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Abstract 
 
 
Anna Ljunggren & Ulrika Oléhn 
 
Motivation 
En kvalitativ studie om elevers motivation i lärarledda lärandesituationer 
 
Motivation 
A qualitative inquiry concerning pupils’ motivation during lessons lead by teachers 
 
     Antal sidor: 24 
 
 
 
Syftet med studien är att få en ökad kunskap om vad som motiverar elever i årskurs fem i 
lärarledda lärandesituationer. Valet att utföra studien i årskurs fem beror på att vi under vår 
studietid har mött elever i denna årskurs och har ställt oss undrande till vad det är som 
motiverar dem. Motivation är ett begrepp som har genomsyrat lärarutbildningen och på grund 
av detta ville vi veta mer om hur eleverna uppfattar begreppet. Flera teoretiker menar att 
elevers motivation till lärande kan påverkas av såväl inre som yttre faktorer samt diverse 
behov. Jenner (2004) anser att det även finns en tredje faktor där eleverna tycks pendla mellan 
faktorerna. Ett resonemang som gjorde oss nyfikna och ligger till grund för studiens 
uppkomst. 
 
Metoden som studien bygger på är av kvalitativ art och totalt deltog sex intervjupersoner. 
Resultatet visade att det är många olika faktorer som påverkar elevernas motivation, bland 
annat lustfyllt lärande, positiv feed-back, bra och omtänksamma lärare, kompisrelationer och 
engagerade föräldrar. 
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1 Inledning 

Något som tydligt har genomsyrat hela lärarutbildningen och som är ett centralt ämne för 
lärandet är motivation. När elever visar bristande intresse i skolan talas det ofta om att 
eleverna är omotiverade. Skolan är en arbetsplats där eleverna står i centrum och det är vår 
framtida arbetskraft som vi lärare ska fostra. Vi anser att vi som lärare ideligen bör kämpa för 
att eleverna känner lust och vilja. Om detta skrivs det även i läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet där står det att samtliga skolor ska sträva mot att varje elev ”utvecklar 
nyfikenhet och lust att lära” (Skolverket, 2006:9). Ett citat som innebär att via nyfikenhet och 
lust skapas motivation. Motivation är ett väldigt vitt begrepp som kan betyda många olika 
saker. Jenner (2004) specificerar motivation genom att särskilja begreppet i inre och yttre 
faktorer som påverkar motivation. Precis som Jenner (2004), tror vi att elever generellt är 
nyfikna i de lägre åldrarna och har en slags inre motivation till att lära sig olika saker. Även 
Glasser (1996) menar att de yngre eleverna har en inre längtan och motivation att lyckas i 
skolan då de ser upp till de äldre barnen och vill kunna samma sak som dem. Vid skolans start 
möter eleverna en helt ny värld vad gäller såväl kompisar som lärare. Att lära sig läsa, räkna 
och skriva precis som omvärlden är en viktig del för barnen och det är första steget mot att 
socialiseras och bli en del av samhället. 
 
Om man studerar Piagets utvecklingsteori befinner sig en elev i årskurs 5 mellan ”formella 
operationernas period” och ”operationernas period”. Utvecklingen mellan dessa stadier kan 
liknas med att eleverna går från det konkreta tänkandet till det mer abstrakta tänkandet, likt 
den vuxnes (Angelöw & Jonsson, 2000). Vad gäller Erikssons utvecklingsstadier, som belyser 
olika perioder som man genomgår i livet, befinner sig en elev i årskurs 5 runt ”latentstadiet” 
och ”ungdomsperioden”. Mellan dessa stadier övergår de viktiga relationerna från skola och 
föräldrar till kompisar och att skapa sig en egen identitet. Vad gäller de äldre eleverna som går 
i högstadiet tror vi att det främst är den yttre motivationen där betygen är en avgörande del i 
motivationen. Förutom betyg menar Jenner (+2004) även att kompisar tillhör de yttre 
faktorerna som påverkar motivationen, och som nämnts ovan i Erikssons ”ungdomsperiod” är 
just kompisrelationen viktig i denna ålder (Angelöw & Jonsson, 2000). 
 
Till skillnad från eleverna i de lägre åldrarna och eleverna i de äldre åldrarna, har vi svårt att 
koppla dessa yttre och inre faktorer till elever som går i årskurs fem. För när de väl har nått 
stadiet där skolan är en bekant arena och de har lärt sig grunderna, vad är det då som 
motiverar dem till fortsatt lärande?  Befinner de sig i ett ingenmansland eller som Jenner 
(2004) menar att de pendlar mellan de yttre och inre faktorerna? Utifrån ovannämnda 
teoretiker och forskare är teman som läraren, yttre och inre faktorer samt behov viktiga 
nyckelbegrepp i denna studie. 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en ökad kunskap om vad som motiverar elever i årskurs fem 
i lärarledda lärandesituationer. Frågeställningarna som studien bygger på är följande: 
 

Vad är det som motiverar elever i årskurs fem till lärande i lärarledda lärandesituationer? 
 
Vad anser eleverna är viktigt för att skapa motivation? 
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2 Bakgrund 

För att förtydliga begreppen motivation och lärande följer det i kommande avsnitt olika 
tolkningar av dessa. 
 

2.1 Motivation 

Precis som Engström (2004) menar Jenner (2004) att ordet motivation är något som sätts 
igång och samspelar med ett handlande. Dock fördjupar Jenner (2004) sig något mer då han 
hänvisar till historiska teorier och menar att motivation består av tre samarbetande faktorer i 
en så kallad motivationsprocess. Den första faktorn är baserad på inre motivationer och precis 
som nämnt ovan, något som sätts igång och samspelar med ett handlande. Det kan exempelvis 
vara sökandet efter aha-upplevelser som elever får via den information som de möter. Den 
andra faktorn är ett yttre mål och en strävan efter att nå ett mål. Inom skolvärlden är betyg ett 
tydligt yttre mål som kan tänkas motivera elever. Jenner (2004) menar att om man ställer yttre 
och inre motivationer emot varandra tar de yttre över de inre. Något som i sin tur innebär att 
intresset för lärandet övergår från lust att lära till att fokus från elever läggs på det som läraren 
anser vara viktigt för att elever ska nå ett så högt betyg som möjligt. Den tredje och sista 
faktorn handlar om elevers förmåga att pendla mellan de yttre och inre motivationerna vilka 
påverkas av elevers självförtroende. Således innebär detta att elevers prestationer och yttre 
motivation (såsom betyg, familj, omgivning etc.) påverkar elevers inre motivation (såsom 
intresse, lust etc.) och i sin tur även framtida motivationsprocesser. Oavsett hur elever lyckas 
är sambandet mellan de olika motivationerna och självförtroende, som synes nedan, stort och 
avgörande för om det i slutet av motiveringsprocessen blir en modifiering eller en 
förstärkning för eleverna. 
 
 Målet uppnås Målet uppnås ej 
Modifiering Målet är att tillgodose de 

fysiologiska behoven. När målet 
uppnåtts riktas intresset mot något 
annat. 

Målet är att lyckas med en svår 
uppgift. För en person med lågt 
självförtroende leder misslyckandet 
till att ambitionsnivån sänks. 

Förstärkning Målet är att lyckas med en svår 
uppgift. Framgången sporrar till att 
ge sig i kast med än svårare 
uppgifter. 

Målet är att lyckas med en svår 
uppgift. För en person med starkt 
självförtroende leder till 
misslyckandet till nya tag och en 
starkare satsning. 

Figur 1. Beskriver sambandet mellan inre och yttre motivation (Jenner,2004:43) 

 
Medan Jenner (2004) talar om inre och yttre motivation brukar man generellt tala om primära 
och sekundära motivationer (Engström, 2004). Den primära motivationen är biologiskt 
betingad exempelvis hunger och törst vilka måste tillgodoses och tillfredställas för att man ska 
kunna överleva. Till den biologiskt betingade motivationen brukar även nyfikenhet, 
maktbehov och självförverkligande räknas. Den sekundära motivationen handlar mer om hur 
man påverkar och påverkas av omgivningen socialt och kulturellt. 
 
Angelöw (1991) menar att det finns sex olika faktorer som spelar in på motivationen och har 
utefter dessa skapat följande motivationsmodell: 
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Förutsättningar för motivationen Värden som skapas 
1) Vilja En önskan om och insikt om behov av förändringar. 

Viljan är motorn i själva förändringsarbetet. 
2) Delaktighet Makt och möjlighet att genomdriva förändringar. 
3) Tilltro Omgivningens positiva attityder stärker den enskildes 

förmåga at genomföra förändring. 
4) Självförtroende Tro på ens egen förmåga att förändra. 
5) Information och kunskap Ger en realistisk och tydlig bild av möjliga 

förändringar. 
6) Trygghet En känsla av trygghet är nödvändig för att man ska 

vilja förändra. 
Figur 2. Beskriver de sex motivationsfaktorerna (Angelöw,1991:89) 

 
Samtliga ovannämnda faktorer bidrar enligt Angelöw (1991) till graden av förändringsvilja 
som han menar måste finnas för att motivationen ska kunnas regleras och påverka nivån av 
motivationen. Tydligt är att samtliga sex faktorer kan kopplas till Jenners (2004) inre och yttre 
motivationer. Exempelvis kan det urskiljas i ovanstående uppställning att det, enligt de inre 
motivationerna, krävs en känsla av trygghet, självförtroende och vilja för att man som elev 
ska kunna känna sig motiverad. Information och kunskap, förutsättningar och delaktighet är 
fyra aspekter som berör de yttre motivationerna. 
 
