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Sammanfattning  
I vårt examensarbete undersöker vi olika typer av motivation. Vårt syfte med arbetet var att undersöka 

lärares syn motivation samt elevers egen motivation i skolan. De frågeställningar vi utgick från var: 1. Vilken 

typ av motivation har elever i år 4 och år 5? 2. Finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors motivation? 

3. Vilken typ av motivation strävar lärare efter att elever ska erhålla och använda sig av? 4. Hur ser lärare på 

intrinsic (inre) motivation, extrinsic (yttre) motivation samt amotivation? Vi börjar med att redogöra för 

begreppet motivation och sedan hur läroplanen ser på motivation. Vi lyfter sex olika huvudteorier 

inom motivation och går sedan in mer grundligt på intrinsic and extrinsic motivation. I denna teori 

finns Self-Determination theory och inom den amotivation. Self-Determination theory används i detta 

arbete när vi tittar på elevers olika styrningsformer inom motivation De fem olika styrningsformerna 

är: inre motivation, identifierad styrning, omedveten styrning, yttre styrning och amotivation. I arbetet gör vi 

elevernas olika styrningar synliga genom figurer. Vi använde oss av metoderna enkät och intervju för 

att få svar på våra frågeställningar. Undersökningens resultat påvisar bland annat att eleverna i år 4 

och år 5 generellt har god intrinsic motivation, men använder sig också av extrinsic motivation. Lärarna 

som vi intervjuade tyckte att intrinsic motivation är den viktigaste av motivationsformerna, men menar 

samtidigt att extrinsic motivation är den form som är lättast att motivera eleverna genom. 
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1 Inledning 

Alla människor har någon form av motivation, en drivkraft som för dem framåt eller håller 

dem tillbaka. Under vår verksamhetsförlagda utbildning, vfu, på lärarprogrammet har vi mött 

många olika elever och lärare inom skolan. Vi har stött på elever som arbetar flitigt och är 

aktiva och vi har mött elever som har varit passiva i sitt skolarbete. Vi har under vår vfu även 

träffat lärare som på olika sätt har motiverat elever i sin undervisning. Ämnet motivation 

intresserar oss av den anledningen att motivation, anser vi, ligger till grund för de val vi som 

människor gör. I och med detta är det vikigt att vi som lärare har kunskap om motivation och 

hur den kan hjälpa eller stjälpa våra elever i skolan. Vi måste vara medvetna om vilka olika 

typer av motivation som finns och hur vi kan använda oss av dem för att nå elever i skolan.  

 

Vi vill i detta arbete undersöka elevers egen motivation i skolan och valde att inrikta oss på 

elever i grundskolans tidigare år. Vi utbildar oss till att arbeta i grundskolans tidigare år och 

tyckte därför att det skulle vara intressant och relevant för vårt kommande yrkesliv att 

undersöka motivation hos elever i år 4 och år 5. Vi ville även undersöka lärares syn på 

motivation och vilken typ av motivation de vill att eleverna ska tillägna sig och använda sig 

av. Genom att undersöka olika lärares syn på och åsikter om motivation tror och hoppas vi 

kunna vidga våra egna vyer och få en djupare insikt om motivation i skolan. 

 

Eftersom vi anser att motivation är en avgörande faktor i elevers skolgång är det viktigt för 

oss att tydliggöra och lyfta detta i vårt arbete. Vi vill att du som läsare ska få ta del av olika 

typer av motivation, hur dessa ter sig och kan användas i skolan. Med detta arbete vill vi få en 

djupare förståelse av motivation och nya insikter om hur vi som lärare kan arbeta med elevers 

motivation.  
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2 Syfte och frågeställningar  
Här presenterar vi vårt syfte och våra frågeställningar som vi använder oss av i denna uppsats. 

 

2. 1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka lärares syn på motivation samt elevers egen 

motivation i skolan. 

 

2. 2 Frågeställningar 

Våra frågeställningar inom motivation är: 

 

– Vilken typ av motivation har elever i år 4 och år 5 i skolan? 

– Finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors motivation?  

– Vilken typ av motivation strävar lärare efter att elever ska erhålla och använda sig av? 

– Hur ser lärare på intrinsic (inre) motivation, extrinsic (yttre) motivation samt amotivation? 

 

3 Viktiga begrepp 
Här lyfter vi de begrepp som är mest centrala i vår studie. 

 

Amotivation = individen visar avsaknad av motivation (Vallerand & Ratelle, 200). 

 

Extrinsic motivation = individers utifrånstyrda motivation. Eleven gör sina uppgifter för att 

göra sina föräldrar glada eller få ett bra betyg (Pintrich & Schunk, 2002). 

 

Intrinsic motivation = individers inifrånstyrda motivation, att göra något för sin egen skull 

(Pintrich & Schunk, 2002). 
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4 Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången börjar vi med att ta upp begreppet motivation i allmänhet, motivation 

i skolan, motivation i läroplanen och motivation i ett genusperspektiv. Efter det kommer vi att 

gå igenom motivation i lärteorier för att sedan presentera sex huvudteorier inom 

motivationsområdet. Avslutningsvis kommer vi att gå igenom teorin intrinsic and extrinsic 

motivation mer grundligt och där förklara Self-Determination theory.  

 
4.1 Begreppet motivation 

Pintrich & Schunk (2002) förklarar begreppet motivation som en process varigenom direkta 

mål är anstiftade. Detta kan tolkas som att motivation är en slags drivande kraft och utan den 

drivande kraften uteblir motivationen. Pintrich & Schunk (2002) förklarar ytterligare sin 

tankegång genom att säga att direkt observera motivation är omöjligt, man får istället 

observera beteendet hos individer. Beteendet kan vara val av arbetsområden i skolan eller hur 

eleverna yttrar sig när de vill något (a.a.). Nationalencyklopedin definierar begreppet 

motivation som: motivation, ”de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar 

beteendet mot olika mål” (Nationalencyklopedin [NE], 090511).  

 
4.2 Motivation i skolan 

Ordet motivation härstammar från det latinska verbet movere och kan översättas till det 

engelska ordet to move (Pintrich & Schunk, 2002). Motivation är mer ett förlopp än en 

produkt och därför är det svårt att observera motivation direkt. Forskare observerar ofta 

beteende hos individer, när de till exempel väljer en uppgift att arbeta med. När en elev väljer 

en uppgift påvisar det vilken motivation de har. Motivation kan utvärderas eller bedömas på 

olika sätt. Det kan vara observation, självutlåtande eller bedömning av andra (a.a.). 

Motivation handlar om hur vi nyttjar vår uppmärksamhet och vad som fångar vårt intresse. 

När en elev tror på sig själv och gör något som känns meningsfullt är den oftast motiverad. 

Tilliten till sig själv är viktig och utan självtillit saknar man modet att våga göra det som kan 

vara motiverande i många fall (Øiestad, 2004). En pedagog ska försöka få elever motiverade 

till att lära sig i skolan, men samtidigt är alla elever ansvariga för att finna sin egen motivation 

(Øiestad, 2004).  När Egidius (2009) skriver om motivation nämner han utifrånstyrd och 

inifrånstyrd. Utifrånstyrd är den yttre motivationen som eleverna erhåller när de anstränger sig 

för att få bra betyg i skolan. Den inifrånstyrda är den inre motivationen och det innebär att när 

eleverna till exempel arbetar med problembaserade uppgifter tillägnar de sig en nyfikenhet 
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och vill lära sig mer (Egidius, 2009). Den pedagogik som kallas för PBL (problem-based-

learning) kom till Sverige under 1980-talet När man arbetar med PBL i undervisningen 

handlar det om uppgifter som är uppställda som problem. Oftast är det i grupp som eleverna 

får arbeta och detta på grund av att kunna diskutera problemen samt lära känna sina 

klasskamrater bättre (Egidius, 2009).  

 

4.3 Motivation i läroplanen 

I läroplanen (Lpo 94, 2006) står det att undervisningen ska individanpassas utifrån eleven. 

Eleven ska stimuleras i sitt lärande, utvecklas och växa med och i sina uppgifter samt 

övervinna svårigheter. Elevens utveckling inom kunskap ska gå framåt och kunskap och 

undervisning ska vara meningsfull. Eleverna ska sträva efter att ta eget ansvar för sin 

inlärning och sina studier och läraren ska utgå från att detta är vad eleverna vill. Nyfikenhet 

och lust är nyckelord i läroplanen (Lpo 94, 2006) när det kommer till lärande. 

 

4.4 Motivation genom ett genusperspektiv 

I skolan läser eleverna, oavsett kön, samma skolböcker och har samma lärare i sin utbildning. 

Trots detta, skiljer många människor på flickor och pojkar i skolan (Svaleryd, 2007). Pojkarna 

leker oftast i grupp och genom lagsporter, medan flickor leker två och två. Svaleryd (2007) 

skriver att pojkar och flickor ofta hamnar i socialt skapade genusmönster. Läraren ser de söta 

och duktiga flickorna och de äventyrslystna och lite bråkiga pojkarna. Pojkarna får i 

allmänhet mer uppmärksamhet av läraren, på grund av att de kanske annars hittar på några 

busstreck, pojkarna får även mer hjälp av läraren. Flickorna har oftast högre krav på sig när 

det handlar om rätt svar på prov samt att få goda betyg (a.a.) Denna bild stämmer inte med 

verkligheten enligt Svaleryd (2007), hon menar att en pojke likaväl kan ägna sig åt att måla en 

vacker bild som att klättra i träd. Flickor kan vara bråkiga på lektionen eller vara nyfikna på 

äventyr. Detta innebär att pojkar och flickor inte kan sättas in i bestämda genusmönster (a.a.). 

Svaleryd (2007) skriver att barn inte bara får ett fysiskt kön när de föds, utan även ett socialt 

kön. Svaleryds (2007) tankar kring kön och genus stärks med dessa citat: 

 
”Ett litet näpet flickebarn har påbörjat sitt liv. Så vacker som hon 

 föddes, så vacker ska hon bli.” 

 

”Ett gossebarn har tagit klivet in i denna värld. Han har fått smak på  

livet och önskas lycka på sin färd.” 

(Svaleryd, 2007 s 24). 
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I citaten visas en tydlig skillnad mellan en pojkes och en flickas könstillhörighet men 

Svaleryd (2007) skriver att vi inte ska sätta in barn i olika genusmönster. 

 

4.5 Motivation i lärteorier 

Enligt Behaviorismens tanke behöver människan uppmuntran eller en form av belöning för att 

tillägna sig ny kunskap (Ahl, 2004). Det är fler forskare som prövat detta. Pavlov skapade en 

modell om betingad reflex. Han använde hundar i ett experiment. Varje gång hundarna skulle 

bli serverade mat, ringde han innan i en klocka. Hundarnas saliv började då flöda när de hörde 

klockan och de visste att maten var i antågande. Efter att hundarna lärt sig detta, räckte det att 

Pavlov ringde i klockan för att saliven skulle rinna till (a.a.). Detta var en modell där stimuli 

ersatts med ett annat behov. Thorndike utredde denna teori ytterligare med hjälp av bland 

annat katter. En katt stängdes in i en bur och det fanns endast en väg ut. Klarade katten detta 

fick den en belöning. Katten lärde sig efterhand att ta sig ur snabbare och snabbare desto mer 

den fick sitta i buren. Detta visade att belöning främjade inlärning av nytt beteende. 

Thorndike visade med detta att ingen inlärd reflex behövdes för lärandet. Skinner utvecklade 

teorin ytterligare. Han gav försöksdjur belöning slumpvis och insåg att de använde sig av det 

önskade beteendet ändå (Ahl, 2004).    

 

4.6 Sex huvudteorier inom motivationsområdet 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för sex huvudteorier inom motivationsområdet. 

