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Titel  
Motivation – Ett komplext område i skolan 

 En intervjustudie sett ur ett lärarperspektiv  

Title  
Motivation – A Complex Field in School Settings 

 An interview-based study seen through a teacher perspective  

Författare  
Helena Källén och Karin Rylander Sammanfattning  

Syftet med denna studie har varit att undersöka och jämföra verksamma mellanstadie- och gymnasielärares syn på 

sitt motivationsarbete. Den genomförda studien är kvalitativ och semistrukturerade intervjuer har tillämpats som 

metod för att inhämta empiri.  

Resultatet visar att lärare som deltog i studien delgav främst intressevisande och aktivt deltagande i undervisningen 

som kännetecken för en motiverad elev. En elev som var omotiverad beskrevs som motsatsen, alltså ointresserad 

och frånvarande. Samtliga lärare ansåg att läraren likväl som eleven själv var av betydande roll för elevers 

motivation. Skillnaden mellan lärare undervisande på gymnasiet och mellanstadiet låg i deras uppfattning 

angående huruvida de förutsatte motivation hos elever eller ej.  

I resultatet presenteras en rad olika strategier lärarna använde sig av för att öka eller underhålla elevers motivation. 

De främsta av dessa var att involvera och göra elever delaktiga i utformningen och till viss del innehållet av 

undervisningen samt att denna var varierad. Betyg och bestraffning visade sig vara områden där skillnader mellan 

mellanstadie- och gymnasielärarna gick att finna. Resultatet visar en genomgående trend där lärare som deltog 

ansåg att relationer var den främsta resursen att tillgå för motivationsarbete i skolan.  

Resultatet av denna studie visar att motivationsarbete i skolan är ett komplext område där många olika faktorer 

spelar in. En slutsats som kan dras är att relationsbygge var den faktor som betonades som den viktigaste och att 

denna till stor del möjliggjorde för användandet av andra motivationsfaktorer och strategier.  
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1 Inledning 

Motivation genomsyrar hela samhället och alla dess individer. Vi upplever att det har skett en 

förskjutning från att viljan och lusten att göra något har varit i fokus till att det nu läggs vikt vid 

prestationer och resultat. Att gemene man alltid ska prestera förutsätter en motiverad individ 

och ett motiverat samhälle.  

 

Intresset för motivationsområdet i skolan väcktes under vår verksamhetsförlagda del av 

lärarutbildningen. Genom denna har vi upplevt hur viktigt det är med motivationsarbete från 

lärarens sida samt fått se olika typer av utförande av detta. Det blev också tydligt under denna 

del av vår utbildning att elever har olika syn på sin skolgång och att motivation verkade spela en 

betydande roll för dem. Att få en fördjupad kunskap om hur motivationsarbete fungerar i 

praktiken och vad forskning på området säger fann vi vara värdefullt och användbart för vår 

stundande yrkeskarriär samt för redan verksamma lärare.  

 

Området motivation i skolvärlden är ett komplext sådant inom vilket vi anser att verksamma 

lärare aldrig kan få nog med kunskap inom. Det är vår förhoppning att denna studie bidrar med 

ett nytt perspektiv inom motivationsområdet då studien undersöker och jämför lärarens arbete 

gällande motivation vid två skilda åldersgrupper, nämligen mellanstadiet och gymnasiet.  Det är 

även denna infallsvinkel som gör denna studie spännande och intressant för verksamma lärare.  

 

Det är idag skolans och lärarens uppdrag att främja elevers lust att lära (Skolverket, 2011b) samt 

att stimulera elevernas nyfikenhet och vilja till att testa nya saker (Skolverket, 2011a). Vi tolkar 

detta som att Skolverket menar att motivation är en viktig del av skolan och att lärare ska hjälpa 

att utveckla denna hos elever. Men hur arbetar lärarna för att motivera sina elever? Hur ser det 

egentligen ut i verkligheten?  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra verksamma lärares syn på sitt 

motivationsarbete.  

 

1.2 Frågeställningar 

- Vilken syn har mellanstadie- och gymnasielärare på elevers motivation? 

- Vilka strategier använder lärare för att motivera sina elever? 

- Hur skiljer sig lärares motivationsstrategier mellan ålder på elever? 

 

I den första frågeställningen syftar ordet syn till hur lärare uppfattar elever som är motiverade 

respektive omotiverade, alltså vad som kännetecknar detta. Inkluderat i ordet syn är även hur 

lärare ser på sin egen roll, alltså om det är lärarens ansvar att motivera sina elever. I resterande 

frågeställningar syftar ordet strategi till hur lärare går till väga för att motivera sina elever.  
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2 Organisation 

Denna studie är uppdelad i sju kapitel. En inledning till studien samt dess syfte och 

frågeställningar är presenterade i kapitel 1 som återfinns innan detta, kapitel 2, som redogör för 

organisationen av studiens presentation.  

 

För att ge läsaren en förförståelse till område återfinns en litteraturgenomgång i kapitel 3. I detta 

kapitel presenteras definitioner av motivation, en kort bakgrund till området samt en 

redogörelse av olika teorier och strategier inom motivation i skolan och undervisning.  

 

I kapitel 4 redovisas och diskuteras den metod, urval, genomförande och bearbetning som 

använts för denna studie. I detta kapitel redogörs för och diskuteras även de etiska 

ställningstaganden som tagits hänsyn till under studien. 

 

Resultatet för denna studie är presenterat i kapitel 5 enligt funna teman. Den generella 

organisationen för kapitlet gällande resultat av studien är att det (1) är presenterat efter samtliga 

lärares resultat, alltså hur resultatet hur överensstämmer oavsett ålder på elever, (2) för att sedan 

behandla mellanstadielärarna och (3) slutligen gymnasielärarna i de fall resultatet skiljer sig åt.  

Då det handlar om lärares individuella arbete och uppfattningar skiljer sig delar av resultatet åt. 

Detta innebär att de intervjuade lärarna angett olika strategier och syn på motivation. Därför är 

den generella strukturen som nämnts ovan inte alltid möjlig att följa i presentationen av 

resultatet då de intervjuade lärarna har olika syn på motivation och arbetar på olika sätt 

beroende på stadium. Dock är resultatet i den möjligaste mån presenterat efter ovanstående 

nämnda organisation. 

 

Diskussionen som efterföljer resultatet i kapitel 6 är presenterat efter frågeställningarna, vilka är 

utformade efter studiens syfte. I det första avsnittet i diskussionen (6.1) får läsaren en 

övergriplig redogörelse gällande samtliga lärares syn på motivation och deras uppfattning om 

ansvaret för denna. I detta avsnitt diskuteras samtliga lärares syn löpande, alltså hur den 

överensstämmer oavsett ålder på eleverna men även hur den skiljer sig åt mellan mellanstadie- 

och gymnasielärarna. Detta diskuteras löpande i relation till litteratur. 
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När det gäller de intervjuade lärarnas motivationsstrategier är dessa diskuterade i relation till 

litteratur i två olika avsnitt. I det första avsnittet (6.2) diskuteras generella strategier som 

används av samtliga intervjuade lärare, oavsett stadium de är verksamma på. Detta för att ge 

läsaren en tydlig bild gällande de intervjuade lärarnas arbete med motivation oavsett ålder på 

elever. Motivationsstrategierna som diskuteras i detta avsnitt praktiseras därför på elever oavsett 

ålder enligt denna studie. 

 

I nästkommande avsnitt (6.3) diskuteras skillnader mellan de intervjuade lärarnas strategier 

gällande motivation i relation till litteratur. Detta för att ge läsaren en tydlig bild av hur 

motivationsstrategier skiljer sig åt beroende på elevernas ålder, hur de intervjuade lärarna 

arbetar olika med motivation baserat på ålder av eleverna. Det är i detta avsnitt som hur de 

intervjuade lärarnas motivationsstrategier skiljer sig åt diskuteras i relation till litteratur. 

 

Efter diskussionen av studiens resultat i relation till litteratur dras slutsatser kring detta i ett eget 

avsnitt (6.4) som efterföljs av kapitel 7 där vidare forskningen inom området föreslås.      

 

 

  



5 
 

3 Litteraturgenomgång 

Nedan presenteras litteratur och tidigare forskning genom ett antal teorier och strategier som är 

relevanta för studiens resultat samt diskussion, alltså teorier och strategier kopplade till 

motivation inom området skola och undervisning. För att tydliggöra vad motivation betyder ges 

definitioner på detta. Vidare förklaras hur två olika skolor inom motivationspsykologin är 

komplexa och hur dessa har förändrats över tid, vilket en kort historisk bakgrund redogör för. 

Överlag influeras och beskrivs motivationsteorier i termer av inre och yttre faktorer, vilka 

redogörs för innan relevanta teorier och strategier behandlas mer djupgående. De strategier eller 

tillvägagångssätt som redogörs för behandlar olika aspekter av inre och yttre motivation. 

Schunk, Pintrich och Meece (2008) menar att teorier och strategier för och om motivation är 

nästintill omöjliga att särskilja från varandra då strategier härstammar i mångt och mycket ur en 

eller flera teorier. Tanken med denna litteraturgenomgång är att belysa hur motivation inom 

skolans värld kan te sig och förklaras i förhållande till vilket kontext som behandlas.  

 

3.1 Definition av motivation 

Ordet motivation förklaras i ordböcker samt i en mängd litteratur. Den sammanfallande 

betydelsen av ordet motivation kan beskrivas som rörelse. Ordet går att spåra till det latinska 

ordet ”movere” som betyder just att röra sig (Jenner, 2004; Schunk m.fl., 2008). Vidare 

definierar Schunk med flera (2008, s.4) att ”[m]otivation is the process whereby goal-directed 

activity is instigated and sustained”. Nationalencyklopedin (2013b) definierar ordet motivation 

som ”en psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet 

mot olika mål.”. Madsen (i Ahl, 2004, s.21) är inne på samma spår och definierar motivation 

som följande: ”Alla inre (psykiska) processer och strukturer samt yttre faktorer som driver, 

aktiverar och motiverar handlingar.”. Utan någon motivation alls skulle människan vara apatisk 

och ej vara i stånd till handlande eller agerande (Lundgren & Lökholm, 2006).  

 

Viktigt att komma ihåg är att begreppet motivation inte beskriver huruvida beteendet i sig är 

positivt eller negativt. En person kan vara motiverad till att prestera sitt bästa och en annan 

person kan vara motiverad till att förstöra för sin fiende. Båda dessa personer är lika motiverade 
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men skillnaden är huruvida motivationen används till ett positivt beteende eller ej (Stipek, 2002; 

Jenner, 2004; Lundgren & Lökholm, 2006).  

 

3.2 Historisk bakgrund 

Motivationsstudier inom skolan har en lång historia (Schunk m.fl., 2008). Nedan placeras fokus 

på två av de stora skolorna inom området och hur uppfattningen om dessa har förändrats över 

tid.   

 

Behaviorismen var dominerande inom motivationspsykologin från början av 1900-talet och 

menade att människans beteende var biologiskt och kunde ändras med hjälp av stimulus och 

respons (Schunk m.fl., 2008). Trots att behaviorismen under mitten av 1900-talet fick lämna 

plats för kognitivismen är fortfarande inslag av vissa behavioristiska teorier aktuella när det 

gäller hur människans beteende kan påverkas och förändras (Ahl, 2004). Idag domineras 

motivationsteorier av den kognitiva skolan där fokus ligger på människans tanke och dess 

påverkan på individens beteende (Imsen, 2006; Schunk m.fl., 2008). Värt att poängtera är att 

spår av behaviorismen finns kvar inom motivationsområdet, exempelvis användandet av 

stimulus och respons (Imsen, 2006). 

 

Den kognitiva skolan innehåller flertalet olika teorier som tillsammans ger en helhetsbild av 

människans beteende. Ingen teori står ensam för svaren och förklaringarna. Madsen (i Ahl, 

2004) menar att varje teori ska ses som en del av förklaringen till människans beteende och 

tillsammans bildar samtliga teorier en gemensam verklighet. Nedan följer teorier som alla 

förklarar delar av människans motivation och som tillsammans ger en mer fullständig bild.  

 

3.3 Inre och yttre motivation  

Motivationsteorier bygger oftast på antingen den inre eller yttre formen av motivation men har 

inslag av den andra. Det är därför svårt att tilldela teorier och dess strategier den ena eller andra 

då inre och yttre motivation samverkar (Jenner, 2004). I avsnittet som följer redogörs för vad 

inre och yttre motivation är samt dess komplexitet. 
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 Inre motivation kommer inifrån människan och är mer eller mindre medfödd (Stipek, 2002). 

Det handlar alltså om att människan motiveras genom egna känslor och upplevelser, människan 

gör det människan gillar att göra (Lundgren & Lökholm, 2006). Andra termer för inre 

motivation är drivkraft, något inre som sätter igång människan (Jenner, 2004), eller naturlig 

motivation (Imsen, 2006). 

 

Yttre motivation handlar om påverkningar som kommer utifrån människan, alltså från andra än 

den egna individen. Dessa kan vara konkreta så som råd, betyg, pengar eller till och med hot 

(Lundgren & Lökholm, 2006) men även av en mer diffus karaktär som exempelvis uppskattning 

och status (Jenner, 2004). Det är genom dessa yttre faktorer som människan kan motiveras att 

utföra det ena eller det andra (Imsen, 2006; Lundgren & Lökholm, 2006). 