Sund (2002) diskuterar begreppet motivation som ett samlingsbegrepp för diverse aspekter 
som exempelvis behov, känslor, sinnesintryck och handlingar. Författaren menar att när man 
pratar om dessa olika aspekter som tillsammans ingår i en process talar man om motivation. 
 

2.2 Lärande 

För att tydliggöra skillnaden mellan begreppen lärande och inlärning följer nedan ett citat ur 
Läroplanskomitténs betänkande i skriften Bildning och kunskap. 
 

Begreppet inlärning leder tänkandet till att det är något ”utifrån” som skall tas in medan man 

kan tänka på ”lärande” som en aspekt av mänsklig social och praktisk handling. 

(Skolverket, 2002:26) 
 
Även Illeris (2001) menar att lärande är det man under en process har tillägnat sig. Författaren 
betonar även att ordet, lärande, kan tolkas på många olika sätt och har många skilda 
betydelser. På grund av detta har han förtydligat ordet och olika tolkningar med följande 
definition: 
 

Lärande är varje process som hos levande organismer leder till en varaktig 

kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande. 

(Illeris, 2001:13) 
 
Alerby (2000) menar att lärande är ett svårdefinierat begrepp och ställer sig frågande om vad 
som egentligen innefattas i begreppet. Förutom själva inlärningen anser författaren även att 
undervisningen är en aspekt som passar in i begreppet lärande. Det betonas även att lärandet 
inte endast sker inom en organisations verksamhet, exempelvis skolan, utan även utanför i det 
vardagliga livet. För att förtydliga detta speglar hon samspelet mellan mål och lärandet, något 
som skiljer sig åt individer emellan och att det inte alltid måste finnas ett direkt mål för att 
lärandet ska ta form. 
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Illeris (2001) menar att allt lärande påverkas av ett yttre sammanhang vilket i sin tur påverkar 
såväl läroprocess som resultat. Författaren betonar vikten av att ta till vara på de olika 
rummen som det moderna samhället är uppdelat i. Illeris (2001) talar ifrån detta 
rumperspektiv bland annat om vardagslärande, skol- och utbildningslärande och 
internetbaserat lärande. Vardagslärande är enligt författaren det lärande som sker mer eller 
mindre medvetet och som är integrerat i vardagslivet. Lärandet sker på ett informellt sätt och 
karakteriseras av att man möter impulser som ska kunna tillägna sig, sortera och välja bort. 
Detta lärande skapas trots att ingen reflekterande bearbetning av lärandet förekommer. Det 
lärande som sker i skolan är i grunden en plikt som ska fullföljas. Till skillnad från 
vardagslärande måste lärandet inom skolan organiseras efter samhället och sker så också med 
ens fulla medvetenhet. Illeris (2001) menar att internetbaserat lärande är till stor fördel om 
man exempelvis läser en kurs på distans och på så sätt slipper resa långa sträckor för att delta 
fysiskt. Det negativa med den här typen av lärande, menar författaren, blir påtagligt då man 
talar om motivation. Generellt krävs det att elever som använder sig av internetbaserat lärande 
måste vara starkt motiverade för att klara av studierna. Illeris (2001) menar att för den som 
har en låg motivation tycks det vara enklare att fysiskt närvara i skolan i jämförelse till att 
delta via internet. 
 

2.3 Motivation och lärande 

Vad gäller begreppen motivation och lärande känner vi är komplexa och svåra att betrakta. 
Som synes ur ovanstående avsnitt finns det en mängd olika tolkningar och definitioner på 
begreppen. Giota (2002) betonar exempelvis just detta i sin artikel, att det finns många 
definitioner av begreppet motivation och att lyckas med en definition inom detta område är en 
av de svåraste uppgifterna inom den pedagogiska psykologin. Därför har vi inte som avsikt att 
på egen hand definiera begreppen utan istället sammanfatta olika tolkningar. Då vi talar om 
motivation menar vi att motivation innefattar såväl yttre faktorer (såsom betyg och 
omgivning) som inre faktorer (såsom eget intresse och lust för lärande). Tillsammans 
påverkar de yttre och de inre faktorerna motivationen för elevers lärande. Andra faktorer som 
också kan påverka motivationen är vilja, delaktighet, tilltro, självförtroende, trygghet, 
information och kunskap. 
 
Det vi i denna studie har för avsikt att undersöka är själva motivationen kring lärandet och 
inte hur själva inlärningen går till eller vad som ska tas in utifrån. Då vi talar om lärandet 
menar vi att lärandet handlar om den information som eleverna med hjälp av omgivningen 
eller via praktisk handling tillägnar sig och omvandlar till kunskap. Lärandet kan ske på 
många olika platser samt påverkas av många olika faktorer, exempelvis motivation. 
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3 Teoretiska perspektiv 

Följande avsnitt presenterar tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Syftet med 
avsnittet är att ligga till grund för kommande intervjuer, analys av resultatet samt avslutande 
diskussion. 
 

3.1 Lärarens roll och skapandet av motivation 

Glasser (1996) anser att läraren som undervisar i de lägre årskurserna har ett lättare arbete vad 
det gäller att motivera sina elever eftersom han menar att yngre elever har en slags inre 
längtan och motivation då de ser upp till de äldre i deras närmiljö och vill kunna samma sak 
som dem. Dock betonar Glasser (1996) att motivationen som de yngre eleverna har från 
skolans start så småningom minskar då de får nya intressen, såsom kompisar och 
idrottsintressen, som tar över. Författaren menar också att barn som går i de lägre årskurserna 
är vana vid att hjälpa varandra vilket är motiverande i deras lärandesituationer. Detta är dock 
något som minskar då eleverna når de högre årskurserna och konkurrensen om höga betyg 
infinner sig (Glasser, 1996). 
 
Vad det gäller motivation och lärarens roll menar Carlgren och Marton (2001) att det främst 
finns två typer av aktiviteter som påverkar elevers vilja att arbeta. Dels då man som lärare 
arbetar för att motverka uppkomsten av motstånd hos eleven, samt då man aktivt skapar 
positiva lärandesituationer som i sin tur skapar motivation hos eleverna. Att motverka 
uppkomsten av motstånd kan ske då man som lärare skapar strukturer, regler och rutiner i 
olika lärandesituationer. Därmed involveras eleverna och görs delaktiga i planering och 
framtida mål. Att betona och förtydliga vad som förväntas av eleverna samtidigt som det råder 
ett tryggt klassrumsklimat och lusten till lärandet infinner sig, är några av lärarens viktiga 
uppgifter. Några aspekter som Carlgren och Marton (2001) menar är motivationshöjande är då 
de får bra resultat på ett prov, svarar rätt på frågor inför klassen eller är först i matteboken etc. 
Lärarintervjuer gjorda av Carlgren & Marton (2001) visar att då eleverna får göra saker som 
de tycker är roliga och som sammanfaller med deras egna intressen samt får positiv respons 
och feedback från läraren motiveras eleverna på ett positivt sätt till lärande. 
 

3.2 Motivation ur flera perspektiv 

Giota (2002) belyser i en artikel om motivation, skolans effekter på elevernas utveckling, 
bland annat med fokus på betydelsen av motivation för såväl deras lärande som fullständiga 
utveckling. Artikeln utgör en litteraturöversikt över tidigare forskning inom området och 
syftet med artikeln är att se eleverna ”genom den vuxnes glasögon” (Giota, 2002:300). Giota 
(2002) betonar i artikeln principen om den reagerande omgivningen då hon beskriver den inre 
motivationen. Enligt principen bör lärarna ta hänsyn till elevernas erfarenheter kring det som 
sker i ett klassrum och anstränga sig för att finna en balans mellan elevernas syfte med 
lärandet och de generella lärandemålen som såväl de själva som skolan sätter upp för 
eleverna. Det är även viktigt att läraren anpassar undervisningen och klassrumsklimatet efter 
elevernas mål. Om inte anpassning görs kan viktig motivation hos eleverna gå förlorad. 
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Något som också påverkar elevernas inre värld och motivation menar Giota (2002) är själva 
bemötandet som eleverna får från de vuxna i skolan. Författaren talar här om något som inom 
forskningen kallas för Coping vilket handlar om hur eleverna hanterar olika svårigheter som 
de möter i skolan. Den faktor som bidrar mest till att elevers inre motivation går förlorad är då 
man som lärare kräver att eleverna ska anpassa sin verklighet för att nå upp till lärarnas krav. I 
situationer som dessa är det endast de presterande eleverna som når målen och detta tack vare 
deras yttre motivation, som exempelvis betyg. De elever som på olika sätt har det svårt i 
skolan hamnar i ett självdestruktivt lärande där de medvetet låter bli att läsa på inför ett prov 
och förklarar misslyckandet med att de inte hade läst på. Förutom bemötande påverkar även 
de förväntningar och krav som omgivningen har på eleverna deras inre värld och motivation. 
Att man som vuxen möter eleverna på den nivå de befinner sig, ser dem för de individer de är 
och även till de mål och förväntningar som de har på sig själva (Giota, 2002). 
 