 

4.6.1 Expectancy – Value models  

Atkinson är den man som står bakom Expectancy – Value models från början (Pintrich & 

Schunk, 2002).  Wigfield och Eccles reviderade senare denna teori genom att göra den mer 

samhällsenlig samt göra den lättare för individens reflektion (a.a.). Den forskning som utgår 

ifrån denna teori har dragit två slutsatser. Den första är att elever med positiv självuppfattning 

om den egna förmågan oftast presterar bättre samt anstränger sig mer när det gäller att klara 

en uppgift. Den andra är elever som intresserar sig och värderar uppgiften, oftast väljer 

liknande uppgifter i framtiden för att åter lyckas. Det väsentliga i denna teori är alltså 

elevernas egen självuppfattning och förhoppning om att vara motiverade i sitt arbete. 

Expectancy – Value models härstammar från det kognitiva synsättet av motivation som ser till 

det aktiva och rationella avgörandet i individens val av uppgifter (Pintrich & Schunk, 2002). 
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4.6.2 Attribution theory  

Attribution theory är den teori som anges vara den mest väsentliga när det handlar om elevers 

motivation. Attribution theory utgår från de förklaringar vi ger till våra handlingar och som är 

orsaken till de beteende vi har (Pintrich & Schunk, 2002). Den kan bland annat handla om en 

förklaring av en orsak (Pintrich & Schunk, 2002; Ahl, 2004). Det kan även handla om ett 

misslyckande. Individen kan då känna misslyckandet som en inre eller yttre orsak och detta 

inverkar sedan på det fortsatta beteendet (Ahl, 2004). Det man tittar efter är om individen kan 

vara ansvarig för det som sker (Jenner, 2004). Det kan handla om en elevs motivation under 

undervisningen, har den svårt att lära eller är det undervisningen som ej passar eleven?  

 

4.6.3 Social-Cognitive theory  

Bandura (1997) som är känd för sitt arbete med social inlärning och begreppet self-efficacy, 

är grundaren bakom teorin Social-Cognitive theory. Begreppet self-efficacy betyder tilltro till 

den egna förmågan (Bandura, 1997). Social-Cognitive theory syftar till hur människor erhåller 

kunskap och känslor i deras interaktion med andra individer (Pintrich & Schunk, 2002). Den 

belyser vikten av sociala influenser på beteende hos människor. Individer tillägnar sig 

kunskap, regler samt känslor genom att observera andra. Social-Cognitive theory menar att 

individens handling baseras på egna tankar, mål och värderingar. När eleven observerar sina 

klasskamrater lär den sig hur andra agerar i olika situationer. Den kanske inte gör på samma 

sätt direkt, men när eleven känner sig motiverad vet den hur den ska agera (a.a.). Social-

Cognitive theory särskiljer lärande från utförandet av tidigare inlärd handling. Motivationen 

påverkar alltså prestationen och lärandet hos eleven. Denna teoris uppfattning på 

självbestämmande innefattar tre metoder. Det är self-observation, self-judgment och self-

reactions. Self-observation hänvisar till en genomtänkt uppmärksamhet på sitt eget beteende. 

Eleverna kan inte prestera om de ej har vetskap om vad de gör och vilken användning de har 

av det de gör. Self-judgment menas med att eleven jämför sina tidigare prestationer med sitt 

nuvarande mål i till exempel skolan (a.a.). Self-reactions är responsen på beteendet och 

känslan gentemot self-judgment (Pintrich & Schunk, 2002). 

 

4.6.4 Goals and Goal Orientation  

Teorin Goals and Goal Orientation står för ett försök till att framställa olika 

motivationsteorier till en enda (Pintrich & Schunk, 2002). Den representerar en heltäckande 

modell som ska förklara motivation. Bakgrunden till denna teori ligger hos Maslows och 

Murrays teorier om individers behov. Goals and Goal Orientation utgår från att det är två 
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riktningar för eleverna att välja. Dessa är mastery orientation och performance orientation. 

Mastery orientation inriktar sig på inre mål, lärande och hur man klarar av kunskap. 

Performance orientation fokuserar på yttre mål, erhålla goda betyg samt vara bättre än 

klasskamrater. Forskningen av denna teori kan stödja lärarnas arbete med att få eleverna 

motiverade till att sträva åt de inre målen, mastery orientation (Pintrich & Schunk, 2002). 

 

4.6.5 Interest and Affect in Achievement motivation  

Interest and Affect in Achievement motivation kan på många plan jämföras med Attribution 

theory. Teorin handlar egentligen om flera olika teorier. Grunden ligger i det psykologiska 

och hur inlärning samt motivation påverkas. Interest and Affect in Achievement motivation 

teorin jämför och särar på begreppen self-esteem och self-worth. Detta på grund av att self-

esteem är en förenkling och förklarar inte Interest and Affect in Achievement motivation lika 

utförligt som self-worth (Pintrich & Schunk, 2002). Begreppet self-worth handlar om elevers 

insatser i skolarbetet och detta kan jämföras med Attribution theory (Pintrich & Schunk, 

2002). 

 

4.6.6 Intrinsic and extrinsic motivation  

Intrinsic and extrinsic motivation är en teori inom motivation som påvisar att motivationen 

kan ses som tudelad (Pintrich & Schunk, 2002). Antingen är individen styrd inifrån eller 

utifrån. När man talar om intrinsic motivation refererar man till individers inifrånstyrda 

motivation. De elever som har intrinsic motivation gör sina uppgifter och läxor för att de vill 

och för sin egen skull. De elever som har extrinsic motivation gör sina uppgifter för att de vill 

uppnå bra resultat för resultatets skull eller för att erhålla en eventuell belöning. Detta är då 

utifrånstyrt. Det är inte ovanligt att en elev som varit extrinsic kan ändra sig och istället bli 

intrinsic motiverad, eller tvärtom. Det finns forskning på att intrinsic motivation kan främja 

lärande och prestation bättre än extrinsic (a.a.). Elever som tror på sig själva och finner nöje i 

sina uppgifter erhåller ett bättre lärande än de elever som inte tror på sig själva (Boggiano, 

Main & Katz, 1988; Pintrich & Schunk, 2002). Intrinsic motivation är ett oföränderligt 

medfött behov av individens självbestämmande (Pintrich & Schunk, 2002). Ratelle, Guay, 

Vallerand, Larose & Senécal (2007) talar om intrinsic motivation som en inre inneboende 

drivkraft, som utgår från glädje och tillfredställelse. I motsats till intrinsic, hänvisar extrinsic 

till en bred samling av olika beteenden som har den gemensamma nämnaren att saker inte 

görs av skäl inombords utan av yttre orsaker (Vallerand & Ratelle, 2002; Ratelle, Guay, 

Vallerand, Larose & Senécal, 2007). Inom denna teori finns Self-Determination theory, som 
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vi i fortsättningen kommer att förkorta till SDT och Self-Determination (självbestämmande) 

översätter vi med SD. Synen på individens autonomi – självbestämmanderätt, kan relateras till 

SDT. Centrum i SDT är individers förmåga till kontroll över sina egna handlingar (Pintrich & 

Schunk, 2002).  

 

Deci och Ryan (1985) har identifierat fyra olika typer av extrinsic motivation. De varierar i 

grad av SD och rangordnas från ingen SD till hög SD inom extrinsic motivation. Dessa 

nämner även Ratelle, Guay, Vallerand, Larose & Senécal (2007). Den första av dessa fyra är 

external regulation, yttre styrning. Denna styrning hänvisas till att individen gör aktiviteter 

för att undvika en bestraffning eller erhålla exempelvis en belöning (Deci & Ryan 2002; 

Ratelle et al). Den andra typen av extrinsic motivation är introjected regulation, omedveten 

styrning. Där påverkas individen av sin omgivning och tar till sig den. Personen samtycker till 

en extrinsic motivation men accepterar den inte som sin egen. Detta beteende beror på att 

individen vill undvika att känna skuld, rädsla och oro (a.a.). Detta nämner även Ratelle, Guay, 

Vallerand, Larose & Senécal (2007) i sin artikel, att den omedvetna styrningen regleras av 

den inre pressen genom pliktkänsla eller skyldighet att göra något. Den tredje typen av 

extrinsic motivation är identified regulation, identifierad styrning, som är en 

självbestämmande form av extrinsic motivation. Identifierad styrning uppkommer när en 

individ tycker att ett visst beteende är av personlig betydelse och där med viktigt (Ratelle et 

al; Deci & Ryan, 2002). Integrated regulation, integrerad styrning, är den fjärde typen av 

extrinsic motivation. Integrerad styrning uppkommer när identifierad styrning stämmer 

överens med andra behov och värderingar. Denna styrning kan appliceras på formade och 

säkra identiteter. Integrerad styrning kan inte tillskrivas människor som inte nått vuxen ålder 

och äldre tonåringar, då de ej är säkra i sin egen identitet (Ratelle et al; Deci & Ryan, 2002). 

 

4.6.6.1 Self-Determination theory (SDT) 

Vi har valt att förkorta Self-Determination theory till SDT och Self-Determination, 

självbestämmande, till SD.  Deci och Ryan (Deci, 1980; Deci & Ryan, 1985, 1991) lyfter i sin 

teori, SDT, fram att människor har ett behov av att vara självbestämmande och engagerade i 

sina aktiviteter. Denna teori kan ses från perspektivet intrinsic motivation. Denna typ av 

motivation är den mest innehållsrika och empiriskt underbyggda teori av motivation som är 

aktuell idag. Grunden i SDT är placerad i tre vetenskapliga perspektiv. Den första är det 

gamla aristoteliska perspektivet. Perspektivet menar att individer har en strävan efter 

utveckling samt integrering av mer kunskap. Det socialkognitiva perspektivet speglar istället 
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de yttre mål individen strävar mot och inverkar på människans handlande. Det sista 

perspektivet som SDT befinner sig i är de postmoderna perspektiven. De influenser den bidrar 

med är de om individens kontroll och den eventuella avstannande utvecklingen. Dessa tre 

perspektiv kan tolkas som motsägande men ligger trots det till grund för teorin SDT (Deci & 

Ryan, 2002). Forskarna skiljer på SD och egen vilja. SD är en process när det handlar om 

användandet av individens egen vilja. SD fodrar att individer accepterar sina styrkor och 

svagheter. Människan bör vara medveten om sina val och bestämma vilken väg de ska ta för 

att få tillfredsställelse i valen de gör (Deci & Ryan, 2002). 

 

Deci och Ryan (2002) nämner tre medfödda psykologiska behov som ligger till grund för en 

individs beteende. Dessa är competence, relatedness och autonomy (Pintrich & Schunk, 2002; 

Deci & Ryan, 2002).  Dessa går att översätta till svenska som kompetens, tillhörighet och 

självständighet. Individen har behov av att få känna sig kompetent i möten med andra. Det 

andra behovet, relatedness, handlar om tillhörighet. Människor har behov av att få känna 

tillhörighet, känna närhet och omtanke (Pintrich & Schunk, 2002; Deci & Ryan, 2002). Det 

tredje behovet, autonomy, är känslan av att man har kontroll över sig själv och sina känslor. 

Autonomy innefattar det beteende som styr grundintresset och det egna jagets värderingar. 

Det tenderar till att individen närmar sig antingen intrinsic eller extrinsic motivation (Deci & 

Ryan, 2002). Competence, relatedness och autonomy liknar behovet av prestation, känslan av 

makt (Pintrich & Schunk, 2002). Intrinsic motivation är ett mänskligt behov av att vara 

kompetent och SD är förhållandet till de egna livsvillkoren. Det är processen av SD som är 

intrinsic motivation istället för de underliggande behoven av beteende. Skinner, Wellborn och 

Connell urskiljer tre typer av förståelse när det gäller lärande i skolan. Det är 

prestationsförmåga, strategisk övertygelse och kontrollbehov. I skolan handlar 

prestationsförmågan om elevens egen tro på att den kan. Individens strategiska övertygelse är 

dennes förväntningar på lärandet i skolan. Eleven är medveten om att den måste arbeta hårt 

för att erhålla ett bra betyg. Behovet av kontroll handlar om de förväntningar eleven har i 

skolan. Eleven vet att den kan om den bara vill (Pintrich & Schunk, 2002). 

