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Sammanfattning  
 
Mitt syfte med den här studien har varit att undersöka hur lärare i grundskolans senare år (år 7-9) arbetar 

med motivation och återkoppling i klassrummet. En kvalitativ studie har genomförts där 

semistrukturerade intervjuer och observationer har genomförts för att samla in empiri.  

 

Lärarna i studien använde sig av många strategier för att motivera elever samt ge dem återkoppling. 

Resultatet visade att lärares attityder har en stor inverkan på elevers motivation. När lärare visar ett stort 

engagemang för sitt ämne tenderar det att påverka elevers motivation positivt. Vidare visar resultatet att 

lärare upplever att det är viktigt att ge elever återkoppling på det de gör. Resultatet visar även att 

återkoppling är ett sätt att arbeta med elevers motivation. När elever får återkoppling tenderar deras 

motivation och tilltro till den egna kompetensen att öka.  
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1. Inledning 

Motivation beskrivs som en nödvändig aspekt i livet och framförallt i lärandesituationer. 

Motivation är den kraft som driver människan mot mål och utan motivation skulle vi inte göra 

något alls (Lundgren & Lökholm 2006:45). I den svenska skolan har motivation en central 

roll i och i läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) står det att utbildningen ska främja 

elevers lust att lära. Människan har olika mål som de antingen vill uppnå eller undvika. I 

skolsammanhang handlar dessa mål ofta om kunskapsmål som elever ska uppnå för att få ett 

betyg. Vad som driver eleverna mot de olika målen, vad deras motivation är, skiljer sig dock 

åt. Läraryrket har många olika aspekter och Stensmo (1997:97) menar att en av de viktigaste 

rollerna som en lärare har är den att motivera elever.  

 

Betyg och bedömning har en central plats inom skolan såväl som inom lärarutbildningen. 

Viktigt i bedömningssammanhang är även återkoppling, hur elever får återkoppling. 

Återkoppling beskrivs även som en viktig aspekt i lärandet och har en betydande funktion i 

elevers lärande då återkopplingen kan ge eleven information om var hon befinner sig i 

förhållande till skolans kunskapsmål och vad hon behöver utveckla för att nå dit hon vill.  

 

Under utbildningens gång har jag träffat på många elever med olika grader av motivation där 

vissa elever visar en hög motivation för skolarbetet medan andra elever tycks sakna 

motivationen helt. Jag har även träffat på många lärare som har motiverat elever och gett dem 

återkoppling på många olika sätt. Detta väckte mitt intresse för att studera vad lärare använder 

för olika strategier för att motivera sina elever, samt för att ge dem återkoppling.  
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1.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare i grundskolans senare år (7-9) arbetar 

med återkoppling och motivation i klassrummet. Genom denna studie vill jag få en inblick i 

vad för slags metoder och strategier som lärare använder sig av för att ge återkoppling, samt 

för att motivera sina elever. Min förhoppning med denna studie är att få en djupare kunskap 

kring dessa viktiga ämnen. 

 

 

Frågeställningar: 

1. Hur kan lärare motivera sina elever i klassrummet? 

 

2. Hur kan lärare använda återkoppling i undervisningen? 

 

3. Hur ser lärare på användning av återkoppling som ett verktyg för att motivera eleverna?  
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2. Litteraturöversikt  

 

2.1. Motivation  

Motivation kan förklaras som den kraft som sätter människan i rörelse mot bestämda mål 

(Stensmo 1997:30; Imsen 2006:457). Motivation är viktigt i alla avseenden såväl i 

lärandesituationer som i vardagssituationer: ”utan motivation skulle vi inte företa oss 

någonting” (Lundgren & Lökholm 2006:45). I dagens skola finns ett stort fokus på elevers 

prestationer.  För att elever ska kunna ta till sig kunskaper och kunna prestera för att nå sina 

betyg så krävs det att de är motiverade. Motivationen beskrivs som en faktor som är extra 

viktig i lärandesituationer. Dondi & Moretti (2007:520) menar att motivation är en 

fundamental aspekt av lärande. Motivationen hos eleverna är inget som kan mätas direkt men 

det påverkar elevernas lärande och lusten att lära är därför av central betydelse (Börjesson 

2000:32). De mål som vi sätts i rörelse mot och strävar efter är individuella och olika för alla 

människor. Trots det kan man dela in dessa mål i två kategorier mål som antingen ska uppnås 

eller undvikas. I skolsammanhang handlar dessa mål ofta om de mål som finns i kursplaner 

som eleven skall uppnå för att få betyg (Stensmo 1997:31).  

 

Motivationsbegreppet kan delas in i två kategorier där det ena handlar om inre motivation och 

det andra om yttre motivation. Med den inre motivationen menas att motivationen finns inom 

människan. Människan har egna mål och är motiverad att nå dem för sig egen skull (Stensmo 

1997:97). Den inre motivationen kan likställas med en drivkraft och en vilja att lära sig 

(Jenner 2004:42; Lundgren & Lökholm 2006:47). Människan gör saker för att hon själv vill 

det, och tycker om det. Den inre motivationen kännetecknas av att människan lär sig då hon 

har ett intresse för lärandesituationen såväl som för ämnesinnehållet (Imsen 2006:466). Inom 

kognitivismen är tron på den inre motivationen styrande. Människan är till naturen nyfiken 

och har en inre lust att lära. Därmed blir människan motiverad till att söka nya utmaningar och 

tillägna sig nya kunskaper.  

 

Med yttre motivation menas att motivationen finns i miljön runtom personen istället för inom 

personen. Inom behaviorismen anser man att det är de yttre stimuli som skapar motivation hos 

människan. Måluppfyllelsen belönas med olika former av positiv förstärkning och belöningar. 

Motivationen för att nå ett mål styrs då av att människan vill åt den konsekvens 

måluppfyllelsen får, exempelvis en belöning (Stensmo 1997: 97-98; Schunk, Pintrich, Meece, 
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2010: 20). I skolsammanhang kan den yttre motivationen handla om betyg (Lundgren & 

Lökholm 2006:47). Mycket av undervisningens fokus ligger på det som bedöms och 

betygssätts, men det är minst lika viktigt att arbeta med det som inte betygsätts, som elevers 

personliga utveckling, motivation och självkänsla (Davidsson & Flato 2010:7). Om lärare 

arbetar för att motivera sina elever ökar möjligheterna för att eleverna ska klara sig i, såväl 

som utanför skolan.  

 

2.1.1 Motivation i klassrummet 

I Läroplanen för grundskolan (Skolverket 2011) står det att utbildningen ska främja elevers 

lust till att lära. Nyfikenheten och lusten att lära, ska inte bara främjas hos eleverna utan även 

lägga grunden för skolans verksamhet. Vidare står det uttryckligen att läraren ska: ”stärka 

elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan” (Ibid:14). Stensmo (1997: 97) 

menar att en av lärarens uppgifter är att motivera elever att vilja lära. I klassrummet blir 

därmed lärarens roll att sätta elever i rörelser mot dessa mål. Därmed kan läraren beskrivas 

som en motivatör. I rollen som motivatör ska läraren skapa ett engagemang hos eleven och ett 

driv till att vilja anstränga sig vid uppgifter. För att läraren ska kunna få eleverna engagerade i 

skolarbetet och få dem att hitta den inre motivationen så krävs det att det finns en god relation 

mellan lärare och elever (Ibid 1997:105). Lärarens uppgift är även att tillsammans med elever 

identifiera mål för lärande och få dessa mål att bli till en inre motivation för eleverna. När 

eleverna upplever att det är de som ”äger” målen, när målen har blivit elevens egna, finns det 

också en större angelägenhet och motivation hos eleven att nå dessa mål (Stensmo 2000:10).  

 

2.1.2 Lärares inverkan på elevers motivation 

Lärare som har en positiv attityd och som visar att de tycker om sitt arbete kan lätt sprida den 

positiva attityden till sina elever (Stensmo 1997: 106). Hedin och Svensson (2011: 56) 

påpekar även vikten av att lärare skapar positiva attityder i klassrummet. Vid introduktionen 

av en kurs är det viktigt att direkt fånga ett intresse och skapa en positiv attityd kring kursen. 

Författarna menar att det är viktigt då läraren endast kan ge det första intrycket en gång. Om 

kursens deltagare får ett positivt intryck av kursen redan från start så är möjligheten stor att 

intresset och motivationen ökar (Ibid:56). En lärare som brinner för sitt ämne och visar 

entusiasm och visar nyttan med kursinnehållet har stora möjligheter att väcka ett intresse hos 

de där det från början saknades (Hedin & Svensson 2011:56; Szklarski 2011:45). 
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Elever är mer motiverade att lära sig när lärandet sker under roliga former, eller när det som 

de lär sig är roligt (Szklarski 2011:45; Dondi & Moretti 2007: 520; Hedin & Svensson 

2011:55). Glasser menar att ju mer en övning eller en uppgift upplevs som rolig, desto mer lär 

sig eleven. De uppgifter och övningar som å andra sidan upplevs som tråkiga lär sig eleverna 

inte lika mycket av (i Stensmo 2000:161). I början av en kurs eller vid en introduktion av ett 

ämne är det viktigt att skapa positiva attityder till ämnet. Under arbetets gång är det sedan 

viktigt att bibehålla denna positiva känsla genom att stimulera eleverna med varierande 

övningar som är lagom utmanande. Att presentera ett ämnesområde så att det verkar intressant 

och spännande ökar motivationen (Hedin & Svensson 2011: 55; Börjesson 2000:35).  

 

I läroplanen för grundskolan (Skolverket 2011) står det att läraren ska ”organisera arbetet så 

att eleven upplever att kunskapen är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 

framåt” (Ibid: 14). När eleverna kan se nyttan med det som de läser och dessutom se att de 

kan ha nytta av den kunskapen längre fram kan det leda till att elevernas inre motivation ökar 

(Hedin & Svensson 2011:58; Szklarski 2011:45; Jenner 2004:62; McMillan 2007:12). Att 

presentera materialet på ett sätt att eleverna känner att det som de ska göra är något som är 

viktigt, kan vara ett sätt att väcka lusten att lära (Börjesson 2000:35).  

 

2.1.3 Innehållets betydelse för elevers motivation 

Elevers motivation inför olika ämnen och arbetsuppgifter är varierande. Hur hög elevernas 

motivation är kan därmed bero på innehållet i det de läser. När elever läser om ämnen eller 

områden som har en koppling till verkligheten och aktuella händelser blir de extra 

intresserade av att studera det området. Elever upplever även att deras intresse för ett ämne 

ökar då de själva har en koppling till ämnet (Szklarski 2011:45; McMillan 2007:13). När 

elever inte kan koppla uppgifterna eller ämnesstoffet till sig själva och sin verklighet tenderar 

motivationen inför uppgiften att minska (Legault, Pelletier, & Green-Demers 2006:569).  

 

I läroplanen för grundskolan (Skolverket 2011) står det att skolan ska ha en varierad och 

balanserad sammansättning av det innehåll som lärs ut, samt en variation gällande 

arbetsformer. Detta för att främja elevernas harmoniska utveckling (Ibid: 10). Variation är 

något som är viktigt för att arbetsformerna inte ska bli monotona, men även för att behålla 

intresset och motivationen för ett ämne (Szklarski 2011:45; Giota 2002: 297 ; Hedin & 

Svensson 2011: 52). Den amerikanske pedagogen och psykologen Jacob Kounin har länge 

klassrumsmiljöer, däribland ledarskapet i klassrummet (i Stensmo 2000:83). Kounin menar att 
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skolan är en rutinbaserad verksamhet där dagarna liknar varandra och till slut blir lektionerna 

förutsägbara för eleverna. Skolans återkommande strukturer kan därmed leda till en mättnad. 

