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school 
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Syftet med detta arbete var att få kunskap om vad några elever i år 9 anser motiverar dem i 
skolarbetet och vad som får dem att anstränga sig och göra sitt bästa i skolan samt att försöka ta 
reda på om det verkar finnas några skillnader i uppfattningar om motivation mellan elever med 
höga betyg och elever med låga betyg. Som undersökningsmetod användes kvalitativa intervjuer 
med nio elever i år 9, varav fem med höga betyg och fyra med låga betyg. Resultaten visar att 
elevernas motivation påverkas av flera faktorer. Eleverna drivs av både yttre motivation i form av 
betyg och inre motivation där känslan av att lyckas och förstå är viktig liksom att det man arbetar 
med känns meningsfullt och intressant. Läraren har också en stor betydelse för elevernas 
motivation. Andra viktiga drivkrafter för eleverna är deras framtidsmål, egna prestationskrav och 
förväntningar från föräldrar och kompisar. Det gick inte att se några skillnader i uppfattningar om 
motivation mellan elever med höga betyg och elever med låga betyg. 
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1 BAKGRUND 
Under den tid jag har arbetat i skolan har jag noterat att lärarna ofta talar om elevernas 
bristande motivation och att man ser detta som ett stort problem för att kunna bedriva sin 
undervisning effektivt. Många lärare jag mött menar att eleverna helt verkar sakna drivkrafter 
för att försöka göra sitt bästa i skolarbetet, men man vet inte vad man ska göra åt det. Ofta 
hörs i klassrummet: ”Varför ska vi göra detta? Orkar inte! Har ingen lust!”. Jag har 
naturligtvis även själv funderat över vad det är som gör att vissa elever jobbar hårt och 
engagerar sig i skolarbetet medan andra sitter helt håglösa och inte tycks bry sig alls. 
 
I läroplanen, Lpo 94, s. 11, står det att ”skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar 
nyfikenhet och lust att lära” och att ”nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för 
undervisningen”. Skolan ska alltså få eleverna att känna lust att lära men vad kan man göra 
för att motivera eleverna och få dem att känna denna lust? Genom skolan är det ju meningen 
att eleverna ska skaffa sig en grund för ett livslångt lärande både inom utbildningssystemet, 
arbetslivet och privatlivet. Sett ur det perspektivet så har skolans uppgift att motivera och ge 
eleverna lust att lära blivit än viktigare. Samtidigt läser man i media om att elever är 
omotiverade till att studera och lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. 
 
För att ta till sig kunskaper och lära sig saker måste man vara motiverad. Men varför verkar så 
många elever sakna motivation för skolarbetet och hur ska man göra för att motivera de elever 
som inte vill arbeta i skolan? 
 
Mot bakgrund av detta anser jag att det skulle vara värdefullt och intressant att ta reda på vad 
några elever har för uppfattningar om motivation och vad som motiverar eller driver dem till 
att anstränga sig och göra sitt bästa i skolan. Om vi som arbetar i skolan känner till elevernas 
drivkrafter så kan vi förhoppningsvis bättre stimulera deras lust att lära. Eftersom tidigare 
kurser i lärarutbildningen inte tagit upp begreppet motivation önskar jag nu ta tillfället i akt 
och lära mig mer om detta fenomen inom ramen för examensarbetet. Jag hoppas komma lite 
närmare svaret på den svåra frågan hur skolan och lärarna kan väcka elevernas motivation. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med detta arbete är att få kunskap om vad några elever i år 9 anser motiverar dem i 
skolarbetet eller driver dem till att anstränga sig och göra sitt bästa i skolan. Med uttrycket 
”att göra sitt bästa” menar jag att eleven försöker göra så bra ifrån sig som möjligt i 
skolarbetet utifrån sina individuella förutsättningar. Jag vill helt enkelt ta reda på vad det är 
som motiverar eleverna till att arbeta i skolan. Vilka faktorer anser eleverna verkar 
motiverande och vilka faktorer kan få dem att tappa motivationen? Jag är även intresserad av 
att undersöka om det verkar finnas några skillnader mellan elever med höga betyg och elever 
med låga betyg i deras uppfattningar om motivation och vad som driver dem i skolarbetet.  
 
Syftet med studien kan konkretiseras via följande två frågeställningar: 
 
1. Vilka uppfattningar har några elever i år 9 om vad som motiverar dem i skolarbetet och 
driver dem till att anstränga sig och göra sitt bästa i skolan? 
 
2. Skiljer sig uppfattningarna om motivation, och i så fall hur, mellan elever med höga betyg 
respektive elever med låga betyg? 
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3 LITTERATURGENOMGÅNG 
Om man ska ta reda på vad som motiverar och driver elever i skolan så behöver man veta vad 
motivationsbegreppet innebär. Vad menas egentligen med motivation? Vilka drivkrafter är 
det som styr handlingar och beteenden?  
 
I detta avsnitt presenteras först ett urval av de definitioner som belyser begreppet motivation. 
Vidare ges en redogörelse för några motivationsteorier och forskning om motivation, för att 
påvisa vetenskapliga syner av begreppet. Detta är långtifrån en fullständig forskningsöversikt 
utan forskningsresultaten är tänkta att ge en intressant mångfald av synen på motivation. 
Urvalet av forskningsresultaten har även gjorts med tanke på att få med både några äldre 
klassiska forskare som haft stor genomslagskraft inom området och några mer aktuella 
forskningsresultat om motivation.  

3.1 Begreppet motivation 

Motivation är inget enkelt begrepp att definiera trots att det flitigt används i både 
psykologiska och pedagogiska sammanhang. I en rapport från Skolverket (2003b) konstaterar 
man att forskare är mer överens om vad begreppet ”lust att lära” innefattar än hur begreppet 
motivation ska definieras. I vardagligt tal sätter man ofta likhetstecken mellan dessa båda 
begrepp. 
 