 

4.6.6.2 Amotivation 

I antologin Handbook of Self-Determination Research, nämner Vallerand och Ratelle (2002) 

att det finns en tredje form av motivation, amotivation. Amotivation, innebär att individen 

visar avsaknad av motivation (Vallerand & Ratelle, 2002). Detta kan bero på flera olika 

anledningar. Till exempel kan det vara att individen utför en handling och resultatet inte 
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uppfattas som betydelsefullt (Vallerand & Ratelle, 2002; Ratelle, Guay, Vallerand, Larose & 

Senécal, 2007). De personer som har hög grad av amotivation känner oftast att de inte har 

kontroll samt känner sig inkompetenta. De elever som saknar motivation under sin skolgång, 

förstår inte vad de har för nytta av att lära sig saker. Detta kan i sin tur leda till att de slutar 

skolan (Vallerand & Ratelle, 2002).  

 

5 Metod och tillvägagångssätt 

Vi har valt att i metodavsnittet först redovisa metod, sedan urvalsprocessen, därefter enkät, 

intervju, analysmetod, validitet och reliabilitet och till sist metoddiskussion. 

 

5.1 Metod 

Vi valde att använda oss av strukturerade intervjuer och enkät. Strukturerad intervju innebär 

att man har bestämda frågor som utgångspunkt vid intervjutillfället (Merriam, 1994). Vi 

mailade ut en intervjuguide (bilaga B) med frågor och tillhörande bilaga innehållande 

definition av inre och yttre motivation (bilaga C) till de berörda lärarna.  Vi var noga att inte 

avvika från intervjuguiden utan bekräftade endast respondenternas svar med nickningar eller 

korta ja (Merriam, 1994). Vi använde oss av den rekommenderade metoden inspelning med 

diktafon under intervjuerna för att sedan kunna återge respondentens åsikter så korrekt som 

möjligt vid transkriberingen (Merriam, 1994). För att undersöka elevers motivation gjorde vi 

en enkätundersökning. Vi valde bort observation som metod, då det inte är möjligt att direkt 

observera motivation (Pintrich & Schunk, 2002). 

 

5.2 Urvalsprocessen 

Vi har använt oss av enkäter och strukturerade intervjuer vid vår datainsamling. 

Enkätundersökningen gjordes på elever i år 4 och år 5 och intervjuerna gjordes med 

klasslärare i år 4 och år 5. Vi har valt att utföra enkätundersökningen i sex klasser, tre klasser i 

år 4 och tre klasser i år 5. Vi besökte två olika skolor, en belägen i storstad och en i en mindre 

centralort. Vi har valt att intervjua sex lärare på de skolor där vi genomförde enkäten, tre 

klasslärare i år 4 och tre klasslärare i år 5. Två av klasslärarna som intervjuades är män och 

resterande lärare är kvinnor.  Totalt är det 118 elever som svarat på enkäten, i år 4 är det 57 

elever och i år 5 är det 61 elever. I år 4 är det 30 flickor och 27 pojkar. I år 5 är det 34 flickor 

och 27 pojkar. Anledningen till att vi valde år 4 och år 5 är att vi anser att dem i överlag har 

större förståelse och förmåga att uttrycka sig verbalt och i skrift, än elever i år 1-3. Vi frågade 
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även tillhörande klasslärare om de ville hjälpa till genom att bli intervjuade. Detta blev då ett 

bekvämlighetsurval enligt Bryman (2002).  

 

5. 3 Enkät 

Vi genomförde enkätundersökningarna under en skoldag på en vanlig lektion i de olika 

klasserna. Vi presenterade oss för eleverna och berättade att vi läser till lärare och håller på att 

skriva vårt examensarbete. Vidare sade vi att vi skulle vara tacksamma och att det vore till 

stor hjälp om de ville fylla i enkäten, då det skulle underlätta vårt arbete med examensarbetet. 

Eleverna informerades om att allt material som vi samlat in under enkätundersökningarna 

endast kommer att användas till vårt examensarbete. I och med detta var nyttjandekravet 

infriat (Bryman, 2002). Vi berättade inte att enkäten handlade om motivation eller att vi i 

examensarbetet skrev om elevers motivation i skolan. Vi förklarade att enkäten var frivillig 

och att eleverna fick avbryta sin medverkan när helst de ville. Med detta så anser vi att 

samtyckeskravet, enligt Bryman (2002), är uppfyllt. Det enda kravet vi hade var att alla elever 

skulle kryssa för kön och skriva vilken årskurs de gick i. Här anser vi att 

konfidentialitetskravet är genomfört (a.a.). Vi informerade också om att endast vi skulle se 

vad eleverna svarade, lärarna skulle inte ha tillgång till enkäterna. Detta gjorde att vi ansåg att 

informationskravet var fullgjort (a.a.).  Vi förklarade hur enkäten var uppbyggd och hur de 

skulle fylla i den. Vid varje påstående finns fyra alternativ; stämmer mycket bra, stämmer bra, 

stämmer dåligt och stämmer inte alls. Framför varje svarsalternativ fanns en parentes och 

eleverna skulle fylla i parentesen framför det svarsalternativ som bäst stämde in på dem. 

Eleverna skulle använda sig av en färgpenna med stark färg vid ifyllandet av enkäten, för att 

vi lättare skulle kunna avläsa vad de svarat vid sammanställning av resultaten. Innan vi delade 

ut enkäterna berättade vi att om de hade några frågor om enkäterna, var det bara att räcka upp 

handen så skulle vi komma till dem. Under genomförandet av enkäten var klasslärarna 

närvarande i klassrummet, men hjälpte ej eleverna med enkäten. Eleverna hade ingen 

tidspress vid enkätundersökningen. De lämnade in enkäten när de kände sig klara och fortsatte 

att arbeta med något annat skolarbete. Vi samlade in enkäterna och tackade för att vi fick 

komma och för att eleverna hjälpt oss med vårt examensarbete. Vid utformningen av enkäten 

utgick vi ifrån en redan befintlig enkät (bilaga D). Den är utformad för respondenter på high 

school, gjord av Ratelle, Guay, Vallerand, Larose och Senécal (2007). Vi anpassade 

påståendena i den befintliga enkäten för att de bättre skulle stämma in på våra respondenter i 

år 4 och år 5. Vi anpassade även svarsskalan från sju svarsalternativ till fyra. Detta gjorde vi 

på grund av att enkäten, i både påståenden och svarsalternativ, är av allt för avancerad 
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karaktär för respondenter i år 4 och år 5. Originalenkäten har en huvudfråga; Why do you go 

to school? (Varför går du i skolan?) Under huvudfrågan finns 20 påståenden där eleverna ska 

gradera utifrån skalan 1-7 hur väl varje påstående stämmer in. Vi valde att omforma enkäten 

så att huvudfrågan är integrerad i varje påstående för att eleverna ska komma ihåg vad de 

svarar på. Under varje påstående finns fyra olika alternativ; Stämmer mycket bra, stämmer 

bra, stämmer dåligt och stämmer inte alls. I och med de fasta svarsalternativen blev enkäten 

mer textmässigt omfattande. Långa enkäter som ej är överblickbara nämner Bryman (2002) 

som en nackdel vid enkätundersökningar. 

 

Eleverna i år 4 och år 5 fick vid varje påstående markera det alternativ som bäst passade in på 

dem. Vi valde alltså att använda oss av fyra fasta påståenden istället för fri gradering utifrån 

skalan 1-7, detta för att enkäten skulle vara lätt att förstå. Genom användandet av den 

fyrgradiga skalan förhindrade vi elevernas möjlighet att markera ett mittenalternativ, de var 

tvungna att tänka efter och välja ett svarsalternativ som var antingen positivt eller negativt. 

När vi analyserade datan omvandlade vi de fasta svarsalternativen till sifferskalan 0-3; 

Stämmer mycket bra = 3, stämmer bra = 2, stämmer dåligt = 1, stämmer inte alls = 0. Enkäten 

innehöll 20 påståenden som omfattade de fem olika styrningarna och en fri fråga om vad 

eleverna ville göra i framtiden. Den fria frågan lade vi till för att eleverna inte skulle uppfatta 

enkäten som tung, utan få skriva fritt om vad de ville bli när de är stora.  

 

5.4 Intervju 

Innan vi genomförde intervjuerna med lärarna, kontaktade vi dem via mail. De lärare vi valde 

att fråga är för oss sedan tidigare bekanta genom utbildnings- och yrkeskontakter. Detta kallar 

Bryman (2002) för bekvämlighetsurval. Vi frågade om de var villiga att ställa upp på intervju 

och förklarade lite kort om vad intervjun skulle handla om. Vi förklarade även allt material 

som vi samlade in kommer att hanteras konfidentiellt. Vi anser att konfidentialitetskravet nu 

är uppfyllt (a.a.). Vi förklarade även vårt syfte med intervjuerna till lärarna och med detta är 

informationskravet uppfyllt (a.a.). När de tackat ja och vi bokat en tid med dem, mailade vi 

dem intervjuguiden (bilaga B) samt en bilaga med definitioner på motivation (bilaga C). Vi 

delgav lärarna att intervjun var frivillig och att de när som helst kunde avbryta. Utifrån den 

informationen är samtyckeskravet verkställt (a.a.). Vi berättade att allt material vi samlar in 

endast kommer att användas till vårt examensarbete. Detta medför att nyttjandekravet är 

uppfyllt (a.a.). Vid intervjuerna använde vi oss av strukturerad form med givna frågor. När 



 13

man använder sig av en strukturerad form har man i förväg bestämt vilka frågor som ska 

ställas och avviker helst inte ifrån dem (Merriam, 1994).  

 

Det vanligaste sättet att utföra en intervju på är att två människor möts och att en ställer frågor 

för att erhålla information av den andra. Dessa personer kallas för intervjuare och respondent 

(Merriam, 1994). Intervjuerna skedde på en avskild plats på de skolor lärarna arbetar på. Vi 

hade redan i förväg berättat att intervjun skulle spelas in med diktafon. När intervjun är 

startad bör man undvika att ställa ledande frågor på grund av att det kan få respondenten att 

svara det den tror intervjuaren vill höra (Merriam, 1994). De vanligaste teknikerna för att 

erhålla intervjuinformation är inspelning av intervju, anteckningar under intervju samt skriva 

ner det man kommer ihåg direkt efter en intervju (Merriam, 1994). Den metod som 

rekommenderas är inspelning på grund av att intervjuaren då får den bästa grunden för en 

senare analys (Merriam, 1994).  

 

5.5 Analysmetod 

All data från enkäterna sammanställdes och delades upp utifrån de fem styrningsformerna och 

värdet inom varje styrning beräknades. Vid uträkningen av medelvärdet inom varje styrning, 

utifrån kön och år, började vi med att beräkna varje påstående för sig. Varje svarsalternativ 

har ett eget värde; stämmer mycket bra = 3, stämmer bra = 2, stämmer dåligt = 1, stämmer 

inte alls = 0. De värden som presenteras i stapeldiagrammen är ett beräknat genomsnitt av de 

enkätsvar vi erhållit. Det sammanställda resultatet presenteras i fem stapeldiagram som jämför 

flickor i år 4 med flickor i år 5, pojkar i år 4 med pojkar i år 5, flickor i år 4 med pojkar i år 4, 

flickor i år 5 med pojkar i år 5 samt flickor och pojkar i år 4 med flickor och pojkar i år 5. 

Värdena i stapeldiagrammen är baserade på skala 0-3, då värde 0 indikerar stämmer inte alls 

och värde 3 indikerar stämmer mycket bra. 

 

Efter varje avslutad intervju satte vi oss ned och transkriberade (Bryman, 2002). Vi 

avlyssnade intervjumaterialet genom diktafonen och skrev sedan ordagrant ned det vi hört. 

När alla intervjuer var genomförda och transkriberingarna klara, läste vi igenom samtliga 

intervjuer och sökte gemensamma teman.  

