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SAMMANFATTNING

Jonas Hultgren

Vad motiverar elever i skolarbetet?
Elevers uppfattning kring motivation i skolarbetet
What motivates pupils in schoolwork?
How pupils experience their motivation in schoolwork

Antal sidor: 23

Syftet med studien är att försöka skapa förståelse för vad som motiverar elever i 
klassrumsarbetet. Som blivande lärare känns det väsentligt att ta reda på de faktorer som gör en 
elev motiverad. Metoden på arbetet är en kvalitativ studie som genomförts på åtta stycken 
elever i årskurs sex, som genomgick individuella intervjuer. Studien tar upp motivation, i ett 
historiskt perspektiv, men även dagens aktuella forskning. Betydelsen av inre respektive yttre 
motivation nämns, samt hur motivation skapas. Resultat i studien är att eleverna framhåller 
uppmuntran och beröm, belöning och arbetsformer som påverkande faktorer för deras 
motivation i skolarbetet.

Sökord: Arbetsformer, elev, kvalitativ metod, motivation, uppmuntran



3

INNEHÅLL

1 Inledning ................................................................................................................................ 4

1.2 Syfte och frågeställning.................................................................................................... 5
2 Teoriavsnitt ............................................................................................................................ 6

2.1 Teoretisk bakgrund........................................................................................................... 6
2.1.1 Maslow ...................................................................................................................... 7
2.1.2 Inre och yttre motivation ........................................................................................... 8
2.1.3 Att skapa motivation ................................................................................................. 9
2.1.4 Växt respektive stabilitet ......................................................................................... 10
2.1.5 Att vara ung i dagens kultur .................................................................................... 11

3 Metod.................................................................................................................................... 12

3.1 Val av metod .............................................................................................................. 12
3.2 Urval........................................................................................................................... 12
3.3 Genomförande............................................................................................................ 13
3.4 Etiska överväganden .................................................................................................. 13
3.5 Bearbetning av resultat............................................................................................... 14
3.6 Validitet och reliabilitet.............................................................................................. 14
3.7 Metoddiskussion......................................................................................................... 15

4 Resultat................................................................................................................................. 16

4.1 Faktorer som motiverar eleverna i skolarbetet ............................................................... 16
4.2 Vem/vad eleverna motiveras av ..................................................................................... 17
4.3 Elevernas motivation för två år sedan jämfört med i dag .............................................. 17

5 Analys ................................................................................................................................... 19

5.1 Faktorer som motiverar eleverna i skolarbetet ............................................................... 19
5.2 Vem/vad motiveras eleverna av ..................................................................................... 20
5.3 Hur elevernas motivation var för två år sedan ............................................................... 20

6 Diskussion ............................................................................................................................ 22

Referenser ............................................................................................................................... 24



4

1 Inledning
Redan i Lgr 62 som var den första läroplanen för den svenska grundskolan fanns begreppet 
motivation med och var en av undervisningsprinciperna. Det stod att ”Som allmän regel 
gäller, att inlärningen måste vara motiverad, om den skall ge varaktiga resultat […] 
Undervisningen måste vädja till elevernas intresse och behov”(Teveborg, 1999 s.140). I 
dagens läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 går det att läsa: ”Skolans uppdrag 
är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper” 
(Utbildningsdepartementet, 2000 s.5).

Som lärare anser jag det väsentligt att fråga eller ta reda på vilken eller vilka faktorer som 
motiverar eleverna inom skolarbetet, så de lättare känner meningsfullhet i sitt arbete. Då det 
här området intresserar mig har jag valt att skriva examensarbete kring det. En annan 
bidragande anledning är mina egna minnen från grundskolan. De tre första åren, som då 
kallades lågstadiet, hade jag en inställning till skolan som enbart positiv. Anledningen till det 
här var dels att jag trivdes med min lärare och klasskamrater, och dels uppskattade jag 
klassrumsarbetet som var både spännande, roligt och lärorikt. Vid tio års ålder började jag 
mellanstadiet, eller årskurs fyra, och då förändrades mycket för mig i skolan. Klasskamraterna 
var samma som tidigare, men däremot fick vi en ny lärarinna vilket fick till följd en ny typ av 
klassrumsarbete. Den goda arbetsatmosfär som fanns under skolarbetet började försvinna och 
resultatet blev minskad motivation och drivkraft till skolan och dess arbete. Det märkliga var 
att det inte enbart var min personliga åsikt, utan en majoritet av klasskamraterna delade 
samma känsla. Det här ledde till att jag inte lade ner mer tid än nödvändigt på skolarbetet 
vilket resulterade i mindre kunskapsintagning än vad som varit optimalt för mitt lärande. 
Terminerna gick och mitt intresse och min motivation till kunskapsinhämtning blev allt 
svagare. När sedan högstadieperioden inträdde hade jag redan börjat tröttna på skolan. Frågan 
jag ställer mig nu inför examensarbetet är vad som hade kunnat gjorts annorlunda, vilka 
metoder eller sätt hade fått mig motiverad till fortsatt skolarbete under grundskolan?

Enligt en studie av Spinath & Spinath (2005), belyses elevens motivation och självförtroende 
i skolan. Enligt studien sjönk elevernas motivation till inlärning efterhand som skolåren gick. 
Det visade sig att elevernas självförtroende hängde starkt ihop med hur det gick med deras 
inlärning. Eleverna känner av prestationskraven som ställs på dem och det här resulterar i 
sämre självförtroende hos majoriteten. Ju äldre eleverna blir desto tydligare blir resultatet.

Under hela min studietid på lärarutbildningen vid Växjö universitet har jag haft funderingar 
på hur jag som verksam lärare ska klara av att motivera samtliga elever i klassrummet. Det är 
lärarens uppgift att se varje individs personlighet och utifrån det motivera eleven på bästa 
möjliga sätt. För att klara av konsten att motivera samtliga elever är det väsentligt att känna 
till vad de anser vara motiverande och inspirerande inom skolarbetet. Hur ska man som lärare 
veta vad som motiverar elever i skolarbetet?

När jag funderar på ordet motivation och slår upp det i uppslagsverket Nationalencyklopedin 
står det om begreppet motivation:

Sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter igång, upprätthåller och riktar 
beteende. Teorier om motivation förklarar varför vi överhuvudtaget handlar och varför vi gör vissa 
saker snarare än andra (Nationalencyklopedin, 1994 s. 474). 

För att förstå att organismer strävar mot bestämda mål med hjälp av flexibla beteenden 
behöver vi känna till de olika teorier som förklarar vårt handlande i olika situationer
(Nationalencyklopedin, 1994).



5

Skolverket genomförde 2001-2002 en nationell kvalitetsgranskning om lusten att lära 
(skolverket, 2003). Enligt rapporten förändrades lärarnas sätt att arbeta efter hand som 
eleverna blev äldre samtidigt som elevernas lust till att lära inom matematik förändrades. 
Under åren i förskolan och grundskolans tidigare år syntes tydligt en nyfikenhet på att lära sig 
och de flesta tyckte om ämnet matematik. I de här åldrarna försökte lärarna i stor utsträckning 
ta tillvara på situationer och aktiviteter med anknytning till matematik och på ett kreativt sätt 
försöka möta barnets engagemang och intresse. Undervisningen präglades av elevernas egen 
nyfikenhet vilket bidrog till elevernas lust att lära. Samtidigt visar resultatet att allt fler elever 
i årskurs fem tappar sin lust att lära då deras motivation sjunker. I den här åldern växer
glappet mellan motiverade respektive omotiverade elever. Lusten att lära hänger samman med 
deras förståelse. Den här utvecklingen ser likadan ut ju högre upp i åldrarna man tittar, då 
matematiken blir allt mer abstrakt. I rapporten går det att läsa att de yngre eleverna strävar 
efter lustfyllda lärandemål för att under senare år i grundskolan ersättas av rena 
prestationsmål. Skolverkets rapport kom fram till olika faktorer som främjar elevens lust att 
lära, t.ex. att uppgifterna ska vara relevanta och begripliga så att eleverna kan förstå dem 
samtidigt som rätt svårighetsgrad framhålls. Framför allt måste undervisningen vara varierad 
och flexibel för att motivationen inte ska ta slut. Ett intressant beaktande till det ovan nämnda 
är att i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2000) står det att skolans arbetsformer ska 
utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, dessutom ska skolan främja lärande där 
individen stimuleras att inhämta kunskaper.

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med den här studien är att få kunskap om vad som motiverar elevers lärande i skolan.

-Vilka faktorer är det som motiverar elever i skolarbetet?
-Varför är de här faktorerna betydelsefulla för eleverna?
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2 Teoriavsnitt
Inledningsvis beskrivs vad Lpo 94 säger om motivation. Sedan kommer en teoretisk bakgrund 
utifrån läst litteratur som behandlar olika perspektiv på motivation. 

