Håll en låg profil, 

lägg ribban direkt. 

7. Anser du att dina elever har en inre drivkraft för skolarbetet? På vilket sätt? 

Hur ser du det? 

Mona – Ja! De älskar att jobba. Nästan alla (ej de elever som får skolskjuts) kommer 

in ca. 20-25 minuter innan skolan börjar och jobbar med svenska eller matematik. 

Många barn tar hem böcker att läsa spontant (även fast de har läsläxa 3 gånger/vecka). 

Karin – Ja! Alla har inte det men många. Går man ut från klassrummet så arbetar 

eleverna vidare. 

Britta – Ja! De kastar sig över uppgifterna. 

8. Hur hanterar du de elever som saknar en inre motivation? 

Mona – På alla sätt. Ett sätt är att placera de barn som är mycket motiverade bredvid 

så han/hon får en draghjälp. Försöker också hitta just det som barnet är intresserad av 

och peppa honom/henne på så sätt. 

Karin – Morot och piska. Belöningar, pushar på, ger beröm, tidsbestämmelser. Hinner 

man inte klart får man sitta inne på rasten. 

Britta – Svår fråga, finns inga patentlösningar. Många ettor får man vänta in. 

Jättesvårt. Varierade uppgifter, uppmuntrar. Tror på eget arbete. 

9. Hur ofta får eleverna själva välja uppgifter i motsats till hur ofta du väljer 

uppgifter? Hur fungerar arbetet i respektive situation? 

Mona – Både i matematik och svenska arbetar barnen med arbetsschema som är en 

form utav ”att välja själv”. Jag har ju förståss lektioner där jag bestämmer innehållet, 

ex. religion och No/So. Det gäller att ha en bra blandning, då känns det kul för 

eleverna eftersom det är omväxlande. 

Karin – Eleverna får inte välja ofta. Då de gjort klart huvuddelen så får de välja ex. 

spel eller tyst läsning. Det blir rörigare då eleverna själv får välja och svårare med 

koncentrationen för en del elever. Det får bli mer och mer delaktiga ju äldre de blir. 

Britta – Vid ämnen som EA och tema. Det varierar i olika perioder, men på en termin 

blir det ungefär 50/50. Det fungerar bra båda delarna, blandningen är viktig.  

 

 