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet går hand i hand med varandra. Forskare bör ta hänsyn till dessa i sin 

insamling och tolkning av informationen (Merriam, 1994). Inre validitet handlar om hur 
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mycket informationen överensstämmer med verkligheten (Merriam, 1994). De frågor vi 

ställde oss när vi delade ut enkäterna var, svarar eleverna sanningsenligt eller bara fyller i de 

svar de tror att vi vill erhålla? Förstår alla elever innebörden av varje påstående? Reliabilitet 

handlar om ifall forskaren kan göra om samma undersökning en gång till och erhålla samma 

svar (Merriam, 1994).  

 

5.7  Metoddiskussion 

Anledningen till att vi valde enkät och intervju som metod var att vi var nyfikna på hur 

resultatet skulle bli. Vi har aldrig provat att använda oss av enkät tidigare och tyckte därför att 

det skulle vara intressant. En annan anledning var att det tar mycket kortare tid med enkäter, 

man utför det antingen på plats eller via brev och erhåller svar från många respondenter på 

ganska kort tid (Bryman, 2002). Vi valde att omforma den ursprungliga enkäten (bilaga D) för 

att göra den mer lämpad för elever i år 4 och år 5. Detta gjordes på grund av att 

originalenkäten är anpassad för high school-elever. Vid rak översättning från engelska till 

svenska är språket för avancerat för att elever i år 4 och år 5 ska kunna tillägna sig 

informationen. En av de saker vi valde att översätta och förenkla var ”jobb med hög status” 

till ”bra jobb med bra lön”. Hade vi valt att använda oss av den ursprungliga enkäten och 

endast gjort en rak översättning av innehållet, hade risken varit stor att svarens inre validitet 

varit lägre. Vi integrerade originalhuvudfrågan i varje påstående för att eleverna inte skulle 

glömma bort vad de svarade på. Vi valde också bort svarsskalan 1-7 från originalenkäten och 

ersatte den med fyra fasta svarsalternativ. Detta gjorde vi för att eleverna tydligare skulle se 

vad de svarade samt att de inte kunde välja ett mittenalternativ utan var tvungna att välja på 

två positiva eller två negativa alternativ. Genom att utesluta ett mittenalternativ kunde vi 

under analysen av datan lättare se skillnader och likheter mellan grupper. Nackdelen med vår 

modellering av enkäten är att eleverna inte kunde överblicka hela enkäten, då den sträcker sig 

över tre sidor. Respondenterna kan lätt tröttna på långa och tunga enkäter, vilket Bryman 

(2002) nämner.  Eftersom vi närvarade vi enkätundersökningarna eliminerade vi nackdelen att 

missförstånd kunde uppstå, då vi fanns där och kunde svara på frågor som eleverna hade 

angående enkäten.  

 

Innan vi skulle intervjua mailade vi ut en bilaga med intervjuguiden (bilaga B) samt en bilaga 

med definitioner på motivation (bilaga C). Efteråt har vi diskuterat med varandra om detta var 

bra eller dåligt? Hade svaren blivit annorlunda? Det vi känner nu i efterhand är att vi inte 

skulle ha skickat definitionen av motivation. Detta kan ha medfört att lärarna inte svarat 
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sanningsenligt, utan kanske haft förutfattade meningar med hjälp av våra tolkningar av inre 

och yttre motivation. 

 

Urvalsprocess 

Valet av år 4 och år 5 som respondenter på enkätundersökningen gjordes på grund av att vi 

med största sannolikhet kommer att arbeta som klasslärare inom de lägre åldrarna. Vi anser att 

elever i år 4 och år 5 har överlag större förståelse och förmåga att uttrycka sig verbalt och i 

skrift, än elever i år 1-3. När vi valde respondenter till intervjuerna tillfrågade vi klasslärarna i 

de klasser som genomfört enkätundersökningen. Vi tycker att det skulle vara intressant att se 

om det finns någon koppling mellan enkätresultaten och de intervjuade lärarnas åsikter och 

syn på motivation. 

 

Analysmetod 

Vi valde att så snabbt som möjligt efter intervjutillfället att sätta oss och transkribera för att 

hålla minnet färskt (Bryman, 2002). Genom att transkribera direkt efter intervjun kom vi ihåg 

vad som behandlats under intervjun och vad respondenten sagt även om det periodvis var 

dålig kvalitet på ljudupptagningen. 

 

Forskningsetiska aspekter 

De forskningsetiska aspekter Bryman (2002) nämner i Samhällsvetenskapliga metoder, tog vi 

i beaktning när vi utformade enkäten och intervjufrågorna. Vi gick igenom innehållet i 

enkäten och intervjuguiden med forskningsetiska aspekterna i åtanke, för att vara säkra på att 

kraven inte bryts. Vi fullgjorde konfidentialitetskravet genom att vi delgav eleverna att endast 

ange kön på enkäten. Vårt intresse låg inte i att se vem som svarat vad utan bara att kunna 

jämföra svaren mellan åren samt pojkars och flickors svar. Innan vi påbörjade intervjuerna 

informerade vi lärarna om att innehållet i intervjuerna endast kommer att behandlas av oss 

(Bryman, 2002). Vi uppfyllde informationskravet efter att vi förmedlat eleverna vårt syfte 

med enkäten, att deltagandet är frivilligt och att endast vi kommer att ha tillgång till enkäterna 

efter att eleverna fyllt i dem. Samma information delgav vi lärarna innan intervjuerna 

(Bryman, 2002). Vi tog hänsyn till samtyckeskravet i och med att vi informerat om att 

enkätundersökningen är frivillig och att man när helst man vill får avbryta sin medverkan. 

Även om vi informerade om att deltagandet var frivilligt kan det ha uppstått grupptryck som 

gjorde att elever som egentligen inte ville delta gjorde det ändå. De intervjuade lärarna var 

sedan innan medvetna om att deras deltagande vid intervjuerna var frivilligt (Bryman, 2002). 
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Vi fullgjorde nyttjandekravet då vi informerade eleverna om att enkäterna kommer endast att 

användas till vårt examensarbete. Informationen till lärarna som intervjuades var den samma 

(Bryman, 2002). 

 

Validitet och reliabilitet 

Svaren vi erhållit utifrån enkätundersökningen anser vi ha inre validitet då de elever som 

svarat på enkäten utgått från sin egen verklighet. Elevernas svar överensstämmer med 

verkligheten (Merriam, 1994; Bryman, 2002). Validiteten kan vara lägre gällande yttre 

styrning jämfört med de andra styrningarna, då eleverna inte läst påståendena ordentligt eller 

missförstått innehållet i dem (figur 1). Merriam (1994) och Bryman (2002) skriver att 

reliabilitet handlar om att åter kunna genomföra samma undersökning och erhålla samma 

svar. Om vi genomför denna enkätundersökning en gång till får vi med största sannolikhet 

liknande men inte exakt samma resultat, eftersom alla individer förändras hela tiden och 

tillägnar sig ny kunskap.  
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6 Resultat 

Nedan presenteras de resultat som vi erhöll vid enkätundersökningarna och de strukturerade 

intervjuerna.  

 

6.1 Enkät  

Den insamlade datan av enkätundersökningarna är sammanställda i stapeldiagram. I 

stapeldiagrammen visas de fem olika formerna av styrning och hur väl dessa stämmer in på 

eleverna, genom skalan 0-3. Ratelle, Guay, Vallerand, Larose & Senécal (2007) kallar de 

olika formerna av styrning för styrningsformer, medan vi i detta arbete benämner dessa som 

styrningar inom motivation, motivationsformer och styrningsformer. Vi har utgått från en 

redan befintlig enkät skapad för high school-elever (Ratelle, Guay, Vallerand, Larose & 

Senécal, 2007), men har översatt och förenklat innehållet i enkäten för att den skulle vara mer 

förståelig för elever i år 4 och år 5. De fanns fyra påståenden för varje styrning och dessa var 

placerade i en bestämd ordningsföljd utifrån originalenkäten (bilaga D). För att få en tydligare 

överblick har vi gjort en figur (figur 1) av påståendena i enkäten uppdelade efter typ av 

styrning och med det ordningsnummer påståendet har i enkäten inom parentes. 
De fem  styrningsformerna 
Inre motivation 
Jag går i skolan för att jag tycker att det är roligt och bra att lära mig nya saker. (2) 
Jag går i skolan för att jag blir glad när jag upptäcker nya saker. (7) 
Jag känner mig positiv och glad när jag lär mig om saker som jag tycker är intressanta i skolan. (12) 
Jag går i skolan för att jag får lära mig mer om saker, som är intressanta. (17) 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Identifierad styrning 
Jag går i skolan för att jag tror jag klarar av ett jobb bättre än om jag inte gått i skolan. (3) 
Jag går i skolan för att jag vill ha ett jobb som jag tycker är intressant och roligt. (8) 
Jag går i skolan för att det kommer att hjälpa mig att välja ett bra jobb i framtiden. (13) 
Jag går i skolan för att jag tror det hjälper mig att bli bättre med det jag kommer att jobba med i framtiden. (18) 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Omedveten styrning 
Jag går i skolan för att bevisa för mig själv att klarar av att gå klart skolan. (5) 
När jag gör bra ifrån mig i skolan, känner jag mig mer lycklig och viktig. (10) 
Jag går i skolan för att bevisa för mig själv att jag är smart. (15) 
Jag går i skolan för att bevisa för mig själv att jag är duktig och klarar av skolan. (20) 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Yttre styrning 
Jag går i skolan för att gå klart skolan och få ett bra jobb med bra lön i framtiden. (1) 
Jag går i skolan för att få ett bra jobb med en bra lön i stället för att få ett jobb med mindre bra lön. (6) 
Jag går i skolan för att jag vill kunna leva ett bra liv i framtiden. (11) 
Jag går i skolan för att få en bra lön (mycket pengar) i framtiden. (16) 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Amotivation 
Jag vet inte varför jag går i skolan, det känns inte viktigt att gå i skolan. (4) 
Förr tyckte jag om att gå i skolan, det tycker jag inte längre. Jag vet inte om jag vill gå i skolan efter högstadiet. (9) 
Jag vet inte varför jag går i skolan. Egentligen förstår jag inte varför jag går i skolan och jag bryr mig inte om det. 
(14) 
Jag vet inte varför jag går i skolan. Jag förstår inte ens vad jag gör i skolan. (19) 
 
Figur 1. De fem styrningsformerna. 
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6. 1. 1 Resultat av flickor och pojkar år 4 

Här presenteras resultat av enkätundersökningen i år 4 utifrån de fem styrningsformerna; inre 

motivation, identifierad styrning, omedveten styrning, yttre styrning och amotivation. 
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Figur 2. Sammanställning av de fem undersökta styrningsformerna på flickor och pojkar i år 4. 
 

Undersökningen visar i figur 2 på att både flickor och pojkar har en hög inre motivation och 

en hög identifierad styrning. Pojkarna har däremot en högre identifierad styrning jämfört med 

flickorna. Pojkarna har också en högre grad av omedveten styrning. Resultatet av yttre 

styrning visar att flickorna har en markant högre nivå än pojkarna. Amotivationen hos både 

pojkarna och flickorna är låg, dock har pojkarna något högre amotivation.  
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6. 1. 2 Resultat av flickor och pojkar år 5 

I denna figur visas enkätundersökningens resultat av år 5 klassificerat utifrån 

motivationsformerna; inre motivation, identifierad styrning, omedveten styrning, yttre 

styrning och amotivation. 
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Figur 3. Sammanställning av de fem undersökta styrningsformerna på flickor och pojkar i år 5. 
 

Resultaten mellan flickor och pojkar är relativt jämna, vilket kan ses i figur 3. Både flickor 

och pojkar har lika hög inre motivation och nästan lika hög identifierad styrning. Den 

omedvetna styrningen är jämt fördelad mellan könen och är något lägre än den inre 

motivationen. Den styrningen som är störst bland dessa flickor och pojkar är den yttre 

styrningen. Amotivationen är låg hos båda könen, men något högre hos pojkarna. 
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6. 1. 3 Resultat av flickor år 4 och år 5 

Nedan är resultatet av flickornas enkätsvar sammanställt med utgångspunkt i de fem 

undersökta styrningsformerna; inre motivation, identifierad styrning, omedveten styrning, 

yttre styrning samt amotivation. 
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Figur 4. Sammanställning av de fem undersökta styrningsformerna på flickor i år 4 och flickor i år 5. 
 