Mättnad uppstår när det inte finns någon variation på exempelvis skoluppgifter eller 

ämnesinnehåll. De elever som upplever denna mättnad har tröttnat på arbetssättet och deras 

motivation har avtagit, och vissa fall helt försvunnit. För att motverka denna mättnad är det 

viktigt att eleverna upplever att verksamheten i klassrummet är varierad och att de gör 

framsteg. Förutom att variera arbetsuppgifterna så är det även viktigt att elevernas 

arbetsmaterial är varierat (i Stensmo 2000:108-109).  När lärare varierar arbetsformerna så 

ökar även varianterna på hur läraren kan ge återkoppling till sina elever. Dessutom skapar 

variationen av arbetsuppgifter fler tillfällen för läraren att ge återkoppling (McMillan 2007: 

140).   

 

2.1.4 Miljöer för lärande  

Det är viktigt att elever trivs i de miljöer de vistas i. De elever som vistas i miljöer där det är 

trevligt att vara, där det finns goda relationer bland klasskamrater och där det finns positiva 

känslor kring lärande, tenderar att prestera bättre än de elever som vistas i miljöer de inte trivs 

i. I detta sammanhang spelar läraren en stor roll för att påverka klassrumsklimatet (Arends & 

Kilcher 2010: 69).  

 

För att elever ska må bra och kunna arbeta i skolan krävs ett gott klassrumsklimat där de kan 

vara trygga. Hur läraren är i ett klassrum blir därmed av vikt då denna förmedlar de normer 

som han eller hon vill ska finnas i klassrummet. Elever påverkas lätt av lärares attityder och 

sätt att vara (Stensmo 1997: 106). Det är viktigt att lärare visar att de bryr sig om eleverna, då 

det motsatta beteendet kan få ödesdigra konsekvenser för lärande och motivationen. Elever 

blir uppmuntrade och mer motiverade av de lärare som ger dem positiv återkoppling. Lärar- 

och elevrelationen påverkar elevernas motivation. I de klassrum där lärar – elev relation är 

god och positiv är det också lättare för lärarna att motiverar eleverna. När relationen är god 

blir klimatet i klassrummet likaså. Lärar- och elev relationer karaktäriseras ofta av beröm och 

kritik, men det är viktigt att lärare ger mer beröm än kritik då beröm bidrar till att skapa en 

mer positiv relation (Schunk, Pintrich, Meece 2010: 332; Urdan & Schoenfelder 2006: 337).  

Det är även viktigt att skapa möjligheter för eleven att själv kunna se sina framsteg och även 

skapa situationer där de nyförvärvade kunskaperna kan användas. När elever upplever och 

dessutom själv kan se sina framsteg ökar deras tilltro till den egna kompetensen, vilket bidrar 

till att elevers motivation ökar (Hedin & Svensson 2011:55).  
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Ungdomar påverkar och influerar ständigt varandra såväl i skolan som på fritiden. Ungdomar 

kan påverka varandras motivation i klassrummet. När några elever är positiva till ett ämne 

eller en arbetsuppgift kan deras attityder smitta av sig till de mindre motiverade eleverna. De 

elever som från början inte var så positiva till uppgiften kan därmed påverkas av deras 

klasskamraters positiva attityd till uppgiften. Ett steg i att väcka elevers lust att lära, väcka 

motivationen hos eleverna handlar om att skapa ett intresse för det som sker i klassrummet 

och i lärandesituationen (Schunk, Pintrich, Meece, 2010: 297). 

 

2.1.5 Uppmuntran och beröm  

Att ge bekräftelse och beröm till elever, både i grupp och individuellt, är värdefullt för dem. 

Muntligt beröm kan fungera som motivation att dels få eleven att fortsätta med det som hon 

gör bra, men kan även få henne att ta ett steg till. Berömmet kan då fungera som 

prestationshöjande motivation. En annan del i lärarens roll som motivatör är att jobba för att 

eleverna ska få en positiv självbild. En positiv självbild kan vara svår att arbeta mot då elever 

stöter på motgångar i skolan. Därmed blir det viktigt att alla elever får uppleva framgång och 

att de kan prestera. Förutom upplevelsen av framgång är det även viktigt att eleverna blir 

uppmärksammade för denna framgång, exempelvis i form av beröm (Stensmo 1997:105). 

 

Lundgren & Lökholm (2006) menar att beröm är en positiv bedömning. Om en elev 

exempelvis presterar bra och läraren berömmer eleven, har eleven fått en positiv bedömning. 

Berömmet kan även ses som motivationshöjande då eleven som får beröm kanske fortsätter 

att prestera bra. Dessutom kan berömmet förutom att höja motivationen hos eleven även 

stärka dennes självkänsla. För att berömmet ska stärka elevens självkänsla, men även fungera 

som motivationshöjande så krävs det att läraren är uppriktig med sitt beröm (Lundgren & 

Lökholm 2006:49; Imsen 2006:235: McMillan 2007:142). Lundgren & Lökholm (2006) 

menar vidare att för att ett beröm ska fungera som ett beröm krävs det att relationen mellan 

elev-lärare är bra. Annars finns risken att berömmet inte ger någon effekt och att eleven inte 

tror att berömmet är uppriktigt.  

 

Om eleverna är medvetna om syftet med en uppgift och vet vad kriterierna för denna uppgift 

är, innan de påbörjar arbetet så finns det en stor chans att eleverna känner en större motivation 

för uppgiften (McMillan 2007:77). En av de viktigaste funktionerna som bedömningen kan ha 

är motivation. Betygen kan bli en sorts respons, återkoppling på det som eleven har gjort. För 
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att responsen ska bli användbar för eleven krävs det också att den ges så att eleverna kan lära 

sig något från den (Imsen 1999:320-321). 

 

I dagens skola är det ett stort fokus på kontroll, med allt fler, läxor, prov och betyg i lägre 

åldrar. Ett argument för en mer kontrollerad skola är att en ökad kontroll och fler nationella 

prov kommer att leda till att fler elever når målen. Fler prov och betyg kan öka motivationen 

för en del elever, vilket bidrar till att just de eleverna också når målen. Samtidigt har samma 

faktorer, fler prov och betyg den motsatta effekten för andra elever och fungera som hinder 

istället för något som ökar motivationen (Hugo: 2011:19-20). 

 

2.2 Återkoppling i klassrummet 

Stensmo menar att återkoppling är ett måste om lärande ska vara effektivt. För att eleven ska 

veta hur han eller hon ligger till i sin lärprocess behöver eleven återkoppling. Detta för att 

antingen få bekräftat att hennes process går åt rätt håll eller för att leda eleven tillbaka till rätt 

spår (Stensmo 1997:32). Återkoppling har en betydande funktion inom undervisningen och 

den kan yttra sig på olika sätt, muntligt såväl som skriftligt (Schunk, Pintrich, Meece, 

2010:307). Vid dessa återkopplingstillfällen är det viktigt att fokusera på de framsteg som 

eleven har gjort i förhållande till tidigare prestationer. Detta för att återkopplingen ska ge mer 

fokus på elevens utveckling än den färdiga produkten (Stensmo 1997: 85). Att ge 

återkoppling är även ett sätt för läraren att visa eleven, att hon har sett eleven och visa för 

eleven att dennes ansträngningar är betydelsefulla. Vidare är det viktigt att återkoppling skall 

ske regelbundet och i de fall det är möjligt skall återkopplingen ske direkt (Stensmo 1997: 

105; McMillan 2007:140).  

 

Beroende på vad för slags återkoppling som eleven får och hur den ges får eleven olika 

information. Återkopplingen kan ge information om var eleven ligger kunskapsmässigt, men 

även om hur mycket eleven behöver anstränga sig för att nå nästa mål. Då återkopplingen blir 

positiv, antingen på elevens förmåga eller prestation kan det påverka elevens bild på sin egen 

kompetens. Denna positiva återkoppling kan därmed påverka elevens självkänsla och öka 

dennes motivation (Giota 2002: 298). Viktigt är också att återkopplingen ska förse eleven 

med information för att den ska kunna vara användbar. Informationen kan handla om varför 

eleven fick det betyget, vad som bedömdes, vad eleven har utvecklat sen sist, och vad eleven 

kan göra för att fortsätta utvecklas (McMillan 2007: 12).  
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Återkoppling är vanligt förekommande inom formativ bedömning. Vid formativ bedömning 

bedöms elever under arbetets gång, under hela processen. Lärarens återkoppling kan då te sig 

genom att antingen ge eleverna en bekräftande återkoppling att de är på rätt väg och att de ska 

fortsätta på det spåret. Återkopplingen kan även ha en korrigerande effekt då lärare ger 

återkoppling på det som eleverna har gjort och behöver göra för att komma på rätt spår igen. 

Återkopplingen syftar då till att förbättra lärandet under processens gång (McMillan 2007: 

17). När lärare ger korrigerande återkoppling är det viktigt att lärare samtidigt påpekar för 

eleven att ett sätt att lära sig göra rätt är just att göra fel. Det blir väldigt viktigt ur 

motivationssynpunkt för att få eleven att fortsätta bibehålla motivationen för ämnet eller 

uppgiften. Det är även viktigt att ge återkoppling som är konstruktiv och konkret (McMillan 

2007: 118; Hedin & Svensson 2011: 56). 

 

2.2.1 Olika former av återkoppling 

Ett snabbt och väldigt direkt sätt att ge återkoppling till elever i klassrumssituationer är att 

använda sig av beröm vid genomgångar eller enskilt arbete. När läraren berömmer elever som 

svarar på frågor vid exempelvis genomgångar med ord som ”bra”, ”bra jobbat”, ”nära, försök 

igen” så blir denna återkoppling väldigt direkt och konkret för eleverna. Beröm ses som 

positiv återkoppling och kan även ha en viktig funktion för elevers lärande. Lärare berömmer 

elevers progression och prestationer vilket blir som en slags återkoppling. För att beröm ska 

bli så effektivt som möjligt krävs det att berömmet levereras spontant och på direkten. Beröm 

ska ges när lärare menar det då eleverna snabbt märker när berömmet inte är genuint. 

Konsekvensen av att ge elever beröm som inte är genuina kan leda till att eleverna tappar 

förtroendet för läraren och till slut inte tror på lärarens beröm (McMillan 2007: 142). Denna 

variant av återkoppling påverkar eleverna, men det är bara en av de varianter som kan 

användas. Återkopplingen behöver vara användbar och ett ”bra” säger visserligen att eleven 

har gjort eller sagt något rätt, men den återkopplingen saknar inslag av det informativa slaget 

som eleverna behöver. Återkoppling av den mer informativa karaktären ger eleverna 

information om vad det var som var bra och varför det var bra (McMillan 2007: 138). Den 

direkta återkopplingen är däremot positiv i den bemärkelsen att den sker direkt och under 

arbetsprocessens gång. Återkoppling som ges direkt har större möjlighet att bli användbar om 

den ges under processen istället för i slutet av den. Om eleven får en återkoppling som säger 

”tänk på det här till nästa gång” så är det sannolikt att den återkopplingen glöms av istället för 

att bli användbar för eleven (Ibid 2007: 140). Det positiva med skriftlig återkoppling är det är 
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lätt att ge en individualiserad och informativ återkoppling. Dock är den skriftliga 

återkopplingen tidskrävande för lärare, men mycket uppskattad av elever.   

 

2.3 Samspelet mellan återkoppling och motivation  

För att eleverna ska kunna styra sin egen inlärning behöver lärare ge återkoppling till dem, då 

detta påverkar deras motivation. Motivation är beroende av återkoppling. Alla typer av 

återkoppling har dock inte en motiverande funktion. Hur responsen ges och uppfattas är olika 

från person till person. När eleven får positiv återkoppling så ökar motivationen och lusten att 

lära. Vid de tillfällen då återkopplingen blir negativ tenderar istället motivationen och lusten 

att lära att minska (McMillan 2007:12). 