 

Samspelet mellan dessa två är dock komplext, där ett överanvändande av de två typerna av 

motivation ej är framgångsrikt (Ahl, 2004). En syn på denna komplexitet är att den yttre 

motivationen kan påverka den inre och tillslut bli ersatt. En yttre motivation har då transfererats 

och blivit en inre (Dreikurs (i Stensmo, 2000)). Ett annat sätt att se på komplexiteten är att den 

yttre motivationen kan ta över den inre om inte yttre påtryckningar används med försiktighet. 

Lundgren och Lökholm (2006) menar att belöning i form av pengar som ges av föräldrar till sitt 

barn vid bra betyg från början kan vara en yttre motivationsfaktor som påverkar eleven och dess 

motivation i skolarbetet positivt. Denna form av yttre påverkningar kan dock gå överstyr och 

risken är att eleven till slut bara bryr sig om pengarna, alltså de yttre faktorerna, och inte alls om 

viljan att lära sig, de inre faktorerna. En ytterligare risk med yttre motivationsfaktorer, som inte 

används med försiktighet, är att om den yttre påverkan tas bort kan detta påverka den inre 

motivationen negativt (Ahl, 2004; Lundgren & Lökholm, 2006). Samspelet mellan inre och 

yttre faktorer är viktigt men det ska poängteras att den inre motivationen är av större vikt för 

individen i längden (Ahl, 2004; Imsen, 2006).  
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3.4 Målorientering  

Som tidigare presenterat kan inre och yttre motivation placeras in i olika teorier om motivation 

(Jenner, 2004). Teorin om målorientering är en av dessa där inre och yttre motivation är faktorer 

som driver människan åt olika håll beroende på vilket mål som denne vill uppnå.  

 

 Människan är målorienterad och väljer sitt beteende med medvetna avsikter. Detta innebär att 

människan strävar efter ett mål och denna strävan fungerar som motivation (Jenner, 2004). 

Inom skolan finns det främst två mål: prestationsmål och lärandemål (Stipek, 2002; Schunk 

m.fl., 2008).  

 

Prestationsmålet innebär att eleven strävar efter att visa sina kunskaper och därmed undvika att 

misslyckas. Om eleven uppnår målet kan det resultera i bättre resultat och höga betyg. Om 

eleven däremot inte uppnår målet kan denne känna sig misslyckad och tenderar i framtiden att 

inte våga utmana sig själv och sin kunskap utan istället välja lättare uppgifter (Stipek, 2002; 

Schunk m.fl., 2008; Hedin, 2011). Prestationsmålet kan liknas med ett yttre mål, det vill säga att 

eleven söker ett erkännande från andra (Jenner, 2004).  

 

Lärandemålet handlar istället om att lära och utveckla en kompetens för sin egen skull. Om 

eleven uppnår målet kan en stolthet och belåtenhet infinna sig hos eleven som, i sin tur, kan leda 

till en mer positiv syn på lärande och bilda en inre motivation. I framtiden tenderar eleven att 

välja utmanande och nya uppgifter. Om eleven däremot misslyckas kan eleven känna sig 

otillräcklig (Stipek, 2002; Schunk m.fl., 2008; Hedin, 2011). Lärandemålet kan liknas med ett 

inre mål där eleven känner en inre motivation i förlängningen (Jenner, 2004).  

 

Dessa två mål kan samverka för en bättre motivation hos eleven men de kan även motverka 

varandra om för mycket fokus läggs på prestationsmålet vilket kan leda till att inget av målen 

uppnås. Vilket av dessa två mål som är viktigast råder det dock delade meningar om (Stipek, 

2002).  
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3.5 Attributioner 

Upphovsmannen bakom attributionsteorin är Fritz Heider som började sin forskning under 

1920-talet (Jenner, 2004). Heider (i Jenner, 2004) menade att människor genom termer såsom 

förmåga, önskningar, behov, avsikter och känslor söker förklara och tolka eget och andras 

beteende. Ordet attribution betyder orsaksförklaring eller tillskrivning (Jenner, 2004). 

 

Attributionsteorin utgår ifrån att människor blir motiverade av målet att söka förståelse och till 

viss del förutspå och kontrollera omgivningen. Detta sökande ger människor möjlighet att lära 

och anpassa sig till omgivningen (Schunk m.fl., 2008). En människas handling kan då förklaras 

av inre faktorer, alltså inom personen, eller yttre faktorer, det vill säga i omgivningen. Seendet 

på dessa olika faktorer är av betydelse för ansvarskänsla vid en handling. Vid en handling som 

drivs av inre faktorer ses individen och andra som aktörer i skeendet, vilket leder till en känsla 

av större personligt ansvar. Vid en handling driven av yttre faktorer ses individen och andra som 

offer eller passiva deltagare (Jenner, 2004).  

 

Attributioner sett ur perspektivet motivation i klassrummet handlar om vilka konsekvenser 

attributioner kan åstadkomma (Stipek, 2002). I det här sammanhanget påtalas förväntan av 

framgång eller misslyckande (Stipek, 2002; Jenner, 2004). Specifikt för detta är dels elevens 

egna tillskrivelser samt tillskrivelser en lärare gör på sina elever (Jenner, 2004). Dessa 

tillskrivelser eller orsaksförklaringar och förväntningar bör ses som en betydande faktor för 

elevers möjlighet att lyckas i skolan. Om eleven av läraren förväntas uppnå goda resultat 

avspeglas lärarens förväntan på eleven, vilket i sin tur påverkar elevens motivation till att 

prestera (Jenner, 2004).  

 

Effekten av attributioner och lärarens förväntningar på elever beskrivs även som 

”Pygmalioneffekten” efter en studie gjord under 1960-talet av Rosenthal och Jacobson (i 

Jenner, 2004). Studien visade att elever som efter ett påstått speciellt intelligenstest blev 

namngivna som ”blivande stjärnor” av forskarna hade andra förväntningar på sig av lärarna och 

dessa elever höjde sina prestationer inom det närmsta läsåret. Pygmalioneffekten bevisar att 

lärarens förväntningar på eleven har stor betydelse för elevens prestationer (Jenner, 2004). 

Varianter av studien har gjorts ett flertal gånger. En holländsk studie gjord över flera år 
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bekräftar Pygmalioneffekten där resultatet av studien än en gång visar att lärarnas förväntningar 

på eleverna har betydelse när det kommer till deras prestationer (de Boer, Bosker & van der 

Werf, 2010).  

 

3.6 Relationer 

Inom motivationslitteratur behandlas olika kontexter inom vilka motivation kan uppstå. 

Relationen mellan lärare och elev är just en sådan kontext. Nedan redogörs för olika aspekter 

inom relationen samt varför denna anses som viktigt inom motivationsforskning och kan 

användas som en strategi att tillgå vid motivering av elever.  

 

Läraryrket medför en maktposition vilket betyder att relationen mellan lärare och elev inte är 

jämställd. Detta översätts att lärare har ett bestämt ansvar för relationen i egenskap av 

myndighetsutövare, alltså ligger ansvaret på dennes axlar att söka förstå eleven men inte elevens 

uppgift att söka förstå läraren (Jenner, 2004).  

 

En av de viktigaste faktorerna för elevers studiemotivation, engagemang samt skolprestationer 

är läraren och dennes stöd och kompetens (Imsen, 1999; Högdin, 2007; Schunk m.fl., 2008; 

Hedin, 2011; Szklarski, 2011). En stödjande lärare är dessutom en förutsättning för att eleven 

ska utveckla ett självstyre över sin skolgång och därmed kunna öka sin inre motivation (Reeve, 

2002). Elevers egna omdömen tyder på att god kontakt med läraren är viktigt. Att bli sedda, 

stöttade och uppmuntrade är viktigt samt att läraren lyssnar och hyser tilltro till sina elever 

(Jenner, 2004; Högdin, 2007). Att kunna skapa goda relationer med elever som främjar 

möjligheterna för dessa att prestera, känna sig motiverade till att lära samt att kunna ha 

varierande undervisningsformer är tecken på en kompetent lärare (Högdin, 2007).  

 

Jenner (2004) framhåller ytterligare att kärnkompetensen i motivationsarbetet är just lärarens 

skicklighet i att delvis förstå attributioner men att även ha en god förståelse för relationens vikt. 

Denne menar att ”[…] motivationsarbetet […] sker inte i ett vakuum, utan påverkas av en rad 

faktorer.” (Jenner, 2004, s.25). Ett grundläggande resonemang som Jenner (2004) för är att 

motivation inte kan ses som en egenskap hos en individ utan en följd av tidigare erfarenheter 
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samt det bemötande individen får av omgivningen, specifikt läraren när det kommer till 

motivationsarbete i skolvärlden.  

 

Bemötande och i synnerhet förväntan tas upp som en viktig aspekt av motivationsarbetet. Mötet 

mellan lärare och elev präglas av olika förväntningar, såsom förväntningar baserade på 

akademiska prestationer men även sådana baserade på stereotypa föreställningar om elever 

(Stipek, 2002; Jenner, 2004; Schunk m.fl., 2008). Att som lärare vara medveten om detta är av 

vital roll för att inte skapa omedvetna förväntningar som underminerar elevens lärande (Stipek, 

2002; Jenner, 2004). 

 

3.7 Undervisning 

Nedan presenteras aspekter ur teorier som kan ses som strategier att använda vid arbete med 

motivation i skola och specifikt i undervisning.  Dessa är kategoriserade enligt följande (1) 

variation, (2) intresse, (3) verklighetsanknytning, (4) tydlighet samt (5) delaktighet. 

3.7.1 Variation 

I läroplanerna, både för grundskolan och gymnasiet, påpekas det att lärarens ansvar är att låta 

eleven pröva olika typer av arbetssätt och arbetsformer gällande undervisningen (Skolverket, 

2011a; Skolverket, 2011b). Hedin (2011) och Szklarski (2011) menar att variation i lärarens 

undervisning är en förutsättning för att eleven ska motiveras. Här spelar även elevens roll av 

möjlighet till påverkan av variation in (Hedin, 2011). Att läraren är flexibel och varierande i sin 

undervisning ger även eleven förutsättningar för att utveckla ett självstyre över sin skolgång och 

därmed en möjlighet till att öka dess inre motivation (Reeve, 2002). Dessutom kännetecknas en 

kompetent lärare av att denne har ett varierande innehåll samt varierande form i dess 

undervisning (Högdin, 2007).  

 

3.7.2 Intresse 

Att läraren som undervisar visar ett engagemang och intresse för ämnet är väsentligt för 

elevernas motivation enligt en studie gjord av Szklarski (2011). Detta kan exempelvis göras 

genom varierande röstläge och röstvolym (Stukát, 1995). En lärare som lyckas väcka intresse 
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hos eleven ger denne möjlighet att öka sin inre motivation då intresset för ämnet är en 

förutsättning för att eleven själv ska kunna styra över sin skolgång. Detta anses vara en faktor 

för den inre motivationen (Reeve, 2002). Att väcka intresse behöver inte nödvändigtvis vara att 

läraren i sig har ett stort egenintresse för ämnet utan att denne genom sin kompetens och 

ämneskunskap kan skapa en meningsfull och intressant undervisning för sina elever (Szklarski, 

2011).  

 

Även hur intressant eleven uppfattar lektionens innehåll väger in för dess motivation (Hedin, 

2011; Szklarski, 2011). Szklarskis (2011) studie visar att elevens intresse för ett ämne kan 

skapas på olika sätt, bland annat genom att läraren visar relevansen för kunskapen men även 

genom att knyta an till elevers egna liv och erfarenheter. Elevens intresse är, tillsammans med 

att eleverna kan se sin utveckling, de två viktigaste motivationsfaktorerna enligt Szklarski 

(2011).  

 

3.7.3 Verklighetsanknytning 

Om eleven inte ser någon anledning med skolan och undervisningen är det svårt för denne att 

vara motiverad. För att motivationen ska skapas och bibehållas hos eleven är det viktigt att 

denne ser någon mening med kunskapen för framtiden (Imsen, 2006). Det är centralt för elevens 

motivation att eleven ser relevansen och känner att denne har nytta av de nya kunskaperna 

(Hedin, 2011). Denna relevans kan skapas genom att knyta an undervisningen till verkligheten 

och därmed motiveras eleverna och dessutom skapas en nyfikenhet för framtiden. När 

undervisning relateras till verkligheten utanför klassrummets fyra väggar skapas dessutom en 

inre motivation vilket är den typen av motivation som är eftersträvansvärd (McMillan, 2007). 

Vikten av att eleverna kan se undervisningens relevans visar även Szklarkis (2011) studie som 

påpekar att intresset för ett ämne ökar om eleven uppfattar användbarheten av undervisningen. 

Denna användbarhet kan antingen vara för framtiden eller inom en snar framtid och därmed 

ökas elevens motivation (Szklarski, 2011).  
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3.7.4 Tydlighet 

Imsen (2006) beskriver att det är av stor vikt att det finns en fungerande och tydlig 

kommunikation mellan lärare och elev. Att som lärare besitta kunskapen och förmågan att 

kunna formulera sig så att elever förstår är en grundförutsättning för en tydlig kommunikation 

mellan lärare och elev (Fuglestad, 1999). För att få en tydlig undervisning bör innehållet 

disponeras så att en klar överblick över vad det är arbetet behandlar ges. En central uppgift i 

lärares arbete är att ge elever information om vad ett arbete eller uppgift handlar om samt att 

tydliggöra hur det ska utföras (Lindström & Pennlert, 2006). 