Vid jämförelse av flickorna visar figur 4 att flickorna i år 4 har en mer framträdande inre 

motivation. Liknande resultat kan utläsas på omedveten styrning, då flickorna i år 4 har en 

något högre nivå än flickorna i år 5. Den identifierade styrningen är lika stor hos flickorna i år 

4 och år 5. Amotivationen är låg hos båda grupperna, men något högre hos flickorna i år 5. 

Den styrning som är störst hos flickorna är den yttre styrningen. 
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6. 1. 4 Resultat av pojkar år 4 och år 5 

I denna del kommer pojkarnas enkätresultat att redovisas genom de undersökta 

motivationsformerna; inre motivation, identifierad styrning, omedveten styrning, yttre 

styrning och amotivation. 
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Figur 5. Sammanställning av de fem undersökta styrningsformerna på pojkar i år 4 och pojkar i år 5. 
 

Det är en tydlig resultatskillnad på styrningsformerna, som kan ses i figur 5, av pojkar i år 4 

och pojkar i år 5. Pojkarna i år 4 har högre inre motivation, identifierad styrning och 

omedveten styrning än pojkarna i år 5. Pojkarna i år 5 har dock en hög inre motivation, 

identifierad styrning och omedveten styrning. Däremot har pojkarna i år 5 en tydlig högre 

nivå av yttre styrning samt amotivation. Den identifierade styrningen är störst bland pojkarna 

i år 4 och den yttre styrningen är störst bland pojkarna i år 5. 
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6. 1. 5 Resultat av år 4 och år 5 

Här visas det sammanställda resultatet av de elever som deltog i enkätundersökningen. 

Presentationen är uppdelad efter de fem olika motivationsformerna; inre motivation, 

identifierad styrning, omedveten styrning, yttre styrning samt amotivation. 
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Figur 6. Sammanställning av de fem undersökta styrningsformerna på flickor och pojkar i år 4 samt flickor och 
pojkar i år 5. 
 

Figur 6 visar att eleverna i år 4 och år 5 har en hög inre (intrinsic) motivation och tycker att 

det är roligt att gå i skolan och lära sig saker, men eleverna i år 4 tycker att det är roligare än 

eleverna i år 5. Eleverna i år 4 och år 5 har en hög identifierad styrning och går i skolan för att 

de vill och tror att de får ett bra jobb i framtiden. Pojkarna i år 4 har en tydligt större 

identifierad styrning jämfört med de andra eleverna. Den omedvetna styrningen är lägst av de 

yttre motivationerna bland eleverna, men ändå stor. Eleverna går i skolan för att bevisa att de 

kan klara av det, är smarta och duktiga och för att de känner sig lyckliga och viktiga när de 

presterar bra. Flickorna och pojkarna i år 5 har en något mindre omedveten styrning än 

flickorna och pojkarna i år 4. Den högsta styrningen, bland eleverna, inom extrinsic 

motivation är den yttre. Den höga graden av yttre styrning hos eleverna visar att de går i 

skolan därför att de vill ha ett bra jobb med hög lön och leva ett bra liv i framtiden, alltså ser 

det konkreta mål och belöningar framför sig. Pojkarna i år 4 och år 5 har en någon högre yttre 

styrning än vad flickorna har. De lägsta resultaten bland eleverna hittar vi inom amotivation. 

Elever med hög amotivation tycker inte att det är kul att gå i skolan, ser inte nyttan med 
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skolan, förstår inte vad de gör där och bryr sig inte om skolan. Flickorna i år 4 hade lägst 

amotivation, medan flickorna i år 5 och pojkarna i år 4 hade nästintill samma grad av 

amotivation. Det var pojkarna i år 5 som hade störst amotivation, nästan tre gånger så hög 

som flickorna i år 4.  

 

6.2 Intervju 

Här har vi valt att strukturera upp resultatet av intervjuerna genom att ha underrubriker som 

kan ses som teman som utvunnits ur materialet.  

 

6.2.1 Inre motivation 

Samtliga av de lärare vi intervjuade svarade att när eleverna är motiverade för en viss uppgift 

kan de sitta och arbeta hur länge som helst. Ett exempel på ett yttrande är: 

 
”...sen finns det ju de här ämnena där de bara älskar att sitta och jobba.   

 Det de önskar att de vill göra och då är det ju självvalt.”  

 

I citatet ovan kan vi se att det rör sig om en inre drivkraft hos eleven. När vi bad dem att 

berätta hur de tänker kring inre motivation beskrev de detta på lite olika sätt. En av de 

kvinnliga lärarna pratade om inre motivation som att man måste hitta det som gör att barnen 

känner glädje. Hon yttrycker sig så här:  

 

”... det här gör jag för att jag växer i det”.  

 

I detta citat menar läraren att om eleverna får göra saker de tycker om, växer de som 

människor. Den inre motivationen talade alla lärarna om som att det är något som finns inuti 

eleverna, inifrånstyrt. De gav alla tips på hur de motiverade eleverna i sina klasser. En av 

lärarna berättade att hon försöker motivera sina elever genom att ofta ha grupparbete. Hon 

tycker sig se att eleverna blev mer motiverade när de arbetar och diskuterar med sina 

kamrater. I sin undervisning försöker en av lärarna genom samtal, få eleverna att förstå att 

man ska göra saker för sin egen skull, därför att det är först då man blir bättre själv. En lärare 

talade om att se till elevernas olika behov och förutsättningar samt att alla elever lär olika och 

att anpassa undervisningen därefter. En annan lärare uttrycker detta som att vi lär oss genom 

olika kanaler och att man måste hitta sitt sätt att lära. En av de manliga lärarna talar varmt om 

att intresset för ett visst ämne ofta gör att det blir en inre drivande kraft. Han menar att är en 
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elev intresserad av till exempel historia, kanske den lägger mer kraft på detta och på så vis 

erhåller en inre motivation. Två av de kvinnliga lärarna pratade om att den inre motivationen 

även kunde vara negativ. De menade att om man pressar sig för hårt och får en sådan 

stressnivå att man inte presterar, så har den inre motivationen blivit negativ och slutat att vara 

motivation. En lärare uttryckte sig så på följande sätt i intervjun: 

 

”Mitt drömscenario är ju att alla elever känner att det här gör 

   jag för min egen skull, för att jag ska växa i det. Sen kan jag 

   ju inte nå alla alltid”. 

 

I detta citat påvisar läraren sin tanke om hur hon vill att undervisningen skall vara. 

Beträffande den motivationstyp lärarna vill skapa hos sina elever, framkommer det att alla 

lärarna beskrev inre motivation som något de ville sträva mot, men att det var lättare att 

motivera genom yttre motivation. De delgav oss olika tips på hur de använde sig av inre och 

yttre motivation i undervisningen. En av de kvinnliga lärarna berättade att hon brevväxlar 

med eleverna varje vecka. Hon och två lärare till i denna klass, har delat upp klassen i tre 

delar. När eleverna har någon verklig person att skriva sina tankar till, ökar skrivlusten och 

därigenom motivationen. Ett exempel på detta är: 
 

”Jag tycker fortfarande att den här inre motivationen är ju den största drivkraften, 

den starkaste. Om jag själv vill lyckas, om jag själv vill göra bra ifrån mig, om jag 

själv vill lära mig saker då behöver jag ju inte någon större yttre motivation eller 

att någon tjatar på mig eller för att familjemedlemmar hotar en med ja indragen 

veckopeng eller vad det nu må vara. Så jag tycker den är ju den allra viktigaste”. 

 

I citatet beskrivs den inre motivationen som den starkaste, när det handlar om att lyckas. De 

lärare vi intervjuade nämnde att det inte är enkelt att motivera eleverna inifrån, att detta oftast 

bara är något eleverna själva kan göra. En av de manliga lärarna sa att genom kreativitet, 

något praktiskt, hade han lyckas motivera många elever samt att genom att prata och diskutera 

med eleverna om undervisningen gjorde att fler elever fick sin röst hörd. Detta anser denna 

lärare leder till en inre motivation. En sak alla lärare var överens om, när det handlade om att 

motivera eleverna, var att det var enklare många gånger att tillgodo se elevernas yttre 

motivation och därigenom försöka nå elevernas inre motivation.   
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6.2.2 Yttre motivation 

Lärarna vi intervjuade pratade även om yttre motivationen. En av lärarna beskrev att yttre 

motivation är det man kan ta på, det materiella och tekniska som finns att tillgå i klassrummet. 

De andra beskrev det som något man gör för att glädja andra eller för att erhålla goda betyg. 

En lärare erkände, att hon ibland sa till eleverna att gör ni denna uppgift får ni gå ut på rast 

tidigare eller gör ni inte detta nu så får ni inte ha roliga timmen på fredag. Fyra av de 

intervjuade lärarna erkänner också att de använder sig av hot. Ett exempel på hur lärare kan 

uttrycka sig är:  

 
”... om du inte gör det här får du ta hem”.  

 

Detta citat visar på hur lärare kan använda sig av yttre faktorer när de vill att eleverna ska 

arbeta på med sitt skolarbete. Detta hot om bestraffning är en påverkansfaktor inom yttre 

motivation. Motivation genom belöning och bestraffning gav en annan kvinnlig lärare 

exempel på: 
 

 ”Inte så mycket för att göra mamma glad, men för att inte göra mamma arg...”  

 

I citatet ovan kan vi se ett exempel på bestraffning som kan förekomma i hemmet. En lärare 

ser yttre motivation som tudelad, positiv och negativ. Det kan vara bra med press hemifrån 

och press i skolan för att försöka motivera deras prestation med beröm. Den här läraren tycker 

att den yttre motivationen kan gå till överdrift och bli negativ när föräldrarna ger sina barn 

pengar för varje lyckat prov. Hon yttrar sig så här i intervjun angående belöning: 
 

”…de gör ju bara sitt jobb och visst ska man visa uppskattning, 

 men jag tycker inte att de ska få hundra spänn”.  

 

Detta citat visar hur den yttre motivationen kan yttra sig mellan föräldrar och elever. 

 

6.2.3 Amotivation  

Lärarna talade i intervjuerna att de har omotiverade (amotivation) elever i sina klasser. När 

elever är omotiverade är de väldigt oengagerade och de gör nästan ingenting. En av de 

kvinnliga lärarna berättade att hon har en pojke i sin klass i år 5, han tycker ingenting är roligt 

och hans föräldrar har problem med att få han att göra sina läxor hemma. Pojken är aldrig 

med i samtal i klassen och får han en fråga av läraren, svarar han: det vet jag inte eller det 
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kommer jag inte ihåg. Läraren och föräldrarna har haft möte angående pojken. De har kommit 

överens om att de ska hjälpas åt med att försöka motivera pojken. Föräldrarna försöker att 

motivera genom att ge belöning och beröm när han gör läxorna. Läraren försöker att få med 

eleven i samtalen i klassen och ger honom ofta beröm. Hon anser att det är oftast lättare att 

fånga elever med amotivation genom yttre påverkansfaktorer såsom till exempel belöning. 

 

6.2.4 Motivation genom ett genusperspektiv 

En av de kvinnliga lärarna talade om genusperspektivet inom motivation. Hon fokuserade på 

vissa flickor som uppvisar tendenser att senare under sin skolgång kan komma att sätta för 

höga krav på sig själva. Dessa flickor beskriver hon som att de vill göra allting perfekt och är 

nitiska i sina skolarbeten. Hon menar att deras krav på sig själva kan leda till utbrändhet. 

Många av de lärare vi intervjuade framhöll att hur vi lär ut har stor betydelse för elevernas 

motivation.  