Slår man upp ordet motivation i Bonniers svenska ordbok kan man läsa att motivation är allt 
som driver någon att sträva mot ett mål och att det är ett komplex av drivkrafter. Vidare 
menar man att om man är motiverad för något så har man skäl eller lust till att göra något. 
Enligt Nationalencyklopedin härstammar ordet motivation från det latinska verbet movere, 
som betyder ”röra” eller ”sätta i rörelse”. Motivation beskrivs som en sammanfattande 
psykologisk term för de processer som sätter igång, upprätthåller och riktar beteenden. Man 
förklarar också motivation som ”inre behov som ligger bakom visst beteende”. Enligt 
ordböckernas definitioner kan man konstatera att motivation skall förstås ungefär som ”det 
som får människan att göra något”.  
 
Pintrich & Schunk (2002) definierar begreppet motivation som; 
 
Motivation is the process whereby goal-directed activity is instigated and sustained. 
 
Pintrich & Schunk betonar att motivation är en process snarare än en produkt, att motivation 
innefattar mål som ger kraft och riktning åt våra handlingar, att motivation kräver aktivitet 
och slutligen att det finns något som sätter igång och håller uppe motivationen.   
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Jenner (2004) menar att motivation består av tre samverkande faktorer: 
– Motivation handlar om en inre faktor som sätter igång beteendet eller handlandet. Det 

finns en drivkraft. 
– Drivkraften måste ses i relation till något mål som t ex höga betyg eller glädje. 
– Det är en växelverkan mellan personens drivkraft och målen vilket sammanhänger 

med personens självförtroende och om målen uppnås eller inte. Jenner beskriver det 
som att den inre drivkraften utlöser handlingar riktade mot vissa mål och vare sig 
målen uppnås eller inte så blir resultatet en modifiering eller förstärkning av den inre 
drivkraften. 

 
Motivation handlar alltså om något som finns inne i individen och som är relaterat till 
drivkraft, handling och målinriktat beteende. 

3.1.1 Inre och yttre motivation 

När man talar om motivation skiljer man ofta mellan inre och yttre motivation (Imsen, 1998). 
Den inre motivationen är den självdrivna lusten att göra något, man drivs av ett intresse. Man 
utför något för att det upplevs som roligt eller meningsfullt. Den yttre motivationen drivs 
istället av att man gör något för att andra belönar det. Man kan exempelvis bli belönad i form 
av betyg eller beröm. Den yttre motivationen kan även göra att man satsar på skolan för att 
man är övertygad om att man kommer att bli belönad i framtiden. Vissa forskare anser att den 
inre motivationen är mer effektiv än den yttre, men det finns också studier som hävdar att inre 
och yttre motivation är komplementära och att undervisning kan vara effektiv genom att låta 
dem samspela (Skolverket, 2003b). Enligt Imsen (1998) är det en lustbetonad erfarenhet eller 
förväntan som är källan till aktiviteten antingen man drivs av inre eller yttre faktorer. 

3.2 Motivationsteorier och forskning om motivation 

En stor del av den tidiga forskningen om motivation utfördes under kontrollerade 
laboratorieförhållanden där man framförallt intresserade sig för att studera isolerade aspekter 
av mänskliga beteenden, d v s man hade ett behavioristiskt perspektiv. På senare tid har man 
intresserat sig mer för kognitiva perspektiv på motivation där man har tagit större hänsyn till 
individernas tankar, uppfattningar, mål, förväntningar och attityder när man studerat 
motivation (Giota, 2001). 
 
Det finns många olika teorier om motivation eftersom det förmodligen är omöjligt att fånga in 
alla motivationens aspekter i en enda allomfattande teori. Här presenteras några av de teorier 
och studier som lämnat bidrag till förståelsen av motivation.  

3.2.1 Behavioristiskt perspektiv 

Behaviorismen är en psykologisk inriktning som utvecklades under första hälften av 1900-
talet (Imsen, 1998). Behavioristerna menar att beteendet huvudsakligen är inlärt och att vi inte 
styrs av medfödda drifter och instinkter (Ahl, 2004). Inom behaviorismen menar man att man 
bara kan observera det som påverkar individen (stimulus) och vilket slags beteende som följer 
på denna påverkan (respons). Inre processer som behov, tankar och känslor är inte 
nödvändiga för att förklara beteende (Pintrich & Schunk, 2002). Behavioristerna menar att 
man kan styra beteendet om man känner till sambanden mellan stimulus och respons. En 
viktig princip inom behavioristisk motivationsteori är att individen gör det som lönar sig i 
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eget intresse och att belöning ger upphov till motivation (Imsen, 1998). Belöningen kan vara t 
ex pengar, godis, bra betyg, beröm och uppskattning. Beröm och goda betyg anses inom 
behaviorismen gynna inlärning (Ahl, 2004). 
 
B.F. Skinner är en klassisk behaviorist och Skinners (1953) teori om operant betingning har 
haft stort inflytande inom motivationsforskningen. Skinner menar att ett beteende förstärks 
genom efterföljande handling, en belöning, eftersom beteendet påverkas av de konsekvenser 
som det medför. Det är viktigt att önskvärda handlingar får belöning i nära anslutning till 
beteendet. Detta kallar Skinner för positiv förstärkning. Den positiva förstärkningen leder till 
att individen får en ökad motivation att utföra den önskvärda handlingen. Straff intar en liten 
plats i Skinners teori. Skinner menar att effekten av bestraffning är begränsad jämfört med 
vad som kan uppnås med hjälp av belöning. För att projicera Skinners teori till klassrummet 
så kan man säga att läraren använder sig av positiv förstärkning när hon berömmer elevens 
positiva beteende. 
 
Imsen (1998) menar dock att man bör ha klart för sig att det inte alltid är bra att ge beröm 
eftersom elever har olika behov när det gäller frekvensen av beröm och att beröm kan 
undergräva den inre motivationen.  