3.3 Piagets utvecklingsteori 

Piaget är 1900-talets mest betydande utvecklingspsykolog, han ägnade hela sitt vuxna liv åt 
att forska om kunskapsteorier. Efter flera års forskning, både genom intelligenstester och 
mera socialt via öppna intervjuer, ansåg Piaget att han fick förståelse för hur barn uppfattade 
sin omgivning och fick därmed inblick i barns tankevärld. Piaget formade en abstrakt teori om 
logiska strukturer. Han menade att barnet passerar olika stadier i utvecklingen som är 
omöjliga att passera om de nödvändiga strukturerna i den tidigare perioden inte har etablerats. 
Piaget representerar ett rationalistiskt perspektiv på mänskligt tänkande och kommunikation. 
Utmärkande för ett sådant perspektiv är att utveckling ses som en process som framförallt 
kommer inifrån. Han menar att det hos människan finns en medfödd och given förutsättning 
till tänkande och rationalitet som ska tillåtas att utvecklas fullt ut. Piaget menar att omvärlden 
finns runtomkring barnet och det är barnet som ska upptäcka denna via sin nyfikenhet 
(Carlgren & Marton, 2001). Piaget betonar att det som är avgörande i utvecklingen hos ett 
barn är dess aktivitet i förhållande till omvärlden (Carlgren & Marton, 2001). Piaget menar att 
i ett samhälle som vårt med strikta åldersgränser har varje ålder ofta sitt anpassade beteende. 
Inte minst genom skolundervisning och fritidsintressen med åldershomogena grupper utan 
även genom att det finns många oskrivna regler, exempelvis är det upp till varje barn att 
kunna känna av när det är dags att avancera till nästa fas i livet. Åldersdynamiken innebär inte 
bara att man överger barnsliga tankar utan även att barnet börjar imitera och kopiera äldre 
barns beteenden. Åldersdynamiken hos yngre barn är en slags hunger efter speciella 
privilegier och friheter som de äldre barnen har. Detta är troligtvis den främsta motivationen 
för de yngre barnen att forma beteende och attityder efter de äldre barnens mönster (Elkind, 
1982). Piaget menar följaktligen att barnet i grunden är egocentriskt och utvecklingen sker 
genom att barnet självt utvecklar en förståelse för sin omgivning. Detta gör barnet genom att 
observera och manipulera sin omgivning och drar därmed slutsatser om hur omvärlden 
fungerar. Dock är det barnets egna observationer och slutsatser som leder det till att upptäcka 
och utveckla nya former av förståelse. Omgivningen är i huvudsak passiv och är mest ett 
objekt för barnets aktivitet. Att barnet är egocentriskt ska inte uppfattas som självupptaget 
utan barnet uppfattar händelser och objekt utifrån sin egen utgångspunkt. Det är först i 
förskoleåldern som barn lär sig att decentralisera, det vill säga att se saker ur mer än från sitt 
eget perspektiv. För att förtydliga detta följer nedan Piagets indelningar (Angelöw & Jonsson, 
2000) om barnens mentala utveckling i fyra olika stadier. 
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1. Sensomotoriska utvecklingsperioden (0-2 år) 
Under denna period observerar barnet omgivningen och reagerar på den man har ännu inte 
några direkta föreställningar om omvärlden. Barnet utvecklar även under denna period en 
uppfattning om att saker finns även om de inte är synliga. 

 
2. Preoperationella perioden (2-7år) 
Under denna period utvecklas språket hos barnet och denne härmar inträffanden och lekar 
som den sett. Tänkandet bygger på det som barnet ser då denne ännu inte kan använda sig 
av lokiska förklaringar.  

 
3. Operationernas period (7-11 år) 
Under denna period kan barnet till viss del tänka logiskt om än det fortfarande är 
förhållandevis knuten till det konkreta tänkandet. Förmågan att kunna generalisera är 
fortfarande ofullständig.  

 
4. Formella operationernas period (från 11 år) 
Under denna period artar sig tänkandet på så sätt att det nästintill är likvärdigt den vuxnes. 
Förmågan att kunna tänka abstrakt och att kunna resonera är nu även fulländad. 

 
En grundtanke i Piagets utvecklingssyn är att vi i interaktionen med omgivningen hela tiden 
regleras genom assimilation och ackumulation. Detta är två processer som verkar samtidigt 
och är anpassningsbara till människans omgivning. Enligt Säljö (2003) innebär assimilation 
att nya intryck tas och tolkas och utgör därefter ens världsbild. Vid assimilationen är världen 
vad den förväntas vara utan några som helst överraskningar. Ackumulationen sätts igång då 
människan inte kan assimilera sina intryck och vilket leder till att grundläggande 
verklighetsuppfattningar förändras. Dock kan en ackumulation tillägnas och utvecklas till så 
kallade ”kognitiva scheman” som gör att det som en gång varit ackumulation kan bli 
assimilerat (Säljö, 2003:60). 
 

3.4 Erikssons utvecklingsstadier 

Vad det gäller socialiseringen talar Angelöw och Jonsson (2000) om att vi människor 
genomgår olika perioder i livet. Erik H Eriksson är en känd följeslagare till Sigmund Freud 
och har utvecklat Freuds utvecklingsstadier från fyra till åtta stycken. Inom varje stadium 
finns den en slags existentiell kris som påverkar hur individen kommer att agera i framtiden. 
Följande stadier ingår i Erikssons utvecklingsteori: Det orala stadiet (0-2 år), det anala stadiet 
(ca 1,5-3 år), det genitala stadiet (ca 3-6 år), latentstadiet (ca 6-12 år), ungdomsperioden (ca 
12-21 år), tidig vuxenålder (ca 21-35 år), vuxenålder (35-65 år) och ålderdomen (ca 65 år-). 
 
De utvecklingsstadier som är aktuella i denna studie är latentstadiet och ungdomsperioden. 
Under latentstadiet befinner sig barnet i skolåldern och fokus ligger på att såväl lärande som 
lek ska vara spännande. Stadiets syfte är att barnet ska utveckla en förståelse för omgivningen 
och förbereda dem för den vuxna världen. Existenskrisen handlar om arbetsflit kontra 
mindervärdeskänslan, löses konflikten utvecklas det hos barnet en känsla av kompetens och 
kunnande. Vad gäller det andra stadiet, ungdomsperioden, genomgår individen många olika 
förändringar som kan leda till en existenskris vilken handlar just om identitesförvirring. Här 
övergår de viktiga relationerna från skola och föräldrar till kompisar och att skapa sig en egen 
identitet. Löses konflikten upplevs en känsla av att ha funnit sig själv. 
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3.5 Motivation som tillfredställelse av behov 

I Maslows motivationspsykologi är en viktig utgångspunkt vara att människan aldrig är riktigt 
nöjd och därför är ständigt sökande. Maslows behovsteorier sammanfaller med motivation på 
så vis att man som individ ständigt motiveras till att nå nästa behov. Detta konstanta sökande 
gör att längtan av att ständigt få uppfylla behov och önskningar skapas efterhand som de 
gamla behoven uppfyllts. Vilka behov som skapas beror således helt på vilka behov som har 
uppfyllts. Det är dock viktigt att se de olika behoven som ett sammanhang och inte skilja dem 
ifrån varandra. De understa fysiologiska behoven handlar om de grundläggande behov som 
varje människa har för att kunna leva som exempelvis mat. När väl de fysiologiska behoven 
är tillfredställda skapas nya behov av att känna trygghet och säkerhet. Då detta behov och 
behovet av kärlek och social anknytning är tillfredställda, kommer nästa behov av 
uppskattning ifrån omgivningen. Det femte och sista behovet handlar om att förverkliga sig 
själv (Imsen, 2006). Skulle det vara så att något betydelsefullt behov, lägre ner i hierarkin än 
där personen befinner sig just nu, av någon anledning skulle förloras skulle personen sträva 
efter att återigen tillfredställa behovet, något som i sin tur betyder att man kan klättra såväl 
uppåt som neråt i hierarkin (Sund, 2002). För att förtydliga detta något följer nedan en mall på 
Maslows behovshierarki. 
 