 

Författarna Lindström och Pennlert (2006, s.38) menar att en lärares didaktiska kompetens är att 

denne kan ”berätta, förklara, ge instruktioner och handleda så att elever förstår och kan lära.”.  

Tydliga instruktioner är även en förutsättning för att eleven ska kunna koppla ihop tidigare 

kunskaper med nya och därmed öka sin motivation (McMillan, 2007). Just givandet av 

instruktioner anses spela stor roll för elevers inlärning och möjlighet till inlärning. Instruktioner 

anses vara bland den mest använda interaktionen mellan lärare och elev i klassrummet. Om 

elever inte förstår en instruktion är det troligt att dess arbete utförs med sämre kvalitet jämfört 

med elever som förstått hela instruktionen korrekt. Val av nivå för språkanvändande, såsom ord 

och meningar, vid instruktioner kan markant påverka nivån av lärandemöjligheter för elever. Att 

använda ett anpassat språk för den tänkta målgruppen samt att kombinera verbala och skriftliga 

instruktioner är att föredra för att öka tydligheten (Boyle & Lauchlan, 2010). 

 

3.7.5 Delaktighet  

I undervisningssituationer påpekas att elevens påverkan och val behöver stöttas av läraren. 

Eleven uppnår alltså inte samma motivation om denne lämnas själv i sina val utan det är först i 

samspel med läraren som dessa två faktorer kan bidra till en högre motivation hos eleven 

(Reeve, 2002). Enligt 4 kap. 9 § i Skollagen (SFS 2010:800) ska elever ”ges inflytande över 

utbildningen”. Vidare säger skollagen att eleverna kontinuerligt ska delta i utveckling av sin 

utbildning. Detta specificeras i både läroplanen för grundskolan samt gymnasiet där det framgår 

att det är lärarens ansvar att eleverna har ett reellt inflytande i utformningens samtliga led av 

undervisningen och att detta planeras tillsammans eleverna (Skolverket, 2011b; Skolverket, 
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2011a). Skolverket (2011b) säger även att inflytandet ska öka i takt med åldern på eleverna i 

grundskolan. Detta håller Imsen (2006) med om då författaren menar att förmågan att delta i 

undervisningens utformning utvecklas med åldern men att denna samtidigt är väldigt individuell 

och därför kan inga råd ges om när elevernas delaktighet bör introduceras och inkluderas i 

undervisningen. 

 

Skolverkets fastslående av att elever ska ha reellt inflytande på sin utbildning går hand i hand 

med teorin om Self-Determination. Denna teori om inre motivation har en grundtanke om att 

människan känner ett egetbestämmande och därmed blir motiverad (Deci & Ryan, 2002; Stipek, 

2002). En förutsättning för self-determination är att människan erkänner sina styrkor och 

svagheter för sig själv samt gör aktiva val. Detta är viktigt för att människan ska känna sig 

ansvarig för sina handlingar och val (Schunk m.fl., 2008). Det är nämligen genom valen och 

självbestämmande som en vilja och motivation skapas. Om människan istället skulle känna att 

valmöjligheterna saknas, att det blir ett måste snarare än av egen vilja, och att någon annan 

bestämmer så försvinner den inre motivationen (Stipek, 2002). Grundarna till teorin om self-

determination, Deci och Ryan (2002), påpekar dock att själv påverka och bestämma över sina 

val inte är samma sak som att vara självständig och oberoende av andra. För att en elev ska 

kunna utveckla ett egetbestämmande behövs lärare som är uppmuntrande, stödjande, flexibla, 

intresseväckande och har ett fokus på elevens inre motivation (Reeve, 2002).  

 

 

3.8 Beröm  

Nedan redogörs för hur beröm kan ses som en verbal strategi att nyttja vid motivering av elever.  

 

Nationalencyklopedin (2013a) definierar beröm följande: ”beröm; substantiv, positivt utlåtande, 

om någons prestation”. Svenska Akademien (2006, s.73) definierar ordet berömma enligt 

följande: ”berömma; omtala med stolthet”. En vidare förklaring av vad beröm innebär ges av 

Lundgren och Lökholm (2006, s.49): ”Beröm är att delge någon annan en positiv bedömning av 

personens produkt, handling eller attribut”.  
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Samband mellan beröm som verbal strategi och motivation går att finna. Stipek (2002), 

Lundgren och Lökholm (2006), McMillan (2007) samt Schunk m.fl. (2008) påtalar att beröm 

kopplat till motivation har en positiv effekt på motivation om detta innehåller reell information 

för att lösa till exempel en uppgift. Med reell information menas att det beröm som ges måste 

uppfattas av eleven som ärligt och bundet till situationen. Vid tvivel om detta är risken att 

eleven uppfattar beröm som ett slags förlöjligande av dennes insats (Stipek, 2002; Imsen, 2006; 

Lundgren & Lökholm, 2006; Schunk m.fl., 2008). Vidare pekas det på vikten av att skapa och 

ha goda relationer mellan elev och lärare, detta för att beröm ska uppfattas på rätt sätt av eleven. 

Om elevens självuppfattning, sin egen tillskrivelse eller attribut, inte korrelerar med givet beröm 

kan en negativ påverkan ske. Risken är att eleven då utför handlingar för att motbevisa givet 

beröm (Lundgren & Lökholm, 2006). 

 

3.9 Belöning och bestraffning 

Som det tidigare redogjorts för i avsnitt 3.2 har det skett en skiftning från den behavioristiska 

skolan till den kognitiva skolan inom motivationspsykologin. Belöning och bestraffning tillhör 

specifikt den behavioristiska skolan och är en av de tydligaste influenserna som finns kvar som 

strategier att tillgå vid motivering av elever.  

 

 

Användandet av belöningar och bestraffningar stammar ur den behavioristiska teorin om 

stimulus och respons. Den bärande tanken i behaviorismen är att människan reagerar per 

automatik på yttre stimuli (Imsen, 2006). Vidare menar denna författare att belöning inte 

behöver vara fysisk för att uppnå sitt syfte, exempelvis en guldstjärna vid prestation, utan kan 

likaväl vara symbolisk så som beröm. 

 

Forskning gjord på området teckenekonomi i form av belöningssystem har visat mindre positiva 

resultat. Det har visat att önskvärda beteenden uppnådda genom någon form av belöningssystem 

återgår till icke önskvärda beteenden när belöningssystemet tas ur bruk. Ett annat problem är att 

användandet av belöningssystem i skolmiljö inte påverkar en elevs beteende i andra 
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sammanhang, utan att den önskevärda effekten endast blir synlig i miljön där belöningssystemet 

används (Stipek, 2002). 

 

Enligt Stipek (2002) är de vanligaste metoderna som används av lärare för att förändra ett icke 

önskvärt beteende, såsom låg motivation vid arbete, belöning eller hot om bestraffning. Det 

finns två typer av bestraffning vilka är utebliven belöning samt obehaglig påföljd (Imsen, 2006). 

Dock har forskning visat att dessa två metoder inte är helt förknippade med framgång och bör 

användas med försiktighet. Detta då belöning och hot om eller bestraffning kan ha en negativ 

effekt på en elevs beteende som även kan leda till att eleven blir alltför beroende av dessa 

faktorer gällande skolarbete och ha negativ inverkan på dennes motivation (Stipek, 2002). 

 

Bestraffningar bottnar i rädsla för att bli straffad för att ha gjort något fel. Imsen (2006) menar 

att hot om straff när en elev inte arbetar är likställt med att få en elev att arbeta på grund av 

rädsla. I relation till motivation för skolarbete och skolan i allmänhet skapar bestraffningar en 

negativ inställning hos eleven. En annan faktor som tas upp är att elever i skolan behöver 

vägledning i sina handlingar. Att åberopa straff som metod i skolan erbjuder inte någon sådan 

vägledning, utan indikerar bara att pågående beteende måste upphöra men erbjuder inget 

alternativt beteende (Imsen, 2006).  

 

 

3.10  Bedömning och betyg 

Formativ och summativ bedömning är begrepp som används inom skolvärlden. Formativ 

bedömning är då allt som gjorts under ett inlärningsmoment tas i beaktning, även det som sker 

utanför den tänkta planeringen. Summativ bedömning är en bedömning som sker vid 

inlärningsmomentets slut (Imsen, 1999). Nedan följer en presentation av bedömning sett ur ett 

mer generellt perspektiv utan kategorisering efter dessa begrepp. 

 

Imsen (1999, s.320) förklarar att ”All inlärningsteori visar, att eleven måste få någon typ av 

respons på sina handlingar, för att han eller hon ska kunna lära genom dem.”. Citatet visar att 

bedömning och återkoppling på inlärningsmoment eller utfört arbete är centralt för all inlärning. 

En elev kan visserligen finna sin egen återkoppling genom egen reflektion men allt som oftast 
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ges en extern återkoppling i skolan värld (Imsen, 1999). Återkoppling fungerar som bäst när den 

är informativ och givande för elevens framtida kunskaper och utveckling. Konstruktiv 

återkoppling är en förutsättning för att eleven ska kunna använda sig utav informationen och i 

sin tur bli motiverad (McMillan, 2007). En annan faktor som spelar in gällande elevers 

motivation kopplat till någon form av bedömning är den att kunna känna framgång i sitt arbete. 

För att känna sig motiverad som elev och för att som lärare underhålla motivationen hos en elev 

är upplevelsen av att utvecklingen i skolarbetet fortskrider av stor vikt (Szklarski, 2011).  

 

Syftet med en bedömning, såsom till exempel betyg, är att elever ska kunna ta lärdom och dra 

slutsatser av den (Imsen, 1999). Dock är inte all återkoppling motiverande i samma 

utsträckning. En elev som får positiv återkoppling eller bra betyg får bättre självförtroende, 

medan elever som får sämre betyg och mindre positiv återkoppling känner motsatsen. Alltså är 

frågan om bedömning tudelad, den förstärker en elevs motivation om den är positiv och den 

stjälper en elevs motivation om den konstant är av det negativa slaget (Imsen, 1999). Szklarski 

(2011) lyfter fram ännu en aspekt att betänka gällande bedömning, en elev som uppnått högsta 

betyg tidigt i kursen kan känna sig omotiverad, detta då känslan av någon form av utveckling 

eller framsteg saknas, vilket kan vara en av anledningarna till att lärare ibland väntar med att ge 

höga betyg till slutet av kursen. Dock finns det risker med detta förhållningssätt. Som tidigare 

nämnt kan samband mellan motivation och framsteg inom skolarbete ses, därför kan även detta, 

att inte ge höga betyg tidigt också vara en fara då elever kan känna att inga framsteg görs och 

därmed bli mindre motiverad till skolarbete (Szklarski, 2011). Vidare menar Szklarski (2011) 

att om lärare använder sig av denna strategi kan denne med fördel införa någon form av 

informell bedömning för att kunna visa elevers utveckling och därmed bibehålla deras 

motivation. Komplexiteten kring betygens påverkan på elever och deras motivation går 

dessutom ner i åldrarna. Stipek (2002) hävdar att betyg i lägre åldrar inte är positivt då eleverna 

är för unga för att utveckla en inre motivation med hjälp av betygen. I och med nya läroplanen 

ges betyg ut i årskurs sex (Skolverket, 2011b).  
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4 Metod 

Vid samhällsvetenskapliga studier finns det olika metoder att använda sig av. Dessa metoder 

beror på om studien är kvalitativ eller kvantitativ men är inte ristade i sten utan kan även 

kombineras (Holme & Solvang, 1997; Bryman 2002). Kvantitativ forskning är deduktiv där 

teorier prövas med hjälp av stora volymer insamlad data. Kvalitativ forskning är induktiv där 

fokus ligger på generering av teorier oavsett storlek på insamlad data. Kvalitativ forskning 

strävar efter en analys och förståelse för hur deltagare i en viss kontext eller miljö uppfattar 

denna (Bryman, 2002), vilket även är denna studies syfte.  

 

I detta kapitel kommer den valda metoden för denna kvalitativa studie presenteras och 

diskuteras fortlöpande i relation till studien.  

 

4.1 Val av metod 

Då denna studie är av kvalitativ art skulle en metod för insamling av material väljas.  Intervju är 

den vanligaste metoden vid kvalitativa studier (Bryman, 2002) och valdes även för denna 

studie. Valet av metod för denna undersökning föll på kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer 

för att så djupt som möjligt ta reda på lärares arbete med motivation av elever. Vid kvalitativa 

intervjuer lämnas mer utrymme åt deltagaren att ge fylliga och relativt fria svar då deltagaren är 

i fokus. Under kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer är det fördelaktigt att använda sig utav 

en intervjuguide eller manual vilket även gjordes för denna studie. Intervjuaren behöver då inte 

ställa frågorna i samma ordning vid varje intervju och följdfrågor kan ställas vid behov. Detta 

ger både intervjuaren och respondenten en mer flexibel intervju (Holme & Solvang, 1997; 

Bryman, 2002).  

 

Vid utformandet av en intervjuguide bör studiens syfte och frågeställningar ligga till grund för 

utformningen. Det är viktigt att se till att frågorna som ska ställas under intervjun och dess svar 

från respondenterna kommer kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. För att få så bra 

och givande svar som möjligt från respondenterna är det även viktigt att frågorna under 

intervjun inte är ledande eller slutna frågor (Bryman, 2002). Intervjuguiden för denna studie 

finns att se i sin helhet i bilaga 1.  
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Alla metoder har brister och detta bör man vara medveten om. Risken med intervju som metod 

är att den mänskliga interaktionen, mellan intervjuare och respondent, kan påverka resultatet. 