2.1 Teoretisk bakgrund
Läroplanen för det obligatoriska läroväsendet, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2000), tar 
upp vad elever och pedagoger ska sträva efter och uppnå. Enligt Maltén (1997) är dagens 
läroplan fri jämfört med tidigare existerade. Dagens läroplan anger mål att sträva mot samt 
mål att uppnå, men det står ingenstans om vilka metoder som läraren ska använda för att 
uppnå det här. Däremot gör kommunen kommunala skolplaner medan skolorna gör lokala 
arbetsplaner och verksamhetsplaner. Lundgren & Lökholm (2006) skriver att eleverna allt för 
ofta har ett begränsat inflytande i skolarbetet som rör undervisningens innehåll, arbetssätt och 
arbetsformer. Ändå står det på ett flertal ställen i läroplanen, Lpo 94, att eleverna ska ha ett 
inflytande över arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samtidigt som deras 
inflytande ska öka med stigande ålder. Imsen (2006) tar upp några begränsningar som finns 
för hur mycket undervisningen kan planeras och styras av läraren och läroplanen. Elevens 
lärande och utveckling kommer alltid att bestå av en del oförutsägbarheter, vilket innebär att 
elevens inflytande i undervisningen är väsentlig. 

De flesta teorier om motivation har sina rötter i principen om hedonism. Hedonismen går ut 
på att människan, i allt hon gör, strävar efter njutning samt välbefinnande och försöker därför 
undvika smärta så långt som möjligt. Redan de gamla grekerna formulerade den här 
förklaringen till mänskligt beteende, men det var först under 1700- och 1800-talen då filosofer 
som Locke och Mill var framträdande inom Hedonism. In på nästkommande århundrade 
förflyttades motivationsteorin från filosofi till de nya beteendevetenskapliga ämnena 
psykologi och pedagogik. Efterhand som beteendevetarna intresserade sig för motivationen 
började de också upptäcka brister inom hedonismprincipen. För att komma tillrätta med de 
brister som upptäckts utvecklades en rad teorier om motivation (Jenner, 2004).

Instinktteorin kom efter hedonismen och utvecklades i början på 1900-talet och en 
förgrundsgestalt var bl.a. Sigmund Freud som fokuserade på de drifter som ligger bakom allt 
beteende, samt att driftens styrka är direkt relaterad till hur starkt behovet är. Instinktteoretiker 
ägnade sig åt att peka ut grundinstinkter som kunde förklara allt beteende, både på människor 
och på djur. Varje författare till teorin ägnade sig åt att skriva ner instinkter som kunde 
förklara allt beteende. Efterhand som listan över instinkter växte storartat, till över 6000 
instinkter, menade en del teoretiker att människan istället gör ett inlärt beteende, som kom att 
kallas drivkraftteorier (Jenner, 2004). 

Clark Hull var en drivkraftteoretiker som på 1940-talet kom med en ekvation på styrkan i en 
organisms beteende, nämligen: ansträngning = drivkraften x vanan. Formeln innebär att ju 
starkare drivkraften och vanan är, desto större blir ansträngningen. I ett senare skede 
reviderade Hull sin teori. Istället för att enbart se beteendet som en följd av tidigare 
erfarenheter, lade han till en variabel som handlar om en förväntan som är riktad mot framtida 
mål (Jenner, 2004). 

En gemensam sak för de här teorierna var att de ville avslöja hela sanningen om motivation.
Dagens forskare har övergett drömmen om att finna en teori om motivation. Istället försöker 
man avgränsa området motivation och skaffa fördjupad kunskap och formulera teorier inom 
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mindre delområden. Därför är det även viktigt att känna till den tidigare forskningen som även 
den presenterar ett viktigt bidrag till den komplexa förklaringen (Jenner, 2004).

Jenner (2004) diskuterar begreppet motivation som en process som får människor att röra sig. 
Själva ordet härstammar från det latinska ordet ”movere” som betyder att röra sig. Vidare 
nämns ett par frågor han anser kretsar kring motivation och motivationsarbete ”Vad är vilja 
att lära? och vad är vilja till förändring?” (Jenner, 2004 s.37)     

Lundgren & Lökholm (2006) tar upp begreppet motivation och skriver att det dock inte säger 
vilket beteende som avses. Ofta faller tanken på ett positivt beteende som syftar på villighet 
att studera eller lära sig något nytt. Men man kan lika gärna vara motiverad för att göra livet 
surt för någon, eller att inte göra någonting alls. En definition som författarna anser vara 
användbar är ”de inre processer som aktiverar, guidar och bibehåller beteenden” (Lundgren & 
Lökholm, s.45).

Forskning visar att motivation kommer utifrån tre stycken perspektiv och de här samverkar 
med varandra. Jenner (2004) ger en förenklad och sammanfattande bild av de här tre 
perspektiven. Den första handlar om motivation som en inre faktor, när något sätter igång ett 
beteende eller handlande. Det här kan även sägas vara en drivkraft av nyfikenhet.

Det andra perspektivet fokuserar på att eleven arbetar för att uppnå de mål som finns för att 
tillfredsställa den yttre eller inre motivationen. De yttre målen syftar på belöning så som betyg 
och de inre som t.ex. glädje. Om skolan lägger tyngdpunkten på betygen, som är yttre mål, 
och betonar att det är det som är viktigast så kommer eleven fokusera och inrikta sig på att få 
så högt betyg som möjligt. Det här resulterar i att elevens egna inre mål inte kommer att 
uppnås, utan det kommer bli skolans mål (Jenner, 2004).

Det tredje perspektivet är en växelverkan mellan personens drivkraft och mål, som 
sammanhänger med personens självförtroende om målen uppnås eller inte. Det innebär att 
först måste det uppstå behov och önskningar, en inre drivkraft, hos eleven och de här utlöser i 
sin tur ett beteende som är riktat mot ett specifikt mål (antingen ett inre eller yttre). Härefter 
förstärks personens drivkraft, oberoende om eleven lyckades eller misslyckades med att 
uppnå målet. Ett exempel på det här kan vara en elev som vill klara av en utmanande uppgift. 
Klarar eleven det här målet blir hon inspirerad och motiverad till fler liknande uppgifter. 
Skulle eleven istället misslyckas kan hon bli sporrad att föröka igen och den här gången klara 
av uppgiften bättre. För det senare exemplet krävs det gott självförtroende för att samma 
exempel inte ska resultera i ett sämre självförtroende eller uppgivenhet (Jenner, 2004). 

2.1.1 Maslow
Abraham Maslow är en teoretiker inom den humanistiska psykologitraditionen och talar om 
människans behov. Enligt Imsen (2006) tar Maslow avstånd från teorin om att våra beteenden 
kan förklaras utifrån fysiska behov som t.ex. hunger och törst. Istället menar han att det inte 
finns några drifter eller behov som kan lokaliseras till en specifik del av kroppen. Däremot 
anser han att behovet finns i hela människan och ett fundamentalt behov är önskan om kärlek, 
som finns hos alla människor. Enligt Maslow kan vi lära oss mer om mänsklig motivation 
genom studier av behovet av kärlek i alla dess former och uttryck, än genom välkontrollerade 
observationer av hunger eller törst. Han vill förstå hur ett komplex av grundläggande behov 
kan ligga bakom ett till synes enkelt beteende. Om en elev ställer till med bråk på en lektion 
med syfte att få synas, behöver inte anledningen enbart vara att få lärarens uppmärksamhet. 
Det kan finnas en mängd olika anledningar till elevens beteende, men bör alltid sättas i 
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samband med den situation det utspelar sig i, och vi måste betänka den mångfald av möjliga 
förklaringar som kan finnas (Imsen, 2006).

Maslow anser att fem behov är grundläggande och de får inte ses isolerade från varandra utan 
ska ses i ett samanhang. En anledning till det här är att människan anses vara en sökande 
varelse som efter uppfylld önskan eller tillfredsställt behov söker efter något mer, människan
blir aldrig tillfreds. Däremot anser han att en del behov är mer fundamentala än andra och 
därför är behoven ordnade i en hierarki där de primära behoven kommer först och utgör en 
grund, medan de mer självförverkligt inriktade kommer högre upp (Imsen, 2006). Behoven 
kan delas in i två olika grupper, där behoven i den nedre delen av pyramiden anses vara 
livsviktiga behov som utgör grunden för människans överlevnad och välbefinnande som t.ex. 
hunger, törst och sömn. Det här måste tillfredsställas innan personen kan fokusera på något 
annat. De behov som befinner sig på övre delen handlar om vår självkänsla och vårt 
självförverkligande, som att växa mentalt och det här sker genom att känna sig accepterad och 
nyttig av sin omgivning (Stensmo, 1997).

Enligt Maslow kan dock inte ett behov tillfredsställas om tidigare behov inte tillfredsställts. 
Det här innebär att vi t.ex. inte kan känna oss trygga, vilket kommer som steg två i hierarkin, 
om vi inte får äta oss mätta eller släcka vår törst. Den här behovshierarkin ska dock inte 
användas till att förklara enskilda handlingar i enskilda situationer. I en skolsituation används 
den därför bäst för att förstå att eleverna kan ha olika grundläggande sätt att hantera vardagen 
i skolan. Maslow anser att lärarens uppgift är att arbeta så man kan tillmötesgå de behov som 
redan finns istället för att skapa behov (Jenner, 2004).