3.2.2 Maslows behovsteori 

En av de teorier som fått mycket starkt fäste hos pedagoger är Abraham Maslows behovsteori, 
som publicerades första gången 1943. Maslow (1970) vill med sin behovshierarki visa att det 
ligger ett komplex av behov bakom varje beteende. Enligt Maslow (1970) är fem behov 
grundläggande. Dessa behov brukar presenteras i form av en pyramid där behoven är ordnade 
från pyramidens botten i ordningen; fysiologiska behov, behov av trygghet och säkerhet, 
behov av kärlek och anknytning, behov av uppskattning och positiv självuppfattning och 
slutligen behov av självförverkligande. (Fig. 1).  
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Figur 1: Maslows behovshierarki. (Baserad på A. Maslow: Motivation and personality, 2 utg. 
1970). 
 
Behovshierarkin innebär att man tillfredställer behoven i en viss ordning. Behoven ska inte 
ses som isolerade från varandra utan sammanhängande. Maslow (1970) menar att människan 
alltid strävar efter att tillfredställa sina behov och att människan aldrig blir nöjd. När ett behov 
är tillfredställt är det alltid ett nytt som anmäler sig. Vad individen strävar efter hänger bland 
annat samman med hur andra behov blivit tillfredställda. Fysiologiska behov som hunger och 
törst måste tillfredställas innan det kan uppstå motivation att göra något annat, menar 
Maslow. Det högsta behovet, behovet av självförverkligande innebär att göra det man känner 
att man är ämnad för och att vara sann mot sin egen natur. Enligt Maslow är individer som 
lyckats tillfredställa behovet av självförverkligande svåra att finna och bara ett fåtal kan räkna 
med att nå dit. 
 
Trots den hierarkiska ordningen av behoven kan det ibland hända att behoven kommer i en 
annan ordning, skriver Maslow. Till exempel på grund av saker som händer i omgivningen 
som också påverkar beteendet. Ett behov behöver inte vara hundra procent tillfredställt för att 
man ska rikta blickarna mot nästa behov. Dessutom kan ett beteende motiveras av mer än ett 
behov. Principen är dock alltid att behoven motiverar handling och att när ett behov är 
tillfredställt så försvinner det (åtminstone tillfälligt) och fungerar därför inte längre som motiv 
för att lära sig något.  

3.2.3 Prestationsmotivation 

Prestationsmotivation är beteckningen på den önskan vi har att utföra något som är bra i 
förhållande till någon form av kvalitetsnorm. Prestationsmotivation är en typ av inre 
motivation som innebär en tro på den egna förmågan att kunna prestera och klara av saker och 
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ting (Imsen, 1998). Individer med hög prestationsmotivation försöker göra sitt bästa oavsett 
om de får någon belöning eller ej och de vill ha kännedom om resultatet av sitt arbete så att de 
vet om de har lyckats eller inte (Atkinson, 1964).  
 
Atkinson (1964) menar i sin modell för prestationsmotivation att när en person befinner sig i 
en prestationssituation drabbas hon av två motstridande handlingsimpulser: 

– Lusten att börja arbeta med uppgiften med strävan att lyckas. 
– Rädslan för att misslyckas vilket kan medföra att man undviker att ta itu med 

uppgiften. 
 
Atkinson uttrycker det hela med följande formel: Ta = Ts + T-f 

 
Ta = den totala prestationsmotivationen 

Ts = strävan att nå framgång 
T-f = strävan att undvika misslyckande 
 
De två motstridiga impulserna kan även illustreras med hjälp av en figur (fig 2). 
 

Personen Uppgiften
T-f

Rädslan att 
misslyckas

Ts

Lusten att
lyckas

Personen Uppgiften
T-f

Rädslan att 
misslyckas

Ts

Lusten att
lyckas

 
Figur 2: De två motstridande krafterna i prestationsmotivationen: Lusten att lyckas och 
rädslan att misslyckas. (Från Imsen, 1998 s. 297) 

 
Om impulsen att lyckas är starkare än rädslan för att misslyckas kommer individen att sätta 
igång med arbetet men samtidigt känna sig hämmad på grund av rädslan. Om rädslan att 
misslyckas är större än impulsen att lyckas drar man sig för att börja med arbetet. 
 
Enligt Imsen (1998) beror prestationsmotivationen både på inre personlighetsdrag och på 
individens uppfattning av den yttre situationen. Som Pintrich & Schunk (2002) skriver så 
kommer de flesta människor inte att välja att engagera sig i en uppgift om de tror att de 
kommer att misslyckas. Det är också mindre sannolikt att man engagerar sig i en uppgift om 
man är helt övertygad om att man klarar av den. En vanlig generalisering är att motivationen 
är störst om uppgiften ligger på en mellanliggande svårighetsnivå. Uppgifter på rätt nivå som 
utmanar elevernas förmåga optimalt främjar deras motivation. Uppgifterna ska inte vara så 
lätta att de känns meningslösa och inte heller så svåra att de skapar ångest (Pintrich & 
Schunk, 2002). 

3.2.4 Mål och motivation 

Som Jenner (2004) skriver kan motivation inte ses som en isolerad företeelse utan den måste 
ses i relation till något mål. Det finns en tanke om målsträvan hos individen och handlandet är 
riktat mot något. Det kan vara yttre mål som höga betyg, pengar, status eller andra människors 
uppskattning. Det kan också vara inre mål som glädje, stolthet eller känsla av 
självförverkligande (Jenner, 2004). 
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Målteorin är en relativt ny teori inom motivationsforskningen, jämfört med tidigare beskrivna 
teorier. Ahl (2004) skriver att målteorin fått en stor roll inom pedagogiken, då man är 
intresserad av hur elevers mål påverkar lärandet. Enligt målteorin motiveras människor av de 
mål hon sätter för sig själv eller de mål andra sätter för henne. Teorin säger att ju tydligare 
och mer specifikt målet är desto lättare är det att arbeta mot det. Dessutom blir resultatet, 
enligt teorin, bättre ju ambitiösare mål man sätter. Målet ska dock vara rimligt (Ahl, 2004). 
Jenner (2004) menar att man bör arbeta med konkreta och mer kortsiktiga delmål eftersom 
motivationen påverkas av avståndet till målet. 
 