 

När bedömningen och återkopplingen är individualiserad och inriktad på elevens prestation 

ökar motivationen. Motivationen ökar även då återkopplingen är direkt och specifik 

(McMillan 2007:81). Ju mer generell återkopplingen är, desto svårare är det för eleven att 

uppleva återkopplingen som användbar (Ibid 2007:140). Återkopplingen behöver vara 

användbar för eleven (Imsen 1999:321; McMillan 2007:138). I återkopplingen är det därför 

viktigt att eleverna får veta varför deras prestation fick det betyget det fick. När 

återkopplingen är användbar för eleven, och kan ge denne en förståelse för vad som behövs 

för att utvecklas ytterliggare medför det att elevens motivation för att fortsätta med en uppgift 

ökar (McMillan 2007: 138).  

 

Återkoppling har en stor inverkan på barn och ungdomar självkänsla eftersom det är under 

barn- och ungdomstiden som den byggs upp. Bra återkoppling kan därmed stärka elevernas 

självkänsla (Øiestad 2005:23f). Förutom att bygga upp en självkänsla hos barn och ungdomar 

har återkoppling även funktionen att reparera en skadad självkänsla. Då återkopplingen är 

informativ kan den även ge kunskap om individens förmågor och kunskaper. Den 

specificerade återkopplingen där man talar om varför man tyckte att något var bra är effektivt 

(Ibid 2005:30).  För att elever ska känna sig motiverade till att göra uppgifter behöver de 

känna sig kompetenta. Om elever inte känner att de kommer att klara av en uppgift sjunker 

deras motivation (Legault, Pelletier, & Green-Demers 2006:569-570; Gilman & Anderman 

2006:326). Om elever istället upplever att de har kompetens att lösa uppgiften ökar deras 

motivation. För att elever ska få känna sig kompetenta och dessutom bli medvetna om sin 

kompetens behöver de återkoppling från lärarna. Återkoppling på elevers progression blir 



 15 

därmed viktigt och får en motivationshöjande funktion (Legault, Pelletier, & Green-Demers 

2006 :569-570; McMillan 2007:356).  

 

2.3.1 Self-efficacy 

Inom motivationsforskning används begreppet self-efficacy. Med self-efficacy menas att 

individen har en tilltro till sin egen förmåga och sin egen kompetens. Denna tilltro varierar 

från person till person och kan vara olika hög i olika situationer. Personer som har en låg 

tilltro till den egna kompetensen, låg self-efficacy tror inte att de klarar av vissa saker. I 

skolsammanhang kan det handla om att elever inte tror sig vara tillräcklig kompetenta för att 

klara av vissa uppgifter. Personer med låg tilltro till den egna kompetensen tenderar att bli 

mindre motiverade till att göra vissa uppgifter. Den låga tilltron till den egna kompetensen 

kan även leda till att eleven undviker att göra uppgiften för att inte känna sig misslyckad. 

Personer med en hög tilltro till sin egen förmåga och kapacitet tenderar att ta sig an uppgifter 

då de tror att de kan klara av och genomföra dessa. När en elev får återkoppling på sitt arbete 

eller på sin process under arbetets gång kan elevens self-efficacy öka. Genom att få 

återkoppling kan eleverna därigenom också bli mer motiverade (Schunk, Pintrich & Meece 

2010: 149).  
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3. Metod 

Inom forskning skiljs kvantitativ och kvalitativ forskning åt. Den kvantitativa forskningen 

kännetecknas av att ha en deduktiv inriktning där teorier prövas utifrån insamlad data. Den 

kvalitativa forskningen kännetecknas av induktiv inriktning där forskare genererar teorier 

utifrån insamlad data. Den kvalitativa forskningen intresserar sig för individers tolkningar och 

uppfattningar (Bryman 2002:35).  

 

3.1 Urval 

Undersökningen har gemomförts på två olika kommunala skolor i en mellanstor stad. Den ena 

skolan är lite större med ca 600 elever fördelade på 23 klasser, den andra skolan är mindre 

med ca 200 elever fördelade på 9 klasser. Fem lärare med olika ämneskombinationer har 

intervjuats varav fyra var kvinnor och en man.  

 

Jag har använt mig av ett icke-sannolikhetsurval i denna studie. I mitt urval av informanter till 

undersökningen har jag dels använt mig av det som inom forskningsmetodik beskrivs som ett 

bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval kännetecknas av att forskaren väljer ut informanter 

som finns lätt tillgängliga för forskaren (Bryman 2002:114; Cohen 2007:114; Berg 2004:35). 

Jag har kontaktat lärare på skolor där jag sedan tidigare har kontakt. Då detta urval inte är 

representativt kan den insamlade datan inte generaliseras. Fördelen med att använda sig av ett 

bekvämlighetsurval är att svarsfrekvensen kan bli större än då forskaren exempelvis använder 

sig av ett slumpmässigt urval. Detta urval kan även ses som godtagbart vid de fall som 

forskaren anser att de informanter som utgör bekvämlighetsurvalet är viktiga för studien och 

därmed skulle vara synd att missa (Bryman 2002:115).  Jag har även valt att använda mig av 

ett kriterieurval. Ett kriterieurval kännetecknas av att forskaren sätter upp kriterier som 

informanterna ska ha. Efter att kriterierna är fastställda letar forskaren upp informanter som 

har dessa kriterier (Merriam 1994: 62). Kriterierna för informanterna för denna studie var dels 

att lärarna skulle vara verksamma inom grundskolans senare år, år 7-9, och även att det skulle 

finnas en variation av ämnen som lärarna undervisade i. . Informanterna har tilldelats 

fingerade namn som kommer att användas i resultatet. Detta för att ta hänsyn till 

konfidentialitetskravet men samtidigt för att visa att all insamlad information har använts. 

Nedan följer en kort presentation av lärarna. 
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Skola 1: 

Hanna – lärare i engelska och matte 

Anders – SO lärare 

Elin – SO lärare 

Skola 2: 

Karin – lärare i svenska och textilslöjd  

Jessica – lärare i idrott och engelska 

 

3.2 Datainsamling 

Jag har använt två kvalitativa metoder i denna studie, observation och semi-strukturerad 

intervju. Huvudmetoden kommer att utgöras av intervju medan det kommer att vara mindre 

fokus på observationerna, då observationernas primära syfte är att utgöra en grund för 

intervjuerna. Jag kommer att observera hur lärare använder sig av återkoppling i 

undervisningen, samt hur de motiverar elever i klassrummet. Dessa observationer kommer 

sedan att ligga till grund för individuella intervjuer med lärare på de skolor där jag har 

genomfört mina observationer.   

 

3.2.1 Observation 

Observation är en metod som syftar till att undersöka beteenden direkt när dessa uppvisas 

(Bryman 2002:173). Det finns olika varianter av observationer, dels strukturerad observation 

och ostrukturerad observation. Vid den strukturerade observationen används ett 

observationsschema där beteenden registreras. Detta schema är konstruerat innan 

observationerna genomförs vilket gör att forskaren har bestämt vad för beteenden som ska 

observeras innan observationen. Vid den ostrukturerade observationen används inget 

observationsschema. Forskaren noterar dock observerade beteenden (Ibid 2002:176). Då jag 

inte menade att studera särskilda beteenden, utan mer få idéer till min intervjuguide så valde 

jag att inte genomföra en strukturerad observation med ett observationsschema. Jag valde 

istället att genomföra ostrukturerade observationer där jag förde kortare fältanteckningar då 

något intressant uppstod, för att sedan samtala om detta fenomen under intervjuerna. 

Fältanteckningar fördes för att öka tillförlitligheten i observationerna. Bryman (2002: 292) 

menar att människans minne inte är helt pålitligt och därmed kan dessa anteckningar fungera 

som ett stöd för minnet. Jag valde att använda mig av preliminära anteckningar under 
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observationerna för att senare skriva mer utförliga anteckningar efter observationerna. Detta 

för att inte missa några beteenden medan mer utförliga anteckningar skrevs.  

 

3.2.2 Intervju 

Jag har valt att använda mig av kvalitativ intervju som metod. Den kvalitativa intervjun är den 

mest önskvärda i de studier då forskaren vill komma åt informatörernas åsikter och 

uppfattningar (Bryman 2002:300; Kvale & Brinkman 2009:17). Det gör att denna metod 

lämpar sig väl för min studie då jag vill undersöka hur lärare, verksamma i skolans senare år, 

använder sig av motivation i sitt klassrum.  Jag har valt att använda mig av det som Bryman 

(2002:301) beskriver som semi-strukturerad intervju. Vid semi-strukturerade intervjuer 

använder sig intervjuaren av en intervjuguide men följer inte denna lika strikt som vid en 

strukturerad intervju. Detta medför att intervjun blir mer flexibel då frågorna är relativt 

allmänna och kan ställas i olika ordning. Den semi-strukturerade intervjun gör det även 

möjligt att följa informantens spår och gräva vidare i nya frågor som kan väckas under 

intervjun. Holme & Krohn Solvang (1997:99) menar även att den kvalitativa intervjun kan 

liknas vid ett vanligt samtal. När den kvalitativa intervjun genomförs som ett vanligt samtal, 

minkar det risken för att informanterna blir styrda i sina svar. Min tanke är därför att 

intervjuerna ska likna ett vanligt samtal, dels för att undvika att styra informanterna, men 

samtidigt för att jag tror att den sortens intervju kan resultera i mer givande och mer utförliga 

svar. Det är också en av anledningarna till att jag har valt att använda mig av öppna frågor vid 

mina intervjuer. Denna sorts frågor beskrivs som fördelaktiga vid kvalitativa intervjuer, då 

intervjuaren vill att respondenterna ska svara med egna ord då respondenternas uppfattningar 

är av intresse (Bryman 2002:158). 

 

3.3 Genomförande 

När kursstarten närmade sig skickade jag ett mail till utvalda informanter på de skolor som 

utgjorde mitt bekvämlighetsurval, där lärare tillfrågades om de ville delta i studien. Vid den 

första kontakten presenterade jag mig och syftet med min studie. Jag valde samtidigt att 

informera om hur lång tid intervjun uppskattades ta. När informanterna hade tackat ja, 

fortsatte vi att via mail bestämma en tid för när och var intervjun skulle ta plats. Samtliga 

intervjuer genomfördes på varje lärares skola och varje lärare intervjuades enskilt. 

Anledningen till att lärarna intervjuades enskilt var för att jag var intresserad av varje enskild 
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lärares uppfattning och tankar kring återkoppling och motivation, samt för att varje informant 

skulle få lika mycket talutrymme under intervjun. 

 

3.3.1 Observation 

I denna studie genomfördes två observationer. Observationerna genomfördes under två 

lektioner där den ena lektionen var 40 minuter och den andra 70 minuter. De två lärarna som 

observerades, intervjuades även. Observationer kan få vissa effekter på dem som deltar i 

undersökningen. Dessa effekter kan yttra sig i att de beteenden som är vanliga i den miljön 

som studeras påverkas, dessa kan utebli eller förstärkas. Deltagarna kan även få den så kallade 

rolleffekten då deltagarna uppvisar ett beteende som de tror att observatören letar efter 

(Bryman 2002: 185). För att undvika detta genomfördes observationerna i klasser där jag 

sedan tidigare var bekant för både lärare och elever. På så vis försökte jag att undvika att min 

närvaro skulle påverka klassrumsmiljön.  Vid observationerna satt jag placerad längst bak i 

klassrummet. Detta för att få en god uppsikt över hela klassrummet, och av såväl lärare som 

elever. Ytterligare en anledning till att jag valde att placera mig längst bak i klassrummet var 

för att jag inte skulle synas så mycket. Under observationen förde jag preliminära 

fältanteckningar som efter observationen sedan skrevs rent.  