2.1.2 Inre och yttre motivation
Jenner (2004) talar om motivation som olika faktorer, inre och yttre motivation. Inre 
motivation är något inom oss som sätter igång vårt beteende eller handlande och skulle kunna 
kallas för en inre drivkraft. Vidare skriver Stensmo (1997) att målen finns inom människan i 
form av behov som skall tillfredsställas, eller kanske som känslor som skall följas.

Inre motivation innebär en utförande handling för man tycker om det och därmed upplevs det 
även som meningsfullt. Även olika beteenden aktiveras genom den inre motivationen som 
t.ex. glädje och lustfylldhet. Barn känner ofta en stor lust till att leka och denna motivation 
kommer från deras inre (Lundgren & Lökholm, 2006). 

Människan lär lättare in kunskaper om det vi ska lära oss är förankrat i vår egen 
upplevelsevärld. Ska vi lära oss något nytt så behöver vi veta vilken nytta vi kommer att ha av 
det, annars kommer det inte att kännas motiverande och därmed påverkas inlärningen. Det 
handlar för läraren att väcka elevens uppmärksamhet på ett personligt plan, d.v.s. genom deras 
tankar, behov och känslor för att på så sätt få dem motiverade och mer mottagliga för fakta 
och information (Steinberg, 1994).

Med yttre motivation menas det tryck som kommer utifrån och som påverkar våra inre 
processer. Detta kan vara allt från olika personers råd eller ibland hot. Många vuxna hade inte 
gått till sina jobb om det inte hade varit för lönen i form av pengar, eller elever i skolan som 
går dit för att få ut ett betyg. Att arbeta med yttre motivation kan vara ett redskap för att på ett 
effektivt sätt uppnå ett lämpligt beteende. Det här är inte helt riskfritt för det kan leda till att 
den yttre motivationen kräver minst samma belöning hela tiden för att efter en tid kräva ännu 
mer belöning (Lundgren & Lökholm, 2006).
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Vidare skriver Stensmo (1997) att yttre motivation innebär att målen finns i den omgivande 
miljön. Härefter nämns B. Frederic Skinner och hans beteendeteori som studerade olika typer 
av belöningar och straff. Skinners teori tar Hwang & Nilsson (2003) upp mer grundligt och 
skriver att människor gör saker eller känner viss motivation därför att ett visst beteende ger 
upphov till en viss respons. Positiv förstärkning kallar han det och innebär att personen 
upprepar sitt beteende för att på så vis känna sig tillfredsställd. Motsatsen till positiv 
förstärkning kallar Skinner för negativ förstärkning, vilket betyder ett visst beteende för att 
slippa eller undvika bestraffning. Det är en slags omvänd belöning, något negativt tar slut om 
man gör rätt.

Grundtanken med Skinners beteendeteori är att någon (en försöksledare eller lärare) kan 
förmå någon annan (en försöksperson eller elev) att bete sig målinriktat eller få ett önskvärt 
beteende genom ett arrangemang i den omgivande miljön (Stensmo, 1997). 

Idealet inom skolan är att eleverna arbetar och lär sig med hjälp av sin inre motivation som 
drivkraft. Istället är det den yttre motivationen som framträder tydligast, nämligen genom 
betygssystemet (Imsen, 2006). Däremot finns det inom montessoripedagogiken en stor 
baktanke med att all motivation måste komma inifrån eleven själv och det här samtidigt som 
eleverna ska få arbeta i sin takt, för att deras nyfikenhet, lust och utforskarglädje ska 
stimuleras. Samtidigt är det av stor vikt att ta tillvara på elevernas spontana intressen och 
erfarenheter, att utgår från elevens egen intressesfär (Wennerström, 2007).

2.1.3 Att skapa motivation
Pedagogen i de tidigare skolåren har enligt Glasser (1996) en lättare uppgift att motivera sina 
elever än en lärare till äldre ungdomar. Där här beror på att de yngsta oftast upplever skolan 
som något nytt och spännande och det här resulterar i självmotiverade elever. En annan 
bidragande faktor är att eleven ser upp till vuxna personer som finns i deras omgivning och 
ser dessa läsa och skriva. Efterhand som eleven blir äldre kommer allt fler och nya faktorer in 
i deras liv. Det kan vara allt från kompisar till fritidsintresse. Samtidigt har det visats att 
pedagoger lyckas olika bra på att motivera elever. Samtidigt kan slutsatsen dras, vill inte 
eleven lära sig så kan inte den skickligaste pedagogen lyckas med uppdraget att motivera 
henne. 

En kvalitetsgranskning utförd av Skolverket (2003) visade rapporten att när eleverna var 
motiverade och hade lust att lära fanns även utrymme för såväl känsla och tanke, 
upptäckarglädje, engagemang och aktivitet hos elever. Det här inträffade när 
undervisningssituationerna varierade både i innehåll och i arbetsformer, samtidigt som de fick 
diskutera och reflektera tillsammans med sin lärare.

Det finns olika metoder eller sätt för att skapa motivation hos elever i klassrummet. Ett sätt är 
att sporra dem till att bli bäst i klassen, lyckas på prov eller svara rätt på frågor inför klassen. 
Utifrån en intervju med ett flertal lärare som ger exempel på motivationsskapande aspekter i 
klassrummet är de här sätten absolut inte de bästa. Det nämns bl.a. att eleverna ska få göra 
uppgifter som de tycker är roliga och kan då utgå från individens personliga intressen. Vikten 
av att variera arbetssätt framhålls samt att leka fram kunskap ses som ett bra alternativt sätt,
samtidigt som det alltid är viktigt att förmedla positiv respeons. Ansvar är också en 
nödvändighet så att eleverna får visa att de klarar av uppgiften (Carlgren & Marton, 2002).
Även Dysthe (2003) skriver att Wygotskij och Dewey betonade vikten av ett samband mellan 
skolan och det verkliga livet, samt att barnets intressen måste vara utgångspunkt för 
undervisningen.
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Ett gott lärande samgår med en trygg och säker klassrumsmiljö där ingen elev känner sig 
utsatt eller hotad på något sätt. Det här innefattar dels att eleven ska tillåtas göra misstag utan 
att deras självkänsla hotas, och dels måste utmaningar till eleven ges så hon får lov att prova 
sina vingar på nya uppgifter. I det här läget är regelbunden återkoppling i form av feedback en 
förutsättning för ett gott lärande. Sådan här uppmärksamhet kan fungera som en förstärkning 
till elevens självförtroende. Alla elever, oberoende prestation, måste uppmuntras och erfara 
framgång och kompetens åtminstone inom något område (Stensmo, 1997). 

Dysthe (2003) anser att lärande i huvudsak är socialt, vilket innebär att kunna delta i sociala 
läroprocesser och därmed bli delaktiga i en kultur och då lära sig av varandras kunskaper.
Social kompetens är något som eftersträvas i dagens samhälle samtidigt som lärare anser 
sociala relationer elever emellan vara viktigt. Vidare nämns betydelsen av sambandet mellan 
skolan och det verkliga livet, så eleven förstår syftet och meningen med uppgifterna. 
Samtidigt ska skolans uppgifter utgå från elevens personliga intressen så de därmed anses 
roliga och meningsfulla. Vidare nämner Dysthe (2003) att skolämnena blir allt mer abstrakta 
vilket kan resultera i en känsla av meningslöshet. Lekens betydelse, som sker i samspel med 
andra individer, är en väsentlig del i de tidiga skolåren men försvinner efter hand som 
eleverna blir äldre. När leken försvinner blir sambandet mellan skolans uppgifter och det 
verkliga livet allt viktigare, vilket bör beaktas av läraren, så intresset hos eleven hålls kvar.

Lundgren & Lökholm (2006) skriver mycket om motivation och beröm. De anser att beröm i 
allmänhet är en motivationshöjande faktor i alla situationer. På det här sättet får eleven 
bekräftelse via feedback och kan på så sätt förstå att beteendet eller handlingen var bra. 
Beröm i form av feedback kan antingen bidra till en minskad eller ökad inre motivation. Med 
överdrivet mycket beröm kan eleven börja ifrågasätta lärarens trovärdighet och kan då börja 
fråga sig själv om pedagogen verkligen menar det eller bara tycker synd om mig. Men
självklart kan beröm likväl leda till en ökad inre motivation då eleven tar till sig av lärarens 
beröm. I det här sammanhanget spelar relationen lärare och elev en central roll, då det krävs 
en god och trygg relation.

Att det finns omotiverade elever i skolan kan kopplas ihop med belöningssystemet. Ju äldre 
eleverna blir desto mindre beröm och belöning får de. När en elev efter avslutad uppgift inte 
får någon feedback eller beröm avtar till slut den inre motivationen till fortsatt arbete. Efter 
hand som eleven halkar efter de övriga klasskamraterna så blir det allt svårare för läraren att 
motivera eleven till fortsatt arbete. När eleverna sedan blir äldre är det bara de duktiga som får 
fint beröm via sina betyg (Lundgren & Lökholm, 2006). 