Giota (2001) har i en studie undersökt vilka motiv och mål 13-åriga elever i Sverige ser med 
att gå i skolan. Studien visar att elever har olika typer av motivation och Giota delar in 
elevernas svar i tre kategorier: 
 

– Att gå i skolan för att uppfylla egna kort- eller långsiktiga mål som t ex lärande, 
förbättring och självutveckling. 

– Att gå i skolan för att uppfylla andras förväntningar eller krav, t ex föräldrarnas och 
arbetsmarknadens förväntningar.  

– Att gå i skolan för att förhindra att man i framtiden hamnar i situationer man är rädd 
för t ex arbetslöshet eller socialt misslyckande. 

 
Enligt Giota har vissa elever både inre och yttre källor till motivation och försöker nå flera 
olika mål samtidigt, medan andra elever är kritiska mot skolan och anser att den är 
meningslös både här och nu och för deras framtid. Giota har även studerat sambandet mellan 
elevernas motiv och deras skolprestationer och funnit att de som försöker uppfylla andras 
krav och förväntningar och som också försöker förhindra framtida situationer man är rädd för 
presterar bäst i skolan. De som presterar sämst är de som strävar efter självbestämmande, 
kunskap och förbättring i ett här och nu perspektiv samt de som har en kritisk attityd mot 
skolan.  

3.2.5 Intresse och motivation 

Sjöberg (1997) skriver att intresse och motivation är nära besläktade med varandra och 
definierar intresse som mental energi. Intresse är en mycket viktig drivkraft till beteende. Det 
är intresset som driver oss att hålla en viss kurs och det är intresset för själva aktiviteten som 
gör att man inte tröttnar trots att andra saker ständigt försöker locka till sig vår 
uppmärksamhet. Vidare hävdar Sjöberg att intresse är en grundförutsättning för lärande. 
Intresset för skolan tenderar att minska ju högre upp i åldrarna man kommer och Sjöberg 
menar att detta åtminstone till viss del kan bero på faktorer som ligger utanför skolans värld 
såsom puberteten och de sociala spänningar som den ofta för med sig. 
 
Pintrich & Schunk (2002) framför att det finns två olika typer av intresse som kan påverka 
lärande och prestationer. Den ena typen av intresse är personligt intresse som är en relativt 
stabil faktor och kan ses som en del av personligheten. Det personliga intresset är riktat mot 
specifika aktiviteter eller ämnen och det är stora skillnader mellan olika individers personliga 
intressen. Den andra typen av intresse beror på situationen och sammanhanget där intresse 
kan skapas genom att man använder intressanta texter, media, uppgifter och liknande. Denna 
typ av intresse fungerar enligt Pintrich & Schunk på ungefär samma sätt hos olika individer. 
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I en rapport från Skolverket (2003b) skriver man att intresse kan motsvara detsamma som inre 
motivation, alltså den självdrivna lusten att göra saker och att intresse kan fungera som ett 
motivationsmått för lärandet.  

3.2.6 Faktorer som främjar lusten att lära 

Som nämnts tidigare sätter man ofta likhetstecken mellan begreppen motivation och lust att 
lära. Skolverket (2003a) definierar begreppet lust att lära som att den lärande har en inre 
positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen hand och tillsammans med andra 
söka kunskap. Enligt den definitionen kan man se lust att lära som en form av inre motivation 
eftersom inre motivation ju definieras som den självdrivna lusten att göra något. Följande 
faktorer rapporterar Skolverket (2003a) främjar lusten att lära: 
 
-Känslan av att förstå och lyckas 
Lusten att lära påverkas positivt av att känna att man kan och förstår, att man lyckas och att 
man lär sig. Man hävdar att känslan av att lyckas med något är starkt motiverande och omvänt 
att om man möter ständiga misslyckanden förlorar man snabbt motivation och lust att lära. 
 
-Behovet av begriplighet i skolarbetet 
Innehållet i skolarbetet måste upplevas som relevant och begripligt. När innehållet inte 
upplevs meningsfullt och eleverna inte förstår det de arbetar med är det svårt att upprätthålla 
intresse och motivation. 
 
-Behovet av en varierad undervisning 
Variation, flexibilitet och att undvika det monotona i undervisningen är viktigt för lusten att 
lära. Undervisningsformerna behöver växla för att tillgodose elevers olika sätt att lära.  
 
-Delaktighet och påverkan 
Många elever anser, enligt Skolverket, att det blir roligare om de får möjlighet att påverka 
sina studier, både innehåll och redovisningsformer.  
 
-God arbetsmiljö 
Framförallt är det viktigt att man får arbetsro kring lärandet och att det råder ett bra socialt 
klimat mellan lärare och elever samt elever emellan. 
 
-Bra lärare 
Lärarens engagemang och förmåga att motivera, inspirera och kunna förmedla att kunskap är 
en glädje i sig är central, menar Skolverket. Läraren ska ha tilltro till elevernas förmåga att 
lära, kunna anknyta till verkligheten, engagera eleverna i utmanande samtal och visa hur 
kunskapen används. 