 

3.3.2 Intervju 

Innan intervjun fick informanterna mer information om studien. Trost (2010) menar att 

informanten ska ges nödvändig information om studien, men att det finns en risk med att ge 

för mycket information om studien innan intervjun. Vidare menar författaren att det då finns 

en risk att informanten kan komma att styras i sina svar (Trost 2010:125). För att undvika att 

styra informanterna i deras svar, valde jag att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg. Innan 

intervjun tillfrågades informanterna om de samtyckte till att intervjun spelades in.  

 

Fem intervjuer genomfördes och intervjuerna tog mellan 25- 40 minuter. Varje intervju 

spelades in då samtliga informanter samtyckte till det. Intervjuerna genomfördes i 

konferensrum på lärarnas skolor där varje lärare intervjuades enskilt. Intervjuerna 

genomfördes med hjälp av en intervjuguide.  Efter intervjuerna gjordes fullständiga 

transkriberingar. Transkriberingen genomfördes dels för att underlätta analysen av materialet 

och dels för att stärka tillförlitligheten.  
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3.4 Forskningsetiska aspekter    

Vid undersökningar av olika slag finns det vissa etiska frågor som forskaren bör ta ställning 

till. Dessa är enligt Bryman (2002:440) informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att deltagarna i en studie ska informeras om syftet med 

undersökningen (Bryman 2002:440). Detta tog jag hänsyn till vid två tillfällen under 

undersökningens gång. I den första mailkontakten informerade jag om undersökningens syfte, 

samtidigt som jag frågade om informanterna ville delta i undersökningen. Den andra gången 

var vid själva intervjun då jag åter informerade dem om syftet med studien. 

 

Samtyckeskravet innebär att samtliga deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 

om de vill delta i undersökningen eller inte (Bryman 2002:440). Detta krav har tagits hänsyn 

till, då alla i undersökningen är med på frivillig basis. Den som blir intervjuad ska samtycka 

till de frågor som intervjuaren ställer. Med det menas att de personer som intervjuas inte 

behöver svara på alla frågor som ställs. Deltagarna ska även informeras om att de kan avbryta 

intervjun när de känner för det (Trost 2010:124; Kvale & Brinkmann 2009:87). Jag tog 

hänsyn till samtyckeskravet dels vid den första kontakten då jag frågade informanterna om de 

ville delta i intervjun. Jag tog även hänsyn till samtyckeskravet vid början av varje intervju då 

jag talade om för informanterna att de inte behövde svara på frågorna om de inte ville, samt 

att de kunde avbryta intervjun när de önskade. Samtyckeskravet togs även hänsyn till då varje 

deltagare tillfrågades om det gick bra att intervjun spelades in. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om deltagarna ska behandlas konfidentiellt 

(Bryman 2002:440; Kvale & Brinkmann 2009:88). När deltagarna tackat ja till att delta i 

undersökningen informerades de om att de skulle komma att vara anonyma i undersökningen. 

Varken deras namn eller namnet på deras skola skulle visas eller nämnas i den färdiga 

rapporten. Detta var något som jag även påminde dem om innan vi startade vår intervju. För 

att ta hänsyn till konfidentialitetskravet i resultatet har jag valt att använda fingerade namn på 

informanterna.   

 

Nyttjandekravet innebär att det material som samlas in under undersökningen enbart ska 

användas i just den här undersökningen (Bryman 2002:440). Detta var något som jag 
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informerade deltagarna om två gånger, dels via mail och dels vid intervjuns start. 

Nyttjandekravet togs även hänsyn till då jag efter transkriberingen av intervjuerna raderade 

det inspelade materialet.    

 

3.5 Bearbetning av materialet och tillförlitlighet 

Under observationerna förde jag preliminära fältanteckningar som skrevs rent efter 

observationerna. De renskrivna fältanteckningarna användes sedan vid konstruerandet av 

intervjuguiden där frågor skrevs utefter det som observerats. Efter att intervjuerna genomförts 

transkriberades dessa. Transkriberingen möjliggör en djupare analys av materialet då jag kan 

läsa transkriberingarna ett flertal gånger, samt gå tillbaka i materialet om det är något jag vill 

kika närmare på efteråt. Transkriberingen gjordes även för att styrka intervjuernas 

tillförlitlighet. Tillförlitligheten ökar då intervjuaren får korrekta utskrifter på allt som sagts 

under intervjun och intervjuarens påverkan på insamlad data minimeras därmed (Ryen 

2004:142).  

 

Materialet bearbetades genom att läsas många gånger. Först lästes transkriberingen igenom 

två gånger utan att några anteckningar gjordes. Därefter utgick jag från mina frågeställningar 

när jag läste materialet och gjorde anteckningar om det som jag ansåg vara relevant. När data 

analyseras söker forskaren efter mönster och teman i materialet (Merriam 2002). När 

forskaren letar efter mönster görs en slags kodning (Bryman 2002:384). I kodningen av mitt 

material lades fokus först på att dela in materialet efter studiens frågeställningar. Då 

materialet delas in i mindre delar, underlättas den fortsatta kodningen (Szklarski 2009:14). 

När data var indelad efter studiens frågeställningar blev nästa steg att finna teman som kan 

synliggöra strukturen i det insamlade materialet.  

 

Vid forskningstudier ställs frågan om materialtes validitet och reliabilitet. Med kravet på 

validitet menas att det insamlade materialet ska vara relevant för studien. Det är därmed 

viktigt att det finns en koppling mellan materialet och studiens frågeställningar. Det finns 

även ett krav på reliabilitet, vilket innebär att det insamlade materialet ska vara pålitligt och 

precist (Hartman 2003: 43). De studier som har en hög validitet är de studier där forskaren har 

undersökt det som han eller hon menade att undersöka. Reliabiliteten rör studiens metod och i 

vilken grad denna är lämplig för studien. En studie med hög reliabilitet är en studie där 
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metoden har använts på ett noggrant sätt, vilket leder till att resultatet kan betraktas som 

trovärdigt (Kullberg 2006:54) 

 

Jag anser att metoderna, kvalitativ intervju och ostrukturerad observation, var väl lämpade för 

denna studie. De kvalitativa intervjuerna bidrog till ett detaljerat material där lärarna med 

egna ord kunde beskriva de strategier och metoder de använde sig av. Om metoden istället 

hade varit av annan karaktär tror jag att materialet hade blivit betydligt mindre detaljerat.  Då 

intervjuerna var av semistrukturerad karaktär bidrog det till att intervjusituationen blev 

flexibel. Informanterna kunde styra samtalet, istället för att bli styrda av mig som intervjuare. 

Denna struktur lämnade även rum för mig som intervjuare att ställa följdfrågor.  

 

För att inte missa någon värdefull information spelades intervjuerna in med en diktafon. Detta 

underlättade för mig som intervjuare då jag kunde fokusera på att aktivt lyssna på informanten 

och ställa lämpliga följdfrågor istället för att anteckna det som sades. Efter att intervjuerna var 

avslutade transkriberades dessa. Detta för att underlätta kodning och analys av materialet, 

men även för att stärka materialets tillförlitlighet.    
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4. Resultat 
I följande avsnitt kommer resultatet från de empiriska undersökningarna att presenteras. Detta 

kommer att göras med utgångspunkt i studiens frågeställningar. 

 

4.1 Hur lärare motiverar elever i klassrummet 

Lärarna i denna studie påpekade att hur lärare motiverar elever, är något som varierar från 

person till person: ”det är nog väldigt mycket upp till var och en, vad man har för egen filosofi 

där” (Elin). Lärarna påpekar även att alla elever är olika och därmed behöver motiveras på 

olika sätt: ”Vad som motiverar elever, det spektrat är väldigt stort, de är väldigt väldigt olika 

och har ju väldigt olika förutsättningar och väldigt olika mål” (Anders).  

 

4.1.1 Attityd och engagemang 

Samtliga lärare påpekade vikten av hur lärare är som person när det kommer till att motivera 

eleverna i klassrummet. Flera menar att lärares egen attityd till en uppgift kan vara avgörande 

för hur en del elever tar sig an uppgiften ”det gäller att ha en bra attityd, att jag har en positiv 

attityd när jag gör saker, det gör ganska mycket” (Jessica). Att visa ett engagemang är något 

som kan smitta av sig på eleverna: 

 

Går man som lärare in i ett klassrum med ett engagemang, ett driv och liksom ett tydligt 

intresse för det vi ska göra, så har man där mycket vunnet (Hanna).  

 

Vidare menare lärare att en viktig del när det kommer till att skapa ett engagemang i 

klassrummet är att visa att man själv är engagerad i sitt ämne. Genom att läraren visar att han 

eller hon tycker att området är viktigt och roligt så kan läraren skapa ett engagemang hos 

eleverna.  

 

Säger man så här ”nu ska vi börja med någonting, det är så jävla intressant och det är kul” 

och sen kanske man drar någon anekdot…då tycker de att det är kul alltså…Och känner de 

att jag engagerar mig då engagerar de sig mer också alltså, det är skitviktig…Visa sig själv 

engagerad, det tror jag man har jättemycket att vinna på faktiskt. Det är ju de lärarna man 

kommer ihåg själv från när man gick i skolan (Elin).   

 

Flera av lärarna menade att det är viktigt hur man presenterar en uppgift och hur man 

introducerar en uppgift. Introduktionen till ett nytt arbetsområde ansågs vara ett ypperligt 
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tillfälle att inspirera eleverna och försöka fånga deras intresse för det nya arbetsområdet.  

Lärarna menade att om de själva visar att det de ska arbeta med nu, är roligt, då får de också 

med sig många elever från början. ”Det gäller att få dem att bli sugna på uppgiften” (Hanna). 

Vad eleverna får för ett första intryck av en uppgift blir därmed viktigt. 

 

Och jag tycker att man kan säga det hur många gånger som helst, det här är jättekul! Om de 

(eleverna) känner att man verkligen menar det då gör ju det att många känner en mycket 

större motivation att göra det här (Elin).   

 

Man måste ju försöka presentera det på ett någorlunda vettigt sätt, så att de också 

någonstans kan tycka att det är lite spännande, lite roligt. Det hoppas man ju på (Anders).  

 

Lärarna menar att det är viktigt att tänka på hur ett nytt arbetsområde presenteras och 

introduceras. Att inte tänka på hur ett nytt ämnesområde kan presenteras på ett inspirerande 

sätt kan leda till att lärarna tappar elevernas intresse redan får start. Lärarna menar vidare att 

de själva, liksom eleverna, kan uppleva att vissa moment inom ett ämne kan vara mer roliga 

än andra. När lärarna undervisar om ett ämnesområde som de själva tycker är mindre 

intressant så menar de att det är viktigt att inte förmedla den känslan till eleverna. Att starta ett 

nytt arbetsområde med att säga att arbetsområdet inte är särskilt roligt, är något som anses 

vara förödande för elevernas motivation. Lärarna menade att det är viktigt att försöka göra 

alla arbetsområden intressanta och roliga.   