2.1.4 Växt respektive stabilitet
Människans rädsla för det som är okänt och nytt, som innebär en förändring för oss bidrar 
med ett motstånd som motarbetar lärande och personlig utveckling. Samtidigt finns det en 
motpol till det här som ibland är starkare och befrämjar vårt lärande, vilket nämligen är vårt 
behov av att söka nya uppgifter och utmaningar. De här krafterna i det mänskliga psyket 
kallas för behovet av stabilitet respektive växt/självförverkligande (Moxnes, 1981). Enligt 
Moxnes (1981) utforskade Maslow just det ovan beskrivna. Han fokuserade på behovet av 
trygghet och stabilitet samt att behovet av människans växt och självförverkligande utgjorde 
två grundläggande mänskliga behov. De här är ömsesidiga, nämligen att vi söker efter växt 
men det sker ofta på stabilitetens bekostnad. Samtidigt önskas stabilitet, men då på bokostnad 
av reducerad växt. 
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Behovet av trygghet och stabilitet rör sig ofta kring önskan om ordning, regelbundenhet och 
meningsfullhet. Det här införlivas enklast med ett liv i en starkt strukturerad och skyddad 
miljö med få intima och känslomässiga kontakter. Trygghet och stabilitet bevaras med hjälp 
av distans och slutenhet till andra människor, men samtidigt ges det få möjligheter att 
utvecklas som människa och därmed lära och växa (Moxnes, 1981). 

Den andra sidan som däremot representerar ett behov av experimenterande, 
uppfinningsrikedom och självständighet har med växt att göra. Det förknippas med personligt 
lärande och jagutveckling, samtidigt som det stimuleras utav miljöer där det finns emotionell 
kontakt med värme och tillmötesgående personer, som förknippas med självutveckling och 
växt. Människans dragningskraft med ett behov av att utvecklas är starkare än det möjliga hot 
om obehagliga upplevelser. Framför allt är det stabilitetsmänniskorna som ser en sådan här 
miljö som hotande. Samtidigt ses den strukturerade och känslodistanserade miljön som ett hot 
för de som har ett behov av att växa och utvecklas (Moxnes, 1981).

Den konflikt som kan uppstå när en organisation ska göra sin arbetsmiljö till en miljö att lära i 
måste tolereras av båda parter. Det innebär en stor förändring och osäkerhet för en 
stabilitetsmänniska att våga växa och utvecklas självständigt och även vice versa. Samtidigt 
nämns att det mest väsentliga är att hitta den miljö som är så naturlig som möjligt för 
individens grundläggande behov. Samtidigt kan behovet av att växa och utvecklas kopplas 
samman med barn och ungas behov, medan stabilitetsbehovet är förknippat med vuxenrollen i 
vårt samhälle. Ett barn har upptäckarglädje och vill upptäcka allt som hon ännu ej utforskat. 
Efterhand som vi blir vuxna finns det allt mindre nytt att upptäcka samtidigt som det finns 
mer gammalt att bry sig om (Moxnes, 1981).

2.1.5 Att vara ung i dagens kultur
Det är för ungdomar viktigt att vinna erkännande från både jämnåriga och vuxna. Samtidigt är 
det viktigt att tillhöra något, t.ex. en grupp och utifrån den här få ett erkännande och en 
grupptillhörighet. De barn och ungdomar som är tillräckligt starka kan göra sig fri från det 
sociala trycket och formar sitt jag, vilket Ziehe (1993) kallar för görbarhet. Ungdomars 
identitetsutprovning stöter på svårigheter då prestationsprincipen genomsyrar dagens 
samhälle. Varje individ jämförs, bedöms och registreras i förhållande till andra ungdomar. I 
dagens skola utsätts de för press i förhållande till andra. De kan känna press på sig från sina 
föräldrar som har höga tankar om sitt barn. Samtidigt som skolan sätter press på dem är det 
upp till ungdomarna att prestera. Identitetsskapandet förändras och utvecklas ständigt med 
tanke på umgänge och kultur, samtidigt som medias roll påverkar utifrån. Det kan ofta handla 
om att sälja sig själv för att på så vis få tillhöra den rätta gruppen. I gruppen finns det sedan en 
rädsla för att få självkänslan kränkt, vilket påverkar individens psykiska välmående. Det har 
även visat sig att för stor mångfald av val kan leda till inre konflikter och frustration hos 
individen. Det här kan leda till frågor kring identiteten som vem man är och vad man önskar 
förverkliga (Ziehe, 1993). 
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3 Metod

3.1 Val av metod
Syftet med arbetet är att ta reda på samt få ökad kunskap om vad som motiverar elevernas
lärande i skolan. Utifrån tidigare läst litteratur under lärarutbildningen som behandlat området 
så har en ytterliggare fördjupning inom ämnet skett. Under arbetets gång har tankar angående
tillvägagångssätt för att genomföra den här studien funnits, bl.a. om det ska vara en
enkätundersökning eller innehålla intervjuer. Funderingar kring fördelar respektive nackdelar 
med de både alternativen har tagits i beaktande. Det jag kom fram till, i samspel med Bryman 
(2002) var att inte stressa för snabbt med att välja undersökningsmetod. Det får istället visa 
sig efterhand som arbetet tar form och hur forskarfrågan i arbetet ser ut. 

Efterhand som arbetet har tagit form har det vägt åt en kvalitativ intervju och anledningarna 
var bl.a. att få utförliga svar som det även kan ställas följdfrågor till, medan enkätfrågor kan 
ge mycket korta och ibland obegripliga svar. I en intervju finns alltid möjlighet att fråga kring 
oklarheter i kommunikationen. Ytterliggare en tanke är att som blivande lärare kunna förändra 
och utveckla undervisningen, vilket Bryman (2002) tar upp. Han anser att kvalitativa 
undersökningar oftast bör användas i samband med undersökningar där något ska förändras 
och/eller utvecklas. Det här resulterade i att jag kom fram till att göra en kvalitativ 
intervjuundersökning.

Det finns ett par intervjukriterier att tänka på, oberoende intervjuform. Intervjun ska ge 
omfattande spontana, rika och relevanta svar från intervjupersonen. Det ska finnas en strävan 
efter korta frågor och långa svar där intervjuaren följer upp och klargör otydligheter i 
relevanta delar. För att klargöra skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ intervju nämner 
Kvale (1997) ett par kriterier för en kvalitativ, nämligen att den ska tolka människors 
upplevelser och livsvärld, samtidigt som den strävar efter en ökad förståelse och vill gå på 
djupet. Den ska öka kunskapen och förståelsen för olika aspekter inom ett område samt ge 
innehållsrika svar. Dessutom ska intervjun söka kvalitativa aspekter så som nyanser, 
skillnader, det personliga och det specifika d.v.s. bidra till en fördjupning för olika tanke- och 
handlingsmönster. Däremot innebär kvantitativa intervjuer, som även kallas strukturerade 
intervjuer, att intervjuaren håller en viss distans till den intervjuade. Finns det möjlighet till 
kontrollfrågor ökar det här validiteten (Kvale, 1997). 

Intervjuformen som jag har använt mig av är en ostrukturerad intervju vilket innebär att 
intervjuaren kan utgå ifrån ett antal allmänna frågor eller teman i valfri ordning. Det här 
brukar resultera i att intervjun tar form som ett samtal eller diskussion (Bryman, 2002).

3.2 Urval
Tanken med arbetet var att göra undersökningen där eleverna var mellan tio och tolv år 
gamla, eller mellan årskurs fyra och sex i grundskolan. Efter hand som uppsatsen tagit form 
har det här stärkts ytterliggare, då forskning tyder på att många elever mister sin motivation i 
just de här åldrarna. Därför valdes urvalet till årskurs sex.

Valet av skola gjorde jag utifrån den praktikplats som jag har haft kontinuerligt under 
utbildningen. Skolan är en mindre byskola med endast ett femtiotal elever. Storleken på 
urvalsgruppen bestämdes utifrån antalet elever som gick i årskurs sex på skolan. Det var åtta 
stycken, fem tjejer respektive tre killar. Lärarna känner jag sedan tidigare och de var positiva 
till förfrågan om undersökningen kunde äga rum på deras skola. Eleverna känner jag också 
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och det här är enligt mig enbart positivt för min intervjusituation. Risken finns annars att 
eleverna inte känner intervjuaren och att de då inte svarar riktigt ärligt eller kanske blir
nervösa och utav den anledningen inte svara som de normalt skulle göra vid en trygg situation
(Miller & Rollnick, 2002).

3.3 Genomförande
Jag hade i förväg planerat vilket rum intervjuerna skulle genomföras i. Det är ett mindre 
grupprum som eleverna gärna använder när de arbetar självständigt och vill vara ostörda. 
Anledningen till valet av det här rummet var främst att slippa yttre störningsmoment men 
även att de skulle känna sig mer avslappnade där. Miller & Rollnick (2002) betonar vikten av 
rätt miljö vid intervjutillfällen för att på så vis lättare få klienten avslappnad, intresserad och 
motiverad. 