 
Figur 3. Beskriver Maslows behovshierarki nerifrån och upp (Imsen 2006:468) 

 
En annan teori som bygger på olika behov är motivationsteorin, vilken Glasser (1996) menar 
handlar om att tillfredställa olika behov vilket ger en slags belöning. Motivationsteorin 
handlar således om hur eleverna ska bli tillfredställa genom att få olika belöningar. 
Författaren menar även att det inte finns några omotiverade elever då han menar att alla är 
motiverade. Således kan elever under en och samma lektion vara motiverade till olika saker, 
vissa är motiverade till att arbeta flitigt med skolarbetet medan andra är motiverade till att 
göra något annat. För att försöka förklara dessa olika beteenden talar Glasser (1996) om fem 
olika grundbehov som motiverar människan; kärlek, överlevnad, makt, nöje och frihet. 
Samtliga fem behov måste bli bekräftade för att människan ska bli motiverad. Dock innefattas 
inte något av de fem direkt i anslutning till skolarbetet vilket uppenbarligen försvårar lärarens 
uppgift. Vad det gäller det första behovet, kärlek, kan detta tillgodoses om det råder ett gott 
klassrumsklimat där eleverna känner sig trygga och omgivna av vänner. Glasser (1996) menar 
också att en elev kan tänkas göra en skoluppgift trots att den saknar motivation, detta om 
eleven känner vänskap och tycker om sin lärare och på grund av det motiveras till att göra 
uppgiften. 
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3.6 Stimuli och respons teorin 

Stimuli och respons teorin förespråkar precis tvärtemot det som motivationsteorin handlar om. 
Teorin bygger på det behavioristiska synsättet inom psykologin dit såväl Skinner som Pavlov 
hör. Medan motivationsteorin endast handlade om inre påverkan, handlar stimuli (retning) och 
respons (reaktion på retningen) om yttre påverkan av motivationen. Således innebär detta att 
aspekter som betyg, krav från föräldrar och miljön runt eleverna är det som påverkar 
människan och motivationen. Något som kan liknas vid tankarna om att människan vid 
födseln är som en tom tavla och påverkas av omgivningen runt omkring en, vilket innebär att 
alla har samma förutsättningar och att det är just miljön som påverkar hur vi utvecklas. För att 
illustrera teorin kan man använda Ivan Pavlovs experiment. Pavlov upptäckte, efter att han 
hade ringt i en klocka innan hans hundar fick mat, att de vande sig vid signalen och 
utsöndrade saliv då klockan ringde, oavsett om de fick mat eller inte. Det är ett experiment 
som tydliggör behaviorismens tankar om yttre påverkan där olika stimuli skapar olika 
beteenden, vilket förklarar vikten av ett gott bemötande i skolans värld (Maltén, 1997). 
 

3.7 Teoretisk sammanfattning   

Glasser (1996) menar att de lärare som undervisar i de lägre årskurserna har ett lättare arbete 
vad det gäller att motivera sina elever. Författaren menar att elever i lägre årskurser besitter en 
inre längtan och motivation och att de ser upp till äldre och vill kunna samma saker som andra 
kan. Eleverna som går i de lägre årskurserna hjälper varandra i lärandesituationer vilket för 
dem är motiverande. Vad gäller utvecklingen av denna inre motivation menar Glasser (1996) 
att det är något som avtar ju äldre eleverna blir och hjälpen till varandra minskar då 
konkurrensen om betyg ökar. 
 
Carlgren och Marton (2001) anser att man som lärare måste ha tydliga strukturer och regler så 
att eleverna vet vad som förväntas av dem. Detta kan ge tryggt klassrumsklimat där lusten till 
lärande uppkommer. De menar också att när eleverna får göra saker som de tycker är roliga 
som sammanfaller med deras intressen samt får positiv respons från läraren så motiveras de 
till lärande. 
 
Piaget menar att i vårt samhälle med strikta åldersgränser har varje ålder ofta sitt eget 
anpassade beteende. Enligt Piagets utvecklingsteori befinner sig en elev i årskurs 5, vid 11 års 
ålder, mellan ”formella operationernas period” och ”operationernas period”. Utvecklingen 
mellan dessa stadier kan liknas med att eleverna går från det konkreta tänkandet till det mer 
abstrakta tänkandet, likt den vuxnes (Angelöw & Jonsson, 2000). Piaget talar även om 
assimilation och ackumulation, vilket handlar om människors världsbild och hur den 
förändras i samspelet mellan de båda (Säljö, 2003). 
 
Vad gäller Erikssons utvecklingsstadier, som belyser olika perioder som man genomgår i 
livet, befinner sig en elev i årskurs 5, vid 11 års ålder runt ”latentstadiet” och 
”ungdomsperioden”. I latentstadiet ska såväl lärande som lek vara spännande och här ska 
eleven förberedas för vuxenlivet. I nästkommande period, ungdomsperioden, är det mest 
betydelsefulla att skapa sig en egen identitet genom att de viktiga relationerna övergår från 
skola och föräldrar till kompisrelationer. 
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Enligt Maslow (Imsen, 2006) styrs människan av olika behov och man motiveras ständigt till 
att tillfredställa behov på nästa nivå. Hans utgångspunkt är att människan aldrig är riktigt nöjd 
utan ständigt sökande. Högst upp i hierarkin finns behovet av självförverkligande och det är 
detta behov som alla strävar efter att nå. I hierarkin kan man vandra både upp och ner för de 
olika behoven och oavsett vilka behov som tillfredställs eller om man har klättrat upp eller ner 
så finns alltid motivationen till att nå nästa behov kvar (Sund, 2002). 
 
Precis som Maslow (Imsen, 2006) menar Glasser (1996) att det finns olika behov som ska 
tillfredställas. I utbyte mot att behovet blir tillfredställt får en belöning. Motivationsteorin 
handlar om att alla elever alltid är motiverade, författaren menar dock elevers motivation inte 
alltid behöver vara att göra som en lärare vill utan kanske är de motiverad till något helt annat. 
Kärlek, överlevnad, makt nöje, frihet är de fem behov som Glasser (1996) menar är av vikt för 
motivationen. 
 
Jenner och Glasser talar utifrån ett sociokulturellt perspektiv, medan stimuli och respons 
teorin som Maltén (1997) talar om grundar sig i behaviorismen och positivismen. Stimuli och 
respons teorin är raka motsatsen till motivationsteorin. Stimuli (retning) och respons (reaktion 
på retningen) handlar om yttre påverkan av motivationen, vilket innebär att aspekter som 
betyg, krav från föräldrar och miljön runt eleverna påverkar motivationen. 
 
Giota (2002) tar i sin sammanfattande artikel upp många olika teorier som handlar om 
motivation. De som vi har valt att belysa handlar bland annat om principen om den 
reagerande omgivningen då hon talar om den inre motivationen. I denna ska lärarna ta hänsyn 
till många olika aspekter vad det gäller elevernas lärande. Att man som lärare anpassar 
undervisningen etc. efter eleverna för att behålla deras motivation. Giota (2002) skriver även 
om Coping vilket handlar om hur eleverna hanterar olika svårigheter i skolan. Författaren 
skriver även om omgivningens krav och förväntningar vilka påverkar elevernas motivation. 
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4 Metod 

Syftet med studien är, som tidigare nämnts i arbetet, att få en ökad kunskap om vad som 
motiverar elever i årskurs fem i lärarledda lärandesituationer. I valet mellan kvantitativ och 
kvalitativ forskning, studerade vi Bryman (1997) som tydligt betonar skillnaderna mellan 
metoderna. Inom den kvantitativa forskningen är exempelvis förhållandet mellan forskaren 
och intervjupersonen distanserat medan det inom den kvalitativa är en nära relation.  
Forskarens förhållningssätt inom den kvantitativa forskningen fungerar som en utomstående 
individ som håller sig objektiv och engagerar sig så lite som möjlig i intervjupersonens värld. 
Det förhållningssätt som en forskare inom den kvalitativa forskningen har, är till skillnad från 
forskarna inom den kvantitativa forskningen, engagerade och försöker komma 
intervjupersonerna nära. Forskningsstrategierna är strukturerade och reliabla inom de 
kvantitativa metoderna medan de är ostrukturerade och djupgående i de kvalitativa 
metoderna. Med detta i åtanke och med syftet att få kunskap om elevernas egna åsikter 
gällande deras motivation valde vi därför att arbeta med kvalitativ forskning vilken beskrivs 
mer ingående i avsnittet nedan. 
 

4.1 Kvalitativ metod 

Inom den kvalitativa forskningen kan man göra såväl observationer som intervjuer. Då vi har 
för avsikt att ta reda på elevernas åsikter har vi valt att endast göra intervjuer och dessa av 
semistrukturerad art, något som innebär att vi vid intervjutillfället har med oss en 
intervjuguide med frågor som vi vill ha svar på, samtidigt som intervjupersonerna har 
möjlighet att utveckla och ge flera svar på en fråga. Inom denna semistrukturerade 
intervjuform finns det även utrymme för intervjuarna att ställa de följdfrågor som anses 
lämpliga. I kvalitativa intervjuer är det intervjupersonens åsikter som ligger i fokus. Här ges 
också utrymme för den intervjuade att själv ta det utrymme den vill och på så sätt påverka 
intervjuns utveckling. Genom att använda denna metod kan vi möta eleverna på en lämplig 
nivå och anpassa frågorna efter deras svar och på så sätt fördjupa oss i vissa delar (Bryman, 
2004).  
 