 

4.1.2 Att se nyttan  

Ett annat sätt att skapa motivation hos eleverna är att visa att det faktiskt finns ett yttre syfte 

med det de gör. Det är även viktigt att lärare motiverar varför de väljer att göra vissa 

övningar. Lärarna menar att de dels kan visa att det finns ett syfte med det som eleverna gör, 

att de exempelvis tränar grammatik för att det ska bli lättare för dem att skriva. Flera lärare 

menar även att de är viktigt att de kan svara på frågan, varför ska vi göra det här?: 

  

Motivationen tror jag ligger mycket i att som ska känna ett syfte i det de gör, ja nu ska vi 

göra det här, och varför ska vi göra det här, jo för att det står här i kriterierna att ni ska 

kunna det här (Jessica).  
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Det är viktigt att eleverna ska kunna se nyttan med övningarna de gör, något som kan vara en 

utmaning. När lärare exempelvis arbetar med oregelbundna verb i engelska med en klass, 

försöker läraren få eleverna att se nyttan med att träna in och lära sig dessa verb. Ett sätt kan 

då vara att visa eleverna att de blir bättre på att skriva när man kan de oregelbundna verben: 

”det har faktiskt visat sig att kan du det här så blir du bättre på att skriva, så det kommer att 

löna sig” (Jessica).  

 

Som tidigare nämnt menar lärare att det är viktigt att få eleverna att se nyttan med 

ämneskunskaperna, men de menar även att det är viktigt att få eleverna att inse att de lär sig 

för sin egen skull och inte för skolans: 

 

Man har ju de elever som inte har den här inre drivkraften och då blir det mycket lockande 

och pockande såklart…och där tror jag att jag har hamnat i ett läge att jag försöker att hitta 

deras motivation i att se nyttan med det, liksom längre fram i livet. Och rent krasst i och 

med att jag har matte och engelska så är det ju ämnen som de måste klara för att vara 

behöriga till gymnasiet (Hanna).  

 

Att visa för eleverna att det finns en nytta med det de gör i skolan är viktigt. Att få eleverna att 

känna att övningarna är meningsfulla påverkar motivationen. I de fall där eleverna tycker att 

vissa kunskaper känns meningslösa och att dessa inte ger dem något, blir de inte heller 

motiverade till att göra uppgiften.  

 

4.1.3 Verklighetsanknytning 

Uppgifter och arbetsområden som berör eleverna på olika sätt tenderar även att öka deras 

motivation. Ett sätt att skapa motivation kring ett arbete, som flertalet av lärarna nämner, är 

det faktum att skapa en uppgift som är kopplad till verkligheten och till elevernas vardag. 

Detta för att få eleverna att bli sugna på uppgiften och känna att den ger dem något.  

 

I höstas läste vi Ondskan och eleverna tyckte att den var hemsk, vi hade mycket 

diskussioner och de sa att så här skulle det aldrig vara i skolan idag, så kom artikeln om 

Lundsberg, hur de blev anmälda, och då hängde dem på och förstår att det inte var så länge 

sen den här Ondskan utspelade sig och att det fortfarande finns spår. Så att knyta saker till 

deras vardag är viktigt (Karin). 
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Nu när vi pratar om kalla kriget t.ex. demokrati och diktatur, då kan man ju visa ett 

nyhetsklipp från olika diktaturer, det är ju också ett sätt att öka, man kanske ökar förståelsen 

och även motivationen för att det vi pratar om faktiskt har med verkligheten att göra 

(Anders). 

 

Uppgifter som är verklighetsanknutna tenderar att väcka ett intresse hos eleverna. När 

uppgifter kopplas till elevernas vardag blir dessa mer levande och konkreta för eleverna, 

något som ökar intresset och motivationen. Flertalet lärare menar att eleverna blir mer 

motiverade att delta aktivt under lektioner när de arbetar med områden som berör eleverna 

och deras liv. Eleverna kan då bidra i diskussioner och debatter utifrån deras egna 

erfarenheter.   

 

4.1.4 Variation 

Samtliga lärare i studien nämnde vikten av att variera undervisningen och arbetssätten för att 

därigenom skapa motivation hos eleverna. ”Variation är ju också en grej som gör att man blir 

motiverad, att man varierar sin undervisning mycket, med olika övningar och arbetssätt” 

(Jessica). Att ständigt ha samma form på arbetsuppgifter blir i längden tråkigt, speciellt för det 

elever som inte uppskattar den sortens arbetsuppgifter som de jobbar med för tillfället: 

 

Jag tror ju att motivationen för ett ämne eller för ett arbetsområde stärks om man jobbar på 

lite olika sätt, som i matten till exempel, att jag varvar gemensamma övningar med 

genomgångar, med aktiviteter som de gör i grupp och med lite eget arbete, så att det blir en 

variation (Hanna).  

 

När uppgifterna och arbetssätten blir rutinbaserade finns risken att eleverna inte lägger ner så 

mycket arbete på uppgifterna. Eleverna kan bli för bekväma med arbetsgången och vet vad 

som krävs för att nå dit de vill. Arbetsgången och uppgifterna blir då inte särskilt utmanande 

eller stimulerande för eleverna vilket kan leda till att motivationen minskar.  

 

Förutom att variera olika arbetssätt i undervisningen så nämns även vikten av att variera 

tidsåtgången för olika moment. Lärarna menar att det ibland kan vara fördelaktigt att jobba 

med en del moment under en längre period och ibland under en kortare period. Dock menar 

lärarna att det är viktigt att inte arbeta med något för länge: ”man får inte hålla på med något 

för länge, och gärna dela upp det så att det känns varierat” (Jessica). Lärarna menar att om 
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eleverna får jobba med en uppgift eller ett område för länge finns risken att de tappar intresset 

och även motivationen för det som de gör.  

 

4.1.5 Klimatet i klassrummet 

Det är viktigt att miljöerna som elever vistas i stimulerar deras lärande. Flera av lärarna menar 

att det allmänna klimatet i klassrummet är vikigt för hur eleverna kan motiveras: 

 

En sak som är viktig är väl att det allmänna klimatet i klassen blir att man ska göra resultat. 

Det är ju ett sätt att motivera de här svagare eleverna, att dem liksom schuu!, åker med i det 

allmänna tempot lite grann tror jag, och att man som lärare försöker visa att det är det som vi 

ska ha i det här klassrummet, vi ska framåt någonstans (Anders). 

 

Vidare menar lärare att eleverna kan påverka varandras attityd till ett ämne eller en uppgift. 

Attityder sprids lätt i grupper och ungdomar blir lätt påverkade av varandra. Flera lärare 

menar att man kan dra nytta av detta när det kommer till att skapa en positiv attityd till ett 

ämnesområde.  Då det alltid finns några i klassen som är intresserade av ämnet och tycker att 

det är roligt, kan dessa elever tillsammans med läraren skapa ett positivt driv. Läraren kan då, 

tillsammans med de motiverade eleverna dra med sig de lite mindre motiverade eleverna. 

 

Många av lärarna menar att goda relationer mellan lärare och elever bidrar till en ökad 

motivation. Vidare menar lärare att en nära relation underlättar när de ska motivera eleverna; 

”Ja det är ju lättare om man har en bra relation, och en ganska nära relation, så är det ju 

faktiskt” (Hanna). När det finns en god kontakt och relation mellan lärare och elever blir det 

lättare att motivera eleverna på ett personligt plan, lärare vet då hur de når fram till eleverna 

och hur de på bästa sätt kan inspireras.  

 

Flera lärare framhöll vikten av att eleverna ska känna att de bryr sig om dem. Detta kan 

lärarna visa genom att de individanpassar uppgifter då alla inte har samma förutsättningar. 

Lärare menar att ett sätt att motivera lite svagare elever kan vara att ge dem en enklare text 

och andra frågor inom ett arbetsområde:  

 

Tar man de här väldigt svaga eleverna, man kan ju inte sätta en jättesvår text till dem, då ger 

de ju upp direkt, då måste man ju liksom motivera genom att ja okej, om ni tar den här texten 

istället och svarar på de här frågorna, då gör de oftast det och man för någonting tillbaka, för 

då märker de att man liksom anstränger sig lite extra just för dem (Anders).  
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Lärare menar också att det krävs att de har en god kontakt med sina elever för att kunna 

motivera dem:  

 

Men samtidigt så krävs det ju att man har en, att man har lyckats att skapa en god kontakt 

till elever och där är det såklart personkemin som spelar in också, att vissa elever har man, a 

känner ett större förtroende för mig än vad andra gör (Hanna).   

 

Två av lärarna påpekar också att ett steg i att skapa, upprätthålla och värna om bra relationer 

handlar om att inte vara långsint. Dessa lärare menar att en lärare aldrig kan eller får vara 

långsint. ”Att man inte är långsint tror jag är jätteviktigt, att man kan skälla på någon men sen 

så är det borta och så är man kompisar igen” (Jessica). Den andra läraren menade att om man 

har skällt på en elev och är långsint så kommer det att påverka relationen om man inte 

försöker att få tillbaka dem: 

 

Vissa elever mår ju dåligt och vissa elever kommer inte att göra det du själv vill att de ska 

göra och då måste man ju försöka få tillbaka dem igen och ge dem, alltså ge dem ytterligare 

en chans kanske en bättre dag och då kanske de kan göra någonting vettigare den lektionen 

(Anders). 

 

Lärare menar vidare att även om elever har betett sig dåligt under tidigare lektioner så måste 

man som lärare släppa det:  

 

Men just att motivera är väl att man någonstans ändå välkomnar dem ändå…man måste ju 

ge dem chanser hela tiden, och det är väl ett sätt att hålla kvar motivationen kanske (Anders)  

 

När eleverna inte tror på sig själva och inte har någon motivation blir det extra viktigt för 

lärare att arbeta med dem. Lärare måste visa att de tror på sina elever. Att ständigt ge elever 

nya chanser är ett sätt för lärare att visa att de bryr sig om eleverna, att de tror på dem, något 

som flera lärare tror påverkar elevernas motivation positivt.  

 

4.1.6 Uppmuntran 

Samtliga lärare i studien är överens om att uppmuntran är en viktig faktor för att motivera 

elever. Olika elever behöver olika sorts uppmuntran, men lärarna menar att uppmuntran ofta 

landar i att de som lärare motiverar sina elever genom att pusha dem, peppa och uppmuntra 
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dem på olika sätt. Ibland kan det handla om att motivera eleverna till att komma igång med en 

uppgift eller att ta ett steg till mot ett högre betyg: 

 

Det är pusha och peppa och säga liksom att det här kommer du klara, det här kommer att gå 

bra, se du kan ju jag visste ju det, någonstans på något vis ändå uppmuntra, peppa och pusha 

(Anders).  

 

De flesta lärare menar även att de elever som kanske har det lite svårt att nå målen ofta saknar 

ett inre driv och att man då som lärare kan behöva pusha och peppa dem lite extra: 

 

Man får någonstans försöka liksom pusha dem och sådär och lägga lite extra tid hos dem 

också naturligtvis och säga de att ”det här kommer du att klara, det här kommer att gå hur 

bra som helst, ser du kan ju, jag visste ju det” (Anders)  

 

Uppmuntran kan även handla om att ”lura” elever att bli aktiva. Vissa lektioner är eleverna 

mer trötta än andra, exempelvis under sista lektionen på eftermiddagen. En strategi kan 

därmed vara att säga till eleverna att man vet om att de är trötta och att man därför valt att 

göra den här varianten istället för det som jag egentligen hade tänkt, och just säga det att man 

gör det för att de är jättetrötta. En annan variant kan vara att uppmuntra eleverna till att ge det 

lilla extra under en del av lektion: ”Okej vi har 60 minuter, om vi kör stenhårt de första 20 är 

det okej, orkar ni det? Bra då kör vi stenhårt de första 20 och sen gör vi något annat” 

(Anders).   

 

Lärare menar att det är viktigt att uppmärksamma och uppmuntra elever under arbetets gång. 

Flera lärare menar att det är viktigt att uppmuntra eleverna när det gör något bra: 

”Att gå och uppmuntra olika elever när man ser att det gör något bra, det tänker jag på 

jätteofta” (Jessica). Denna uppmuntran görs dels för att berömma eleven men även för att 

uppmuntra dem till att fortsätta att göra det som de fick uppmuntran för.  