På morgonen när det var dags för intervjuerna informerade jag klassen att det var frivilligt att 
deltaga. Jag förklarade lite kort vad mitt arbete handlade om så att de fick insyn i 
ämnesområdet. Samtliga av de berörda eleverna var positiva till medverkan. Innan
intervjustarten frågade jag eleven om det var okej om jag spelade in samtalet med en diktafon 
och då berättade jag att det endast var jag, och eventuellt min examinator, som skulle lyssna 
på bandet för att lättare kunna återge det som sagts. Jag betonade att allt de säger förblir 
anonymt och att ingen kommer få reda vem som sagt vad. Det här innebar inga problem för 
någon elev, däremot ansågs det vara roligt och spännande att bli inspelad. Samtidigt betonade 
jag att de kommer vara helt anonyma i arbetet och därför vara så ärliga de bara kan.

Jag valde att genomföra enskilda intervjuer för att på så vis få ärliga och mer personliga svar. 
I en gruppintervju finns alltid risken att någon person blir dominant och andra hålls tillbaka. 
Intervjuns inledningsfas startades med en allmän fråga angående jullovet och hur de hade haft 
det. Sedan kom jag in på vad de tyckte och kände om att gå till skolan igen efter lovet. På så 
vis fick jag igång elevernas berättande och kunde utifrån det här samtalsämnet komma in på 
frågorna kring motivation och klassrumsarbete. Enligt Miller & Rollnick (2002) ska man 
inleda intervjun utifrån personens intressesfär och därifrån gå mot det som är planerat.
Intervjuguiden (bilaga 1) består av frågor som utgör en grund och som skapar följdfrågor 
beroende på elevens svar.

Det är väsentligt att intervjuaren lyssnar och respekterar intervjupersonen. Samtidigt måste 
intervjuaren vara flexibel för att klara av att tillmötesgå elevens tankesätt, som kan skiljas åt 
mellan olika individer. Intervjun ska vara strikt på det sätt att den styrs mot intervjuns syfte 
samtidigt som den ska upplevas som fri för individen. Frågorna ska vara av den öppna sorten 
vilket innebär en fråga som resulterar i ett utförligt svar samtidigt som det ska finnas en 
strävan att intervjupersonen talar mer än intervjuaren. Intervjuaren ska även som en 
bekräftelse på sin uppmärksamhet och intresse repetera och sammanfatta det eleven sagt. På 
så vis förstår eleven att man lyssnat samtidigt som eventuella missförstånd reds ut. Det här 
leder till ett ökat förtroende personerna emellan (Miller & Rollnick 2002).

3.4 Etiska överväganden
Enligt vetenskapsrådet (2008) är forskning viktigt och nödvändigt för individernas utveckling, 
men även för samhällets utveckling. Därför ska det ställas krav på att forskning som bedrivs 
håller hög kvalitet och inriktas på väsentliga frågor. Det här kravet på forskning innebär att 
metoder förbättras och att kunskaper utvecklas och fördjupas. Vetenskapsrådet tar bl.a. upp 
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fyra huvudkrav för att på så vis skydda de individer som deltar i undersökningen. De här 
nämns som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

Informationskravet innebär att forskaren ska informera undersökningsdeltagaren om deras 
uppgift samtidigt som de upplyses att deltagandet är frivilligt. Dessutom ska inslag i 
undersökningen som möjligtvis kan tänkas påverka deras villighet till deltagande nämnas
(vetenskapsrådet). Inför min intervju meddelade jag klassen vad mitt arbete handlade om samt 
att det var frivilligt att deltaga. Användningen av diktafonen under intervjun är ett inslag i 
undersökningen som kan påverka deras villighet att delta och därför förhörde jag mig med 
varje enskild elev att det här var okej för dem. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta undersökningsdeltagarnas samtycke. I de 
fall där berörda personer är under 15 år ska samtycke inhämtas från deras vårdnadshavare
(vetenskapsrådet). Jag informerade inte föräldrarna via ett brev eller liknande angående 
undersökningen då jag hade uppfattat att det fanns, sedan tidigare, en överenskommelse 
mellan lärare och föräldrar på den berörda skolan att elevernas vårdnadshavare inte hade 
några invändningar mot en sådan här undersökning. Det visade sig dock i efterhand att den 
överenskommelsen inte var helt intakt, vilket innebär att jag skulle ha informerat föräldrarna 
på något sätt innan genomförandet av undersökningen.

Deltagarnas information till intervjuaren ska hanteras med konfidentialitet och samtidigt 
gäller tystnadsplikt kring information som är etiskt känslig. De uppgifter som kommer fram 
ska även förvaras så ej obehöriga kan ta del av dem (vetenskapsrådet). Jag berättade för 
deltagarna att de deltar frivilligt och att de kommer att vara helt anonyma i mitt arbete.

Nyttjandekravet inbegriper att informationen endast används i forskningssyften 
(vetenskapsrådet) vilket innefattar den här studien.

3.5 Bearbetning av resultat
Varje intervju tog mellan 15 och 25 minuter och spelades in med hjälp av en diktafon, vilket 
kan medföra att en del intervjupersoner kan känna sig stela och osäkra. Det här märkte jag 
inget utav, vilket kan bero på att de varit med om liknande intervjuer med mig tidigare. En 
stor fördel för mig som intervjuare är att jag under samtalets gång kan fokusera fullt på vad de 
säger och komma på följdfrågor. Under bearbetningen underlättas transkriberingsarbetet med 
det inspelade materialet. Härifrån är det lättare att med exakthet återge det intervjupersonerna 
sa. Men samtidigt ser jag inte deras kroppsspråk som kan ge väsentlig information kring 
samtalet. Efter analysen av intervjuerna var gjord bestämdes resultatets olika rubriker för att 
på så sätt passa bättre in i arbetet.

3.6 Validitet och reliabilitet
Validitet avser att det som mäts är relevant i sammanhanget medan reliabilitet avser att 
mätningen utförts på ett tillförlitligt sätt. Bryman (2002) nämner att validitet respektive 
reliabilitet betyder lite olika beroende på om det är en kvalitativ eller kvantitativ 
undersökning, då kvantitativ fokuserar på mätning. Vidare nämns extern reliabilitet och syftar 
på om undersökningen går att upprepa, vilket i det här fallet blir svårt framför allt med tanke 
på den sociala miljön som fanns vid intervjutillfället med varje enskild individ. För att öka 
tillförlitligheten i mina intervjuer hade jag ingen tidsbegränsning, utan de fick ta den tid det 
tog. Användandet av en intervjuguide för att lättare hålla den röda tråden i frågeställningarna 
samtidigt som genomförandet var i en avskiljande miljö. Det finns en nackdel med 
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inspelningar av intervjuerna nämligen att de kan bidra till stress. Intern reliabilitet innebär 
däremot hur forskarna kommer fram till hur resultatet ska tolkas, vilket i det här fallet endast 
görs utav en person (Bryman, 2002). Jag har försökt att se på resultatet från olika synvinklar 
för att på så sätt vidga tolkningsmöjligheterna, men det här är inte så enkelt då det troligtvis 
kräver mycket erfarenhet.

Extern validitet eller generaliserbarheten kan kopplas ihop med undersökningens resultat och 
om det kan kopplas samman med andra miljöer och situationer (Bryman, 2002). Hur hög 
extern validitet den här undersökningen har är svår att säga, men då varje individ är unik och 
samspelar med dess omgivande miljö är det svårt att säga om ett liknande resultat i en annan 
miljö hade blivit densamma. Det finns forskning som visar på en del likheter, men samtidigt 
finns även skillnader. Intern validitet syftar på likheten och sambanden mellan den teoretiska 
bakgrunden och det framkomna resultatet.

3.7 Metoddiskussion
Intervjuformen som användes var en ostrukturerad intervju med utgångspunkt från allmänna 
frågor i valfri ordning. Det här resulterade i, enligt Bryman (2002) att intervjuerna blev som 
ett samtal eller en diskussion. Jag håller till viss del med, men det var inte alltid det fungerade 
som ett samtal eller en diskussion. Ibland var det korta svar från intervjupersonen men oftast 
fungerade det riktigt bra. Anledningen till de korta svaren är svårt att veta, men jag tror det 
beror på en mängd faktorer. Det kan vara allt från hur eleven har det i sitt hem till hur det har 
varit i skolan under dagen, vilket kan påverka entusiasmen inför intervjun. Samtidigt kan nog 
elevens mognad även inverka i en del fall.

Eleverna som intervjuades kände jag sedan tidigare, vilket jag ansåg vara en fördel för 
intervjusituationen. Det kan även finnas en del nackdelar med det här, nämligen att jag redan 
har en relation till dem och därmed inte ser eller uppfattar samma saker som en okänd 
intervjuare hade gjort. Det hade kanske kunnat bli en del annorlunda svar om en okänd person 
hade intervjuat dem istället, vilket vore intressant att veta. En tänkbar anledning till det här 
skulle vara att en okänd intervjuare går in i intervjun utan några som helst föraningar om 
eleven eller hur samtalet ska yttra sig, medan jag som känt dem sedan tidigare kan ha förberett 
samtalet i förväg och därmed styra intervjun omedvetet för att få fram det svar jag vill. Då kan 
intervjuaren gå miste om intressant information till studien.
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4 Resultat
Det här avsnittet är indelat i tre delar. Första delen ”vilka faktorer som motiverar eleverna i 
skolarbetet”, andra delen ”vem/vad motiveras eleverna av” samt ”hur var din motivation för
två år sedan jämfört med idag”. De resultat som redovisas är sorterade efter relevans utifrån 
mitt syfte.