3.2.7 Lärarens roll och det pedagogiska mötet 

Jenner (2004) diskuterar motivationsarbete i ett pedagogiskt perspektiv, d v s det som händer i 
samspelet mellan lärare och elev. Hans utgångspunkt är att motivation inte är en egenskap hos 
individen, utan att det är en följd av de erfarenheter man gjort och det bemötande man får. 
Jenner menar att ett gott bemötande från lärarens sida är basen för motivationsarbetet. Läraren 
måste ha en positiv syn på sina elever och en öppen och lyssnande hållning. För detta krävs 
att läraren inte har förutfattade meningar utan har förmågan att öppet och kritiskt reflektera 
över sitt arbete. 
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Enligt Jenner påverkas det pedagogiska mötet och motivationsarbetet av relationen mellan 
lärare och elever på flera sätt. För läraren gäller det att möta eleven utifrån dennes 
livssituation och upplevelse av världen. Läraren bör gå utanför sitt eget perspektiv och 
försöka se världen med elevens ögon. Lustmomentet är också viktigt i motivationsarbetet och 
det handlar bland annat om att skapa mening och att eleven genom kunskapen upptäcker eller 
anar nya kvaliteter i livet, skriver Jenner. En annan viktig uppgift för läraren är att hjälpa 
eleven att bestämma realistiska mål. I samband med detta betonar Jenner vikten att vara 
medveten om att låga mål inte behöver vara ett tecken på bristande vilja eller ambition, utan 
kan vara ett sätt att skydda sig mot misslyckanden. Att låta bli att anstränga sig kan vara en 
försvarsmekanism för eleven. Det är lättare att bli betraktad som lat än att ta risken att 
misslyckas och då anses som obegåvad. Här är det viktigt att läraren ger den trygghet som 
behövs för att eleven ska ”våga vilja”, som Jenner uttrycker det. 
 
”Varför ska jag lära mig detta som jag inte har någon nytta av?”, är en fråga som de flesta 
lärare säkerligen hört av sina elever. Som Jenner skriver kanske frågan bottnar i att inga 
kopplingar görs till världen utanför skolan och menar att eleven vill lära för livet och inte bara 
för skolan. Den fråga som läraren, enligt Jenner, hela tiden måste ha i bakhuvudet är: ”Det 
som jag nu tycker är eftersträvansvärt, är det eftersträvansvärt även för eleven? Och om inte, 
varför?”. Jenner menar att det är sökandet efter svaret på frågan ”varför?” som är det 
egentliga motivationsarbetet men påpekar samtidigt att det inte finns någon manual för hur 
man ska finna svaret på frågan. Mycket tyder dock på att pedagogisk meningsfullhet är viktig 
i sammanhanget. Jenner hänvisar till tidigare forskning gjord av Deci m.fl. som menar att 
lärare istället för att fokusera på yttre belöningar måste stärka den inre motivationen genom 
att göra själva undervisningen meningsfull. Detta sker bäst genom att utgå från elevernas 
perspektiv, erbjuda fler val och se till att uppgifterna är tillräckligt utmanande och intressanta.  
 
Även lärarens förväntningar har en avgörande betydelse när det gäller att väcka och hålla 
uppe elevens motivation. I detta sammanhang används begreppet Pygmalioneffekten för att 
beskriva hur förväntningar kan fungera som självuppfyllande profetior. Det betyder att 
lärarens förväntningar kan påverka elevens beteende genom att positiva förväntningar leder 
till goda resultat och negativa förväntningar till dåliga resultat (Jenner, 2004).  

3.3 Sammanfattning 

Jag ska här försöka mig på att ge en sammanfattning av de teorier och forskningsresultat som 
tagits upp i syfte att tydliggöra och lyfta fram de olika faktorer som man anser påverkar 
motivationen. 
 

– Enligt behavioristisk motivationsteori ger belöning upphov till motivation. Belöningen 
kan vara t ex pengar, godis, bra betyg, beröm och uppskattning. 

 
– Maslow menar att det är våra behov som motiverar våra handlingar. Enligt 

behovshierarkin tillfredställer man behoven i en viss ordning, exempelvis måste 
fysiologiska behov som hunger och törst tillfredställas innan det kan uppstå 
motivation att göra något annat. 

 
– Med prestationsmotivation menas att man har en önskan att utföra något som är bra i 

förhållande till en kvalitetsnorm. Enligt Atkinsons modell för prestationsmotivation 
styrs motivationen av två motstridande impulser; strävan att nå framgång och rädslan 
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att misslyckas. Uppgifter på rätt nivå som utmanar elevens förmåga optimalt främjar 
motivation. 

 
– Målteorin säger att man motiveras av de mål man sätter för sig själv eller de mål andra 

sätter upp för en.  
 

– Sjöberg menar att intresse och motivation hänger nära samman och att det är intresset 
som driver oss och gör att vi inte tröttnar. 

 
– Lusten att lära kan ses som en form av inre motivation och Skolverket skriver att bl a 

känslan av att lyckas, varierad undervisning, god arbetsmiljö och bra lärare främjar 
lusten att lära. 

 
– Jenner betonar lärarens roll och menar att ett gott bemötande från lärarens sida är 

basen för motivationsarbetet. 
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4 METOD 

4.1 Metodval 

Inom forskningen skiljer man mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvantitativa kallas 
de metoder som utmynnar i numeriska observationer eller kan transformeras i sådana. De 
egenskaper man undersöker är mätbara. Experiment, test, enkäter och frågeformulär är 
exempel på kvantitativa metoder. De kvalitativa metoderna kännetecknas istället av att de inte 
använder sig av siffror eller tal. Kvalitativa metoder inbegriper eller resulterar i verbala 
formuleringar. Inom kvalitativ forskning söker man svar på hur individer uppfattar, upplever 
och tolkar olika saker. Det är människan som är det huvudsakliga instrumentet och metoderna 
utgörs vanligen av intervjuer eller observationer. Forskaren finns nära det studerade subjektet 
och ingår ibland själv som en del av metoden (Backman, 1998).  
 
Som Kvale (1997) skriver är kvalitativa och kvantitativa metoder verktyg och deras 
användbarhet beror på vilka forskningsfrågor som ställs. Syftet med en kvalitativ 
forskningsintervju är enligt Kvale att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i 
avsikt att tolka deras mening. Eftersom det i detta arbete är elevers uppfattningar om 
motivation som skall studeras är den kvalitativa metoden mest passande. 
 
Inom den kvalitativa forskningsstrategin råder det motstridiga uppfattningar om hur 
litteraturgranskningen ska gå till menar Backman (1998). Vissa anser att man kan befästa 
förutfattade meningar om man läser på vad forskare tidigare sagt och gjort inom området, 
medan andra förespråkar att man läser på en del innan man börjar med sin undersökning. Jag 
har valt att försöka sätta mig in i en del av den litteratur som finns om motivation innan jag 
började med min studie. Litteraturgranskningen har hjälpt mig att definiera och förstå begrepp 
inom området motivation, givit mig ett historiskt perspektiv, hjälpt mig att precisera syftet 
med studien och givit mig idéer om hur jag kan genomföra studien. 