 

6.2.5 Andra tankar om motivation 

En lärare nämnde att det är lätt att man lär ut på det sätt som man själv lär in, för det är oftast 

enklast. Hon påpekar att läraren måste hitta andra inlärningsmetoder för att det är viktigt att 

alla elever får möjligheten att jobba på sitt sätt så länge det inte stör någon annan. Samtidigt 

säger hon att elever kan störa andra om dom inte får jobba på det sättet som passar dem. Ena 

annan lärare berättar om hur viktigt det är för elever att känna delaktighet i sin skola och i sitt 

skolarbete. En av de manliga lärarna pratar också om delaktighet genom skolanda. Han tror 

att har man en god skolanda så kan det öka på motivationen i lärandet, skolanda handlar 

delvis om det sociala klimatet, hur lärare och elever är mot varandra. Ett exempel på detta är: 

 
”... och man kan ju inte kräva en massa grejor utav eleverna  

  om man inte är beredd att ändra sig själv”. 

 

I citatet visar läraren att det är viktigt att ha en självinsikt och vara föränderlig i sitt 

handlande. En av lärarna känner att motivationen i hennes klassrum, fungerar som en 

växelverkan. Hon blir motiverad av att eleverna visar glädje och uppskattning när de lyckas 

och hon ger tillbaka genom att motivera eleverna. 
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7 Diskussion 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka lärares syn på motivation samt elevers egen 

motivation i skolan. Vi har valt att använda våra frågeställningar som rubriker när vi 

diskuterar resultatet och underrubriker för att påvisa de gemensamma teman vi funnit i 

resultatet. 

 

7.1 Vilken typ av motivation har elever i år 4 och år 5 i skolan? 

Genom de enkätsvar vi fått, sammanställt och analyserat tycker vi oss kunna se att eleverna 

överlag har en god intrinsic motivation, men använder sig även mycket av extrinsic 

motivation. Eleverna i år 4 har en markant starkare inre motivation än eleverna i år 5.  Den 

inre motivationen hos eleverna kan kopplas till begreppet mastery orientation inom 

motivationsteorin Goals and Goal Orientation (Pintrich & Schunk, 2002). Mastery 

orientation handlar om inre mål, lärande och hur man behandlar kunskap (a.a.). Inre 

motivation och mastery orientation, tycker vi kan länkas samman då dessa vädjar till den inre 

drivkraften. Alla elever har en hög identifierad styrning och eftersom den identifierade 

styrningen är den styrning med högst SD inom extrinsic motivation tycker vi att detta stärker 

vår åsikt om att eleverna har en hög inre motivation. Trots att vi anser att den identifierade 

styrningen lutar mot intrinsic motivation så anser vi att den identifierade styrningen är 

beroende av yttre faktorer och kan genom det kopplas samman med preformance orientation 

inom teorin Goals and Goal Orientation (a.a.). Preformance orientation handlar om yttre mål 

och att få bra betyg. Den identifierade styrningen kan även kopplas till teorin intrinsic and 

extrinsic motivation, då denna teori är tudelad liksom den identifierade styrningen (a.a.). Vi 

bedömmer att preformance orientation och extrinsic motivation är två begrepp som speglar 

samma innehåll. 

 

Den omedvetna styrningen är den styrning inom extrinsic motivation som är lägst bland 

eleverna. Flickorna i år 5 har lägst omedveten styrning, sedan följer pojkarna i år 5 och efter 

det kommer flickorna i år 4 och pojkarna i år fyra. Den omedvetna styrningen kan, enligt oss, 

kopplas till teorin Interst and Affect in Achievement motivation genom att eleverna påverkas 

av sin omgivning och därigenom påverkas lärandet i skolan. Denna teori handlar om hur 

inlärning och motivation påverkas (Pintrich & Schunk, 2002).  Eleverna kan i denna styrning 

gå med på att de blir påverkade av yttre faktorer men accepterar inte den fullt ut som sin egen 

(Deci & Ryan, 2002).  
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Alla elever har en stark yttre styrning. Flickorna och pojkarna i år 4 har, som sagt, en högre 

inre motivation än flickorna och pojkarna i år 5 och detta tror vi kan bero på klasslärarna. I 

intervjuerna har vi sett tendenser till att två av lärarna i år 5 har lagt större fokus på den yttre 

motivationen, än de andra lärarna. Pojkarna har en högre grad av yttre styrning jämfört med 

flickorna. Vi anser att yttre mål kan likställas med yttre styrning, då båda är faktorer som 

påverkar eleven utifrån. Preformance orientation handlar bland annat om yttre mål och detta 

begrepp finns inom teorin Goals and Goal orientation (Pintrich & Schunk, 2002). Det starka 

resultatet av elevernas yttre styrning har skapat funderingar hos oss kring resultatets inre 

validitet vid denna styrning. Påståendena kring yttre styrning handlar om att få ett bra liv, ett 

bra jobb med en bra lön (figur 1). Påståendena börjar med ”Jag går i skolan för att…” och 

detta kan eleverna ha förbisett vid enkätgenomförandet på just de påståendena rörande yttre 

styrning. Vi tror att eleverna vill ha ett bra liv och ett bra jobb i framtiden, men vi är skeptiska 

till att de förstått innebörden i påståendet att varför de går i skolan är för att få detta. Eleverna 

har, enligt vår mening, kanske missuppfattat påståendet eller fokuserat på nyckelorden bra liv, 

bra jobb, bra lön och inte på att de går i skolan för att erhålla detta. Pojkarna i år 4 har en 

markant högre nivå på sina värden inom identifierad, omedveten och yttre styrning i 

jämförelse med de andra eleverna. Detta kan delvis bero på att dessa pojkar är lägre i antal 

jämfört med de andra grupperna av undersökta elever. På grund av att pojkarna i år 4 är få och 

svarat tämligen lika gör att variationsvidden på svarsalternativens värde är liten.  

 

Amotivationen är låg bland eleverna, men vi kan ändå skönja en viss skillnad mellan 

resultaten. Flickorna i år 4 har lägst amotivation, medan pojkarna i år 4 och flickorna i år 5 

ligger på ungefär samma värde. Pojkarna i år 5 har en hög amotivation jämfört med flickorna i 

år 4. Den starka amotivationen hos pojkarna i år 5, tror vi kan bero på att de arbetat med 

nationella prov veckorna innan vi genomförde enkätundersökningen eller att de är något mer 

trötta på skolan än de andra undersökta eleverna. 

 

Inom extrinsic motivation använder eleverna sig mest av yttre styrning om vi enbart ska se till 

det sammanställda resultatet (figur 6), men här vill vi göra en reservation för misstolkande av 

påståenden under enkätgenomförandet. Eleverna använder sig också mycket av identifierad 

styrning inom extrinsic motivation, som lutar mot intrinsic motivation. Vi menar, utifrån de 

resultat vi erhållit genom enkäterna, att alla elever använder sig av olika typ av motivation. 

Elever använder sig inte enbart av en motivation utan av många, men i olika grad beroende på 

uppgift och arbete.  Ibland kan intrinsic motivation driva på och ibland kan eleven behöva 
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använda sig av extrinsic motivation. En del elever behöver stor extrinsic motivation i form av 

belöning för att klara av något, men där finns också grader av SD. Vi tror att elever med låg 

eller ingen intrinsic motivation kan behöva extrinsic motivation för att nå den inre 

motivationen. Genom att arbeta utifrån yttre styrning, som är den styrning med minst SD, kan 

man gradvis arbeta sig mot en mer självbestämmande styrning inom extrinsic motivation. För 

att komma över amotivation, anser vi, är det bra att börja med att få eleven motiverad med 

hjälp av yttre styrning inom extrinsic motivation. Den yttre styrningen kan skapa konkreta 

synliga mål och belöningar för eleven att uppnå. Belöningen måste vara tydlig och intressant 

för eleven, annars är arbetet med motivation till ingen nytta. Vi anser att det gäller att anpassa 

belöningen utifrån elevens behov och önskningar. Det är ytterst viktigt att arbetsmomentet, 

för att erhålla belöningen, är individanpassat så eleven känner att målet för belöningen är 

möjligt att uppnå.  

 

7.2 Finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors motivation?  

Vårt enkätresultat visar på att pojkar har större amotivation, än vad flickor har. Pojkarna i år 5 

har en markant högre amotivation jämfört med resterande elever i undersökningen. Har detta 

resultat med könstillhörighet att göra eller är det en ren slump? Svaleryd (2007) skriver att 

pojkar och flickor ofta hamnar i socialt skapade genusmönster. Detta innebär att pojkar ofta 

leker i skolan med andra pojkar och ofta i lagsporter. Flickorna däremot leker ofta två och två, 

målar fina konstverk och pysslar i dockrum. Vi menar att detta inte behöver betyda att det 

alltid är så här, men det vi kan uppfatta av de intervjuade lärarna att pojkarna ibland fokuserar 

mer på rast än studieresultatet. Vi anser att lärare måste se till varje individ och inte ta för 

givet att bara för att han är en pojke, vill han leka med bilar. Svaleryd (2007) menar att pojkar 

och flickor inte helt passar in i dessa könsmönster. Vi tror dock inte att vårt resultat angående 

amotivation är en slump, utan påvisar skillnad mellan pojkar och flickor. Svaleryd (2007) 

menar att det överlag finns ett mönster som skiljer mellan flickor och pojkar. Ett sådant 

mönster har vi kunnat se i vårt enkätresultat gällande amotivation. Vi människor har ofta en 

bild om hur pojkar och flickor ska vara. Pojkarna är mer hårdhänta, de klättrar i träd och 

spelar mycket bollsporter. Flickorna ska vara snälla och söta, de hjälper och ser mer upp till 

fröken än vad pojkarna gör. Flickorna överlag, vill få bättre betyg och resultat i skolan. Det 

sammanställda resultatet av enkätundersökningen (figur 6) visar att pojkarna styrs i högre 

grad av yttre faktorer, än vad flickorna gör. Genom enkätundersökningen har vi fått bekräftat 

att elevernas svar skiljer sig utifrån kön. Svaleryd (2007) skriver att pojkar ofta får mer hjälp 

och stöd av sin lärare än vad flickor får. Utifrån enkätresultatet och det Svaleryd (2007) 
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skriver tror vi att lärare kanske motiverar pojkar genom yttre faktorer, som beröm och 

uppmaningar, och att flickor har en högre inre drivkraft och inte behöver yttre motivation i 

lika hög utsträckning. Vi anser att detta syns tydligt i skolan, läraren är mer tillåtande när det 

handlar om vad pojkarna gör i klassrummet. De kan prata mer med sina kamrater och får mer 

uppmärksamhet av läraren än vad flickorna får. Svaleryd (2007) nämner att omedelbart när ett 

barn föds blir de ett kön, inte bara fysiskt utan även socialt. Flickorna ska vara vackra och 

söta, pojkarna kommer vara äventyrare och våga testa olika saker i världen. Förutom 

föreställningen om att flickor ska vara vackra och söta, ska de även vara duktiga. Vi har i vårt 

resultat delvis fått bekräftat av en lärare som vi intervjuat att man omedvetet har olika syn på 

pojkar och flickor. Läraren talade om flickor med hög inre motivation som pressar sig själv 

till perfektion på ett sådant sätt att det senare kan leda till utbrändhet. Vi tror att det 

fortfarande finns förställningar inom skolan, att flickor ska vara tysta och duktiga medan 

pojkar är som de är. Vi har mer överseende med pojkars normbrytande beteende, än med 

flickors.  

 

7.3 Vilken typ av motivation strävar lärare efter att elever ska erhålla och använda sig 

av? 

De lärare vi intervjuade är alla överens om att det är den inre motivationen de vill sträva efter. 