 

Lärare nämner även att uppmuntran många gånger handlar om att stärka elevers självkänsla, 

särskilt vid de tillfällena som eleverna inte når målen. Då är det viktigt att uppmuntra dem att 

fortsätta kämpa ”Tänk på vilka framsteg du har gjort om vi tittar på var du började 

någonstans” (Elin). Flera av lärarna menade att det är många elever som har stött på 
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motgångar i skolan och till slut får en väldigt dålig självkänsla och tror att de inte kan 

någonting. Dessa elever behöver lite extra uppmuntran:  

 

Jag brukar säga det jätteofta, det finns ingenting som man kan säga så om egentligen, att jag 

är väldigt dålig på det här. Det handlar ju om att träna sig som med allt annat. Så det jobbar 

jag för, försöker jobba lite aktivt med det och jag hoppas att de märker det (Elin).   

 

Uppmuntran kan även handla om att motivera elever som kanske inte nådde ända fram till ett 

VG. Att peppa dem lite för att behålla motivationen till nästa gång, till nästa uppgift: 

”fortsätter du bara så här nu så kan jag nästan lova dig att du kommer att nå ett högre betyg, 

men du är inte riktigt där nu, men om du fortsätter kämpa” (Anders). 

 

4.1.7 Att använda betyg som en strategi att motivera elever 

Samtliga lärare säger att de använder sig av betyg för att motivera elever. Detta görs på olika 

sätt. Ett sätta att motivera eleverna genom att använda betyg är att skriva en arbetsordning 

inför varje nytt arbetsområde där en del ur kursplanen kan finnas med: 

 

Jag tycker ju att det är rätt vikigt att de vet innan ungefär var de vill lägga sig och vad som 

krävs för de olika betygen, men sen använder jag inte det i mina samtal med eleverna sådär 

att jag, jag tycker definitivt att det är meningslöst att använda det som ett slags hot också 

sådär att om du inte gör det här så får du inget betyg (Elin). 

 

När elever får en arbetsordning där det tydligt står vad som krävs för de olika betygsstegen 

kan detta påverka deras motivation för en uppgift. Flera lärare menar att det kan motivera 

eleverna oavsett om de siktar mot betyget ”godkänd” eller ett högre betyg.  En lärare menade 

att en arbetsordning kan bli ett viktigt verktyg för att motivera de elever som kämpar för ett G 

eller ett E. 

 

 Jag tror ju att de svagare eleverna någonstans ändå tjänar på att veta precis vad det är de ska 

göra för att nå upp till det lägsta godkänt betyget (Anders). 

 

Trots att samtliga lärare använder sig av betyg för att motivera elever så finns det en skillnad i 

vad de tycker om denna strategi. Tre av lärarna upplevde strategin att motivera elever med 

hjälp av betyg och kriterier, som något positivt; ”Man pratar ju mycket kriterier det måste ju 

tydliggöras på något sätt, särskilt för de högre betygen” (Jessica). Två av lärarna menade å 
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andra sidan att användandet av kriterier och betyg som ett sätt att motivera elever inte är en 

optimal strategi men som tyvärr måste användas ibland för att eleverna ska göra något: 

 

Sen har de (eleverna) ju fortfarande ett motstånd till det här med att läsa om gamla 

arbetarförfattare, gamla kungar, det är ju svårt att locka alla, tyvärr blir det ofta att man 

pratar betyg (Karin).  

 

Lärare menar att det finns elever som vill prata betyg hela tiden och vill veta vad som krävs 

av dem för att nå exempelvis ett A i slutbetyg. Andra elever kan behöva kortare delmål och 

mer vägledning: ”nu gör vi den här sidan först, sen kan vi fortsätta med den här” (Elin).  

 

Vidare menar lärare att hur man motiverar eleverna med betyg spelar roll då strategin kan få 

en motsatt effekt istället för att motivera eleverna: 

 

Hota med betyg sådär, det vet jag ju att det förekommer, men då tappar man ju mer 

motivationen tror jag, att man liksom, då känns det ju kört, eller gud vad långt det är kvar dit 

(Elin).   

 

4.2. Hur lärare ger återkoppling   

Samtliga lärare i studien tycker att det viktigt med återkoppling i klassrummet och de 

poängterade även vikten av att se eleven. Precis som med motivationen skiljer det sig åt hur 

lärare ger återkoppling till sina elever.  

 

4.2.1 Direkt och muntlig återkoppling 

Lärarna menar att det är viktigt att ge eleverna direkt återkoppling. Detta var något som även 

observerades under en av lektionerna. Vid ett av observationstillfällena hade läraren en 

genomgång där han och klassen pratade om demokrati och diktatur. Genom att släppa in 

elevernas kommentarer, tankar och funderingar under genomgången och svara på dem gav 

läraren återkoppling på det en elev sa. Denna variant av direkt återkoppling anses konkret för 

eleverna, något som lärarna upplevde som positivt. Extra viktigt ansågs det att ge återkoppling 

i dessa sammanhang till de elever som kanske är lite svagare, eller som inte brukar vara så 

muntligt aktiva under lektioner. ”Säger man då ja, jättebra till den eleven, det är klart då växer 

ju den eleven” (Anders). Vid andra lektionstillfällen som diskussioner och debatter ansågs det 
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också att viktigt med direkt återkoppling vid de tillfällen när eleverna säger något och bidrar 

till diskussionen: 

 

Att säga, det där var en jävla spännande grej som du sa nu! Om det till exempel är en person 

som aldrig har sagt något i en diskussion och så säger de någonting då är det ju superviktigt 

att den personen får höra det. Man ju nästan ta och sätta sig med själv en stund och säga, det 

här var ju fantastiskt! (Elin). 

 

Samtliga lärare tyckte att tiden var knapp för den sorts återkoppling som de skulle vilja ge i 

klassrummet i form av längre samtal med eleverna. Flera lärare menar att de försöker hinna 

runt till alla under en lektion för att ge återkoppling, dessa återkopplingar kanske blir av den 

mer kortare varianten. ”Jo men det beror på lite vad de gör, många gånger när de sitter och 

gör uppgifter så försöker jag hinna runt och gå och kolla vad de gör, pratat lite och kanske rita 

en glad gubbe” (Jessica).  

 

Ett annat sätt att ge muntlig återkoppling är vid de tillfällen då lärare lämnar tillbaka uppgifter 

som de har tagit in för rättning. Detta upplevde de som ett smidigt sätt att ge eleverna 

återkoppling: ”Det här var ju riktigt bra, kan man säga samtidigt som man delar ut det, fortsätt 

så här nu alltså, gör verkligen det, det tar ju bara 10 sekunder, så det gör man ju” (Anders). 

Lärarna upplever att den sortens återkoppling kan vara meningsfull för eleverna även fast den 

blir kortare än vad lärarna själva önskar.  

 

När eleverna arbetar självständigt i klassrummet ges dock tillfällen att prata med eleverna om 

det som de arbetar med. Detta är en slags variation av återkoppling till eleverna som flera av 

lärarna upplever som positiv. Detta kan ske dels genom lite längre samtal som kortare där 

lärarna ger direkt återkoppling på det som eleverna arbetar med: ”Jag ser ju här att du 

verkligen har kommit igång här äntligen nu och skriver du väldigt fint här nu på kalla kriget 

då kommer du säkert att få ett VG hos mig” (Anders).  Att ge återkoppling under arbetets 

gång är något som lärarna tycker är viktigt. För att återkopplingen ska bli användbar för 

eleverna är det viktigt att eleverna får återkoppling på deras arbetsprocess när de är mitt uppe 

i den och inte enbart när processen är avslutad. Lärarna menar att återkopplingen på 

exempelvis en text blir mer användbar om eleverna får den medan de skriver istället för när 

texten är avslutad. Lärare menar vidare att det är viktigt att ge eleverna återkoppling så att de 

upplever att lärarna ser dem: ”att säga bra, häng på här, fortsätt så, hur kan du bygga ut den 
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här lilla meningen? Man hoppas att man hinner se alla elever och att den lilla stunden betyder 

något för eleven” (Karin). Återkoppling under arbetets gång blir viktigt då eleverna kan 

använda återkopplingen till att justera sitt arbete för att nå till det betygssteget som de vill: ”ja 

fortsätter du bara såhär nu så lovar jag dig, jag kan nästan lova dig att du kommer nå ett högre 

betyg, men du är lite, du är inte riktigt där ännu” (Anders).  

 

När eleverna har skrivit ett större arbete eller en längre uppsats bör man diskutera texterna 

tillsammans med eleverna: ”Men uppsatser och så då vill jag ha en individuell diskussion med 

eleven, för att bara ge dem en uppsats där det bara står VG, det ger dem ingenting” (Karin). 

Lärarna menar att ett betyg eller en poäng inte är en återkoppling som är särskilt informativ 

för eleven. När eleverna endast får ett betyg eller en poäng blir återkopplingen varken 

informativ eller användbar för eleven. För att återkopplingen på ett arbete ska få en informativ 

karaktär bör återkopplingen beröra vad det var som gjorde att läraren gav det betyget. Flera 

lärare påpekar även att det är extra viktigt att ge elever muntlig återkoppling vid de tillfällen 

när det inte gick så bra på ett prov, eller då eleven inte fick det betyget som hon eller han 

hoppades på. Återkoppling är även ett sätt för lärare att visa att de är intresserade av det som 

eleverna gör: ”Om jag förväntar mig att de ska göra en uppgift, då blir det ju konstigt om jag 

visar att jag struntar i att kommentera det, jag måste ju visa ett intresse för det de har gjort” 

(Elin).   

 

En strategi som lärarna använde sig av för att ge återkoppling till sina elever var beröm. 

Samtliga lärare menade att det är viktigt att eleverna får höra när de gör något bra. När 

återkopplingen ges som beröm är det extra viktigt att den återkopplingen är uppriktig och inte 

bara ges för berömmets skull: ” Jo men återkoppling är jätteviktigt tycker jag och där är det 

viktigt att vara uppriktig, och inte bara säga å vad fint alltid” (Karin). Lärarna menade att 

eleverna direkt märker då berömmet inte är uppriktigt. Att ge beröm som inte är uppriktigt 

kan leda till att eleverna sedan misstror lärarna när de ger beröm som är uppriktigt. Flera av 

lärarna menar att det är viktigt att ta i lite extra när beröm ges till eleverna: ”Det här gjorde du 

bra, det här var bra gjort. Och då tar man ju det och skriver extra mycket att det är bra, det här 

är ju bra, det här var jättebra skrivet och då blir de ju glada” (Anders) 

 

4.2.2 Skriftlig återkoppling 

Samtliga lärare nämnde att en strategi för att ge eleverna återkoppling var att skriva skriftliga 

kommentarer elevernas arbeten. Dessa kunde ta formen av något eller några ord såsom, bra 
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jobbat, såväl som lite längre kommentarer. Lärarna menade återigen att det var viktigt med 

återkoppling: ”det är ju tråkigt att sitta och jobba och göra saker och så är det ingen som 

kommenterar det” (Jessica). Eleverna kan ibland prestera bättre när de vet att de kommer att 

få återkoppling på uppgiften. Både lärarna och eleverna själva menade att de inte lade ner lika 

mycket tid om de visste att de inte skulle få några kommentarer från läraren.  