4.2 Datainsamling 

Eftersom syftet med studien är att få kunskap om elevers uppfattningar om motivation har jag 
valt att samla in data genom att göra en intervjustudie. Som Pintrich & Schunk (2002) skriver 
kan man inte observera motivation direkt, eftersom det är en process, istället menar de att man 
får observera t ex beteenden, ansträngning och verbaliseringar. I detta fall blir det elevernas 
verbaliseringar som studeras. Fördelen med intervjuer kontra enkäter i detta sammanhang är 
att intervjun kan ge en mer nyanserad bild av en persons uppfattningar, eftersom man som 
intervjuare har möjlighet att följa upp svaren med följdfrågor. Genom intervjuer hoppades jag 
att få en djupare förståelse för vad det är som motiverar eleverna i skolarbetet. Jag använder 
mig alltså av en kvalitativ intervjustudie av deskriptiv karaktär för att finna svar på mina 
frågeställningar. 

4.2.1 Provintervju 

Efter att jag formulerat mina intervjufrågor genomfördes först en provintervju med en elev i 
år 9 för att se hur frågorna fungerade i samtalet med eleven och om jag fick svar som täckte in 
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syftet med studien. Provintervjun innebar också en möjlighet att öva mig i rollen som 
intervjuare. Kvale (1997) skriver att man genom att genomföra pilotintervjuer före de 
egentliga projektintervjuerna ökar sin förmåga att skapa ett tryggt och stimulerande samspel. 
Med utgångspunkt från provintervjun justerades frågorna i intervjuguiden (bilaga 1) innan 
den egentliga intervjuserien påbörjades. 
 
Det är viktigt att intervjun är genomtänkt. Enligt Kvale (1997) bör en bra intervjufråga dels 
bidra tematiskt till forskningsämnet och dels bidra dynamiskt till skapandet av ett bra samspel 
mellan intervjuare och intervjuperson. Tematiskt relateras frågorna till ämnet för intervjun. 
Dynamiskt bör frågorna stimulera till ett positivt samspel så att samtalet hålls flytande och 
den intervjuade känner sig uppmuntrad att tala om sina upplevelser och känslor. Som Kvale 
skriver kan man undersöka en enda forskningsfråga genom flera intervjufrågor och närma sig 
ett ämne ur olika vinklar för att erhålla en rik och varierad information. Detta har jag försökt 
att följa i arbetet med intervjuguiden. 

4.2.2 Undersökningspersoner 

Undersökningen genomfördes på en 7-9 skola i mellersta Sverige. Totalt tio elever, varav sex 
flickor och tre pojkar, i år 9 valdes ut av skolans studie- och yrkesvägledare. Urvalet skedde 
slumpvis men på grundval av att jag ville ha fem elever med höga betyg (VG och MVG) och 
fem elever med lägre betyg (högst G eller saknar betyg). De utvalda eleverna tillfrågades om 
de ville medverka i en intervjustudie som genomfördes av en lärarstuderande. Samtliga var 
positiva till att låta sig intervjuas. En flicka var frånvarande p g a sjukdom vid 
intervjutillfället. Således ingår totalt nio elever i intervjustudien. 

4.2.3 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes under tre dagar i följd under mars månad med tre intervjuer per 
dag. Studie- och yrkesvägledaren kom överens med varje elev om lämplig tidpunkt för den 
aktuella intervjun. Detta för att intervjun inte skulle krocka med något prov eller någon 
aktivitet som eleven inte ville missa. Dessutom planerades tidpunkten så att det fanns 
tillräckligt med tid till förfogande för att genomföra intervjun utan tidspress. Platsen för 
intervjun var ett lugnt samtalsrum så att vi inte skulle störas av yttre faktorer som olika ljud 
och prat. Innan intervjun började presenterade jag kort mig själv och tackade eleven för att 
han/hon ville ställa upp på intervju. Jag berättade också att intervjun handlade om 
skolsituationen och elevers motivation och försäkrade att elevens identitet inte skulle 
presenteras i resultatet. En bandspelare användes och samtliga intervjuade samtyckte till detta. 
Intervjuerna var ca 30 minuter långa. 

4.2.4 Bearbetning och analys 

När intervjuerna var genomförda skrevs de ut för att kunna struktureras. Därefter läste jag 
igenom intervjuerna flera gånger och strök under nyckelord och meningar som handlade om 
drivkrafter, lust, vilja och motivation för att få en överblick över materialet. Överflödigt 
material som var oväsentligt i sammanhanget med tanke på studiens syfte klipptes bort. 
Intervjupersonernas uttalanden delades in i kategorierna; betygen, framtida mål, läraren, att 
lyckas och förstå, meningsfullhet, intresse samt egna prestationskrav och förväntningar från 
andra. Jag jämförde också noggrant svaren mellan de fem eleverna med höga betyg och de 
fyra eleverna med låga betyg för att upptäcka eventuella skillnader samt om några av 
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kategorierna endast förekom hos en av elevgrupperna och liknande. Efter denna 
kategorisering och jämförelse kunde resultatet sammanställas. 

4.2.5 Etiska funderingar 

Kvale (1997) skriver att en intervjuundersökning är ett moraliskt företag och tar upp några 
etiska frågor som bör övervägas när man gör en intervjuundersökning. Man bör fundera över 
vilka fördelarna är med undersökningen, hur man kan erhålla informerat samtycke, hur de 
intervjuades konfidentialitet kan skyddas och vilka konsekvenser undersökningen får för dem 
som deltar i den.  
 