Förväntningarna mellan dessa två parter kan påverka båda parter samt intervjun och analysen av 

denna (Holme & Solvang, 1997; Bryman, 2002; Kvale & Brinkmann, 2009).  Det är även 

viktigt att intervjun görs i en bekant miljö för respondenten så att denna känner sig så bekväm 

som möjligt. Användandet av någon form av diktafon kan även påverka respondenten, dock är 

det viktigt att i möjligaste mån spela in intervjuer för transkription och analys (Holme & 

Solvang, 1997). För att minska påverkan av diktafon valdes inför denna studie att i förväg 

informera de utvalda respondenterna, som presenteras nedan, om att intervjun skulle spelas in 

och deras samtycke till detta. Samtliga intervjuer valdes att utföras i en avskild och bekant miljö 

för respondenterna. Genom dessa aktiva val är det studiens förhoppning att respondenterna har 

getts möjlighet att ge så sanningsenliga svar som möjligt under intervjuerna och därmed 

påverka resultatet marginellt.  

 

Ett alternativ till semi-strukturerade intervjuer är deltagande observationer men även här kan 

den mänskliga närvaron spela in och påverka resultatet. Deltagande observationer kan inte 

heller rekonstruera tidigare händelser utan forskningen måste baseras på vad som händer just 

under de deltagande observationerna (Bryman, 2002). Då denna studies syfte är att undersöka 

och jämföra verksamma lärares syn på sitt motivationsarbete det att resultatet skulle bli bättre 

om lärarna själva fick berätta om hur de arbetade och såg på motivation än vid deltagande 

observationer.  

 

4.2 Urval  

Vid kvalitativa studier är inte syftet att kunna generalisera och så är inte heller fallet med denna 

studie. För att en studie ska kunna generaliseras till en större massa ska urvalet vara 

representativt (Holme & Solvang, 1997; Bryman, 2002; Cohen m.fl., 2007). Resultatet för 

denna studie är inte generaliserbart då urvalet inte är representativt. Trots detta är urvalet 

viktigt. Ett urval för en kvalitativ studie är utvalt efter vissa kriterier som är nödvändiga för 

studien (Holme & Solvang, 1997). Urvalet för denna studie har skett utifrån kriterierna att 
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respondenterna ska vara aktivt undervisande, behöriga lärare som undervisar på antingen 

mellanstadiet eller gymnasiet.   

 

Urvalet för denna undersökning är ett så kallat bekvämlighetsurval med inslag av kedjeurval. 

Första ledet i att finna respondenter till denna undersökning skedde genom kontakt med lärare 

det redan fanns en etablerad kontakt med. Detta är en typ av bekvämlighetsurval där 

respondenterna till en studie blir utvalda och tillfrågade baserat på personlig kännedom från 

forskarna av studien (Bryman, 2002; Cohen m.fl., 2007). Kedjeurval är ytterligare ett steg i 

bekvämlighetsurvalet där de utvalda och tillfrågade respondenterna i sin tur bidrar med 

eventuella respondenter till studien (Bryman, 2002). Detta innebar att de tillfrågade lärarna i 

denna studie i sin tur förde informationen vidare till kollegor på både den egna men även andra 

skolor för ett eventuellt deltagande.  

 

Det är omöjligt att uttala sig om lämplig storlek på ett urval för en studie. Urvalets storlek är 

snarare en kompromiss mellan flera faktorer, bland andra tid och generaliserbarhet (Bryman, 

2002). Urvalet för denna studie bestod av åtta undervisande lärare, jämnt fördelade på 

mellanstadiet och gymnasiet. För att förstärka resultatet i den mån det var möjligt valdes även 

att fördela respondenterna på två mellanstadieskolor och två gymnasieskolor, även detta jämnt 

fördelat på de intervjuade lärarna. Som tidigare nämnt är resultatet av denna studie inte 

generaliserbart men genom att intervjua lärare på flera olika skolor visar resultatet mer än en 

jämförelse mellan två skolor på två olika stadier trots att det inte är generaliserbart till en större 

massa. Fördelningen såg ut som följande: Charlie, Kim, Kitt och Vide undervisade på 

mellanstadiet och Alex, Elmi, Lo och Tintin undervisade på gymnasiet.  

 

4.3 Etiska ställningsstaganden  

Vare sig om det är undersökningens syfte eller ej bör det has i åtanke att en undersökning i stor 

utsträckning påverkar respondenten. En undersökning kan ofrivilligt starta tankeprocesser, 

väcka minnen till liv eller liknande, oavsett om detta är medvetet eller ej från studiens sida. 

Därför bör det alltid ifrågasättas om studien verkligen är nödvändig med tanke på att människor 

är inblandade (Holme & Solvang, 1997). Detta togs i beaktning inför denna studie men då det 
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ansågs att intervjuerna skulle ha en relativt eventuell låg negativ påverkan på respondenterna 

utfördes studien.  

 

Det finns fyra etiska dilemman som hänsyn måste tas till gällande undersökningar. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 

2002; Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet handlar om att respondenterna i undersökningen ska vara informerade om 

syftet med undersökningen och dess moment samt att deltagandet är frivilligt. Detta innebär 

även att respondenten har rätt att avbryta undersökningen (Bryman, 2002; Vetenskapsrådet, 

2002). Respondenterna blev informerade om undersökningens syfte vid första kontakten via 

mail när frivilliga lärare söktes för studien. Vid intervjutillfället betonades att deltagandet var 

frivilligt, att respondenten när som helst kunde avbryta. Även undersökningens syfte 

repeterades.  

 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva bestämmer om de vill delta i studien 

(Bryman, 2002; Vetenskapsrådet, 2002). Som tidigare nämnt söktes frivilliga lärare via mail för 

denna studie där deltagandet innebar en form av samtycke. Frågan om samtycke ställdes än en 

gång vid intervjutillfället. Kvale och Brinkman (2009) väljer att gruppera ihop innebörden av 

information- och samtyckeskravet som då bildar ett informerat samtycke.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenternas identitet ska behandlas konfidentiellt 

(Bryman, 2002; Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla detta krav har samtliga respondenter 

avidentifierats. Detta meddelades till deltagarna vid första kontakten och repeterades vid 

intervjutillfället. Samtliga respondenter har fått fiktiva namn i sammanställning av resultatet 

vilka går att finna på sidan 20. För att säkerhetsställa att de lärare som arbetade på samma skola 

inte skulle identifiera varandra i resultatet av denna studie, valdes att inte dela upp 

respondenterna per skola utan endast per stadium, alltså mellanstadiet och gymnasiet.  

 

Nyttjandekravet innebär att data som samlas in under undersökningen inte får användas i annat 

syfte än för forskningen (Bryman, 2002; Vetenskapsrådet, 2002). Vid första kontakten 

förklarades att undersökningens resultat endast skulle användas till syftet av denna studie vilket 
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även repeterades vid intervjutillfället. För att säkerhetsställa att intervjuerna inte användes i 

annat syfte än för denna studie raderades även ljudfilerna efter utförd transkribering.  

 

De etiska frågeställningarna har ständigt funnits i åtanke under processens gång. Då det har 

tagits hänsyn till de olika etiska ställningstaganden som ovan beskrivet anses dessa vara 

uppfyllda.  

 

4.4  Genomförande och bearbetning av data 

Som tidigare nämnt skapades en intervjuguide som korrelerade med syfte samt frågeställningar 

för denna studie. Denna intervjuguide, som finns att läsa i sin helhet i bilaga 1, användes sedan 

under intervjuerna för att samla in data till studien. Bryman (2002) påpekar att för att få en 

fullständig beskrivning av intervjuerna bör dessa spelas in och transkriberas, vilket gjordes för 

denna studie. De utskrivna intervjuerna bör även transkriberas så tätt inpå intervjutillfället som 

möjligt för att förståelsen för respondentens svar ska vara så stor som möjligt (Bryman, 2002) 

vilket gjordes i denna studie.  

 

När det gällde bearbetningen av insamlad data, alltså de transkriberade intervjuerna, lästes dessa 

först igenom utan att några anteckningar gjordes. Efter denna genomläsning började arbete med 

att koda resultat efter ledord som markerades i transkriberingarna. Därefter delades resultat in i 

teman som blivit tydliga efter kodningen. Att läsa igenom transkriberingarna utan att ta 

anteckningar initialt för att sedan läsa om igen och börja hitta kodord är faktorer som Bryman 

(2002) tar upp som steg att ta hänsyn till vid kodning av resultat. Utifrån denna kodning och 

tematisering presenteras studiens resultat.  

 

Holme och Solvang (1997) påpekar att kodning av resultat är en kritisk punkt i studien då det 

ständigt finns en risk att resultatet feltolkas. Under kodning och bearbetning av insamlad data 

för denna studie fanns detta faktum ständigt i åtanke. Därför valdes att initialt bearbeta 

transkriberingarna separat var för sig för att de olika respondenternas svar inte skulle påverka 

tolkningarna av de andra transkriberingarna. Detta minskade förhoppningsvis eventuella 

feltolkningar av resultatet.  
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Kodningen resulterade i teman vilka är presenterade i studiens resultat, kapitel 5. I diskussionen, 

kapitel 6, diskuteras dessa teman i relation till litteratur tidigare presenterad i kapitel 2 samt med 

egna reflektioner som en ytterligare infallsvinkel.    

  



24 
 

5 Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat efter teman kring de intervjuade lärarnas syn på 

motivation samt vilka strategier de använder sig av för att motivera sina elever. Då det är 

möjligt presenteras resultatet efter överensstämmelse bland samtliga lärare för att sedan gå in på 

hur resultatet skiljer sig åt beroende på vilket stadium de intervjuade lärarna är verksamma på.  

5.1 Motiverade och omotiverade elever 

Samtliga lärare som deltog i studien beskrev en motiverad elev som en elev som visade intresse 

för ämnet eller skolgången. 

 

[...] allra bäst arbetar ju en människa, unge eller vuxen, om den är 

intresserad av det man sysslar med, då är det lätt att skrapa fram motivation 

[...] 

Charlie - mellanstadiet 

 

Mellanstadielärarna som deltog i studien beskrev en intressevisande elev, för ämnet eller 

skolgången, som en elev som ville utvecklas genom att vara aktiv, till exempel genom att ställa 

frågor och delta i diskussioner. Att som elev vara pigg, glad, positiv och lustfylld är även det 

aspekter som kännetecknar en motiverad elev i mellanstadiet.  

 

[...] det här att man tycker att det är roligt att lära sig, att det här ämnet 

passar mig. 

 Charlie - mellanstadiet 

 

Villighet till att alltid utföra ett arbete var enligt gymnasielärarna ett kännetecken för en 

motiverad elev. Alltså att eleven på ett mer eller mindre självständigt sätt engagerar sig i ämnet 

eller i skolgången.  

 

[...] alltså en intresserad elev, en elev som vill mer på något sätt och som 

gör jobben, alltså som är intresserad av att utföra ett arbete [...] 

Lo - gymnasiet  
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Samtliga lärare som deltog i studien menade att det främsta kännetecknet för en omotiverad elev 

var ointresse för ämnet i fråga eller skolgången i sin helhet. Ointresset yttrade sig i formen att en 

elev var svår att få i arbete och att suget för att lära saknades. Gymnasielärarna, till skillnad från 

mellanstadielärarna, talade om ogiltig frånvaro som ytterligare ett tecken på en omotiverad elev.  

 

[...] att man inte tycker skolan är intressant eller relevant, alltså intressant 

då menar jag att den inte väcker intresse utan man är inte delaktig i 

undervisningen, man visar inte själv att man vill eller tar aktiv del i 

undervisningen, men också kanske man själv uteblir från skolan i hög 

utsträckning [...] 

Tintin - gymnasiet 

 

5.2  Ansvar för motivation  

I detta avsnitt klargörs för hur lärarna såg på vem som bar ansvaret för motivation hos elever. 

5.2.1 Elevens roll 

Samtliga lärare som deltog i studien framhöll att elevers egen roll när det kommer till 

motivation var av stor betydelse. Elevers egen inre motivation ansågs vara en stor och viktig 

faktor för framgång i skolans värld, att det inte fungerade att tvinga någon till lärande var en 

överensstämmande åsikt hos lärarna på båda undersökta stadier. 

 

[...] ska jag titta på elevens roll så går det ju aldrig att lära någon person 

något om inte personen själv vill lära sig. 

Elmi - gymnasiet 

 

Dock framgick det att lärare menade att elevens motivation måste ställas i relation till andra 

faktorer. Lärare i mellanstadiet förtäljde att elevens motivation kan vara riktad åt andra håll än 

just skolarbete och att deras dagsform kunde vara högst avgörande för vilket fokus eleven hade. 

Det kunde till exempel ha varit bråk på rasten vilket gjorde att eleven var motiverad till att tänka 

på det eller lösa den situationen istället för att vara motiverad till att lära. Samtliga 

mellanstadielärare som intervjuades ansåg att det var deras ansvar att skapa en motiverande 

undervisning för eleverna, att de inte förutsatte att eleverna självmant var motiverade. 
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Vi måste vara mer intressanta än deras egna tankar helt enkelt, så är det. 