 

Samtliga lärare tycker att det är viktigt att skriva kommentarer på det eleverna gör. Den 

skriftliga återkopplingen skiljer sig i karaktären beroende på vad det är för slags uppgift som 

eleverna får återkoppling på. Karaktären på återkopplingen kan därmed vara alltifrån en 

symbol som exempelvis en stjärna till längre meningar. De skriftliga kommentarerna är mer 

utvecklande för eleverna än enbart ett betyg, de skriftliga kommentarerna ger eleverna mest:  

 

”Jag tror att det som gör någon skillnad egentligen, att jag skriver en glad gubbe det kan ju 

vara lite roligt att se att jag har sett det i alla fall, men sen är det ju kanske en kommentar 

som gör att eleven tänker till och utvecklas, faktiskt” (Jessica). 

 

Flera av lärarna vill att den skriftliga återkopplingen ska fungera som ett slags verktyg för 

eleverna, att de ska kunna ha nytta av dem i kommande uppgifter. Ett arbetssätt där den 

skriftliga återkopplingen kan användas konkret av eleverna är vid de tillfällen då eleverna får 

lämna in en uppgift två gånger. Efter första inlämningen lämnar läraren återkoppling på 

uppgiften, vad som var bra och vad som kan förbättras till nästa inlämning. En av lärarna som 

använder sig av det arbetssättet menar att nackdelen med detta arbetssätt är att det tar mycket 

tid, men menar samtidigt att det ger eleverna väldigt mycket. 

 

Efter inlämningen har ju ämnet landat lite hos de och sen får de chansen att när de har sitt 

färdiga material att göra bearbeta det, både språkligt och de kanske vill lägga till något, och 

det har gett ett väldigt bra resultat (Elin).  

 

Att arbeta på det här sättet med en andra inlämning upplevs som positivt av lärarna då de 

menar att eleverna kan använda och ta till sig återkopplingen direkt. I de fall då det dröjer ett 

par veckor till nästa tillfälle med en liknande uppgift blir det lätt att den skriftliga 

återkopplingen fastnar på pappret och därmed inte används som ett verktyg till nästa uppgift.  

”Så det är viktigt med återkoppling alltså för att det ska bli till hjälp och stöd nästa gång, att 

de verkligen ska ha lärt sig något” (Elin) 
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På den ena skolan framhävde lärarna också att de sambedömde större uppsatser och särskilt 

de som ingår som en del i nationella proven. Lärarna på skolan upplevde detta som något 

positivt och upplevde även att detta var något som eleverna uppskattade. När lärarna hade 

enats om ett betyg så skrev de en kommentar till uppsatsen och betyget. ”Jo men hamnar 

uppsatsen på VG då är det bra med en kommentar, är den välformulerad och den är välskriven 

och den har en röd tråd, då ska de få veta det tycker jag” (Karin). Det är viktigt att eleverna 

får veta vad de är bra på, vad som är deras starka sidor, likväl som eleverna behöver få veta 

vad de behöver utveckla. Lärarna som arbetade mycket med sambedömning av uppsatser 

upplevde de skriftliga kommentarerna från flera lärare uppskattades av eleverna, då de fick 

återkoppling av fler lärare än den som de träffar i den dagliga undervisningen.  

 

4.3 Återkoppling som ett verktyg för att motivera elever. 

Som tidigare nämnt använder lärare olika strategier för att motivera sina elever i klassrummet. 

Strategierna för hur lärare ger elever återkoppling skiljer sig också. Det finns även olika 

anledningar till varför lärare väljer att ge elever återkoppling, men många gånger ges 

återkoppling för att motivera elever.  

 

4.3.1 Hur lärare använder återkoppling för att motivera elever 

Lärarna i studien menar att återkoppling kan fungera som ett verktyg för att motivera elever. 

  

Jag tror att återkoppling är ett sätt att jobba med motivationen. För att motivera elever så är 

det viktigt att de får en återkoppling kring vad de kan, vad de har lärt dig, vad de visar för 

förmågor. Vad de utvecklar för förmågor. Någon form av dels ett kvitto, så här långt har jag 

kommit, men också en koll på vart de ska, framåt, och då är ju återkopplingen det enda 

sättet att göra det på…så jag tror absolut att återkopplingen är en viktig del i att bygga och 

bibehålla elevernas motivation, det tror jag (Hanna). 

 

Att använda beröm och uppmuntran som en slags återkoppling var något som lärarna använde 

för att motivera sina elever:  

 

Gör du det här på ett fantastiskt fint sätt så kommer du också att få ett bättre resultat eller ett 

bättre betyg, och det kommer ju definitivt att höja hennes motivation till att göra ett bättre 

resultat (Anders).  
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När eleverna blir uppmärksammade för det de gör och får återkoppling på det tenderar deras 

motivation att öka. Lärarna menar att alla elever behöver olika återkoppling men menar 

samtidigt att alla elever behöver återkoppling under arbetets gång. Vid uppgifter som är lite 

mer utmanande för elever eller vid större uppgifter som sträcker sig över en längre tid blir det 

dock extra viktigt med återkoppling för att motivera eleverna att fortsätta arbeta med 

uppgiften.  

 

Flera av lärarna menar att återkopplingen kan användas för att bibehålla elevers motivation. 

Det är då viktigt att återkopplingen görs på ett bra sätt: ”Att bara få ett resultat oavsett om det 

handlar om en poäng eller ett betyg kan ju vara oerhört nedslående liksom för motivationen så 

att där blir ju återkopplingen jätte jätteviktig ut motivationssynpunkt” (Hanna). Att ge en 

längre återkoppling vid de tillfällen som resultatet inte blev så bra blir därmed viktigt. 

Eleverna behöver få veta vad det var som gjorde att deras resultat inte blev så bra och vad 

som krävs för ett bättre resultat nästa gång. Vid dessa tillfällen är det viktigt att 

återkopplingen blir av en uppmuntrande karaktär så att eleverna blir motiverade att fortsätta 

att kämpa och inte ge upp. Lärarna menar att det vid sådana tillfällen är viktigt att 

återkopplingen ges muntligt. 

 

Lärarna i studien upplever att det finns ett slags fokus på betyg hos elever och menar att de är 

väldigt ivriga att veta vad de har fått för betyg på olika uppgifter. Det är just återkopplingen 

som hjälper eleverna att ha koll på var de befinner sig just nu, men även om de är på rätt väg. 

Vidare menar lärare att den direkta återkopplingen som ges spontant under arbetets gång är 

viktig för att eleverna ska behålla motivationen för ett ämne. Att uppmuntra dem under 

arbetsprocessen anses som viktigt: ”se du kan ju, jag visste ju det, fortsätt så” (Anders). Även 

den skriftliga återkopplingen på inlämnade uppgifter är viktig ur motivationssynpunkt. Att 

skriva kommentarer som är informativa där läraren beskriver styrkorna i uppgiften samt vad 

som hade kunnat lyfta uppgiften ytterligare uppfattar lärare som återkoppling som motiverar 

elever. 

 

Ett sätt att använda återkoppling som en motivationsstrategi, är att låta eleverna ge 

återkoppling till varandra. Detta kan göras på många olika sätt där en variant kan vara att 

eleverna får läsa varandras elevtexter och sedan ge återkoppling på dessa, vad som var bra 

och vad som hade kunnat göra den ännu bättre. En del elever kanske tar åt sig återkopplingen 
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mer eller på ett annat sätt om den kommer från klasskamraterna: ”En del elever tror jag 

lyssnar mer på vad kompisarna säger än vad jag säger, det känns så ibland” (Karin).  Att låta 

eleverna ge varandra återkoppling kan därmed vara ett sätt att motivera dem.  

 

Det är även extra viktigt att ge återkoppling till de elever som har ett dåligt självförtroende. 

Några lärare menade att det finns elever som har stött på skolmotgångar ganska tidigt och 

dessutom fått höra att de är lite svagare och dessa elever behöver tydlig uppmuntran. Genom 

att uppmuntra dem och ge dem återkoppling hoppas lärare kunna stärka dem och få dem mer 

motiverade genom att tro på sig själva. 

 

Jag menar de här lite svagare eleverna, de vet ju också om att de är svaga och därför vågar 

de knappt göra någonting, de är helt säkra på att det de säger är fel. Så man jobbar ju med 

deras självförtroende, där försöker man ju peppa dem lite grann och hjälpa upp dem 

(Anders). 

 

Det är viktigt att arbeta med elevernas självförtroende, det är något som lärare och elever kan 

komma väldigt långt med. Lärare menar att återkoppling kan stärka eleverna att bli 

motiverade att ta ytterligare ett steg till, att utvecklas. 

 

Man vill ju att de ska våga ta ställning. Det är ju så, man vill ju det, man vill ju att de ska 

kunna stå lite trygga i sig själva när de blir stora, att de inte bara står i bakgrunden av andra 

utan att man vågar ha en åsikt och stå för något själv (Elin).  
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5. Diskussion 

I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras i relation till litteraturen. I slutet av detta 

avsnitt kommer förslag på vidare forskning att ges. 

 

5.1 Motivationsstrategier i klassrummet 

Samtliga lärare som har intervjuats och observerats påpekar att vikten av hur lärarens är som 

person spelar roll när det kommer till att motivera elever i klassrummet. Därmed varierar 

lärarnas strategier för hur de motiverar sina elever. Lärarna menade att deras egen attityd till 

ämnet eller till en uppgift spelade en stor roll i motivationssammanhang. Om lärarna har en 

positiv attityd och visar ett tydligt intresse till uppgiften så påverkar det många elever. Med 

hjälp av sin positiva attityd och engagemang kan lärarna därmed få med sig eleverna och få 

dem att tycka att det är roligt.  Elever påverkas lätt av lärares attityder och sätt att vara 

(Stensmo 1997:106). Lärarna påpekade att om de vill fånga elevernas intresse inför något så 

hjälper det att själv visa ett intresse för det de ska göra. Alla elever kan inte vara intresserade 

och motiverade till alla ämnen och uppgifter i skolan, men om lärarna visade ett engagemang 

och att de tyckte att deras ämnen var roliga, så skapade de en positiv känsla. Lärarna menade 

även att det var viktigt att fånga elevernas intresse redan från början och därmed tyckte de att 

det var viktigt att presentera den nya uppgiften på ett intressant sätt. Genom att med 

engagemang exempelvis säga till eleverna att det vi ska jobba med nu, det är riktigt 

spännande och intressant, så försökte lärare bygga upp en spänning och ett intresse för 

området. Det första intrycket av en arbetsuppgift blir viktig då en människa enbart får ett 

första intryck en gång (Hedin & Svensson 2011: 56).  

 

En annan strategi som lärare använde sig av för att motivera elever var att använda sig av ett 

yttre syfte. Lärarna menade att en del elever blev mer motiverade då de upplevde att det fanns 

ett yttre syfte med övningen. Ett sätt att motivera varför man ska arbeta med exempelvis 

grammatik inom språkämnen kunde vara för att eleverna ska bli bättre på att skriva. Att 

använda kriterierna var ett annat sätt. Lärare visade då vad som stod i kursplanen för ämnena 

för att visa att det fanns ett yttre syfte med att läsa ett visst ämnesstoff. När elever upplever att 

det finns ett syfte med det som de gör, samt att kunskaperna är viktiga för dem, så ökar den 

inre motivationen för uppgiften (Börjesson 2000:35). Ytterligare en strategi för att motivera 

eleverna till att göra vissa övningar var att försöka få eleverna att se nyttan med kunskaperna 

lite längre fram. I Lgr 11 (Skolverket 2011) står det dessutom att lärare ska organisera 
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undervisningen så att eleverna upplever att kunskapen är meningsfull för dem. Lärarna 

menade vidare att elevernas motivation ökade när de såg nyttan med de övningar de gjorde 

eller de områden de läste om. Att som lärare påpeka nyttan med övningarna var ett sätt att öka 

motivationen hos eleverna.  

 

Resultatet visade att lärare motiverade eleverna genom att knyta övningarna och ämnesstoffet 

till verkligheten. Att läsa om exempelvis kalla kriget, kunde kännas avlägset för en del elever. 