4.2 Förberedelser och utförande av intervjuer 

Frågorna som ställdes under intervjuerna hade vi sammanställt utefter det syfte och de 
frågeställningar som studien grundar sig på. Vi gjorde en testintervju ett par veckor innan de 
faktiska intervjuerna utfördes, något som gav oss en uppfattning om vilka frågor som kunde 
tänkas vara lämpliga. Intervjuerna utfördes på en mindre F-6 skola i Växjö kommun i årskurs 
5. För att komma ihåg vad som sades under intervjuerna användes en diktafon. Totalt 
intervjuades sex elever och för att eleverna inte skulle känna sig obekväma i 
intervjusituationen valde vi att intervjua dem i grupper om två elever. Frågorna besvarades en 
och en men det fanns utrymme för gemensam diskussion under intervjun. Således utfördes tre 
intervjutillfällen med totalt sex elever. Nackdelarna med parintervjuer kan vara att eleverna 
påverkas av varandra och därmed inte besvarar frågorna själva. Fördelar med parintervjuer 
kan vara att eleverna känner trygghet och att de kan stötta varandra i en ovan situation. 
Intervjupersonerna valde vi själva ut för att undvika att lärarna medvetet skulle välja de elever 
som de ansåg lämpliga. 
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4.3 Sammanställning av intervjusvar 

Efter det att intervjuerna var klara lyssnade vi av inspelningarna och sorterade och 
sammanställde intervjusvaren för att därefter valde ut de delar som vi ansåg var relevanta för 
studien. På så sätt kunde vi lättare överblicka de teman som vi valt att fokusera på; läraren, 
yttre faktorer, inre faktorer samt behov. 
 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Vad det gäller reliabilitet förknippar (Trost, 2007) begreppet med tillförlitlighet. En 
undersökning är oföränderlig då de som intervjuar frågar samma saker, situationen är 
densamma, samt då att deltagarna är på samma humör då undersökningen genomförs. Således 
ska mätningarna ge exakt samma resultat oavsett när de utförs och standardiseringen måste 
vara hög för att man i sin tur ska kunna tala om en hög reliabilitet.  Författaren skriver också 
att reliabilitet syftar till kvantitativa studier där syftet är att mäta något som anger olika värden 
(Trost, 2007). Trost (2007) menar att det är svårt att uppfylla ovanstående i en kvalitativ 
studie då det ej går att återskapa en exakt likadan situation efter det att en undersökning är 
genomförd. 
 
Validitet handlar om hur väl man lyckas mäta det som man har för avsikt att mäta (Trost, 
2007). Bryman (2004) menar att validitet handlar om i vilken utsträckning resultaten kan 
generaliseras, hur tillförlitlig studien är och om den är överförbar. För att vara säkra på att vi 
som intervjuare verkligen har uppfattat intervjupersonerna korrekt kommer vi att använda oss 
av det som kallas för respondentvalidering (Bryman, 2004). En process där vi efter 
sammanställningen av intervjuerna går tillbaka till intervjupersonerna med det resultat vi har 
fått fram för att få en försäkran om att det enligt dem stämmer, vilket i sin tur ökar validiteten 
i studien. 
 

4.5 Etiska överväganden 

Vad det gäller de etiska överväganden anser Bryman (2004) att det finns fyra olika krav att ta 
ställning till; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. De etiska övervägandena handlar bland annat om hur man ska behandla 
intervjupersonerna. Inom studiens forskning gäller följande etiska principer: 
 

1) Informationskravet, handlar om att de intervjuade ska bli informerade av 
forskarna om undersökningens syfte samt bli upplysta om att intervjuerna är 
frivilliga och att de har möjlighet att avsluta pågående intervju om så önskas. 
Intervjupersonerna ska även bli underrättade om vilka moment som ingår i 
undersökningen. 

2) Samtyckeskravet, då intervjupersonerna är minderåriga kan föräldrar/målsmäns 
godkännande begäras. Intervjupersonerna har även inom samtyckeskravet 
själva rätten att besluta om sin delaktighet i studien. 

3) Konfidentialitetskravet, handlar om anonymiteten. Att samtliga medverkande 
intervjupersoners personuppgifter behandlas med konfidentialitet. 

4) Nyttjandekravet, handlar om att den informationen om intervjupersonerna 
endast får användas för forskningsändamål. 
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4.6 Metoddiskussion 

För att verkligen få en inblick i elevernas funderingar valde vi i början av studien att enbart 
intervjua och fokusera oss på elevernas åsikter och tankar om motivation ur ett så kallat 
elevperspektiv. Efter att ha genomfört och bearbetat intervjuer känner vi att detta var ett klokt 
val. Att göra samma studie ur ett lärarperspektiv hade utan tvekan inte gett oss en likvärdig 
förståelse för elevernas tankar. Även om man som lärare ofta tror sig veta hur elever känner 
och fungerar når man kanske ändå inte ända fram till deras tankevärld. Vad det gäller studiens 
reliabilitet anser vi, precis som Bryman (2004), att det är svårt att återskapa en exakt likadan 
situation eftersom miljön i skolan och eleverna ständigt förändras. Det faktum att 
följdfrågorna varierade något beroende på elevernas svar gör ju också studiens reliabilitet 
relativt liten. Validiteten anser vi dock är ganska hög eftersom varje elev har fått formulera 
sitt svar på sitt eget sätt och fått tillägga eventuella tankar. Dock är studien väldigt liten vilket 
försvårar en generalisering över en större mängd elever i årskurs fem. Vi har dessutom inte 
tagit hänsyn till genus, klass eller etnicitet, vilket man däremot skulle kunna göra i vidare 
forskning. 
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5 Resultat 

I följande avsnitt kommer elevernas intervjusvar att redovisas. Intervjusvaren kommer att 
presenteras i följande teman; inre faktorer, yttre faktorer, läraren och behov. Dessa olika 
teman ansluter sig till de teoretiska perspektiven och kommer i kommande avsnitt att 
analyseras. 
 

5.1 Inre faktorer 

På frågan om vad som får eleverna till att vilja lära sig olika saker, svarade samtliga elever att 
de lärde sig både för framtiden och vardagliga situationer. En elev menade att ”Man vill ju 
liksom kunna ta en utbildning på universitetet sen när man har gått ut i skolan”. En annan elev 
tänkte yrkesmässigt och sa: ”Man får jobb sen och då måste man ju kunna en massa olika 
saker”.  En tredje hänvisade till vardagliga situationer och menade att man måste kunna räkna 
när man handlar. Då instämde ytterligare en elev, som medverkade under den intervjun, och 
betonade betydelsen av att kunna läsa olika skyltar och information som fanns runt om i 
samhället. På intervjufrågan om vad eleverna kallade det som gjorde att de ville lära sig olika 
saker svarade några av eleverna att det var viljan, en elev sa: ”Det kan man väl kalla för 
viljan, för att man gör ju saker för att man vill och då är det ju liksom viljan”. På frågan om 
eleverna visste vad ordet motivation betydde kände de flesta av eleverna inte till begreppet. 
En av eleverna svarade dock: ”Det är ju när man gör något för att man vill lära sig, man vill 
utveckla sig mer”. En annan elev svarade: ”Mm, som typ vad man är intresserad av, är det kul 
vill man mer”. 
 
Vad det gällde svaren på frågan om när eleverna var nöjda med det de presterar på lektionerna 
svarade en elev: ”När det blir fint och man har lagt ner mycket tid och arbete på något, när en 
lärare eller kompis säger att det har varit bra och att man har varit duktig”. En annan elev sa: 
”Det beror ju på vad man gör, gör man något fint blir man ju glad och stolt och vill visa upp 
det”. En tredje elev menade: ”När man har gjort något bra, har man lyckats på ett prov så 
känner man sig ju lite stolt och då vill man utvecklas mer och har lättare att kämpa mer, får 
man dåligt är det inte lika kul och då vill man inte mer”. På frågan om från vilka eleverna 
känner krav svarade en elev att denne inte kände några krav alls: ”Nej, det känner jag inte, det 
är inte bra att ha krav på sig. men jag har krav på mig själv med andra saker, typ att jag inte är 
nöjd med att jag fick 17 av 19 rätt på matteprovet”. 
 
De flesta av eleverna tyckte att det var bra med krav men inte för mycket, så att de blev 
stressade: ”Är det fel krav så känner man sig stressad, det måste vara så att man klarar dem”. 
På frågan om när eleverna lärde sig bäst svarade en elev: ”Jag försöker vara på bra humör då 
jag ska lära mig något, för ifall jag är arg eller så så vill jag ju inte jobba”. En annan elev 
svarade: ”När jag är utvilad, då är jag inte så trött och då tycker jag att det är lite roligare i alla 
fall, när jag tycker att något är roligt så lär jag mig bäst”. 
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5.2 Yttre faktorer 

Vad det gäller elevernas tankar om betyg svarade eleverna på liknande sätt, en elev sa: ”Det 
ska bli kul, jag tror att det är bra för då kan man hålla resultatet för sig själv också, det 
kommer nog göra att jag gör mer läxor och så, så att man kommer in på högskolan sen, så att 
jag kan bli veterinär”. En annan elev svarade: ”Det är väl bra och så, man får ju veta mer om 
hur man ligger till och så alltså man känner ju sig mer duktig och vill mer om man vet att man 
kan”. Nästan alla svarade ”ja” på frågan om eleverna brukade jämföra sig med varandra, en 
elev sa: ”Ja, ifall typ man kanske har fått alla rätt på något matteprov och den andra kanske 
har fått ett eller två fel, då skryter man om det, att man var bäst”. En elev jämförde sig bara då 
den hade fått bra resultat: ”Bara om man får bättre än någon annan, då känner man sig stolt 
och så, är man bra på något så vill man ju bli ännu bättre”. På följdfrågan om varför svarade 
en annan elev: ”Jag vet inte varför men alltså kanske om man är lite bättre än någon annan så 
blir man glad och stolt”. 
 
Huruvida eleverna var nöjda med sina prestationer på lektionerna eller ej svarade samtliga 
elever att de var nöjda då de hade lyckats på ett prov eller hade bättre resultat än någon annan. 
De flesta nämnde även att de var nöjda då lärarna sa att de hade varit duktiga. Nästa alla 
elever kände krav från föräldrarna och lärarna. En elev kände även krav från sina syskon. En 
annan elev menade att: ”Mest från lärarna för man måste ju göra läxorna och så”. De flesta av 
eleverna tyckte att det var bra med krav men inte för mycket, så att de blev stressade: ”Är det 
fel krav så känner man sig stressad, det måste vara så att man kan klara dem”. 
 