Enligt Kvale är ett centralt mål för samhällsvetenskaperna att frambringa kunskap som kan 
förbättra människans situation. Man kan säga att min undersökning syftar till att göra det 
bättre för eleverna genom att jag vill få kunskap om vad som motiverar eleverna så att denna 
kunskap kan användas för att förbättra situationen i skolan och skapa lust att lära. 
Undersökningen är alltså till fördel för eleverna. Informerat samtycke erhölls från eleverna 
själva. Deltagandet var frivilligt och eleverna var positiva till att låta sig intervjuas. De 
informerades också om att intervjuerna skulle handla om skolsituationen och elevers 
motivation. Rektorn var fullt informerad om undersökningens syfte men man skulle kunna 
tänka sig att även föräldrarna skulle ha tillfrågats om sitt samtycke. De intervjuade eleverna 
avidentifierades. Jag kan inte heller se att intervjuerna skulle medföra några negativa 
konsekvenser för eleverna, varken under eller efter intervjun. Som jag upplevde det svarade 
eleverna öppet och rakt på frågorna och de verkade inte vare sig besvärade eller stressade 
under intervjun. Sammanfattningsvis bedömer jag det som att det inte finns några etiska 
problem med mina intervjuer. 
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5 RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjustudien. Resultaten har delats in i kategorier 
som fångar upp elevernas uttalanden om vad som motiverar dem i skolarbetet och driver dem 
till att anstränga sig och göra sitt bästa i skolan. Citaten utgör exempel på elevernas svar. 

5.1 Vad motiverar eleverna i skolarbetet? 

5.1.1 Betygen 

Samtliga av de intervjuade eleverna talar om betygen i samband med motivation. De anser att 
betygen är en stor motivationsfaktor och att de förmodligen inte skulle anstränga sig lika 
mycket i skolan om inte betygen fanns. De flesta jobbar för att få bra betyg i syfte att komma 
in på önskat gymnasieprogram. Flera elever förklarar också att betygen styr vilka ämnen de 
väljer att anstränga sig extra mycket i. Anser eleverna att de har möjlighet att höja ett betyg 
kämpar de på i det ämnet och omvänt, om de inte tror att de kan höja betyget väljer de att inte 
plugga mer än nödvändigt. Om man har fått sänkt betyg i ett ämne kan det också göra att man 
jobbar på extra mycket för att höja betyget igen. 
 
Många ser betygen som ett sorts kvitto på att de har varit duktiga och skaffat sig kunskaper, 
vilket får eleverna att känna sig nöjda och stolta. Betygen är även den främsta faktor som kan 
få eleverna att jobba på och försöka lära sig något som de egentligen tycker är tråkigt eller 
svårt. 
 
”När jag får bra betyg så ser jag att det liksom lönade sig att plugga” 
 
”Bra betyg… att jag vill ha det får mig att jobba på” 
 
”Jag vill komma in på hotell- och restaurang (programmet) och då måste man ha bra betyg” 
 
”I matten sänkte jag förra terminen så det lägger jag ner mest tid på nu för att höja igen” 

5.1.2 Framtida mål 

De flesta av eleverna tycker att skolan är viktig för deras framtid. Eleverna har olika former 
av framtida mål som de anser motiverar dem att jobba på i skolan. Det är ganska långsiktiga 
mål som har att göra med deras framtidsplaner och drömyrken. Eleverna anser att både 
kunskaper och betyg är viktiga för att man ska nå sina mål i framtiden. 
 
”Jag tror att det är viktigt att plugga för att jag ska komma dit jag vill” 
 
”Det är viktigt att det går bra i skolan för då ser den som jag söker jobb hos att jag är bra 
och kan saker” 
 
”Om jag vill bli sjuksköterska måste man ju läsa vidare efter studenten så man måste plugga 
och ha mycket kunskaper” 
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”Skolan är grunden sen bygger man vidare på kunskapen. Det är viktigt att ha med sig 
kunskaper” 

5.1.3 Läraren 

Alla intervjuade elever tar på något sätt upp läraren när de talar om motivation. Eleverna 
anser att läraren spelar en stor roll för deras vilja att försöka göra sitt bästa i skolan. En bra 
lärare ska ha ordning i klassrummet, kunna förmedla kunskap på ett bra sätt, variera 
undervisningen och helt enkelt kunna inspirera och motivera eleverna. Några nämner också 
att det är viktigt att läraren uppmuntrar, stöttar och verkligen ser sina elever. Läraren ska 
också vara engagerad och väl insatt i sitt ämne. 
 
”Att läraren kan sitt ämne är viktigt och kan lära ut” 
 
”Läraren kan peppa mig så att jag försöker jobba på mer” 
 
”Läraren ska ha mycket variation, då blir det roligare att jobba” 
 
”Läraren ska prata om ämnet som om den brinner för det” 

5.1.4 Att lyckas och förstå 

Flera av eleverna menar att det är viktigt att känna att man lyckats med något och känna att 
man kan och förstår saker. Det stärker deras motivation. När de skrivit bra på ett prov eller 
skrivit en bra uppsats får de en känsla av att ha lyckats. Deras medgångar gör dem mer 
motiverade. 
 
”När jag har gjort någonting bra. En bra uppsats till exempel. Då blir jag motiverad och 
kämpar på ännu mer.” 
 
”Positiv respons. När jag fått tillbaka något som känns bra” 
 
”När man förstår det man håller på med då blir det roligt” 
 
”Jag blir överlycklig när jag lyckats på ett matteprov” 

5.1.5 Meningsfullhet 

Eleverna anser att innehållet i skolarbetet måste vara meningsfullt för att de ska känna sig 
motiverade. Det är viktigt att de ser vilken nytta de kan ha av de kunskaper skolan vill 
förmedla. Kunskaperna ska antingen vara användbara för dem i vardagslivet eller till nytta för 
dem i vidare studier och yrkesliv. 
 