Att då titta på en nyhetssändning från ett krigshärjat land kunde vara ett sätt att knyta ihop 

”det gamla” med det som händer just nu. Att knyta elevernas vardag till det ämnesstoff de 

läser om blev därmed ett sätt att öka elevernas motivation. När elever inte känner att 

ämnesstoffet har någon koppling till deras verklighet eller vardag tenderar motivationen för 

uppgiften och ämnet att minska (Legault, Pelletier & Green-Demers 2006:569).  

Resultatet visade att samtliga lärare tyckte att det var viktigt att variera sin undervisning, både 

när det gäller ämnesstoff och arbetsformer. Att ha en varierad undervisning hjälpte till att öka 

motivationen hos eleverna såväl som att behålla den. I lgr 11 (Skolverket 2011) står det även 

att undervisningens arbetsformer såväl som innehåll ska vara varierat. Då variationen uteblir, 

uteblir även motivationen. Resultatet visade även lärarna tyckte att det var viktigt att variera 

tiden för uppgifterna. Att ibland jobba med en sorts övning en längre tid och ibland en 

kortare. Viktigt var dock att se till att inte hålla på med ett arbetsområde eller en uppgift för 

länge. Uppgiften blir då utdragen och eleverna riskerar att tappa såväl intresse som motivation 

för det dem gör. En variation av arbetsformerna bidrar även till att läraren kan ge återkoppling 

till eleverna på fler sätt (McMillan 2007:140).  

 

Resultatet visade att klimatet i klassrummet är viktigt för motivationen. När lärare skapar ett 

positivt klimat för lärande i klassrummet så ökar även motivationen för lärandet. Resultatet 

visade även att lärare tillsammans med de elever som redan har en motivation och ett intresse 

för ett ämne tillsammans kunde skapa ett driv för att få med sig och locka in de lite mindre 

motiverade eleverna. Resultatet visade att det krävdes en god lärar – elev relation för att 

kunna motivera eleverna. När läraren känner eleverna väl så vet de även när de behöver 

motivera eleverna lite extra och vad som intresserar dem. Att kunna använda humor och 

skämta med eleverna förbättrar relationen. För att skapa en god relation till eleverna, samt att 

upprätthålla den så är det viktigt att som lärare inte vara långsint. Lärarna menar att om det 

finns en god relation så kan lärare skälla på elever om det skulle behövas. Det är även viktigt 

att kunna gå vidare, till en ny lektion och en ny dag. När lärar – elev relationen är god blir 
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klimatet i klassrummet likaså (Schunk, Pintrich, Meece 2010: 332; Urdan & Schoenfelder 

2006:337). Resultatet visade även att det är viktigt att visa eleverna att som lärare bryr sig om 

dem och att man vill att de ska gå bra för dem. Att individanpassa övningar till eleverna blev 

därmed ett sätt att visa eleverna att lärarna bryr sig om dem, men även ett sätt att motivera.  

 

Uppmuntran och beröm var en strategi som samtliga lärare använde sig av för att motivera 

eleverna. Uppmuntran gavs genom att peppa och pusha eleverna till att göra uppgifter. Många 

gånger handlar uppmuntran om att stärka elevernas självkänsla och få dem att tro på sig 

själva. Att använda uppmuntran blir då en viktig del i lärarens roll som motivatör (Stensmo 

1997:105).  Resultatet visade även att lärarna tycker att det är viktigt att uppmuntra och 

berömma eleverna när de gör något bra. Dels upplevdes detta vara viktigt för att bekräfta 

eleverna och att som lärare visa att de ser att eleven har gjort något bra. Att berömma eleverna 

upplevdes även vara viktigt för deras motivations skull. När eleverna får höra att gör något 

bra så är det sannolikt att den motivationen som de har för ämnet bibehålls.  

 

Jag tycker att lärares attityder i klassrummet är extra viktiga för elevernas motivation. Hur 

elever uppfattar ett ämne beror mycket på hur läraren är. Då lärare har en positiv inställning 

till det eleverna ska göra och försöka skapa positiva attityder kring uppgifter smittar det ofta 

av sig till eleverna. Givetvis upplever inte alla elever att samtliga ämnen är intressanta och 

roliga, men jag tror att eleverna märker och uppskattar att lärare anstränger sig för att göra 

uppgifterna intressanta.  

 

Jag tror att det är riktigt viktigt att knyta undervisningen till elevernas verklighet i den mån 

det är möjligt. Om ämnestoffet blir alltför abstrakt för eleverna blir det svårt för dem att bli 

aktiva och engagerade. Om ämnesområdet ligger för långt från elevernas värld tror jag att det 

blir svårt att motivera eleverna att se nyttan med att ta till sig de nya kunskaperna. Att knyta 

undervisningen till elevernas verklighet visar enligt mig att lärare är intresserade av att det ska 

vara ett samspel mellan lärare och elever, där vi ska lära oss något tillsammans och att lärare 

är intresserade av vad eleverna har med sig för kunskaper 

 

Jag tror att klimatet i klassrummet har en tydlig koppling till motivation. Om elever vistas i 

miljöer där de trivs blir det också roligt att lära sig. Det är därmed viktigt att lägga tid på att 

arbeta med den sociala biten i de klasser man undervisar i. Att dessutom ha en god relation till 

eleverna är en avgörande faktor i att skapa ett gott klassrumsklimat.  
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5.2 Återkoppling och motivation  

Lärarna i studien tycker att det är viktigt att ge eleverna återkoppling då återkopplingen kan 

fungera som en bekräftelse att läraren ser eleven. Återkopplingen fungerar även som en 

bekräftelse på elevernas kunskaper, vad de kan, vad de visar för förmågor, men även vad de 

kan arbeta med för att ytterligare utvecklas. Stensmo (1997:32) menar att återkoppling 

effektiviserar lärande. Därför behöver eleverna få återkoppling regelbundet. Lärarna i studien 

menar att det är viktigt att ge eleverna återkoppling när de gör något bra. Denna sorts 

återkoppling blir väldigt direkt och upplevs som positiv från lärarnas håll. Återkopplingen kan 

även ta formen av beröm och uppmuntran till eleverna. När återkopplingen ges under arbetets 

gång tar det ofta formen som uppmuntran, där eleverna uppmuntras att fortsätta arbeta. Lärare 

menade att vid de tillfällen då återkopplingen tar formen av beröm är det viktigt att den är 

uppriktig och inte enbart ges för berömmets skull. McMillan (2007:142) menar att beröm bör 

ges spontant och på direkten för att den varianten av återkoppling ska vara effektiv.  

McMillan (2007:118) menar även att det är viktigt att lärare ger en konkret återkoppling till 

eleverna för att den ska bli användbar. Återkoppling som sker under arbetets gång, när elever 

exempelvis får beröm för det de gör blir väldigt konkret och direkt för eleven. Vidare visar 

resultatet att lärare tycker att återkoppling har en viktig funktion i elevernas utveckling. 

 

Jag tycker att det är viktigt att ge eleverna återkoppling. Dels visar det eleverna att lärarna har 

ett intresse för det de gör, men även för att eleverna ska kunna använda återkopplingen som 

ett verktyg för sitt eget lärande. Lärarna ger återkoppling på olika sätt, under arbetets gång 

såväl som när arbetet är klart. Återkoppling bör ges på flera olika sätt men jag tycker att lärare 

borde lägga fokus på att ge återkoppling under arbetets gång. Jag tror att den återkopplingen 

kan ge eleverna mer eftersom de då kan ta till sig och använda återkopplingen direkt. När 

återkoppling ges på en inlämnad uppgift finns risken att återkopplingen fastnar på pappret 

utan att eleven tar till sig tipsen till nästa uppgift.  

 

Lärarna i studien menade att återkoppling är ett sätt att arbeta med motivation. Genom att ge 

elever återkoppling i form av uppmuntran och beröm arbetar lärare med elevers motivation. 

När återkoppling ges under arbetets gång blir återkopplingen ett sätt att få eleverna att behålla 

motivationen. McMillan (2007:12) menar att återkoppling är viktigt för att elever ska kunna 

styra sin egen inlärning. När elever får positiv återkoppling tenderar deras motivation samt 

deras lust att lära att öka. Resultatet visade att det är extra viktigt att ge elever återkoppling 

vid de tillfällen då elevers prestation inte blev så bra som de önskat eller vid de fall då 
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eleverna inte har nått målen. Vid dessa tillfällen blir återkopplingen viktig för att eleverna ska 

bli motiverade att göra uppgiften en gång till om det behövs, men återkopplingen blir även 

viktig för elevernas självkänsla. Att ge återkoppling som ger eleverna en ökad självkänsla och 

tilltro till sig själv bidrar till att öka elevernas motivation. Øiestad (2005:23) menar att det är 

under barn- och ungdomstiden som människan skapar sin självkänsla. Att ge elever bra 

återkoppling blir därmed viktig för elevernas självkänsla men även för deras inlärning och 

skolresultat. När elever känner att de har kapacitet nog att klara av en uppgift, har de också 

motivationen till att klara det. Därför blir återkopplingen ett viktigt sätt att arbeta med elevers 

tilltro till sin egen kapacitet och sin inre motivation. McMillan (2007:12) menar att 

motivationen är beroende av återkoppling. Återkopplingen har även en stor inverkan på 

elevers självkänsla och om elever får höra att det har gjort en uppgift bra, ökar deras 

självkänsla och motivation för skolarbetet.  

 

Jag är övertygad om att återkoppling är ett viktigt sätt att motivera elever. Elever behöver få 

återkoppling på det de gör. Jag tror att återkoppling som stärker elevernas självkänsla inverkar 

tydligast på deras inre motivation. All återkoppling är motiverande, från korta uppmuntrande 

ord till längre kommentarer.  

 

5.3 Förslag till vidare forskning 

Det finns mycket forskning kring motivation där en stor del av forskningen har fokuserat på 

elevers tankar kring motivation och vad som motiverar dem. I denna studie har fokus varit att 

undersöka hur lärare motiverar elever och hur de ger elever återkoppling i klassrummet. 

Lärarna i studien har delat med sig av strategier som de använder sig av och som de upplever 

fungerar bra. Det skulle vara intressant att jämföra lärarnas strategier för hur de motiverar 

elever med vad eleverna upplever motiverar dem. Denna studie har inte haft något fokus på 

genus, men det skulle vara intressant att studera om det finns några skillnader i hur lärare 

motiverar tjejer och killar. Det skulle även vara intressant att genomföra en mer 

djupgåendestudie för att studera om de olika motivationsstrategierna skiljer sig åt inom de 

olika skolämnena.  
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Bilaga 

Intervjuguide 

 
Motivation 

1. Hur motiverar du elever i klassrummet?  

       - Använder du några speciella strategier/metoder för att motivera elever?  

 

2. Vad för slags hjälpmedel använder du för att motivera elever? 

 

3. Finns det situationer i undervisningen där du upplever att du motiverar elever mer än i 

andra situationer?  

 

4. Hur kan man få elever att tro på sig själva, att de kan klara svårare uppgifter? 

 

5. Förekommer det diskussioner om motivation bland lärare på din skola? 

 

 

Återkoppling 

6. Hur använder du dig av återkoppling i din undervisning? 

        - Har du några speciella strategier/metoder? 

 

7. Finns det situationer/delar i din undervisning där du ger mer återkoppling till eleverna än i 

andra situationer?  

 

8. Varför använder du återkoppling?  

       - diskuterar ni ibland återkoppling i lärarlaget? 

       - diskuterar ni ibland återkoppling med eleverna? 

 

9. Hur tycker du att motivation och återkoppling skiljer sig/liknar varandra? 

 

 