Vad det gällde frågan om eleverna gjorde sina läxor svarade samtliga elever att de gjorde 
läxorna.  En elev svarade: ”Ja, jag försöker men det är inte alltid det blir så, för jag kanske gör 
något annat i stället, typ spelar datorspel”.  På frågan om varför de gjorde läxorna svarade en 
elev: ”De gör någon nytta, på ett eller ett annat sätt, sen är det nog lättare att lära sig när man 
är hemma för att då är det två föräldrar som kan hjälpa en, men i skolan är det flera stycken 
som behöver hjälp men bara en lärare”. En annan elev menade att denne gjorde läxorna: ”För 
att man ska det, läraren och föräldrarna säger det, sen måste man ju kunna saker, träna så att 
man blir bättre och bättre som på att läsa”. Samtliga elever gjorde läxorna för att antingen 
lärarna eller föräldrarna sa åt dem att de skulle göra läxorna. Några av eleverna betonade även 
att de gjorde läxorna för att kompisarna gjorde det. På frågan om när eleverna lärde sig bäst 
svarade en elev: ”När det är lugnt och tyst å ja alltså det ska inte vara så många omkring en, så 
man kan tänka ifred”. En annan elev betonade vikten av att denne hade gott om tid på sig då 
denne skulle lära sig något nytt: ”Helst ska man ha mycket tid på sig när man gör något så att 
man inte blir så stressad för då blir det svårare tycket jag”. 
 

5.3 Läraren 

På frågan om när en lärare är bra fick vi som svar av en elev: ”När den skrattar och ler, så att 
man liksom blir glad själv”. Många av eleverna tyckte att det var viktigt att man gjorde olika 
saker under lektionerna: ”Om man får göra olika saker på lektionen för läraren och inte bara 
måste jobba under hela lektionen, kanske leker man lite och jobbar lite, gör man inte det så är 
det inte lika kul och får man leka så får man ny kraft”. De flesta sa att en lärare är bra när den 
är snäll och en elev tyckte att en lärare är bra ”när den är på gott humör”. Några elever tyckte 
att det var bra när läraren var delaktig i undervisningen, exempelvis på idrottslektionerna: 
”Som när gympaläraren är med och gör saker med oss, då är han bra”. 
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Samtliga elever tyckte att en lärare ska vara snäll, glad och lite sträng. Några elever tyckte 
även att en bra lärare lyssnar på elevernas önskemål: ”Jag tycker att det är orättvist att den 
andra klassen får göra mycket roligare saker och när vi i klassen har sagt till har inte vår lärare 
lyssnat alls”. En annan elev sa: ”En lärare ska vara snäll fast den ska ju ändå vara så att 
eleverna slutar stöka när den säger till”. En tredje elev menade att: ”Måste kunna säga ifrån 
när någon är stökig men ändå inte vara för sträng”. En fjärde elev menade att: ”Den ska inte 
vara för sträng och tråkig, om man bara gör tråkiga saker och bara sitter i klassrummet så är 
det tråkigt, en lärare ska ju vilja ha kul och vara glad”. 
 
På frågan om eleverna trodde att deras lärare påverkade deras intresse för de olika ämnena 
svarade samtliga elever ”Ja”, en elev sa: ”Ja, som till exempel engelskan, det är roligt för att 
vi har en bra lärare där”.  En annan elev sa: ”Om vi hade haft en annan lärare i svenskan, typ 
idrottsläraren, så hade det nog varit mycket roligare för då hade vi nog fått göra lite olika 
saker”. ”Det var mycket bättre innan när vi hade en annan lärare, för då fick vi liksom göra 
lite roligare saker och inte bara jobba i boken hela tiden sen var hon mycket snällare också”. 
 

5.4 Behov 

De flesta eleverna tyckte att rasterna var bland det roligaste i skolan. På följdfrågan om varför 
de tyckte att det var roligt med rasterna svarade en elev: ”Jo, för då får man frisk luft och så 
kan man spela fotboll och prata med varandra, på lektionerna kan man ju inte skoja och prata 
på samma sätt”. En annan elev sa: ”Jag gillar alla de lektionerna som inte är i det vanliga 
klassrummet, för där måste man sitta still så mycket och det tycker faktiskt jag är jobbigt, det 
är mycket bättre om man får röra sig lite, då blir man liksom inte så trött”. Nästan alla elever 
tyckte även att idrotten var kul i skolan. Många av dem motiverade detta med att där fick man 
röra sig ganska fritt och man kunde prata med varandra. En elev sa: ”Idrotten är kul, där får 
man röra på sig och göra saker som man gör på fritiden också, som typ att spela fotboll eller 
innebandy”. En annan elev tyckte att idrotten var kul eftersom man ofta fick tävla: ”Jag gillar 
utmaningar, när man får tävla och det brukar vi göra i idrotten”. Alla elever tyckte att musiken 
var kul och de flesta spelade något instrument på fritiden. Många av dem berättade att det 
roligaste var när de fick spela in olika låtar på musiken en av eleverna sa: ”Musik tycker jag 
är kul, musikfestivalen är rolig för då får vi spela upp för andra och öva tillsammans”. 
 
Samtliga elever tyckte att svenskan var tråkig. På frågan om varför de tyckte att svenska var 
tråkig svarade en elev: ”För att vår lärare är så sträng och liksom har sån där kort stubin”. En 
annan elev sa: ”En gång när jag frågade om en sak så blev vår lärare jättearg och bara skrek 
över hela klassrummet”. Nästan alla elever menade att inte bara läraren i sig själv var tråkig 
utan även lektionerna som de menade var väldigt enformiga. Övrigt som kunde vara tråkigt i 
skolan menade några elever var matte, en elev menade att: ”Matte kan vara roligt ibland, 
alltså ibland är det för lätt och ibland är det för svårt och så”. En annan elev menade att: ”Vi 
gör ju alltid samma saker, bara räknar i boken och det är jättetråkigt”. Eleverna tyckte även att 
det var jobbigt på matten eftersom de var tvungna att sitta tysta så mycket. 
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6 Analys 

I detta avsnitt kommer resultaten att analyseras och presenteras i samma teman som 
presenterades i föregående avsnitt; inre faktorer, yttre faktorer, läraren och behov. 

6.1 Inre faktorer 

Vad det gäller den inre påverkan av motivationen är även här de olika utvecklings- och 
åldersstadierna aktuella.  I latentstadiet då eleverna utvecklar en förståelse för omgivningen 
samtidigt som de förbereds inför den vuxna världen: ”Man vill ju liksom kunna ta en 
utbildning på universitetet sen när man har gått ut i skolan”. Till detta stadium kan också 
elevernas sökande efter bekräftelse, och som Angelöw (1991) talar om trygghet och 
självförtroende, kopplas: ”När man har gjort något bra, har man lyckats på ett prov så känner 
man sig ju lite stolt och då vill man utvecklas mer och lättare att kämpa mer, får man dåligt är 
det inte lika kul och då vill man inte mer”. 
 
Eleverna visar här också på en inre längtan att bli en del av samhället exempelvis då eleverna 
talade om vikten att kunna läsa och förstå den information och de olika skyltar som finns i 
samhället.  Till dessa resonemang kan man koppla Jenners (2004) tankar om barns inte 
motivation där de har en slags inre längtan att kunna förstå sig på omgivning. Carlgren & 
Marton (2001) menar att då eleverna får göra saker som de tycker är roliga och som 
sammanfaller med deras intressen så motiveras de till lärande, något som också några elever 
betonade i intervjun. Då de fick göra någon som det tyckte var roligt så lärde de sig bäst: 
”Mm, som typ vad man är intresserad av, är det kul vill man mer”. Då eleverna skulle försöka 
förklara vad det är som gör att de vill lära sig olika saker pratade några av dem om viljan, att 
vilja göra olika saker, något som också Angelöw (1991) tar upp, att viljan är motorn i arbetet. 
Giota (2002) tar upp vikten av att möta eleverna på den nivå som de befinner sig på. Görs inte 
detta kan den inre motivationen förloras. Att eleverna har rimliga mål och förväntningar på 
sig själva är också viktigt för att bevara en inre motivation: ”Är det fel krav så känner man sig 
stressad, det måste vara så att man kan klara dem.” 
 