Kitt - mellanstadiet 

 

Gymnasielärarna däremot var eniga om uppfattningen att eleverna bör vara motiverade när de 

äntrade klassrummet men ansåg även att detta var en sanning med modifikation. Dessa menade 

att de i teorin ansåg att eleverna skulle vara motiverade i skolan, men att de i praktiken inte 

kunde utgå från detta.  

 

Vi går ju in med den grundförutsättningen, har du valt att komma hit så är du 

motiverad att göra jobbet. Men det är ju egentligen inte en hundraprocentig 

sanning. 

Alex - gymnasiet 

 

5.2.2 Lärarens roll 

När det kommer till lärarens roll för elevers motivation är det ett samstämmigt svar som ges av 

de lärare som intervjuats. Lärarens roll uppfattas vara av ansenlig betydelse. Relationen mellan 

elev och lärare ses som en av de mest inflytelserika faktorerna för att skapa och underhålla 

motivation hos elever. En god relation till eleverna möjliggjorde ett väckande av motivation 

enligt samtliga lärare, att på så sätt skapa anledning till att lära genom olika medel. Ett av dessa 

verktyg som användes i stor utsträckning av de lärare som deltog i studien var att med sitt sätt 

att vara visa att det dem undervisar om är roligt och intressant. 

 

[...] jag tror på läraren som det goda föredömet, alltså om jag inte har lust att lära 

hur tusan förmedlar jag lusten att lära själv? 

Charlie - mellanstadiet 

 

Genom att ha en god relation till sina elever underlättas lärares arbete att göra undervisningen 

intressant. Just detta, att bedriva en intressant undervisning och vara lyhörd inför sina elever var 

något som samtliga lärare påtalade som en viktig faktor för att motivera och underhålla 

motivationen hos elever. En lärares uppgift var att plocka fram viljan till att lära hos eleven och 

därmed skapa motivation hos denne.  
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Men det handlar också väldigt mycket om att vi måste skapa ett lektionsinnehåll 

som tilltalar eleverna, det är ju inte alls lika lätt att se och ta på men om vi gör det 

så får vi ju mer motiverade elever, det är ju självklart. 

Alex - gymnasiet 

5.3 Utformning av undervisning 

Resultatet av denna studie visar vilka olika strategier de intervjuade lärarna använde sig av vid 

utformandet av undervisningen för att motivera sina elever. Dessa strategier är (1) delaktighet, 

(2) verklighetsanknuten undervisnings samt (3) variation och tydlighet. 

5.3.1 Delaktighet  

Oavsett ålder på undervisade elever ansåg samtliga lärare som intervjuades att det var viktigt att 

eleverna var delaktiga i utformningen av undervisningen. Detta var något som eleverna även 

uppskattade menade de intervjuade lärarna. Att ha en fungerande elevdemokrati menade lärarna 

som deltog i studien även var ett sätt att visa uppskattning och engagemang. De menade även att 

eleverna ofta har idéer om undervisningens form och innehåll som kunde användas och i 

slutändan i viss mån förändra lärarens undervisning. De intervjuade lärarna var även eniga om 

att delaktighet ökade elevers motivation och intresse för ämnet. 

  

[…] jag försöker att eleverna ska känna att dom är delaktiga i upplägget, om vi 

ska börja ett nytt område så har jag ju alltid tänkt, men jag bjuder alltid in 

eleverna att vara med i upplägget och jag är alltid beredd eller för det mesta i alla 

fall att lyssna till eleverna för då vet jag att då blir det bäst. Det tycker jag är 

framgångsfaktor, att lyssna till eleverna, att låta dom vara med och påverka […] 

Elmi – gymnasiet 

 

Samtliga av de intervjuade lärarna påpekade dock att elevernas delaktighet i utformningen av 

undervisningen var tidskrävande och inte alltid möjligt. De påpekade även att det var läraren 

som bar ansvaret för att undervisningen blev bra och att kursens centrala innehåll uppnåddes i 

slutändan och att elevernas delaktighet därför inte fick påverka undervisningen för mycket. De 
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lärare som intervjuades påpekade dock att det var viktigt att eleverna var medvetna om att deras 

förslag eller åsikter inte var avgörande för utformningen av undervisningen och kursen.  

 

[...] dom ska vara med och besluta och ha synpunkter och styra så långt som det 

är möjligt men sen är det jag som har ansvaret i sista hand. Det får inte var 

någon form av skendemokrati där jag lurar dom till att tro att dom beslutar och 

sen är det jag som beslutar [...]  

Charlie - mellanstadiet 

 

5.3.2 Verklighetsanknuten undervisning 

Samtliga lärare som deltog i studien påpekade att de alltid försökte knyta an undervisningen till 

verkligheten för att skapa en så motiverande undervisning som möjligt. Hur detta skedde såg 

olika ut på mellanstadiet och gymnasiet. På mellanstadiet talade lärarna om att exemplifiera 

pågående undervisning med hjälp av elevernas vardag. Lärarna på mellanstadiet menade att 

genom att göra på detta sätt så väcktes elevernas intresse och motivation samt att eleverna hade 

lättare att ta till sig undervisningen då de kunde relatera till sin egen vardag.  

 

Anpassa efter intresse till exempel. När man förklarar, om man tänker 

matematik [...] och om jag vet att dom är helt hästtokiga så tar jag exempel med 

hästar. Ja det försöker jag. Ta saker i deras närmiljö.  

Kitt - mellanstadiet  

 

På gymnasiet valde lärarna att knyta an till verkligheten ur ett vidare och större perspektiv. 

Lärarna menade att genom exemplifiering som skedde både ur elevernas vardag men även ur 

hur världen ser ut på andra sidan jorden så skapades en motivation hos eleverna då de kunde 

koppla sin nya kunskap med omvärlden. Att knyta an undervisningen till verkligheten var även 

något som lärarna uppfattade att eleverna uppskattade.  

 

Det ska vara meningsfullt eller anknutet till någon slags verklighet, absolut, 

helst aktuell verklighet. Det tycker jag är jätteviktigt.  

Elmi - gymnasiet  
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5.3.3 Variation och tydlighet 

Varierande metodik gällande undervisning var en faktor som samtliga lärare som deltog i 

studien menade var värdefullt i arbetet med motivation. En varierad undervisning med inslag av 

olika typer av arbetsområden och arbetssätt menade samtliga lärare kunde öka eller förhöja 

elevers intresse samt att lärandesituationen blev lustfylld.  

 

Sen tycker jag också att det är viktigt med variation och att dom ska känna 

att nu arbetade vi med det sättet förra gången, nu arbetar vi på ett annat 

sätt, dels för att det ska bli roligt men också att dom upplever att 

arbetssättet är varierat och att dom har möjlighet på olika sätt visa vad 

dom kan, visa olika sidor av sig [...]  

Elmi - gymnasiet 

 

Något som endast påpekades av de intervjuade gymnasielärarna var vikten av instruktioner och 

tydlighet med vad det är man strävar efter när det kom till elevers motivation. Genom att ge 

tydliga ramar för vad som förväntades av en elev eller vilka mål som det strävades efter inom ett 

arbetsområde menade de intervjuade gymnasielärarna har en positiv effekt för elevers 

motivation.  Att ej ge dessa tydliga instruktioner och ramar ansågs kunna sänka elevers 

motivation.  

  

Det här låter ju nästan helt sjukt att säga men en del lärare leker gömma 

nyckeln med sina elever. Dom säger inte ens en gång om det är fågel fisk 

eller mittemellan utan dom säger bara gå ut och sök. 

 Tintin - gymnasiet 

 

5.4 Betyg 

Lärare som undervisade på mellanstadiet talade om en förändring i hur drivna elever är av betyg 

i och med den nya betygsreformen. Dock var detta dubbelsidigt och de ställde sig kritiska till att 

införa betyg tidigt i skolgången. Deltagande lärare verksamma på mellanstadiet upplevde att 

elever har blivit mer medvetna om sin studiesituation sedan införandet av betyg. Exempelvis 

uppsöker dessa elever lärare för att fråga hur de ska fortsätta sitt vidare arbete för att uppnå ett 
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visst betyg. Den problematiken som finns med betyg i tidig ålder menade lärarna på 

mellanstadiet var att de upplevde att måttet på arbetsinsatsen inte togs med i beräkningen. En 

elev kunde slita och arbeta flitigt hela terminen men ändå inte uppnå kunskapskraven för 

betyget E enligt utsatta krav. Detta faktum ansåg de intervjuade lärarna verksamma på 

mellanstadiet blev bekymmersamt och kunde leda till ett stjälpande snarare än hjälpande av 

elever. 

 

[...] dom kan komma med frågan, hur ska jag göra för att höja mitt betyg i matte 

till exempel, hur ska jag nå de här betygen. Och då tycker jag att man, då är 

betygen bra om en elev har kommit så långt. Men sen finns det de här som man, 

har hela tiden gjort sitt bästa men når liksom inte hela vägen fram, av olika 

anledningar, som blir helt knäckta. Som blir stressade, som inte tycker det är kul 

att gå till skolan längre för att dom känner sådan press. 

Kitt - mellanstadiet 

 

Betyg påtalades främst av gymnasielärarna som ett verktyg med positiv inverkan på elevers 

motivation. Betyg i gymnasiet kunde användas för att stimulera och locka elever till att arbeta 

med uppgifter motiverat. Dessa lärare påtalade fördelar med det nya betygssystemet som 

infördes i och med den nya skolreformen år 2011. Den stora fördelen med detta betygssystem 

enligt deltagande gymnasielärare ansågs vara att kunskapskraven inom ämnet testades flera 

gånger och att betyget därigenom successivt eventuellt flyttades framåt, att det gick att följa en 

utveckling. 

 

Men idag pratar vi liksom om att det är ju bra om du har F i början av kursen för 

då har vi mycket att göra tillsammans. Och kan vi successivt flytta den här, det 

är liksom som en liten kylskåpsmagnet som vi flyttar framåt åt höger och åt dom 

högre betygen, sen får vi se hur långt du når när vi är i mål va. Det tror jag 

bibehåller viljan att lära sig mer, att utveckla det man är svag på eller det man är 

duktig på, i relation till vad man kan. 

Tintin - gymnasiet 
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5.5 Belöningar  

En av de främsta formerna av belöning som användes av samtliga intervjuade lärarna var 

beröm. Det påpekades att det viktigaste med beröm var att den är specifik, ärlig och helst 

individuell. Denna form av beröm skedde oftast per automatik av samtliga lärare och de 

påpekade att det var även då som berömmet uppfattades som äkta av eleven. 

 

[...] men sen så får det inte bli för mycket, för då blir det bara löjligt av det, jaha 

beröm beröm beröm [...]  

Vide - mellanstadiet 

 

Somliga lärare, verksamma på både mellanstadiet och gymnasiet, påpekade att det var svårt med 

verbalt beröm. Dessa lärare menade att de använde sig av verbalt beröm men inte trodde sig 

använda det i den utsträckning de önskade i praktiken. De ansåg sig vara dåliga på att ge verbalt 

beröm och att det var något de därför aktivt försökte arbeta med.   

 

Samtliga intervjuade gymnasielärare talade om feedback, både skriftlig och verbal, som ett 

verktyg för att berömma och motivera sina elever. Dessa lärare menade att genom en väl 

fungerande kommunikation mellan elev och lärare kunde läraren påverka sina elever till att 

utvecklas och höja sina prestationer. Gymnasielärarna påpekade att även feedback måste vara 

individuell och ges på rätt nivå, där eleven befinner sig prestationsmässigt för tillfället. Denna 

feedback kunde, enligt gymnasielärarna, ske på olika sätt och olika platser. De menade att den 

likväl kunde ske mer informellt i korridoren som skriftligt i samband med en examination.  

 

[...] väldigt viktigt att vi ger nån storts feedback på rätt nivå. Och då ska 

inte feedbacken va på A-nivå om du ligger på E.  

Tintin - gymnasiet 

 

5.6 Belöningssystem 

Av de lärare som intervjuades var det endast de lärare verksamma på mellanstadiet som 

stundtals använde sig av belöningssystem. Dessa lärare var eniga om att belöningssystem, 

såsom guldstjärnor eller makaroner i en burk, var effektiva men endast under en kortare period 



32 
 

och i vissa grupper. De menade att eleverna uppskattade dessa belöningssystem eftersom det 

blev väldigt påtagligt när eleven eller klassen fick belöning men i takt med att intresset avtog så 

avtog även effekten av systemet. De intervjuade mellanstadielärarna påpekade även att trots om 

belöningssystem fungerade för stunden fungerade beröm bättre som motivation i längden. 

 

Den belöningen blir väldigt påtaglig, men jag kan säga att den håller bara en 

viss period sen skiter väl ungarna i just makaronerna men just den muntliga 

belöningen att få beröm och sånt, det håller mycket mycket längre. 

Charlie - mellanstadiet 

 

5.7 Bestraffningar och konsekvenser 

När det gällde användandet av bestraffningar och konsekvenser i sin undervisning var de 

intervjuade lärarna splittrade. Det stora flertalet av lärarna ansåg att bestraffningar inte leder till 

något positivt och att dessa lärare därför inte använde sig av bestraffningar men att regler och 

struktur välkomnades.  

 

Jag tror inte det kanske gynnar egentligen lärandet något nämnvärt. Däremot så 

måste vi ha någon sorts ordning i skolan [...]  

Tintin - gymnasiet 

 

De lärare i studien som var negativt inställda till bestraffningar menade även att detta var kopplat 

till rädsla. De menade att eleverna eventuellt lär sig att bli rädda för läraren och att detta inte har 

någon positiv inverkan på varken motivation eller lärande.  