En kvinnlig lärare berättade om att hon har infört brevväxling med sina elever. Denna 

aktivitet kan både härledas till den inre och den yttre motivationen. Den yttre motivationen 

handlar om yttre påverkan i form av exempelvis en aktivitet eller en sak. Brevet i sig, är en 

artefakt och när eleverna skriver handlar det om en yttre motivation. Läraren har bestämt att 

de ska brevväxla, men innehållet väljer eleverna själva.  Detta kan medföra att eleverna ökar 

sin skrivlust och därigenom den inre motivationen. Detta kan kopplas till läroplanen (Lpo 94, 

2006) där det står att eleven ska inspireras till att lära sig och utvecklas i sitt lärande. De 

nyckelord som nämns i läroplanen (Lpo 94, 2006) är nyfikenhet och lust i lärandet. Øiestad 

(2004) instämmer i detta då han skriver att det som intresserar oss och fångar vår 

uppmärksamhet oftast gör oss motiverade. Läraren ska leda eleverna i rätt riktning inom 

motivation men det är eleverna själva som är ansvariga för att finna sin egen motivation 

(Øiestad, 2004). En av de manliga lärarna berättade att han försöker motivera genom att 

diskutera och låta eleverna få säga vad de tycker om själva undervisningen. Han anser att 

detta kan leda till en inre motivation. Detta kan kopplas till en kvinnlig lärare som talade om 

grupparbeten. Hon försöker motivera eleverna genom att de i grupp får arbeta med uppgifter 

och på så sätt motiveras eleverna till att vilja arbeta tillsammans med sina klasskamrater. 
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Detta kan i sin tur kopplas till Egidius (2009) tankar om grupparbeten när det handlar om PBL 

i undervisningen. PBL handlar att arbeta i grupp med problembaserade uppgifter. Detta kan 

leda till att eleverna tillägnar sig en nyfikenhet och vill lära sig mer. En teori som kan kopplas 

till grupparbete är Social-Cognitive som utgår från Banduras (1997) arbete med social 

inlärning. Teorin går ut på att man lär sig genom interaktion med andra människor, 

exempelvis grupparbete. Begreppet relatedness som Deci & Ryan (2002) nämner som ett av 

de tre psykologiska behoven när det handlar om individens beteende. Relatedness kan 

översättas med tillhörighet och alla människor måste få känna att de tillhör en grupp, få känna 

närhet från andra människor. Detta, anser vi, kan också förbindas med grupparbeten i skolan 

samt att eleverna får komma till tals i undervisningen. En av de manliga lärarna talade om att 

genom praktiska moment hade han lyckas motivera sina elever samt att genom diskussion 

med eleverna om deras undervisning gjorde att fler elever fick sin röst hörd. Detta anser vi bör 

vara en viktig del i undervisningen, alla elever måste få komma till tals och alla elevers 

synpunkter ska vara lika viktiga. Elever som tror på sig själva, tycker skolan är rolig och 

givande erhåller ett bättre lärande (Boggiano, Main & Katz, 1988; Pintrich & Schunk, 2002). 

När handlar om vilken motivation lärarna strävar att eleverna ska erhålla, anser vi att lärarna 

vi intervjuat tycker den inre motivationen är den viktigaste. Vi kopplar detta till vad lärarna sa 

angående den inre motivationen. De var överens om att det många gånger var lättare att först 

se till elevernas yttre motivation och därigenom nå den inre motivationen. Samtliga lärare 

som vi intervjuade tyckte att eleverna skulle tillägna sig den inre motivationen, att den var 

viktigare än den yttre motivationen. En fråga som vi då ställer oss är, kan det vara så att lärare 

tycker att det är eller låter finare med inre motivation? Anser de att locka fram den 

inifrånstyrda motivationen är svårare och därför finare när de väl lyckas med det i 

undervisningen? Vi kan inte besvara detta, men det är verkligen något att fundera över. 

Pintrich och Schunk (2002) talar även om att elever kan skifta från den ena motivationen till 

den andra. Detta instämmer vi med, eftersom individer förändras hela tiden och att en uppgift 

kan vara tråkig eller svår för en elev i år 4 men i år 5 kan samma uppgift vara intressant och 

eleven vill lära sig mer. 
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7.4 Hur ser lärare på intrinsic (inre) motivation, extrinsic (yttre) motivation samt 

amotivation? 

De lärare vi intervjuat har liknande sätt att se på motivation. De beskriver inre motivation som 

något som finns inom eleven och yttre motivation som en yttre påverkan. Den inre 

motivationen hos eleverna beskriver lärarna som något eleverna gör för sin egen skull och den 

yttre för att slippa få en bestraffning eller erhålla en eventuell belöning. 

 

7.4.1 Belöning och bestraffning 

De flesta av de lärare vi intervjuade beskrev yttre motivation som belöning eller att erhålla 

goda betyg. En lärare berättade att hon ibland använde sig av belöning i form av tidigare rast, 

för att eleverna skulle snabba på med en uppgift. Belöning och bestraffning nämnde även en 

annan kvinnlig lärare:  

 
”Inte så mycket för att göra mamma glad, men för att inte göra mamma arg...”  

 

I citatet synliggörs ett eventuellt hot om bestraffning i hemmet. Vi ser likheter med 

Attribution theory som anses vara den mest väsentliga av teorierna när det handlar om elevers 

motivation (Pintrich & Schunk, 2002). Teorin utgår från de tolkningar vi ger våra handlingar. 

Det kan handla om varför eleven inte är motiverad. Beror detta på att eleven kan ha svårt för 

att lära sig eller är det undervisningen som inte passar eleven? Jenner (2004) skriver att i 

Attribution theory handlar det mycket om varför eleven gör på ett visst sätt och kan den då 

hållas ansvarig för det som sker. När det handlar om belöning i motivationssyfte, kan detta 

även göra att eleverna blir omotiverade eller att de gör något bara för att erhålla en belöning. 

Inom Goals and Goal Orientation återfinns begreppet performance orientation, som handlar 

om de yttre målen för eleverna i skolan. Eleverna fokuserar på belöning som goda betyg eller 

att vara skickligare än sina klasskamrater. Performance orientation och extrinsic motivation, 

anser vi, handlar om samma sak. Dessa båda begrepp står för yttre påverkansfaktorer (Pintrich 

& Schunk, 2002). Vi tror att belöning och yttre påverkan är ett vanligt sätt för lärare att 

motivera elever i skolan. 
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7.4.2 Glädjen i att lyckas 

När de lärare vi intervjuade berättade för oss om inre motivation använde de sig av olika ord. 

Inifrånstyrt, en inneboende kraft och det man gör för att man vill. Pintrich & Schunk (2002) 

definierar begreppet motivation som en process varigenom direkta mål är anstiftade. Detta 

kan kopplas till Deci & Ryans (2002) teori mellan att skilja på SD och egen vilja. SD är ett 

förlopp när det handlar om användandet av en människas egen fri vilja. Vi menar att alla 

individer har en egen vilja, men olika grad av självbestämmande. Enligt oss så är SD den inre 

motivationens drivkraft. Samtliga av de lärare vi intervjuat svarade att när eleverna är 

motiverade för en viss uppgift kan de sitta och arbeta hur länge som helst. En av lärarna gav 

exempel på detta: 

 
”...sen finns det ju de här ämnena där de bara älskar att sitta och jobba.   

Det de önskar att de vill göra och då är det ju självvalt.”  

 

Detta citat visar på hur viktigt det är att eleverna får känna glädje och genom detta bli 

motiverade. Vi ser kopplingen, när det handlar om glädje och att bli motiverad för sin egen 

skull, till teorin Interest and Affect in Achievement motivation och ett av teorins begrepp self-

esteem. Begreppet handlar om individers egenvärde (Boggiano, Main & Katz, 1988; Pintrich 

& Schunk, 2002). Detta begrepp, anser vi, är väldigt viktigt i undervisningen. Kan vi hjälpa 

eleverna till en god självkänsla så är det nyckeln till en inre motivation. En av lärarna försöker 

motivera sina elever i undervisningen genom samtal. Hon vill att eleverna ska förstå att man 

ska göra saker för sin egen skull, därför att det är först då man blir bättre själv. En lärare 

talade om att se till elevernas olika behov och förutsättningar samt att alla elever lär olika och 

att anpassa undervisningen därefter. Detta förknippar vi med vad läroplanen (Lpo 94, 2006) 

säger om att undervisningen ska individanpassas och att läraren ska utgå från att eleverna kan 

och vill lära sig. Två av de kvinnliga lärarna vi intervjuade nämnde att den inre motivationen 

också kunde vara åt det negativa hållet. Anstränger eleverna sig för hårt, får en inre stress och 

tillslut inte klarar att prestera något i skolan. På detta sätt menar dem att inre motivation kan 

bli något negativt. Detta kan säkert stämma men vi menar samtidigt att det måste väl ändå 

vara vi som lärare som försöker göra så att detta inte händer. Hur kan man som lärare göra för 

att eleverna inte ska pressa sig till det yttersta? Hur kan man få dem att inse var gränsen går 

för vad de bör prestera? Detta kan kopplas till det samtliga lärare vi intervjuade svarade, att 

när eleverna är motiverade för en viss uppgift kan de sitta och arbeta hur länge som helst. Hur 

vet man då som lärare när man ska hejda eleverna lite, kan det verkligen vara negativt om det 
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samtidigt rör sig om en inre drivkraft hos elever? Vi refererar till vad en lärare sa under en 

intervju: 

 
”Jag tycker fortfarande att den här inre motivationen är ju den största drivkraften, 

den starkaste. Om jag själv vill lyckas, om jag själv vill göra bra ifrån mig, om jag 

själv vill lära mig saker då behöver jag ju inte någon större yttre motivation eller 

att någon tjatar på mig eller för att familjemedlemmar hotar en med ja indragen 

veckopeng eller vad det nu må vara. Så jag tycker den är ju den allra viktigaste”. 

 

Detta citat påvisar och stärker våra tankar kring att den inre motivationen främst är positiv. 

 

7.4.3 Omotiverade elever 

De lärare vi intervjuat berättade att det ofta finns omotiverade elever i klassen. En omotiverad 

elev kan vara svår att nå och få med i undervisningen. Deci & Ryan (2002) skriver att det 

finns en tredje form av motivation inom intrinsic and extrinsic motivation, amotivation. En 

kvinnlig lärare berättade om en pojke i sin klass som är totalt ointresserad av det som händer i 

skolan. Både föräldrarna och läraren försöker med belöning och bestraffning. De elever som 

saknar motivation i skolan, förstår oftast inte vitsen med att lära sig nya saker och orkar inte 

bry sig. Vallerand & Ratelle (2002) skriver att de elever som saknar motivation ibland slutar 

att gå i skolan. Vad vi förstår av de lärare vi intervjuat, är att det är vanligt att det finns någon 

i klassen som är mer eller mindre omotiverade. Kan det vara så att det istället handlar om att 

eleverna tycker ämnet är tråkigt upplagt eller vill tillägna sig kunskaper på ett annat sätt än på 

det sätt läraren undervisar? Elever som är omotiverade, känner sig ofta inkompetenta och de 

kanske inte ens förstår varför de är i skolan. Detta skriver även Ratelle, Guay, Vallerand, 

Larose & Senécal (2007) i sin artikel Autonomous, Controlled, and Amotivated Types of 

Academic Motivation: A Person-Oriented Analysis. Vi ser samtidigt en fara med att använda 

ordet omotiverad, när de gäller en elevs prestation i skolan. En fundering vi har är om eleven 

verkligen har amotivation eller om det finns andra förklarningar? När vi tänker på ordet 

amotivation får vi en bild av en elev som är generellt ointresserad av skolan och inte förstår 

vad den gör där. Om vi som lärare har tankar om en elevs amotivation borde vi fråga oss 

själva om vi provat alla olika vägar för att motivera. Något vi också måste ta i beaktning är 

vad som påverkar och händer runt eleven i hemmet, skolan och på fritiden. En lärare som vi 

intervjuade berättade om hur viktigt det är att se till elevernas olika behov och förutsättningar. 