4.1 Faktorer som motiverar eleverna i skolarbetet
Under intervjuerna framkom att eleverna motiveras till skolarbetet genom olika faktorer. Det 
var positiv uppmuntran/feedback respektive negativ feedback, belöning, varierade 
arbetsuppgifter respektive likartade arbetsuppgifter, lätta eller svåra arbetsuppgifter samt
förslag till hur de skulle kunna bli mer motiverande i skolarbetet.

Positiv uppmuntran eller feedback i form av beröm motiverade alla intervjudeltagare. 
Anledningen till det här är att eleverna då känner ett ökat självförtroende. En elev gjorde sin 
beskrivning på följande sätt: Att läraren uppmärksammat just mig och tycker det var bra 
kämpat känns bra att höra. Resultatet blir att de vill arbeta vidare och tycker ämnet är 
roligare. På frågan hur ofta de får positiv uppmuntran av sin lärare blev svaren likvärdiga. De 
svarade flera gånger om dagen och samtidigt skulle det kännas märkligt om det gick en hel
dag utan någon uppmuntran. En känsla av bortglömdhet skulle då infinna sig. Däremot 
förekom inte så mycket positiv uppmuntran elever emellan. Det var ibland efter muntliga 
redovisningar som klassen fick ge både positiv och negativ feedback. Det här upplevdes inte 
som lika betydelsefullt som beröm från läraren och anledningen var att läraren är den man 
lyssnar mest på. Negativ feedback från läraren upplevdes för det mesta negativt, att 
prestationen skulle och hade kunnat vara bättre. En elev ansåg det t.o.m. vore hemskt att få 
stark negativ kritik från läraren om man har ansträngt sig så mycket som möjligt. Det skulle 
leda till att eleven helt tappade motivationen för skolarbetet. Däremot ansåg en elev att hon 
fick motivation till att arbeta ännu hårdare vid negativ feedback. Bara det inte var för mycket 
negativt, utan lite lagom. 

Belöning ses som ett bra sätt att motivera eleverna till att arbeta under en speciell tidsperiod. 
Det har hänt vid flertalet tillfällen att läraren motiverat eleverna med film om de arbetade bra 
och samtliga gånger hade de fått se på filmerna. Det bästa sättet ansågs vara att locka med 
belöningen innan lektionen, medan information efteråt ofta resulterade utan filmvisning. 
Samtliga elever konstaterade att belöningen inte ska komma alltför ofta. Som en elev
uttryckte sig: Får man se en film varje vecka hade vi tröttnat på det och då inte arbetat 
speciellt bra efter ett tag. Det verkar som om lagom är bäst. Följdfrågan som ställdes var hur 
de arbetade dagen efter med tanke på belöningen dagen innan. Svaren från samtliga var att de 
inte tänkte på det, vilket berodde på att det var så lång tid sedan att de nästan glömt det. 
Belöning som längre rast förekom tydligen inte i speciellt stor utsträckning vilket ansågs som 
negativt av en del. Några andra elever brydde sig däremot inte och ville ibland även stanna 
inne på rasten.

Majoriteten ansåg varierade arbetsuppgifter som motiverande för klassrumsarbetet. 
Anledningen var att de då inte hann tröttna på en uppgift utan höll motivationen och glöden 
uppe under en längre tid. Däremot sade en elev: Det blir så rörigt…och liksom blir aldrig klar 
med något och allt blir rörigt. Eleven ville ha struktur på lektionerna så han kunde känna igen 
sig under arbetets gång och blev på det här sättet motiverad. De övriga tyckte det blev 
långtråkigt och därmed omotiverade till att arbeta med samma uppgift under en hel lektion.
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På frågan om de helst valde enkla eller svåra arbetsuppgifter kom blandade svar. En del hade 
börjat direkt med de svåra uppgifterna och hade fortsatt med dem oberoende av misslyckande 
eller framgång. De här ansåg att de inte motiverades av att klara många enkla, utan brydde sig 
mer om utmaningen och få kämpa med en svår. Där var några som hade valt en enkel vid ett 
misslyckat försök på den svåra. En elev sade: Jag hade för säkerhets skull börjat med den 
lätta för att sen om den var rätt prova en svår. Vilket ämne det handlade om spelade också en 
central roll. Ansåg eleven sig duktig och tyckte om ämnet började de hellre med den svåra, 
medan motsatsen till ett mindre roligt och intressant ämne. En i klassen förde ett resonemang 
där det framkom att eleven tyckte det var roligt om han klarade av många uppgifter på en 
lektion och därför valde den enkla högen för att senare, när de tog slut, gå vidare på de svåra 
uppgifterna. Han blev motiverad av att klara av ett flertal uppgifter.

När de skulle presentera egna förslag på hur de skulle kunna bli mer motiverade i skolarbetet 
kom en blandning av det som diskuterats tidigare. De flesta ville ha ett varierat arbetssätt med 
svåra uppgifter medan andra föredrog ett likartat arbetssätt med enkla uppgifter. Längre raster 
kom som förslag samt mer filmtittande. Gemensamt svar från allihop var mer arbetande 
framför datorn och i grupp. Inom geografi kom valfri forskning upp som ett alternativ och att 
läraren skulle berätta mer utifrån egna upplevelser och gärna visa fina bilder. Det var en elev
som satt och funderade en lång stund och efter ett tag sades det: Vara ute mer och leka som vi 
gjorde i ettan och tvåan. Det var så roligt då. Två elever tyckte det skulle vara lite mer 
tävlingsinriktade uppgifter, så en jämförelse kunde göras.

4.2 Vem/vad eleverna motiveras av
Ett svar som kom från alla intervjupersoner var att läraren motiverade dem och samtidigt 
framhölls vikten av uppmuntran för att få motivation. Då läraren gav beröm kändes det värt 
den ansträngning som krävdes under lektionstiden. Eleverna motiverades även av varandra,
vilket framkom att de inte ville komma till skolan om inte några kompisar var där. Två elever 
sa att deras föräldrar gav dem motivation till skolarbetet, de gav beröm, uppmuntran och 
hjälpte till med läxor. Det var endast en elev som sade: För att kunna få bra betyg senare i 
skolan behöver jag plugga nu. (…) Det behövs om man vill ha ett bra jobb sen. Det här svaret 
var unikt bland de intervjuade eleverna och förklarade en långsiktighet, men fortfarande i 
form av yttre motivation. Ingen elev svarade för att de själva tyckte det var roligt och 
intressant.

4.3 Elevernas motivation för två år sedan jämfört med i dag
Alla intervjupersoner ansåg det var roligare och mer motiverande att gå till skolan för två år 
sedan. Men mest motiverande var det när de började ettan, för då var allt nytt och spännande 
samtidigt som de skulle få lära sig läsa och skriva. Nu i årskurs sex var motivationen betydligt 
sämre än för två år sedan. Det framgick av samtliga men på olika sätt. Några nämnde att det 
nu är mycket svårare uppgifter på lektionerna vilket bidrar till minskad motivation. De anser 
att uppgifterna allt för ofta resulterar i misslyckanden, eller att de tar för lång tid att 
genomföra. En elev sade: Uppgifterna tar längre tid nu och är mycket svårare liksom. Nu 
måste man tänka länge. Det framgick även att antalet uppgifter är så många att det blir svårt 
att bli klar, då antalet lärobokssteg känns oändligt många. Någon nämnde pressen som uppstår 
vid prov samtidigt som läxorna blir allt fler. Däremot finns det de som uppskattar läxläsning 
och ser prov som en utmaning att klara av. En tjej gav ett annat exempel på varför hon tyckte 
det var mer motiverande i skolan för två år sedan: Då började vi med engelska och det är 
roligt när man börjar på något nytt. Det skulle vi gjort oftare. Det visade sig att en del redan 
hade börjat tröttna på skolan och därmed börjat tappa motivationen. För två år sedan ansåg 
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eleverna att skolan fortfarande kändes ny och spännande medan de idag hade gått i skolan en 
lång tid vilket innebar mindre motivation.

Skoldagen blir allt längre samtidigt som antalet läxor blir fler och tar samtidigt längre tid att 
klara av, vilket innebär att en stor del av dagen går åt till skolarbete. Det här resulterar i att de 
upplever skoldagen och läxläsningen som långsam och tidskrävande. En annan betydande 
skillnad nämndes av flera elever, men framför allt av en elev: När vi gick i fyran var vi ibland 
ute och hade lektion där. Ute är det roligt och spännande och omväxlande. Allt mer 
skolarbete handlar om abstrakta uppgifter som allt för ofta känns meningslösa. De saknar en 
förklaring till en del skoluppgifter som känns svåra och komplicerade. De arbetar ofta därför 
att deras fröken säger åt dem att de ska och inte varför de har nytta av det. En annan 
framträdande skillnad var leken, som tre av intervjupersonerna nämnde. Det visade sig att för 
två år sedan lektes det en del, både i klassrummet och utomhus inom de flesta ämnen. Det är 
framför allt i ämnena engelska och matematik som förändringen skett, från lek till mer 
abstrakt kunskapsinhämtning sittandes vid skolbänken. 
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5 Analys
Den här delen behandlar resultatet kontra teorin som beskrevs tidigare i arbetet under 
teoriavsnittet. Analysdelen är uppdelade i tre olika avsnitt, likadant som resultatet ovan.