 

Alltså, jag tycker inte att det är någon god idé därför att det leder inte till att lära 

sig något, ja dom blir rädda för mig men är det det dom ska lära sig? 

Charlie - mellanstadiet 

 

Deltagande lärare verksamma på mellanstadiet menade att det måste finnas konsekvenser för 

beteenden och att det i dessa fall handlar om ett val som eleven gör. Alltså att eleven bör vara 

medveten om vägen denne väljer att ta och konsekvensen av valet.  
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Dom har ju ett val, antingen gör dom det nu eller sen. Alltså om man inte är 

motiverad under lektionen då får man va motiverad när dom andra har rast.  

Kitt - mellanstadiet 

 

Endast en av de intervjuade gymnasielärarna använde sig vid enstaka tillfällen utav någon form 

av bestraffning i sin undervisning. Samtliga gymnasielärare uttryckte stundtals en maktlöshet 

när det gällde exempelvis elevernas frånvaro. De menade att de stod handfallna vid sådana 

situationer och upplevde att de inte hade något att sätta emot eller verktyg att använda.  

 

[...] jag tänker på alltså frånvaro och sånt där, vi är ju tandlösa tigrar, nu börjar 

man med indragna studiebidrag, alltihop det där om man är borta för mycket 

och så här men vad kan hända?  

Lo - gymnasiet 

 

5.8 Relationer 

Relationsbygge mellan lärare och elev framhölls av samtliga lärare som en av de absolut 

viktigaste faktorerna för att kunna skapa och underhålla motivation hos elever. Det framhölls 

som viktigt att skapa goda relationer på både gruppnivå samt individnivå, företrädesvis på 

gruppnivå för att kunna framkalla en positivt smittande atmosfär i skolan och därigenom kunna 

påverka elevers motivation.  

 

Det är en av delarna som krävs för att, man måste skapa en relation med sina 

elever, det behöver kanske inte vara en personlig relation till individen, det kan 

bli det på sikt men inte från början, men man måste skapa en bra relation till 

gruppen från början för att få med sig gruppen, sen kan man börja jobba, när 

man har lärt känna dom och vet lite mer att den gör si och den vill så, då kan 

man lite mer individanpassa men det är gruppen som är viktig från början. 

Alex - gymnasiet 

 

Relationer, bortsett från relationen mellan lärare och elev, till omgivningen ansågs även vara 

faktorer som kunde ha betydelse för elevers egen motivation. Detta var något som uppfattades 

av både mellanstadie- och gymnasielärarna som deltog i studien. 
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Sen finns det självklart att elever blir motiverade av att det finns människor 

bakom dom som motiverar dom, föräldrar förslagsvis, men också kanske 

kompisgäng där man drar varandra i något sorts socialt samvaro i skolan hittar 

en grupp där man identifierar sig med framgång i skolan, och hamnar i något 

motiverat gäng eller vad man kan kalla det för. 

Tintin - gymnasiet 

 

Den goda relationen till elever speglades också ur ett annat perspektiv vad gäller motivation. 

Samtliga lärare menade att via en god relation skapas förutsättningar för att kunna ge konkret 

feedback och beröm, att veta vilka knappar dessa kan trycka på för att coacha eller vägleda 

elever i deras arbete samt att kunna bedriva en interaktiv, varierande, lustfylld samt intressant 

undervisning. 

 

Jag tror att det märks på eleverna också, jag är inne på relationer igen för att om 

eleverna märker att jag vill va i klassrummet att jag tycker om mina ämnen så 

smittar det, det är jag helt övertygad om. 

Kitt - mellanstadiet 

 

Att relationer genomsyrar hela skolans värld stod klart enligt samtliga lärare som intervjuades 

och vikten av att ha och skapa relationer till sina elever har påpekats genom hela studien. En 

grundläggande tanke hos samtliga lärare som deltog i intervjuerna var att relationer möjliggör 

för användandet av tidigare presenterade resultat såsom olika strategier eller verktyg för 

motivation. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat i relation till litteratur.  Dessa diskussioner är 

presenterade och kategoriserade efter studiens frågeställningar. Vidare förklarning för hur 

diskussionen är organiserad återfinns vid respektive frågeställning.  

 

6.1 Vilken syn har lärare på elevers motivation? 

I detta avsnitt diskuteras resultatet kring de intervjuade lärarnas syn på vad som kännetecknar en 

motiverad respektive omotiverad elev samt vems ansvar motivationen är i relation till 

litteraturen. De intervjuade lärarnas syn på detta diskuteras både utifrån hur den skiljer sig åt 

mellan ålder på eleverna och hur den är överensstämmande oavsett ålder på eleverna.  

 

6.1.1 Motiverade och omotiverade elever 

En motiverad elev beskrevs av de intervjuade lärarna som en elev som visar intresse, antingen 

för ämnet ifråga eller för skolgången i sin helhet. Andra kännetecken som intervjuade lärare 

ansåg beskriva en motiverad elev var att denne visade vilja till att utvecklas genom att delta i 

diskussioner samt att vara frågvis. De olika definitionerna av motivation som beskrivits tidigare 

(Madsen (i Ahl, 2004); Schunk m.fl., 2008; Nationalencyklopedin, 2013b) kan sammanfattas 

som inre processer, olika former av inre motivationsdrivande faktorer. Dessa definitioner 

stämmer väl överens med de intervjuade lärarnas bild om hur de uppfattade en motiverad elev, 

att det alltså fanns ett inre driv och intresse hos eleven. 

 

Det fanns även skillnader i lärarnas uppfattning av en motiverad elev beroende på dess ålder. 

Bland gymnasielärarna användes ord som villighet till arbete och bland mellanstadielärarna ord 

som glad, positiv, lustfull och pigg. Samtliga av dessa beskrivningar tyder även de på att eleven 

drivs av inre motivation (Jenner, 2004; Lundgren & Lökholm, 2006).  

 

En omotiverad elev beskrevs som en elev som visade ett ointresse för skolan enligt samtliga 

lärare som deltog i studien. Trots denna samstämmighet fanns det även skillnader när det kom 

till uppfattningen om en omotiverad elev bland lärarna som deltog i studien. 

Mellanstadielärarna talade om en elev som var svårarbetad och att lusten till att lära saknades 
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vilket kan liknas med att den inre drivkraften saknas. Gymnasielärarna menade att en 

omotiverad elev var en elev med hög frånvaro. Denna uppfattning kan liknas med en elev som 

är oförmögen att agera (Lundgren & Lökholm, 2006), som inte orkar eller kan ta sig till skolan 

beroende på avsaknad av motivation.  

6.1.2 Ansvar för motivation 

Resultatet i denna studie visar att de deltagande lärarna från mellanstadiet inte förväntade sig att 

elever skulle vara motiverade i skolan. Anledningar till detta menade de intervjuade lärarna var 

att elever i dessa årskurser ibland kunde upplevas som ofokuserade. Störningsmoment som 

tankspriddhet, vad som hänt på rasten eller i hemmet innan skolan, ansågs som moment som 

elever prioriterade att tänka på och därmed vara mer motiverad till att hitta lösningar på dessa 

problem än att vara motiverad till skolarbete. Det faktum att motivation kan vara riktat mot 

olika mål, som resultatet ovan visar, stöds av Stipek (2002), Jenner (2004) samt Lundgren och 

Lökholm (2006) som påpekar att elever kan vara lika motiverade trots att målet som vill uppnås 

kan vara olika. Därför menade dessa lärare att det var deras uppgift att skapa motivation och 

viljan att lära hos sina elever eftersom att hitta och bibehålla den egna motivationen för 

skolarbete ansågs vara av stor betydelse för framgång. Till skillnad från mellanstadielärarna 

menade gymnasielärarna som deltog i studien att de förutsatte att elever skulle vara motiverade 

när de var i skolan, detta för att gymnasieskolan inte är ett obligatorium. Dock menade 

gymnasielärarna att denna förutsättning är högst teoretisk och i praktiken annorlunda och att 

även dessa lärare jobbade med motivation i klassrummet på liknande sätt som 

mellanstadielärarna.  I relation till skillnader mellan gymnasie – och mellanstadielärarnas 

åsikter om huruvida de förväntade sig motiverade elever eller ej blir attributionsteorin 

intressant. Attributionsteorin behandlar aspekter av förväntan (Jenner, 2004; Schunk m.fl., 

2008).  Då det är konstaterat att tillskrivelser såsom attributioner har en effekt på motivation 

(Jenner, 2004; Schunk m.fl., 2008) kan det tänkas att det torde vara stora skillnader mellan hur 

lärare uppfattar motivationen hos sina elever på mellanstadiet och gymnasiet, vilket resultatet i 

denna studie inte stödjer. Gymnasielärarna beskrev att praktiken skiljde sig från teorin. De 

förväntade i teorin att deras elever skulle vara motiverade men i praktiken säger deras erfarenhet 

motsatsen. I och med att samtliga lärares uppfattning var att de var på deras bord ansvaret för 

motivation låg kan det antas att samtliga lärare gör tillskrivelser angående motivation på elever 
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oavsett ålder, trots skillnad mellan hur lärare angav sin teoretiska uppfattning om motivation. 

Det vill säga att gymnasielärarnas uppfattning om att elever bör vara motiverade i skolan inte 

stämde i praktiken då nya tillskrivelser mest troligt sker i mötet med eleverna i fråga.   

 

I relation till litteratur benämns två typer av motivation, inre och yttre (Stipek, 2002; Jenner, 

2004; Imsen, 2006; Lundgren & Lökholm, 2006; Schunk m.fl., 2008). Inre motivation kommer 

inifrån människan (Stipek, 2002) och styrs av känslor (Lundgren & Lökholm, 2006). Den yttre 

motivationen liknas med påverkningar som kommer utifrån människan (Jenner, 2004) och 

motiverar handlingar mot olika riktningar (Imsen, 2006; Lundgren & Lökholm, 2006). Lärarnas 

svar angående motivation i relation till ansvar går att relatera till inre och yttre motivation. På 

gymnasiet förutsatte de lärare som deltog i studien i teorin att eleverna skulle vara drivna av en 

inre motivation. I praktiken skedde själva motivationsarbetet riktat mot dessa elever genom 

yttre motivationsfaktorer. I mellanstadiet hade lärarna inte någon uttalad förväntan om inre 

motivation då dessa upplevde att elever allt som oftast blev påverkade av yttre 

motivationsfaktorer som störde den inre motivationen för skolarbetet. Motivationsarbetet i 

mellanstadiet skedde även det genom yttre motivationsfaktorer från lärarens sida.  

Förhoppningen från samtliga lärare, oavsett ålder på elever, var att kunna stimulera deras inre 

motivation genom dessa yttre faktorer. Att yttre motivationsfaktorer kan fungera som en länk 

till och förhoppningsvis ett skapande av inre motivation stämmer överens med Dreikurs (i 

Stensmo, 2000) tankar. 

 

Trots vissa skillnader mellan de olika stadierna var samtliga lärare av åsikten att elevens egen 

roll gällande motivation var central. Elevers egen motivation ansågs vara av stor betydelse för 

framgång i skolan då lärares ståndpunkt var att det ej går att tvinga någon till lärande. Det de 

lärare som deltog i studien kan tänkas mena med elevers egen motivation kan liknas vid en inre 

motivation, alltså att det finns en inre drivkraft hos elever, vilket även är den typ av motivation 

som anses vara av värde för denne (Ahl, 2004; Imsen, 2006).  
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6.2 Vilka strategier använder lärare för att motivera sina elever? 

I detta avsnitt diskuteras de intervjuade lärarnas motivationsstrategier i relation till litteraturen. 

Strategierna som diskuteras nedan används av samtliga intervjuade lärare oavsett ålder på 

eleverna. Dessa strategier kan ses som generella och icke åldersbundna.  

 

6.2.1 Undervisningsbundna strategier 

Nedan diskuteras de intervjuade lärarnas motivationsstrategier som samtliga användes sig av 

vid utformandet av undervisningen i relation till litteratur. Dessa strategier är (1) elevers 

delaktighet, (2) verklighetsanknuten undervisning samt (3) variation. 

6.2.1.1 Elevers delaktighet 

Enligt Skollagen kap. 4, 9 § (SFS 2010:800) samt enligt läroplanerna (Skolverket, 2011b; 

Skolverket 2011a) för grundskolan och gymnasiet ska elever ha inflytande över sin utbildning 

vilket innebär att de ska involveras i utformning och till viss del innehåll av undervisningen. I 

tidigare presenterat resultat menade samtliga lärare som deltog i studien att elevdelaktigt var en 

del av deras vardag rörande sin undervisning. Lärarna menade att elevers delaktighet var 

sammankopplat med vilken grad av motivation dessa känner, vilket ligger i linje med Stipeks 

(2002) resonemang. Författaren framhåller att elever kan tappa den inre motivationen om 

valmöjligheter saknas, alltså när något blir till ett måste (Stipek, 2002).  

 

Resultatet av denna studie visar även att lärarna som deltog ansåg att det var viktigt att elever 

hade möjlighet till delaktighet och, som en lärare beskrev, att det inte får vara någon form av 

skendemokrati där elever invaggas att tro att de har varit delaktiga i bestämmande av innehåll 

eller form. Samtliga lärare menade att möjligheten till delaktighet var en viktig faktor för 

elevers motivation och om denna möjlighet togs bort så skulle eleverna inte vara lika 

motiverade till att delta i undervisningen. Just detta, vikten av att känna sig ansvarig för sina val 

anses vara en motivationsfaktor för den inre motivationen enligt Stipek (2002) samt Schunk 

med flera (2008). 