Alla elever lär olika och att läraren ibland får anpassa undervisningen efter eleverna. Detta 



 35

kan väl vara ett sätt för att få elever med mindre motivation, motiverade. Detta kopplar vi 

även till vad en annan lärare sa, om att vi lär oss via olika kanaler och att man måste som 

lärare hitta olika sätt att lära ut på. En av de manliga lärarna pratade om skolanda. Han tror att 

har man en god skolanda så kan det öka på motivationen i lärandet. Detta handlar då kanske 

främst om att man som lärare har en självinsikt. Ett exempel på detta är: 

 
”... och man kan ju inte kräva en massa grejor utav eleverna  

  om man inte är beredd att ändra sig själv”. 

 

Precis som citatet ovan visar, kan man inte begära av eleverna att de ska ändra sitt sätt att vara 

om inte läraren är villig att se över sitt eget handlande samt undervisning. 

 

7.4.4 Motivation i skolan 

När vi pratar om motivation berör vi ofta de sex motivationsteorierna, som vi i detta arbete 

har behandlat. Vi kanske inte kan sätta namn på en specifik teori när vi pratar om motivation, 

men vi vet ändå vad vi pratar om eftersom vi praktiserar dem nästan dagligen. De sex 

motivationsteorierna finns alla representerade på något sätt i skolan, inom lärares arbete med 

motivation och elevers egen motivation. Expectancy-Value models är teori om 

självuppfattning och logiska val (Pintrich & Schunk, 2002).  Attribution theory handlar om de 

val man gör och varför man gör dessa samt varför man har ett visst beteende. Social- 

Cognitive theory berör tilltron till den egna förmågan och att lärande sker i samspel med 

andra. Goals and Goal Orientation berör individers behov angående inre eller yttre mål och 

Interest and Affect in Achievement motivation berör självkänsla och egenvärde hos individen. 

Intrinsic och extrinsic motivation behandlar inre och yttre påverkansfaktorer (Pintrich & 

Schunk, 2002). Dessa sex teorier blandas i det dagliga talet om motivation. Vi tror att alla 

motivationsteorier kan användas och används i skolan av lärare för att motivera elever. Det är 

dock inte säkert att alla lärare är medvetna om vilken teori de använder sig av när de arbetar 

fram en strategi för att motivera en elev. Det är heller inte säkert att vi medvetet använder oss 

av en specifik teori inom motivation, utan arbetar omedvetet genom dem alla. Det viktiga är 

inte att, enligt oss, veta varje teoris namn och innebörd, utan vara medveten om att det finns 

olika vägar att nå elevernas motivation. 
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7.5 Samband mellan klasslärare och enkätelever 

När vi utsåg respondenter till intervjuerna frågade vi klasslärarna i de klasser som utfört 

enkätundersökningen. Vi tycker att det skulle vara intressant att se om det finns någon 

koppling mellan enkätresultaten och de intervjuade lärarnas åsikter och syn på motivation. Vi 

genomförde enkätundersökningen i sex klasser, tre i år 4 och tre i år 5. De klasslärare vi 

intervjuade var fyra kvinnliga och två manliga. Männen vi intervjuade var båda klasslärare i 

år 5 och vi tyckte att det skulle vara intressant att se om detta kunde ha någon påverkan när 

det kommer till motivationen bland eleverna i år 5. Det vi uppmärksammande var att de 

manliga lärarna vi intervjuade pratade mer om yttre (extrinsic) motivation än de kvinnliga 

lärarna. Männen pratade om de tekniska föremålen i klassrummet och hur viktigt det var att 

använda sig av dem. De ansåg båda att den inre (intrinsic) motivationen är den eleven har 

inom sig och den är väldigt viktig, men det är den yttre vi som lärare lättare kan påverka. De 

kvinnliga lärarna talade om skrivlusten, som kan främja den inre motivationen och att det är 

viktigt att eleverna har lust till det de gör. Det vi uppmärksammade när vi tittade på 

sambandet mellan klass och klasslärare var att år 4 har en starkare inre motivation än eleverna 

i år 5. Pojkarna i år 5 har en högre amotivation jämfört med de andra eleverna. Kan detta vara 

ett sammanträffande eller är det faktiskt så att de manliga lärarna omedvetet påverkar eleverna 

i sin klass genom yttre motivation mer än de kvinnliga? Detta kan vi inte svara på men det var 

intressant att kunna se ett samband mellan klass och klasslärare. 

 

7.6 Vidare forskning 

Vidare forskning inom SD skulle kunna göras på elever i grundskolans senare år. Forskningen 

skulle kunna baseras på den enkät som vi använt oss av och utföras i större skala. 

Enkätundersökningen skulle kunna genomföras på många olika skolor med elever i år 6 - år 9 

för att kunna se likheter och skillnader mellan elever, utifrån var skolorna är belägna. I 

grundskolans senare år får de betyg och börjar kanske mer att tänka över sin framtid och vad 

de vill göra. Dessa faktorer gör att vi finner det intressant att undersöka elevers motivation i 

grundskolans senare år. 
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Bilaga A.  Enkätundersökning 
 

Flicka (  )  

Pojke  (  ) 

 

Årskurs:_____ 

 

1. Jag går i skolan för att gå klart skolan och få ett bra jobb med bra lön i 

framtiden. 

(  )Stämmer mycket bra 

(  )Stämmer bra 

(  )Stämmer dåligt 

(  )Stämmer inte alls 

 

2. Jag går i skolan för att jag tycker att det är roligt och bra att lära mig nya saker. 

(  )Stämmer mycket bra 

(  )Stämmer bra 

(  )Stämmer dåligt 

(  )Stämmer inte alls 

 

3. Jag går i skolan för att jag tror jag klarar av ett jobb bättre än om jag inte gått i 

skolan. 

(  )Stämmer mycket bra 

(  )Stämmer bra 

(  )Stämmer dåligt 

(  )Stämmer inte alls 

 

4. Jag vet inte varför jag går i skolan, det känns inte viktigt att gå i skolan. 

(  )Stämmer mycket bra 

 (  )Stämmer bra 

(  )Stämmer dåligt 

(  )Stämmer inte alls 
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5. Jag går i skolan för att bevisa för mig själv att klarar av att gå klart skolan. 

(  )Stämmer mycket bra 

(  )Stämmer bra 

(  )Stämmer dåligt 

(  )Stämmer inte alls 

 

6. Jag går i skolan för att få ett bra jobb med en bra lön i stället för att få ett jobb med 

mindre bra lön. 

(  )Stämmer mycket bra 

(  )Stämmer bra 

(  )Stämmer dåligt 

(  )Stämmer inte alls 

 

7. Jag går i skolan för att jag blir glad när jag upptäcker nya saker. 

(  )Stämmer mycket bra 

(  )Stämmer bra 

(  )Stämmer dåligt 

(  )Stämmer inte alls 

 

8. Jag går i skolan för att jag vill ha ett jobb som jag tycker är intressant och roligt. 

(  )Stämmer mycket bra 

(  )Stämmer bra 

(  )Stämmer dåligt 

(  )Stämmer inte alls 

 

9. Förr tyckte jag om att gå i skolan, det tycker jag inte längre. Jag vet inte om jag vill 

gå i skolan efter högstadiet. 

(  )Stämmer mycket bra 

(  )Stämmer bra 

(  )Stämmer dåligt 

(  )Stämmer inte alls 
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10. När jag gör bra ifrån mig i skolan, känner jag mig mer lycklig och viktig. 

(  )Stämmer mycket bra 

(  )Stämmer bra 

(  )Stämmer dåligt 

(  )Stämmer inte alls 

 

11.Jag går i skolan för att jag vill kunna leva ett bra liv i framtiden. 

(  )Stämmer mycket bra 

(  )Stämmer bra 

(  )Stämmer dåligt 

(  )Stämmer inte alls 

 

12.Jag känner mig positiv och glad när jag lär mig om saker som jag tycker är 

intressanta i skolan. 

(  )Stämmer mycket bra 

(  )Stämmer bra 

(  )Stämmer dåligt 

(  )Stämmer inte alls 

 

13.Jag går i skolan för att det kommer att hjälpa mig att välja ett bra jobb i framtiden. 

(  )Stämmer mycket bra 

(  )Stämmer bra 

(  )Stämmer dåligt 

(  )Stämmer inte all 

 

14.Jag vet inte varför jag går i skolan. Egentligen förstår jag inte varför jag går i skolan 

och jag bryr mig inte om det. 

(  )Stämmer mycket bra 

(  )Stämmer bra 

(  )Stämmer dåligt 

(  )Stämmer inte alls 
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15. Jag går i skolan för att bevisa för mig själv att jag är smart. 

(  )Stämmer mycket bra 

(  )Stämmer bra 

(  )Stämmer dåligt 

(  )Stämmer inte alls 

 

16. Jag går i skolan för att få en bra lön (mycket pengar) i framtiden. 

(  )Stämmer mycket bra 

(  )Stämmer bra 

(  )Stämmer dåligt 

(  )Stämmer inte alls 

 

17. Jag går i skolan för att jag får lära mig mer om saker, som är intressanta. 

(  )Stämmer mycket bra 

(  )Stämmer bra 

(  )Stämmer dåligt 

(  )Stämmer inte alls 

 

18. Jag går i skolan för att jag tror det hjälper mig att bli bättre med det jag kommer att 

jobba med i framtiden. 

(  )Stämmer mycket bra 

(  )Stämmer bra 

(  )Stämmer dåligt 

(  )Stämmer inte alls 

 

19. Jag vet inte varför jag går i skolan. Jag förstår inte ens vad jag gör i skolan. 

(  )Stämmer mycket bra 

(  )Stämmer bra 

(  )Stämmer dåligt 

(  )Stämmer inte alls 
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20. Jag går i skolan för att bevisa för mig själv att jag är duktig och klarar av skolan. 

(  )Stämmer mycket bra 

(  )Stämmer bra 

(  )Stämmer dåligt 

(  )Stämmer inte alls 

 

21. Vad drömmer du om att göra i framtiden? 
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Bilaga B  Intervjuguide  
 

1. Vad tänker du på när du hör ordet motivation? 

 

2. Hur mycket spelar motivationen in i en elevs skolarbete? 

 

3. Hur tänker du kring yttre och inre motivation? 

– Kan du ge elevexempel på yttre och inre motivation? 

 

4. Kan du berätta om hur du använder dig av inre och yttre motivation? 

 

5. Vilka för – och nackdelar ser du med inre och yttre motivation? 

 

6. Vilken motivation strävar du som lärare efter att eleverna ska tillägna sig och 

använda sig av? 

– Motivera varför. 

 

7. Alla elever lär olika. Hur tror du olika undervisningsmetoder påverkar elevers 

motivation? 

– Hur motiverar du eleverna i din undervisning? 

 

8. Finns det något du själv vill tillägga? 
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Bilaga C.   Motivation 

 
När man talar om motivation menar man de handlingar vi utför med tanke, 

känsla och förnuft. Motivation är det som ger orsak till aktivitet hos oss som 

individer och ger mening åt det vi gör. Motivationen är det väsentliga när det 

handlar om att förstå beteendet hos varje individ. Oftast skiljer man på inre och 

yttre motivation. Det gemensamma för dessa två är förväntan och lustbetonad 

kunskap. Det kan antingen handla om inre glädje eller önskan om en belöning 

för något man gjort. Det finns även prestationsmotivation men vi anser att den 

hänger mycket ihop med inre motivation och därför fokuserar vi på inre och 

yttre motivation i vårt arbete. 

 

Inre motivation 

- Inifrånstyrt beteende. 

- Är den motivation som sker inom individen. Olika sorters motivation t.ex. 

strävan efter att känna lycka, lära sig något och att vilja få ett bra jobb. 

Blir motiverad för sin egen skull. 

- Prestationsmotivation: handlar om motivation oavsett vilken belöning 

som erhålles. 

 

Yttre motivation 

- Utifrånstyrt beteende 

- Belöning 

- Handlar om yttre faktorer som påverkar eleven.  

- I skolan kan eleven jobba för att få belöning.  

- De elever som ser skolan som något att göra för att göra sina föräldrar 

glada är också motivation.  
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Bilaga D. Den ursprungliga kanadensiska enkäten 
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