6.2 Yttre faktorer 

Vad gäller yttre faktorer som påverkar motivationen menar Glasser (1996) att kompisar och 
fritiden spelar en större roll ju äldre eleverna blir. Även Eriksson menar att kompisarna blir 
allt viktigare och inflytelserikare då eleverna blir äldre (Angelöw & Jonsson, 2000). Då elever 
i årskurs fem befinner sig mellan Erikssons latentstadium och ungdomsperioden utvecklar de 
under denna tid en egen identitet där just relationen till kompisar tar över den tidigare viktiga 
relationen med föräldrar och skola (Angelöw & Jonsson, 2000). Inom latentstadiet är det 
viktigt för framtiden att eleverna får en känsla och bekräftelse av kompetens och kunnande. 
Då vi pratade med eleverna om de brukade jämföra sig med varandra svarade de ibland och 
vissa gjorde detta endast då de visste att de var bättre än någon annan. På följdfrågan om 
varför svarade en elev: ”Ja vet inte varför men alltså kanske om man är lite bättre än någon 
annan så blir man glad och stolt”. Även här blir det tydligt hur mycket kompisarna påverkar 
då några elever menade att de gjorde sina läxor för att de ville vara lika bra, eller bättre än 
sina kompisar. Eleverna sa även att de gjorde sina läxor eftersom: ”Alla andra gör ju det”.  
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Varje elevs utveckling beror på hur aktiv den är på att uppfatta och tolka de yttre faktorerna, 
det vill säga omgivningen. Som Piaget menar kan endast de yttre faktorerna påverka 
motivationen då eleven själv är aktiv i sitt sökande efter en utveckling. I varje 
utvecklingsperiod ska vissa strukturer etableras innan man kan gå vidare till nästa period 
(Carlgren & Marton, 2001). Precis som Erikssons latentstadium (Angelöw & Jonsson, 2000) 
tyder detta på en bekräftelse av kompetens och kunnande. De flesta elever nämnde att de var 
nöjda då lärarna sa att de hade varit duktiga. Likaså Piaget (Carlgren & Marton, 2001) menar 
att elever i denna ålder befinner sig mellan två stadier nämligen det konkreta tänkandets 
stadium och det abstrakta tänkandets stadium.  Här utvecklas det logiska konkreta tänkandet 
till ett mer abstrakt och resonerande. Exempelvis då en på frågan om vad de tyckte om betyg 
svarade: ”Det ska bli kul, jag tror att det är bra för då kan man hålla resultatet för sig själv 
också, det kommer nog att göra att jag gör mer läxor och så, så att man kommer in på 
högskolan sen, så att jag kan bli veterinär”. Vad gäller miljön som yttre påverkan av 
motivation är teorin om stimuli och respons aktuell eftersom man här menar att det är just 
miljön som ytterst påverkar utvecklingen och därmed motivationen (Maltén, 1997). Inom 
denna teori är även krav från föräldrar och betyg viktiga aspekter. På frågan om när eleverna 
lärde sig bästa svarade en elev: ”När det är lugnt och tyst å ja alltså det ska inte vara så många 
omkring en, så man kan tänka ifred”. Vad det gäller alla de olika yttre förväntningar och krav 
som omgivningen har på eleverna påverkar dessa i sin tur deras inre motivation (Giota, 2002). 
 

6.3 Läraren 

Vad gäller läraren och hur den ska vara, menade samtliga elever som intervjuades att den ska 
vara snäll, glad men samtidigt något sträng. Den ska kunna förklara och lyssna för eleverna 
samtidigt som den gärna själv ska delta under lektionerna. Några av eleverna menade att 
läraren gör ämnet kul genom att variera sättet att arbeta på. Exempelvis sa en elev: ”När den 
skrattar och ler, så att man liksom blir glad själv”. Till ovanstående kan Carlgren & Marton 
(2001) kopplas liksom Glasser (1996), när eleverna får göra saker som sammanfaller med 
deras intresse och tycker att det är roligt så motiveras de till lärande. De får prata och känna 
gemenskap vilket är motiverande vilket gör det roligt att lära sig olika saker (Glasser 1996). 
Precis som de intervjuade eleverna antyder menar Carlgren & Marton (2001) att några av 
lärarens viktigaste uppgifter är att vara tydlig med vilka regler som gäller och upprätthålla 
dessa samtidigt som det råder ett gott klassrumsklimat. När eleverna får positiv respons från 
läraren så motiveras de till lärande (Carlgren & Marton, 2001). 
 
Några av eleverna tyckte även att en bra lärare lyssnar på elevernas önskemål: ”Jag tycker att 
det är orättvist att den andra klassen får göra mycket roligare saker och när vi i klassen har 
sagt till har inte vår lärare lyssnat alls”. Detta är även något som Giota (2002) tar upp i sin 
artikel och menar att det är viktigt att läraren anpassar undervisningen efter elevernas mål. 
Om inte detta görs så kan viktig motivation gå förlorad. Något som även Angelöw (1991) 
menar är en viktig del i motivationen är att läraren ger tydlig information och kunskap och ger 
eleverna förutsättningar att vara delaktiga i lärandesituationer. 
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6.4 Behov 

Maslows behovstrappa består av fysiologiska behov, behov av trygghet och säkerhet, behov 
av kärlek och social anknytning, behov av uppskattning och positiv självuppfattning och 
behov av självförverkligande (Imsen, 2006). Vad det gäller de intervjuade elevernas intresse 
och glädje för gymnastiklektionerna kan samtliga behov kopplas. Det fysiologiska behovet får 
de då de rör sig på idrotten, behov av trygghet och säkerhet då de agerar som ett lag och får en 
lagkänsla. Denna lagkänsla kan också finnas i behovet av kärlek och social anknytning samt 
behovet av uppskattning och positiv självuppfattning. Då dessa behov är tillfredställda borde 
det, precis som Maslow menar, infinna sig en känsla av självförvekligande hos eleverna 
(Imsen, 2006). Efterhand som behoven blir tillfredställda motiveras eleverna ideligen till nya 
utmaningar. Elevernas musikintresse, och för den delen även idrotten, som finns såväl i 
skolan som i de flestas vardag kan kopplas till motivationsteorin. I synnerhet behoven som 
handlar om kärlek, nöje, makt och frihet. Inom musiken får eleverna möjlighet att tillsammans 
känna gemenskap och kärlek och under viss frihet skapa musik och på så sätt känna makt över 
sina musikaliska kunskaper. Som en elev uttryckte sig: ”Musik tycker jag är kul, 
musikfestivalen är rolig för då får vi spela upp för andra och öva tillsammans”. Sund (2002) 
talar om motivation som en process där behov, känslor, sinnesintryck och handlingar 
samverkar, något som kan tänkas ske under en musiklektion. 
 
Eleverna pratade även under intervjuerna om sitt bristande intresse för svensklektionerna. 
Detta berodde enligt dem till stor del på grund av deras lärare: ”För att vår lärare är så sträng 
och liksom har sån där kort stubin”. En annan elev sa också att: ”En gång när jag frågade om 
en sak så blev vår lärare jättearg och bara skrek ut över hela klassrummet”. Några andra 
elever pratade även om att det var stökigt på engelska lektionen: ”Då är det svårt att lära sig, 
för när andra stökar så gör man ju det själv liksom”. I exempel som dessa kan man se hur 
Maslows behovstrappa ej blir uppnådd då eleverna känner sig hämmade i motivationen. De 
känner inte trygghet och säkerhet i klassrummet och läraren visar ingen kärlek eller 
uppskattning gentemot dem. Detta leder inte till att eleverna utvecklar en positiv 
självuppfattning och således når de här inte heller behovet av självförverkligande (Imsen, 
2006). 
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7 Diskussion 

I denna studie har vi arbetat utefter frågeställningarna: vad är det som motiverar elever i 
årskurs fem till lärande i lärarledda lärandesituationer och vad anser eleverna är viktigt för att 
skapa motivation? Syftet med studien är att få en ökad kunskap om vad som motiverar elever 
i årskurs fem i lärarledda lärandesituationer. Efter att ha genomfört denna studie och 
analyserat empirin har vi kommit fram till att det finns många olika samverkande faktorer 
som påverkar elever i årskurs fem i lärarledda lärandesituationer: Inre faktorer såsom vilja och 
intresse, yttre faktorer såsom föräldrar, kompisar och betyg, läraren, samt behov. Vi hade i 
början av studien en föreställning om att eleverna befann sig i ett ingenmansland mellan de 
inre och yttre faktorerna vilka påverkar motivationen som Jenner (2004) skriver om. Det vill 
säga att då man som elev befinner sig i de lägre årskurserna, som exempelvis årskurs ett, finns 
det en slags inre längtan och vilja att lära något som Glasser (1996) menar avtar med tiden. 
Då eleverna når de högre åldrarna tar de yttre faktorerna över då exempelvis kompisar och 
betyg spelar en allt större roll för eleven. Vi har kommit fram till att det i denna ålder, årskurs 
fem, handlar om ett samspel mellan de inre och yttre faktorerna. 
 
Via analys av intervjuer kan vi se att såväl lärare som föräldrar är viktiga under denna period 
då det är de som för elevernas inre motivation vidare. Vi tror att läraren har en ännu större roll 
då det pågår en frigörelse från föräldrar och tidigare viktiga personer. Precis som eleverna 
själva nämner i intervjuerna är de väldigt måna om att deras lärare tycker om dem och att 
denne lyssnar och respekterar dem samtidigt som de vill att leken ska finnas kvar och att 
lärandet är lustfyllt. Således innebär detta att det som vi i studiens början kallade för 
ingenmansland i själva verket är en period full av aktivitet där många faktorer påverkar såväl 
lärandeutvecklingen som den personliga utvecklingen. Både Piaget (Carlgren & Marton, 
2001) och Eriksson (Angelöw & Jonsson, 2000) menar att denna tid är viktig för elevernas 
identitetsskapande samtidigt som lek är en viktig del, att utveckla förmågan från konkret 
tänkande till abstrakt tänkande. Förutom de här faktorerna menar Maslow (Imsen, 2006) och 
Glasser (1996) att det finns olika viktiga behov som måste tillfredställas hos eleverna. Dessa 
behovsteorier handlar om att uppfylla olika grundbehov för att till slut nå ett 
självförverkligande. Detta är något som även vi har sett i de intervjuer som har genomförts. 
 