 

Trots att samtliga lärare som deltog i studien menade att delaktighet från elevers sida är en 

viktig faktor, påpekade de att det i slutänden var deras ansvar att kursens centrala innehåll 
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belystes och att eleverna fick rätt kunskaper med sig. De intervjuade lärarna menade att det 

måste finnas vissa yttre ramar för eleverna att förhålla sig till gällande deras delaktighet i 

undervisningens innehåll och utformning. Deci och Ryan (2002) menar att elevers möjlighet till 

påverkan inte går att likställa med självständighet eller att vara oberoende av andra. 

Utformningen av undervisningen bör därför ske i ett samarbete mellan lärare och elever, där 

läraren agerar stöttande och vägledande (Reeve, 2002). Detta samarbete menar även de 

intervjuade lärarna var viktigt att utnyttja då elever ofta har nya och bra idéer gällande 

exempelvis undervisningsformer. Reeve (2002) konstaterar att det är i detta samspel mellan elev 

och lärare som en högre inre motivation kan uppnås.  

 

Imsen (2006) menar att förmågan till elevers delaktighet ökar med åldern, något som Skolverket 

(2011b) håller med om då läroplanen för grundskolan säger att elevers inflytande ska öka med 

åldern. Detta var inget som noterades under denna studie då samtliga lärare som deltog talade 

om delaktighet oberoende av ålder på elever.  

 

6.2.1.2 Verklighetsanknuten undervisning 

Det är konstaterat att om eleven inte känner någon anledning med skolan, att eleven inte ser 

relevansen med sin utbildning, så är inte heller eleven motiverad till att lära (Imsen, 2006; 

Hedin, 2011). Detta visar även resultatet i denna studie då samtliga lärare som deltog menade 

att om inte undervisningen knyts an till verkligheten så upplevde de att eleverna var mindre 

motiverade. De intervjuade lärarna menade att undervisningen blev mer intressant och 

motiverande för eleverna om denna exemplifieras i deras vardag. Att visa hur de nya 

kunskaperna kan relateras till världen utanför skolan är ett viktigt verktyg för att visa relevansen 

för eleverna som dessutom kan bidra till att en inre motivation bildas (McMillan, 2007) vilken 

är mest givande för eleven i längden (Ahl, 2004; Imsen, 2006). 

 

6.2.1.3 Variation 

I de olika läroplanerna står det tydligt att läraren ska variera undervisningen både när det gäller 

arbetssätt och arbetsform (Skolverket 2011a; Skolverket 2011b). Även om det inte anges varför 

det är viktigt i just läroplanerna visar forskning att motivation förutsätter variation (Hedin, 

2011; Szklarski, 2011). De intervjuade lärarna bekräftade detta då samtliga menade att en 
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varierande undervisning ökade elevers intresse och motivation och att variation i sin 

undervisning var därför något som de använde sig utav dagligen. Forskning visar även att en 

lärare som är flexibel och har varierande undervisning är en förutsättning för att eleven ska 

kunna utveckla en inre motivation (Reeve, 2002) vilket är den mest givande formen av 

motivation för eleven i längden (Ahl, 2004; Imsen, 2006). Genom att de intervjuade lärarna 

arbetar på detta sätt kan det anses att de därmed hjälper sina elever att utveckla en inre 

motivation. 

 

6.2.2 Verbala strategier  

Samtliga lärare som deltog i studien var eniga om att beröm var en av de främsta formerna av 

belöningar som de använde sig utav i sitt arbete för att motivera sina elever. De deltagande 

lärarna menade även att berömmet skulle vara ärligt, individuellt och specifikt för att verka 

motiverande för eleven. Vikten av att beröm ska vara ärligt och situationsbundet för att eleven 

inte ska uppfatta berömmet som förlöjligande och få motsatt effekt påpekas i stor utsträckning 

(Stipek, 2002; Imsen, 2006; Lundgren & Lökholm, 2006; Schunk m.fl., 2008) och därmed 

stärks lärarnas resonemang.   

 

Somliga av lärarna som deltog i studien, från både mellanstadiet och gymnasiet, menade även 

att de upplevde det som svårt att berömma sina elever, att de inte berömde i den utsträckningen 

de önskade. Detta personlighetsdrag hos lärarna kan påverka elevernas motivation negativt då 

beröm har en positiv effekt på motivationen och sambandet mellan dessa två, beröm och 

motivation, är påvisat (Stipek, 2002; Lundgren & Lökholm, 2006; McMillan, 2007; Schunk 

m.fl., 2008).  

 

6.2.3 Relationsbundna strategier 

Lärarna som deltog i studien menade att den absolut viktigaste faktorn i deras motivationsarbete 

var att skapa goda relationer till sina elever, både på gruppnivå och individnivå. Jenner (2004) 

menar att läraryrket medför en maktposition gentemot eleverna i skolan och av denna anledning 

är det lärarens uppgift att skapa relationer till sina elever, inte det motsatta.   

 



41 
 

I denna studies resultat presenteras läraren som det goda föredömet som en viktig aspekt 

gällande motivering av elever. Detta resonemang fördes av samtliga lärare som deltog, där dessa 

förtäljde att genom att vara ett gott föredöme såsom att visa elever att undervisningsmomentet 

är roligt, intressant och viktigt smittade denna energi av sig. Samtliga lärare menade att detta 

var nära sammankopplat med relationen till elever. Stukát (1995) menar att om det har skapats 

en god relation till eleverna är det mer lättsamt att skapa intressanta och varierande 

undervisningsmoment.   

 

Att engagemang smittar av sig, sprider sig som ringar på vatten, var samtliga lärare deltagande i 

studien överens om. Det kan antas att genom att visa engagemang i klassrummet bemöter lärare 

elever på ett positivt sätt och därmed blir även deras förväntningar på elever positiva. Detta kan 

härledas till teorin om attributioner. Denna teori behandlar aspekter av förväntan vid bemötande 

av människor (Jenner, 2004). När människor möts skapas förväntningar medvetet och 

omedvetet på personen i fråga. Därför är teorin om attributioner en viktig aspekt vid 

motivationsarbete då det i mötet med andra individer sker en tillskrivelse av olika attribut. Det 

som är av relevans i skolans värld är att dessa tillskrivelser kan vara stereotypa och genom 

denna tillskrivelse läggs en förväntan på ett beteende och motivation av läraren på 

eleven(Stipek, 2002; Jenner, 2004; Schunk m.fl., 2008). Viktigt som lärare är att förhålla sig till 

denna teori då risken för att göra fel tillskrivelse är stor och detta kan då resultera i att eleven 

uppfattar den felaktiga förväntningen och försöker därefter uppfylla denna (Stipek, 2002; 

Jenner, 2004). Alltså kan de intervjuade lärarnas resonemang om att vara det goda föredömet 

relateras till attributionsteorin, genom att avspegla en positivism som sprider sig till eleverna 

skapas förväntningar som förhoppningsvis inte är stereotypa och felaktiga.  

 

Studiens resultat visar att det inte bara handlar om relationen mellan lärare och elev, utan att 

även andra relationer som eleven ingår i är av betydelse för dennes motivation. Det kan handla 

om olika umgängeskretsar och dess normer samt föräldrars förväntan. För att försöka förklara 

komplexiteten mellan relationer och förväntan i samband med motivation kan Jenners (2004) 

resonemang gällande motivation appliceras, det vill säga att motivation inte är en egenskap en 

individ besitter utan är en följd av tidigare erfarenheter och det bemötande denne får av 

omgivningen.  
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Resultatet av denna studie skildrar även relationer i ett vidare perspektiv. De intervjuade lärarna 

menade att verktyg som är viktiga inom skolans värld såsom givande av återkoppling och 

beröm, att bedriva undervisning som är lustfylld, varierande, intressant och interaktiv samt att 

veta vilka knappar som behövs tryckas på för att vägleda och stötta elever var beroende av hur 

relationen mellan lärare och elev ser ut och fungerar. Detta kan styrkas genom Reeves (2002) 

resonemang om att elever behöver stöttning för att kunna skapa en inre motivation. Vikten av 

att elever blir sedda och att läraren visar tillit till dem betonas av Jenner (2004) samt Högdin 

(2007) vilket resultatet av denna studie också visar. 

 

Att deltagande lärare såg sig själva som ansvariga för att skapa och underhålla motivation hos 

elever var tydligt sammankopplat med att ha en god relation till sina elever. Intervjuade lärares 

tankar och åsikter ligger i linje med litteratur kring detta faktum. Imsen (2006), Schunk med 

flera (2008), Hedin (2011) samt Szklarski (2011) styrker detta och slår fast att lärarens stöd och 

kompetens ses som en av de viktigaste faktorerna för elevers motivation. Tidigare forskning 

utförd av Högdin (2007) visar att en kompetent lärare är den som kan skapa goda relationer som 

främjar lärande genom motivationshöjande undervisning. Lärarens roll och skapandet av en god 

relation är nära sammankopplat enligt deltagande lärare. Om en god relation uteblir, blir 

lärarens uppgift att motivera eller bibehålla en elevs motivation mycket mer mödosam enligt 

denna studie.  
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 6.3 Hur skiljer sig lärares motivationsstrategier mellan ålder på elever? 

I detta avsnitt diskuteras skillnader mellan de intervjuade lärarnas motivationsstrategier i 

relation till litteratur. Strategierna som diskuteras nedan skiljer sig åt beroende av ålder på 

eleverna, alltså hur de intervjuade lärarna arbetar olika baserat på elevers ålder.  

 

6.3.1 Undervisningsbundna strategier 

Nedan diskuteras de undervisningsbundna strategier som de intervjuade lärarna använde sig av 

vid utformningen av undervisningen. Dessa strategier är (1) verklighetsanknuten undervisning, 

(2) tydlighet samt (3) bedömning och används baserat på elevers ålder av de lärare som deltog i 

studien, alltså hur dessa skiljer sig åt baserat på elevers ålder.  

 

6.3.1.1  Verklighetsanknuten undervisning 

Som tidigare diskuterat visar både forskning och denna studie att om undervisning relateras till 

elevernas verklighet samt att dessa känner en relevans av kunskapen kan motivation skapas 

(Imsen, 2006; McMillan, 2007; Hedin, 2011). Skillnaden som denna studie visar är hur denna 

relevans och anknytning till världen utanför skolans fyra väggar görs. Gymnasielärarna som 

deltog i studien menade nämligen att de inte endast relaterar till elevernas vardag, vilket de 

deltagande mellanstadielärarna gjorde, utan även till världens verklighet sett ur ett större 

perspektiv. Hur en lärare bör relatera elevernas nya kunskaper till verkligheten säger forskning 

inget om. Det viktigaste är att eleven känner en användbarhet av de nya kunskaperna inom en 

snar framtid eller för senare i livet för att elevens motivation ska öka (Szklarski, 2011). Att 

lärarna på gymnasiet relaterade sin undervisning till en större verklighet än mellanstadielärarna 

har sannolikt med elevernas ålder att göra. På mellanstadiet kan elever eventuellt ha svårare att 

relatera sin nya kunskap till vad som händer exempelvis på andra sidan jorden jämfört med 

elever på gymnasiet.  

 

6.3.1.2 Tydlighet 

Något endast de deltagande gymnasielärarna påpekade under intervjuerna var hur viktigt det var 

med tydlighet från lärarens sida när det kom till kommunikation och instruktion i relation till 

motivation. Fuglestad (1999) påpekar vikten av detta och menar att det är lärarens uppgift att 



44 
 

formulera sig så att eleven förstår. Vidare menar Lindström och Pennlert (2006) att det är 

lärarens uppgift att ge eleverna tydliga instruktioner om vad arbetsområdet ska behandla och 

hur det ska utföras. De intervjuade gymnasielärarna för denna studie påpekade också vikten av 

att ge eleverna tydliga ramar att hålla sig inom och att inom dessa ramar vara tydlig med vad 

som förväntades av eleverna. Dessa lärare menade att detta hade en positiv effekt på elevers 

motivation. Att som elev sträva efter ett medvetet mål anses vara motiverande (Jenner, 2004). 

En av de intervjuade gymnasielärarna påpekade hur fel det kan bli när lärare “leker gömma 

nyckeln” med eleverna då de famlar i blindo och inte vet vad som förväntas av dem. Att som 

lärare ha en tydlig och välfungerande kommunikation med sina elever är väsentligt för att 

eleverna ska kunna sträva efter ett synligt mål som i sin tur motiverar enligt denna studie. Boyle 

och Lauchlan (2010) menar att den främsta kommunikationen som sker mellan lärare och elev 

är just instruktioner och att det därför är av stor vikt att dessa är tydliga för att kunna öka elevers 

möjlighet till lärande. Det kan anses att motivation och möjlighet till lärande är sammankopplat, 

om en instruktion är otydlig kan detta leda till att eleven därmed ej känner sig motiverad till att 

utföra uppgiften.  

 

6.3.1.3 Bedömning 

I resultatet av denna studie använder lärarna som deltog det engelska ordet feedback frekvent. 

Den svenska översättningen för ordet feedback är återkoppling, vilket är den term som används 

i detta avsnitt.    