5.1 Faktorer som motiverar eleverna i skolarbetet
Resultatet av intervjuerna visar att eleverna motiveras av positiv uppmuntran/feedback, vilket 
Lundgren & Lökholm (2006) nämner. De anser att beröm och uppmuntran i allmänhet är en 
motivationshöjande faktor. De skriver även att negativ feedback antingen kan leda till 
minskad eller ökad inre motivation. Utifrån intervjuerna stämmer det här. En del hade efter 
negativ feedback ansträngt sig mer för att lyckas nästa gång, medan andra hade upplevt en 
kraftig motivationsminskning. Positiv uppmuntran/feedback kan även kopplas till Jenner 
(2004) som skriver om inre och yttre motivation och enligt resultatet motiveras eleverna 
främst av sin lärare till fortsatt arbete, vilket är en form av yttre motivation som kommer från 
någon i deras omgivande miljö. 

Belöning upplevdes som positivt av samtliga elever och sade att de arbetade bättre om de 
visste att en belöning väntade på dem. Det här beskriver Lundgren & Lökholm (2006) 
angående inre och yttre motivation att det kommer utifrån och påverkar våra inre processer, 
vilket belöning gör. Vidare kan nämnas att Skinners beteendeteori (Hwang & Nilsson, 2003) 
tar upp belöningssystem. Han tar upp att människan gör ett visst beteende eller känner 
motivation beroende på den respons hon får. Enligt hans teori om positiv förstärkning 
upprepar människan beteendet för att då känna sig tillfredsställd. Det här stämmer inte 
överens med resultatet. Där kom det fram att belöning som utdelades för ofta resulterade i ett 
annat beteende därför att de då tröttnat på belöningen. Samtidigt tänkte inte eleverna på 
belöningen dagen efter, utan återgick till det normala arbetet utan att tänka på den belöning de 
fick.

Det finns elever som uppskattar varierade arbetsuppgifter samtidigt som en del uppskattar 
likartade arbetsuppgifter. Samma resultat visades angående lätta eller svåra arbetsuppgifter
motiverade eleverna i skolarbetet. Det här kan kopplas ihop med växt och stabilitet som 
Moxnes (1981) beskriver sin bok. En del personer har ett behov av att söka nya uppgifter och 
utmaningar, medan andra inte har det. Vissa har ett behov av en miljö som utgör trygghet och 
stabilitet medan andra strävar efter en miljö som stimulerar elevens självförverkligande och 
experimenterande. Det beskrivs även att det kan uppstå konflikter mellan de här olika 
personlighetstyperna när arbete ska utföras gemensamt. Det viktiga är dock att varje individ 
finner den miljö som är så naturlig som möjligt för hennes grundläggande behov. Det ovan 
beskrivna är ett tecken på elevens inre motivation och kan även kopplas ihop med det Jenner 
(2004) skriver. Att individen har en inre nyfikenhet som motiverar personen till att söka 
kunskap, d.v.s. att elevens nyfikenhet och inre vilja att arbeta med svåra eller enkla uppgifter 
är ett tecken på den inre drivkraften som leder till motivation och arbetslust.

Elever som väljer enkla eller svåra arbetsuppgifter kan, som Jenner (2004) skriver, med hjälpa 
av sin inre drivkraft och mål uppnå motivation. Den inre drivkraft som motiverar eleven att 
klara en uppgift eller ett mål utlöser ett beteende och efter måluppfyllelsen förstärks elevens 
drivkraft, oberoende om eleven misslyckats eller lyckats nå målet. Klarar eleven uppgiften 
motiveras och inspireras hon till fler liknande uppgifter. Vid ett misslyckande kan eleven bli 
sporrad att klara av liknande uppgifter nästan gång. Samtidigt visar en del intervjuer på 
motsatsen, nämligen att ett misslyckande innebär minskat självförtroende och vid nästa 
tillfälle väljer eleven en enklare variant för att undvika ännu ett misslyckande. 
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5.2 Vem/vad motiveras eleverna av
Läraren ger eleverna motivation via uppmuntran och beröm, samtidigt som en del även 
nämner sina föräldrar som en motivationsfaktor. Det här bekräftas av Stensmo (1997) som tar 
upp det här som yttre motivationsfaktorer. Den långsiktighet en tjej tydligt visade med 
berättandet om betygstanken för att få ett bra jobb senare är även det en form av yttre 
motivation. Maslow har i övre delen av sin behovspyramid självförverkligande, som kan 
kopplas samman med långsiktiga jobbplaner i framtiden. Samtidigt nämner Imsen (2006) 
betygssystemet som den mest framträdande och tydligaste yttre motivationsfaktorn i skolan. 
Det går att notera, då ingen elev svarade för att de själva tyckte det var roligt och intressant.

Det framgick att eleverna motiverades av arbete i grupp och arbete framför datorn, vilket kan 
kopplas till Skolverkets kvalitetsredovisning (2003) som tar upp vikten av variation inom 
både innehåll och arbetsformer. Eleverna behöver känna ett engagemang samt vara aktiva för 
att känna motivation och lust att lära. Jenner (2004) nämner inre motivation som en 
motivationsfaktor och kan kopplas samman med det ovan nämnda att eleverna motiveras av 
grupparbete och arbete framför datorn. Det här kan kopplas till hans begreppsförklaring av 
ordet motivation, vilket är en process som får människor att röra på sig, där viljan att lära har 
betydelse. Har eleven vilja att lära känner de ett engagemang samtidigt som de känner 
motivation och lust att lära.

Under intervjuerna framkom elevernas egna förlag på undervissningssätt, vilka främst var att 
arbeta i grupp, arbeta vid datorn och forska på egen hand. De här arbetssätten var deras egna 
förslag på hur de kunde bli motiverade och därmed tycka skolan var roligare. Det här kan 
kopplas till Lundgren & Lökholm (2006) som skriver att eleverna ofta har ett begränsat 
inflytande i skolarbetet som rör undervisningens innehåll, arbetssätt och arbetsformer. 
Samtidigt står det i Lpo 94 att eleverna ska ha ett inflytande över skolans arbetssätt och 
arbetsformer. 

5.3 Hur elevernas motivation var för två år sedan
Undersökningen visade en tydlig enighet av eleverna att de var mer motiverade till skolarbetet 
för två år sedan jämfört med idag. Det här stämmer överens med skolverkets 
kvalitetsredovisning (2003) som visade samma tendens då nyfikenhet och engagemang 
försvinner ur undervisningen. Pressen som uppstår vid prov nämndes av någon intervjuperson 
som en bidragande orsak till minskad motivation. Det här stämmer överens med det Carlgren 
& Marton (2002) tar upp, nämligen att motivationshöjande aspekter som att lyckas på prov 
inte alltid är ett bra sätt att sporra elever, utan kan resultera i minskad motivation i stället. Det 
här nämner Spinath & Spinath (2005) i sin studie, att prestationskraven hämmar motivationen. 
Ziehe (1993) skriver om hur det är att vara ung i dagens kultur. Här nämns individens 
identitetsprövning kontra prestationsprincipen som finns i vårt samhäller. Eleven behöver 
skapa sin egen identitet utifrån omgivande kultur, familj och kamrater. Samtidigt jämförs, 
bedöms och registreras unga i förhållande till andra ungdomar i samhället. Föräldrar och 
lärare kan innebära stor press samtidigt som kamraterna har stor betydelse över individens 
psykiska välmående. Det här kan leda till inre frustrationer och konflikter. Däremot visade 
intervjun att det finns de som blir motiverade och känner sig inspirerande av prov, då de får 
ett mål att läsa till och försöka prestera bra på.

Engelskan som var ny och spännande för två år sedan motiverade en elev. Elevens personliga 
intresse är kanske språk och uppskattar därför inslaget av det nya språket. Det här nämner 
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Carlgren & Marton (2002) som betonar vikten att utgå från individens personliga intressen för 
att därifrån skapa motivation hos individen.

Lekens försvinnande från skolämnena samtidigt som en del ämnen blir mer abstrakta, kan 
resultera i en känsla av meningslöshet. Det här framkom under intervjuerna som 
motivationsminskande faktorer. Dysthe (2003) betonar vikten av att vara medveten om 
sambandet mellan skolan och det verkliga livet samtidigt som elevens intresse ska beaktas av 
läraren. Även Carlgren & Marton (2002) skriver att eleven ska få uppgifter som anses roliga 
och som utgår från deras personliga intressen för att på så sätt undvika känslan av 
meningslöshet.