Som nämnts tidigare talar eleverna om hur viktigt det är att de har en bra lärare som visar att 
den vill elevernas bästa. Eleverna menade att läraren ska vara snäll och rolig samtidigt som 
den håller ordning i klassrummet, vilket visar att eleverna, precis som Carlgren och Marton 
(2001) betonar, anser att det är viktigt med ett tryggt klassrumsklimat där alla elever känner 
sig säkra, något som även Maslow (Imsen, 2006) tar upp som ett viktigt behov, trygghet och 
säkerhet. Glasser (1996) talar bland annat om behoven kärlek, nöje och frihet. Tre behov som 
eleverna under intervjuerna menade var viktiga exempelvis under rasterna: ”… för då får man 
frisk luft och så kan man spela fotboll och prata med varandra, på lektionerna kan man ju inte 
skoja och prata på samma sätt”. Denna känsla som eleverna menar att de får under rasterna 
känner de även under idrottslektionerna, slöjden och musiken, det vill säga de praktiska 
ämnena. Här känner eleverna frihet att röra sig som de vill, nöje genom att få utöva sina egna 
intressen samtidigt som de får kärlek via kompis och lärarrelationer. Inom dessa praktiska 
ämnen tror vi att eleverna känner att det som de presterar ger praktiska resultat som även ger 
dem en känsla av positiv självuppfattning och ett gott självförtroende, något som även 
Maslow (Imsen, 2006) har med i sin behovstrappa. Kanske är det viktigt för eleverna att få 
den här konkreta bekräftelsen och kanske är det också därför som de här barnen anser att det 
ska bli kul med betyg. 
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En elev nämnde i intervjun att det positiva med betyg är att man själv blir medveten om hur 
man ligger till och detta leder till ytterligare motivation: ”… man vill mer och man vet vad 
man kan”. Likaså kan läxor vara motivationshöjande genom att ett gott resultat på ett prov 
kan gynna viljan för det fortsatta lärandet. Då en elev är nöjd med ett resultat får den ett gott 
självförtroende och genom att visa upp detta för omgivningen få eleven även uppskattning, 
vilket är ytterligare ett behov som Maslow tar upp (Imsen, 2006): Exempelvis sa en elev: 
”När man har gjort något bra, har man lyckats på ett prov så känner man sig ju lite stolt och då 
vill man utvecklas mer och har lättare att kämpa mer, får man dåligt är det inte lika kul och då 
vill man inte mer”. Med detta tycker vi att lärarens vikt för motivationen belyses ganska väl, 
ju mer man framhäver elevernas framgångar desto större är chanserna för att ytterligare vilja 
och motivation ska utvecklas. 
 
Angelöw (1991) talar beträffande den inre motivationen om vikten av att eleverna känner 
tilltro till omgivningen genom att deras prestationer uppfattas positivt vilket vi tycker 
bekräftar ovanstående stycke. Även Giota (2002) menar att omgivningens bemötande spelar 
en stor roll för elevernas motivation, likaså de krav som ställs på eleverna. Intervjuerna visar, 
vad det gäller krav och förväntningar från omgivningen, att det finns bra och mindre bra krav. 
Eleverna menade att de kunde känna krav från föräldrar, syskon, lärarna och sig själva. De 
menar att det är bra med krav som de kan klara av, rimliga krav: ”Är det fel krav så känner 
man sig stressad”. I Jenners (2004) motivationsmodell belyses sambandet mellan krav och 
måluppfyllelse. Om kravet är för stort och eleven inte når målet är risken att dennes 
självförtroende blir lidande och viljan för ytterligare lärande minskar. Precis som vi skrev 
tidigare i vår sammanfattning av begreppet lärande, är det ett faktum att lärandet kan ske på 
många olika sätt och påverkas av många olika faktorer exempelvis motivation. Därför tycker 
vi att det är viktigt att man som lärare använder sig av individanpassad undervisning. Vad det 
gäller stimuli och respons teorin menar Maltén (1997) att det enbart är de yttre faktorerna som 
påverkar elevernas motivation. Detta är något som vi efter intervjuerna och bearbetat 
teoretiskt avsnitt ställer oss tveksamma till. Som nämnt tidigare tror vi att elevernas 
motivation i årskurs fem handlar om ett avancerat samspel mellan såväl de inre som de yttre 
faktorerna. Tillsammans ingår dessa, precis som Sund (2002) menar, i en samverkande 
process. 
 
För att försöka besvara forskningsfrågorna anser vi att motivation uppkommer i ett komplext 
samspel mellan många olika faktorer. Dock pratade Jenner (2004), förutom om inre och yttre 
faktorer, om ytterligare en tredje faktor som påverkar motivationen. Nämligen då eleverna 
påverkas både av de inre och de yttre faktorer han menar att detta pendlande hänger samman 
med deras självförtroende. Även Eriksson (Angelöw & Jonsson, 2000) menar att eleverna i 
denna ålder skapar sig en självkännedom och ett självförtroende. Vårt tidigare antagande om 
att eleverna i denna ålder befinner sig i ett ingenmansland har vi förkastat men håller med 
Jenner (2004) om att de pendlar mellan de inre och yttre faktorerna. Det vi har fått bekräftat är 
just denna teori och har även kommit till insikt om att det är här eleverna i årskurs fem 
befinner sig, ett resultat som vi tycker är givande. Vi har tack vare intervjuerna fått en helt 
annan medvetenhet om elevernas motivation samt hur och vad som skapar denna. Eleverna 
nämnde exempelvis lustfyllt lärande, positiv feed-back, bra och engagerade lärare, kompisar 
och föräldrar. Något som vi känner är av stor vikt att tillägna sig då vi i vårt kommande yrke 
kommer att möta elever som befinner sig på olika utvecklingsstadier och blir motiverade på 
olika sätt. 
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Bilaga A 
Intervjuguide 
 
Kvalitativa intervjuer av semistrukturerad art med möjligheter för öppna svar. 
 

 
1) Vad får dig att vilja lära dig olika saker? Varför vill du kunna olika saker? 

 
2) Vad kallar du det som gör att du vill göra olika saker? 

 
3) Vad tycker du är kul i skolan? 

 
4) Vad tycker du är tråkigt i skolan? Varför? 

  
5) När och hur lär du dig bäst? 

 
6) När är en lärare bra? 

 
7) Hur ska en bra lärare vara tycker du? 

 
8) Tror du att dina lärare påverkar ditt intresse för de olika ämnena? 

 
9) Gör du läxorna i alla ämnena?  

 
10) Varför gör du läxorna? 

 
11) Vad har du för tankar om betyg? 

 
12) Brukar du jämföra dig med dina klasskompisar? Varför/ Varför inte? 

 
13) När är du nöjd med det du presterar på lektionerna?  

 
14) Från vilka känner du krav? Är det bra eller dåligt med krav? 

 
15) Vet du vad ordet motivation betyder? 
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Bilaga B 
 
Växjö 2007-12-17 

Hej föräldrar,  
 
Vi är två studenter som studerar på Lärarutbildningen vid Växjö universitet. Vi 
är nu inne på vår sista termin och skriver examensarbete. Vi har valt att skriva 
om ämnet motivation då vi anser att det är en viktig del för lärandet. Syftet med 
arbetet är att få en ökad kunskap om vad som motiverar elever i årskurs fem i 
lärarledda lärandesituationer. Tidigare forskning visar att elever i de yngre 
åldrarna har en slags inre motivation, de vill lära sig samma saker som andra 
redan kan till exempel att läsa, skriva och räkna. Bland de äldre barnen sägs det 
finnas en annan typ av motivationsfaktor i form av yttre faktorer, som 
exempelvis betyg. Vad det gäller eleverna mittemellan, i årskurs 5 vet vi inte. 
Och det är med nyfikenhet som vi ställer oss undrande över vilka faktorer som 
motiverar barnen här?  
 
Då vi är intresserade av elevernas åsikter gällande detta ämne har vi för avsikt 
att komma till er skola och utföra intervjuer i er klass. Frågor som kommer att 
ställas är exempelvis: Vet du vad ordet motivation betyder? Vad tycker du är kul 

i skolan etc.  
 
Intervjuerna kommer att utföras i skolans lokaler under onsdagen den 19/12. För 
att eleverna ska känna sig trygga kommer vi att intervjua dem i grupper om två 
och två, totalt kommer vi att intervjua sex elever. Intervjuerna är frivilliga och 
givetvis kommer inga namn att nämnas i studien, anonymiteten skyddar ditt 
barn. Skulle det vara så att ert barn någon gång under intervjun vill avbryta så 
gör vi givetvis detta. De resultat vi får fram kommer att presenteras vid en 
redovisning i mitten av januari inför såväl kurskamrater som lärare. Har ni några 
funderingar eller frågor gällande vår intervju eller vårt arbete så tveka inte att 
höra av er!  
 
Om ni INTE önskar att ert barn ska bli intervjuad, skriv på lappen nedan och ta 
med den tillbaka till skolan senast på onsdag, den 19 december. 
 
 
Med vänlig hälsning/ 
Anna Ljunggren & Ulrika Oléhn   Telefon: Anna 0708-311189  
aljpj02@student.vxu.se                 Ulrika 0470-61466 
________________________________________________________________ 
 
Mitt barn heter ____________________ och jag VILL INTE att han/hon blir 
intervjuad av er.  