 

Betyg som ett verktyg för motivation pekades främst ut av gymnasielärarna som deltog i denna 

studie. Dessa menade även att det nya betygssystemet, i och med skolreformen år 2011, var mer 

fördelaktigt för eleverna. Det nya betygssystemet är mer processinriktat där det går att följa en 

utveckling då samma kunskapskrav testas flera gånger under kursen enligt de intervjuade 

gymnasielärarna. I och med detta lämnas mer utrymme för återkoppling, både muntlig och 

skriftlig, på elevers arbete där samtliga gymnasielärare påpekade att denna återkoppling måste 

vara ärlig och nivåanpassad. Szklarski (2011) menar att en viktig faktor för motivation är just 

denna att eleven kan se sina egna framsteg, att det sker en utveckling som går att följa. Även 

resonemanget om att återkoppling ska vara ärlig och nivåanpassad går att stödja i forskning då 

McMillan (2007) framhåller att givande av återkoppling måste vara informativ och konstruktivå 
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för att den ska vara givande, för att eleven ska kunna dra nytta av den samt för att återkoppling 

ska verka motiverande. Imsen (1999) klargör vad formativ bedömning är genom att påvisa att 

det är när hela inlärningsprocessen bedöms kontinuerligt och återkopplas under arbetets gång. 

Detta är alltså något som gymnasielärare som deltog i studien fann vara motivationshöjande för 

elever och ett eftersträvansvärt sätt att arbeta på samt bedöma genom.  

 

Mellanstadielärarna som deltog i studien menade att de befann sig i en annan sits där betyg 

nyligen införts i årskurs sex. Dessa lärare delgav att i och med att betyg nu sätts i årskurs sex 

har en förändring skett och elever upplevdes vara mer insatta i vad de behöver göra för att 

uppnå vissa betyg. Dock ansåg samtliga mellanstadielärare att frågan om betyg var tudelad. 

Risken, menade dessa, var att det blev ett allt för stort fokus på prestation istället för 

lärandeprocessen och att betyg antigen hjälpte eller stjälpte elever samt att betyg ansågs bli en 

stressfaktor. Stipek (2002) redogör för två olika typer av mål, prestations samt lärandemålet. 

Prestationsmålet fokuserar på utförd prestation medan lärandemålet fokuserar på processen. 

Jenner (2004) menar precis som de deltagande lärarna att lärandemålet är det eftersträvansvärda 

då det leder till en ökad inre motivation.  

 

De deltagande mellanstadielärarnas bestämda delade åsikt var att betyg ej bör förkomma lägre 

ner i åldrarna än just årskurs sex av tidigare nämnda anledningar. Syftet med bedömning är att 

elever ska kunna lära av den (Imsen, 1999). Vidare påpekar denne författare, i likhet med 

deltagande mellanstadielärare, att all bedömning inte är motiverande utan att det avgörs av hur 

den ges. Faktorn om framgång är av vikt här, positiv återkoppling eller bedömning ger positiva 

effekter på elevers motivation i kontrast mot mindre positiv sådan som istället kan verka 

negativt vad bekommer elevers motivation (Imsen, 1999). Skillnaden mellan formativ och 

summativ bedömning kan vara värd att peka på i det här fallet. Det kan antas att lärare i 

mellanstadiet hyste en rädsla för att bedömningen skulle uppfattas som alltför summativ, alltså 

att bedöma slutprodukten istället för hela processen, vilket då kan kopplas till Imsens (1999) 

resonemang om faktor av framgång som lätt kan undgås om bedömningen blir av det 

summativa slaget snarare än av det formativa slaget.  
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Vad gäller betyg i lägre åldrar, som intervjuade mellanstadielärare ställde sig frågande till och 

emot, menar Stipek (2002) att det finns risker med detta då elever i denna ålder anses vara för 

unga för att kunna utveckla en inre motivation med hjälp av betyg. Detta bekräftar de 

intervjuade mellanstadielärarnas tankar kring detta.  

6.3.2 Bestraffning och konsekvenser som motivationsstrategi 

Lärarna som deltog i denna studie visade sig vara splittrade gällande bestraffning. Denna 

tudelning bestod av att de deltagande lärarna överlag var emot bestraffning som metod då detta 

inte ansågs främja varken motivation eller lärande. Dessa uppfattningar överensstämmer med 

Stipeks (2002) forskning där det framkommer att de vanligaste metoderna som används vid låg 

motivation är någon form av belöning eller hot om bestraffning. Dock menar denne författare 

att det visat sig att dessa två metoder inte är kopplade till framgång utan risken är att de snarare 

skapar ett beroende hos eleven vilket i sin tur kan leda till en negativ påverkan och motivationen 

uteblir (Stipek, 2002) och att bestraffning eller hot om detta kan likställas med att sysselsätta 

elever på grund av rädsla (Imsen, 2006). Att rädsla inte har någon positiv inverkan på elevers 

motivation visar även denna studie då de lärare som deltog i studien menade att rädsla snarare 

har en negativ inverkan på elevers motivation.   

 

Somliga av mellanstadielärarna som deltog i studien valde att använda sig av konsekvenser 

snarare än bestraffningar i sitt motivationsarbete. Imsen (2006) menar att en obehaglig påföljd, 

en konsekvens av ett beteende, är en form av bestraffning. Dessa intervjuade mellanstadielärare 

menade att en konsekvens är följden av ett val en elev har möjlighet att göra, men om denna 

konsekvens ansågs vara en bestraffning var dessa lärare tveksamma till. Dock välkomnades 

regler och strukturer, detta främst betonat av deltagande gymnasielärare. Vägledning i handling 

är en faktor som spelar roll för elever i skolan, vilket användande av straff inte ger utan endast 

en notis om att ett beteende bör upphöra (Imsen, 2006). Konsekvenser samt regler och 

strukturer, vilka är yttre motivationsfaktorer (Lundgren & Lökholm, 2006), kan då betyda att 

om eleven har ett val blir detta en form av handledning om vad som är rätt eller fel och därmed 

inte en bestraffning i dess strikta mening. Denna handledning och eventuella konsekvenser är 

något gymnasielärare som deltog i studien menade att de inte kunde utföra då de uppfattade sig 
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själva som “tandlösa tigrar” som inte hade något att sätta emot vid eventuella situationer där de 

upplevde att konsekvenser var nödvändiga, exempelvis vid frånvaro.  

 

 

6.3.3 Belöningssystem som motivationsstrategi 

De intervjuade lärarna på mellanstadiet var de enda i studien som periodvis kunde använda sig 

utav belöningssystem. Dessa lärare menade att det endast var effektivt under en period och att 

elevernas intresse sedan försvann och därmed effekten av belöningssystemet. Detta stämmer 

överens med Stipeks (2002) syn på belöningssystem, att det önskvärda beteendet, i det här fallet 

en vilja och motivation att prestera, försvinner när belöningssystemet tas ur bruk. 

Belöningssystem är en form av yttre motivationsfaktor som ska användas med försiktighet då 

yttre faktorer kan ersätta den inre motivationen (Lundgren & Lökholm, 2006) som är den 

eftersträvansvärda (Ahl, 2004; Imsen, 2006).  

 

Yttre faktorer kan liknas vid yttre mål och därmed prestationsmålet inom målorientering 

(Jenner, 2004). Om en elev strävar efter ett prestationsmål, exempelvis belöning vid prestation, 

och uppnår detta kan resultat förbättras. Om prestationsmålet däremot inte uppnås, alltså att 

eleven inte får någon belöning då prestationen inte är uppnådd, riskerar detta att eleven kan 

känna sig misslyckad och i framtiden inte vågar utmana sig själv med nya nivåer av kunskap 

(Stipek, 2002; Schunk m.fl., 2008; Hedin, 2011). Belöningssystem och prestationsmål fungerar 

inte enligt resultatet av intervjuerna med lärarna i denna studie. Lärandemål och inre faktorer är 

däremot att föredra då dessa syftar på att skapa en inre motivation hos eleven som är bättre för 

denne i längden (Ahl, 2004; Jenner, 2004; Imsen, 2006).  

 

Det tydligaste avtrycket som behaviorismen lämnat inom motivationsteorier är just 

belöningssystem där stimulus och respons används för att ändra beteenden (Imsen, 2006). Värt 

att notera är att detta system och dess syn på belöningar endast finns kvar i lägre åldrar enligt 

denna studie. Det kan även konstateras att kognitivismens teorier om hur människans tanke 

påverkar individen och dess beteende och motivation (Imsen, 2006; Schunk m.fl., 2008) 

dominerar de intervjuade lärarnas arbete med motivation.  
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6.4 Egna slutsatser  

Området motivation är ansenligt och denna studie gör inte anspråk på att förklara områdets 

komplexitet. Utifrån studiens frågeställningar belyses endast en avgränsad del inom området 

motivation som bidrar med en fördjupad syn och förståelse kopplat till lärarens arbete i skolan. 

Studiens resultat åskådliggör strategier som kan appliceras gällande motivationsarbete i skolan. 

Dessa strategier kan förefalla som en lärares vardag och därför kan det anses att dessa strategier 

blir av ännu större vikt att ha god kännedom om vid yrkesutövandet.  

  

Utifrån resultatet i denna studie kan allmänna, men icke generaliserbara, slutsatser dras. Det står 

klart att de lärare som deltog i studien använder sig av yttre faktorer för att motivera sina elever.  

Dessa yttre faktorer kan identifieras som olika strategier lärarna använde för att öka sina elevers 

inre motivation. Denna typ av motivation visar denna studie är den eftersträvansvärda 

motivationen för eleven i längden enligt lärare som deltog i studien samt enligt behandlad 

litteratur.  

 

Denna studie har bidragit med att synliggöra att motivationsarbete i skolan, oavsett ålder på 

elever, är komplext. Det går inte att hitta en specifik strategi för motivation utan det har i 

studien visat sig att arbetet med motivation i skolan handlar om att kombinera olika faktorer för 

att motivera elever. Just detta, att motivation i skolan handlar om flertalet olika faktorer, kan 

bero på att människor i allmänhet är olika och motiveras av olika anledningar vilket än en gång 

visar på områdets komplexitet.   

 

Lärarna som deltog i studien har genomgående framhållit relationen mellan lärare och elev som 

den viktigaste faktorn vid motivationsarbete. Att ha en god relation har genomsyrat alla andra 

faktorer som belysts och lärare menade att utan relationen är det komplicerat att överhuvudtaget 

kunna påverka elevers motivation. Det påpekades även att andra relationer i stort också är av 

betydelse, såsom föräldrar, vänner och umgängeskrets. Studiens resultat har därför synligtgjort 

vikten av att arbeta med relationer i ett vidare perspektiv. En slutsats som denna studie bidrar 

med är att lärares motivationsarbete någonstans stammar ur relationer och att stor vikt därför 

bör läggas på detta arbete för att på ett aktivt och medvetet sätt kunna arbeta med det komplexa 

området motivation i skolan.  
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7 Förslag på vidare forskning 

Motivation inom skolarbete är ett väldigt stort område där denna studie endast visar delar av 

arbetet med motivation i praktiken. Det skulle vara intressant att göra vidare studier inom 

motivation som belyser elevens sida, vad elever upplever att de behöver från lärare för att öka 

sin motivation. Samspelet mellan elevers och lärares arbete kring motivation skulle även kunna 

belysas genom observation som metod. Observationer skulle även kunna användas för att 

jämföra hur lärares motivationsstrategier i teorin, som denna studie visar, stämmer överens med 

arbetet i praktiken.  

 

Det skulle även vara intressant att gå djupare in på attributionsteorin och huruvida dess 

Pygmalioneffekt stämmer överens i svenska skolor idag. Då resultatet av denna studie visar att 

lärarna på mellanstadiet som deltog, mer eller mindre, inte förutsatte någon motivation från 

eleverna skulle detta kunna observeras och studeras huruvida lärarnas tillskrivningar har en 

inverkan på elevernas motivation. Liknande vidare studier skulle även kunna göras på 

gymnasiet. Lärares motivationsstrategier skulle även kunna studeras på samtliga stadier i 

skolan.   
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Bilaga  

Intervjuguide 

Redogörelse av etiska principer: avidentifiering, frivillig basis (kan avbryta helt eller passa) 

samt resultat används bara till denna studie.  

 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Vilka åldrar undervisar du i? 

 Hur uppfattar du en elev som är motiverad? 

Jämfört med en omotiverad elev? 

 Hur ser du på elevers egen roll när det kommer till deras egen motivation? 

Inre motivation de har när de kommer till skolan och in i ditt klassrum. 

Förväntningar/misslyckanden? 

 Hur ser du på lärarens roll när det gäller elevers motivation? 

Är det lärarens uppgift? 

 Hur ser du på din egen roll när det kommer till dina elevers motivation? 

Stor/liten? 

Betydelsefull/ej? 

 Förutsätter du att eleverna ska vara motiverade i skolan? 

 I läroplanen står det att skolan ska arbeta med att främja lusten att lära. Hur arbetar du 

med detta? 

Generellt och specifikt i din undervisning. 

 Vilka faktorer anser du spelar in i ditt arbete med att motivera? 

Inre/yttre? 

Betyg, bestraffning, uppmuntran, belöning osv.? 

Hur arbetar du med detta? 

 Vad gör du för aktiva val i din undervisning beträffande motivering av elever? 

Hur utformar du din undervisning? 

Undervisningsformer? 

Examinationsformer? 

 Tack för din medverkan! 