Det som beskrivits under det här avsnittet bekräftar Glassers (1996) tes angående pedagogens 
svårigheter ju äldre eleverna blir, då eleverna inte finner skolan som ny och spännande längre. 
Samtidigt kommer allt fler nya faktorer in i deras liv så som umgänge och fritidsintresse. 
Ytterliggare ett bekräftande är den tyska studien (Spinath & Spinath 2005) som redovisar 
elevens minskade motivation till inlärning efterhand som de blir äldre.
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6 Diskussion
Arbetets syfte var att ta reda på och få ökad kunskap om vad som motiverar en elevs lärande i 
skolan. Syftet och arbetets två frågeställningar, vilka faktorer är det som motiverar elever i 
skolarbetet, samt varför de här faktorerna är betydelsefulla, har varit en grund för hela 
uppsatsen. 

För att besvara frågeställningarna, kan man först nämna uppmuntran. Carlgren & Marton 
(2002), Stensmo (1997) samt Lundgren & Lökholm (2006) nämner uppmuntran av läraren 
som en stor motivationshöjande faktor. Genom positiv feedback får eleven veta att hon syns, 
respekteras och gör ett bra arbete. Det här är väsentligheter för att en elev ska kunna känna sig 
trygg i sin miljö och därmed kunna utveckla sin självkänsla, som Stensmo (1997) skriver. 
Teori och intervjuer stämmer i det här fallet överens. Samtliga elever uttrycker en positiv åsikt 
angående uppmuntran och säger även att det skulle kännas konstigt att vara i skolan en hel 
dag utan någon uppmuntran från sin lärare. Däremot betyder inte klasskamraternas 
uppmuntran lika mycket, vilket tyder på att eleverna lyssnar på och respekterar det läraren 
säger. Vikten av att ge samtliga elever positivt beröm och feedback är ett måste för en lärare, 
även om det ibland kan vara stressigt och rörigt på lektioner. Eleverna märker av den positiva 
uppmuntran de får. Kanske skulle det även vara lönsamt att lära eleverna berömma och 
uppmuntra varandras skolarbeten för att på så vis skapa bättre självförtroende och motivation 
hos dem. Enligt min mening resulterar uppmuntran till förbättrat självförtroende och ökad inre 
motivation hos individen, vilket är väsentligt för elevens välbefinnande och trivsel.

Litteratur som beskriver belöning som motivationshöjare är Stensmo (1997) och Hwang & 
Nilsson (2003) som beskriver Skinners beteendeteori som belöningens möjlighet att via yttre 
motivation skapa ett fokuserat arbete där eleverna strävar efter belöningen. Genom att 
använda sig av yttre motivation i form av belöning, så som filmvisning, arbetar eleverna mer 
fokuserat. Det här kan leda till att eleverna inte längre arbetar för sin egen skull, utan bara för 
belöningarnas. Resultaten skulle då bli att den inre motivationen och drivkraften hos eleven 
kan försvinna. Men enligt intervjuerna fungerar det inte så här. Det fungerar inte med 
belöning för ofta, vilket då resulterar i minskad motivation för själva belöningen. 
Sammanfattningsvis kan sägas att belöning är bra, men den ska inte komma för ofta. En 
fundering från mig är varför det är så här, för enligt Skinners teori är belöning något 
betydelsefullt som lockar till ett förändrat beteende. På undersökningsskolan stämmer inte det 
här i längden vilket jag tror kan bero på eleverna som är människor och inte några försöksdjur
som utsätts för olika försök. Det kan därför bli svårt för läraren att veta när eleverna tröttnar 
på belöningen.  

Enligt Skolverkets (2003) rapport var elever motiverade när undervisningssituationerna 
varierade både i innehåll och i arbetsformer. Det här stämmer överens med de flesta 
intervjuerna, men inte samtliga. Utifrån intervjuerna ansåg en del elever varierande 
arbetsuppgifter som motiverande, medan en del föredrog likartade uppgifter. Det här 
framkommer av Moxnes (1981) som skriver angående växt och stabilitet, att människor är 
olika och har olika behov. Några vill ha trygghet och stabilitet i sin miljö medan andra vill 
utforska och söka nytt i miljön. Som lärare måste man se till varje individs personlighet och 
utifrån det forma undervisningen. Enligt intervjuerna framkommer det att eleverna mister sin 
motivation när ämnesuppgifterna blir abstrakta och därmed opersonliga. Det här är något som 
Carlgren & Marton (2002) tar upp. De anser att eleverna ska göra uppgifter som anses roliga 
och kan då t.ex. utgå från individens personliga intressen för att skapa motivation. Det som 
beskrivs här anser jag visar på elevers olikheter och hur svårt det är att ha gemensamma 
uppgifter till samtliga elever i kassen. Som lärare kan det vara ett försök att individanpassa 
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skoluppgifterna om det går, men samtidigt ha i beaktande att eleverna är olika och därför 
försöka forma undervisningen utifrån intressen som ligger eleverna nära.

De elever som deltog i intervjun sade samtliga att de tyckte skolan var mer motiverande för 
två år sedan. Anledningen till det här visade sig vara olika. En del svarade för att skolarbetet 
var mycket svårare nu, medan någon saknade ett nytt och spännande ämne. Däremot tyckte 
alla att ämnena var för abstrakta nu, men även att lekens inslag hade försvunnit. Det här 
stämmer överens skolverkets rapport (2003) som behandlar elevernas motivation och ser att 
den minskar dramatiskt i den här åldern. Samtidigt stämmer det här överens med min egen 
skoltid då jag kände en minskad motivation till skolarbetet. Även den tyska studien (Spinath 
& Spinath, 2005) som redovisar elevens minskade motivation till inlärning efter hand som de 
blir äldre, tyder på en liknande utveckling även i Tyskland. Glasser (1996) skriver om 
konkurrensen mellan skola och fritidsintressen som en möjlig anledning till minskad 
motivation. Samtidigt anses inte skolan som ny och spännande längre. Dysthe (2003) tar 
avstamp i lekens betydelse och kommer fram till att skolämnena blir allt mer abstrakta, som 
kan få elever att känna en meningslöshet att arbeta. Vid äldre åldrar när leken försvinner är 
det väsentligt att sambandet mellan skolan och det verkliga livet beaktas av läraren, samt ta 
tillvara på elevens intresse. I Lpo 94 skrivs bl.a. att ”skolan skall sträva efter att varje elev 
utvecklar nyfikenhet och lust att lära” (Utbildningsdepartementet, 2000, s.9). Det här är 
intressant då mycket av det som händer i årskurs fyra visar på det motsatta, att istället för 
nyfikenhet och lust att lära mister de långsamt sin motivation för skolarbetet. Min personliga 
tolkning utifrån Jenner, (2004) är det ovan beskrivna målet ur Lpo 94 en strävan efter en inre 
drivkraft som Jenner kallar för inre motivation. Han tar även upp att yttre mål kan resultera i 
att eleven strävar efter att uppfylla omgivningens mål. Det här anser jag vara intressant då 
både föräldrar och lärare har mål för sina barn eller elever. Det här motverkar då individens 
egna personliga mål och tar bort deras inre drivkraft och nyfikenhet. Men jag tror att yttre 
motivation i en del sammanhang kan skapa en inre motivation, för eleverna behöver ibland 
lockas och uppmuntras. Det som står i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2000) är inte lätt att 
utföra, men med ny forskning och nya metoder för lärande i de här årskurserna kan kanske en 
förändring uppstå som strävar efter att eleven blir positiv till inlärning via inre motivation.
Min personliga åsikt är att elevernas inre motivation är av absolut största vikt och läraren ska 
därför ta reda på hur varje enskild individ motiveras av skolarbetet och utifrån det bygga upp 
den individuella undervisningen. En tanke är att utgå från individens intressen och bygga upp 
den inre motivationen som behövs för att klara av de andra skoluppgifterna som inte 
intresserar eleven lika mycket.
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 Bilaga 1: Intervjuguide

Inledning: Fråga allmänt hur de har haft det på jullovet. Kom sedan in på hur de kände att gå 

tillbaka till skolan efter lovet. Sedan vad de tycker är roligt respektive tråkigt i skolan. 

1. Vad får dig att arbeta bra på lektionerna i skolan?

- Varför är det så här?. Hur tror du andra tänker?

2. Hur ofta får du positiv uppmuntran av din lärare?

- Klasskamrater? Föräldrar?

- Hur reagerar/ känner du dig då?

3. Vilken skillnad är det om du får negativ feedback av din lärare?

- Vad beror det här på?

4. Om du får välja mellan enkla eller svåra uppgifter, vad väljer du?

- Varför?

5. Hur ofta hjälper du någon klasskamrat som behöver hjälp?

- Hur känner du dig efteråt?

6. Vad tycker du om varierande arbetsuppgifter på en lektion?

- Varför

7. Hur tyckte du skolan var för två år sedan?

- Vad har förändrats?

- Varför tror du det har förändrats?

8. Har du några bra förslag på hur du skulle kunna bli mer motiverad i skolarbetet?

- Vad tycker du skulle vara roligt och lärorikt att göra på lektionerna?

Vad ska läraren tänka på?