”Fysik och musik till exempel det har jag ju ingen nytta alls av om jag ska bli frisör. Kemi är 
bra man ska ju blanda kemikalier och färger och så” 
 
”Ja, jag ska tycka att det känns viktigt för att jag ska vilja lära mig” 
 
”Det blir tråkigt om man inte ser nyttan med ämnet. Till exempel räkna ut kvadranten på 
något. Vad fan ska man med det till?” 
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”Biologi… det är bra att kunna hur kroppen fungerar och så speciellt om jag vill bli 
sjuksköterska” 

5.1.6 Intresse 

Intresse är en viktig drivkraft för skolarbetet enligt eleverna. Motivation och intresse verkar 
hänga nära samman. När eleverna känner sig intresserade av det man arbetar med upplevs det 
som glädjefullt och de känner lust att lära sig mer. 
 
”Intresset… det är nog mest det som får mig att anstränga mig” 
 
”Håller man på med något intressant vill man lära sig mer. Det blir kul att kunna mer” 
 
”När vi jobbar med intressanta saker. Det är viktigt att det är intressant” 
 
”Är jag intresserad blir ämnet roligt” 

5.1.7 Egna prestationskrav och förväntningar från andra 

Några av de intervjuade eleverna menar att deras egna prestationskrav är en viktig drivkraft 
för att de ska anstränga sig i skolan. De strävar efter att prestera och nå resultat i form av 
betyg och uppskattning. Även förväntningar från föräldrar och kompisar kan påverka deras 
motivation. 
 
”Jag själv… Jag är målmedveten själv och vill visa att jag kan… för läraren och för 
kompisar” 
 
”Min storebror var väldigt duktig i skolan. Jag vill bli minst lika bra som han” 
 
”Mina föräldrar vill att jag ska vara duktig i skolan” 
 
”Jag har höga mål för mig själv. Jag måste klara mig” 
 
”Man vill prestera så mycket som möjligt” 

5.2 Vad får eleverna att förlora motivationen i skolan? 

Eleverna nämner flera anledningar till att de ibland förlorar motivation och lust att lära. När 
de upplever innehållet i ämnena som meningslöst och ointressant tappar de snabbt lusten. Att 
det de arbetar med känns svårt eller att de inte förstår inverkar också negativt på 
motivationen. På samma sätt som läraren kan motivera eleverna kan de också göra att 
eleverna tappar motivationen. Lärare som bedriver en enformig undervisning och inte 
försöker engagera eleverna är ingen bra lärare. Om arbetsbördan i form av läxor och prov blir 
för stor så att eleverna inte känner att de hinner med upplever de också att motivationen 
försvinner. Då tvingas de att prioritera vissa ämnen och strunta i andra. Långa lektioner och 
korta raster upplever en del elever också som negativt. 
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Även saker som inte direkt har med skolan att göra kan också påverka motivationen negativt. 
Eleverna säger att trötthet och hunger samt olika händelser utanför skolan kan göra att de får 
svårt att motivera sig att arbeta i skolan. 
 
”Man ser inte nyttan med ämnet. Det är meningslöst” 
 
”När det är svårt och tråkigt då tappar man lusten att jobba” 
 
”Att man är trött först och främst” 
 
”Om det har hänt något utanför skolan då tänker man på det” 
 
”Läraren bara står och pratar och man inte får göra något själv” 
 
”När det är för mycket blir man skoltrött om man har flera prov och läxor en vecka” 

5.3 Skiljer sig uppfattningarna om motivation mellan elever med 
höga betyg och elever med låga betyg? 

Det går inte att se några skillnader i uppfattningar om motivation mellan de fem eleverna med 
höga betyg och de fyra eleverna med låga betyg. Svaren uppvisar fler likheter än skillnader 
mellan elevgrupperna. Eleverna motiveras huvudsakligen av samma saker. Det enda som är 
speciellt och gemensamt för eleverna med låga betyg är att de säger att de anstränger sig mest 
i kärnämnena; svenska, engelska och matematik. Skälet är att de vill få godkänt betyg i dessa 
ämnen för att undvika att hamna på IV- (Individuella) programmet på gymnasiet. 
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6 ANALYS 
För de intervjuade eleverna är betygen en mycket viktig motivationsfaktor. Eleverna ser 
betygen som en form av belöning, vilket man kan koppla till behavioristisk motivationsteori 
som menar att belöning ger upphov till motivation (Imsen, 1998). Betygen är en yttre 
motivationsfaktor och som Skolverket (2003b) skriver anser vissa forskare att yttre 
motivation inte är lika effektiv som inre motivation. De intervjuade eleverna säger dock att 
bra betyg får dem att känna sig stolta och nöjda med sig själva. Det är också betygen som får 
eleverna att försöka göra bra ifrån sig och lära sig saker trots att de kan tycka att det man 
arbetar med är tråkigt eller svårt. Eleverna menar att de förmodligen inte skulle anstränga sig 
lika mycket i skolan om inte betygen fanns. 
 
Enligt målteorin som Ahl (2004) beskriver motiveras människor av de mål man sätter upp för 
sig själv alternativt de mål som andra sätter upp. De flesta av eleverna i undersökningen anser 
att deras mål om framtida yrke motiverar dem i skolan. Det är mål som ligger ganska långt 
fram i tiden och det kan tyckas svårt att jobba mot ett sådant långsiktigt mål. Ahl skriver att 
det enligt målteorin blir lättare att arbeta mot målet ju tydligare och mer specifikt det är. 
Elevernas framtida mål är sällan särskilt tydliga och specifika men ändå anser de att 
framtidsplanerna är en viktig drivkraft för dem. Kanske kan det vara så att eleverna är rädda 
för att i framtiden hamna i arbetslöshet och ses som socialt misslyckade om de inte lyckas bra 
i skolan och att det är därför som de anger framtidsmålen som en motivationsfaktor. Giota 
(2001) fann i sin studie att en del elever har som motiv att gå i skolan för att undvika att 
hamna i oönskade situationer i framtiden som just till exempel arbetslöshet. Eleverna tycks i 
alla fall ha en positiv bild av skolan och anser att skolan är viktig för deras framtida liv. 
 
Skolverket (2003b) anger läraren som en mycket viktig faktor för elevernas lust att lära. Detta 
kan man tydligt se även i denna undersökning. Läraren spelar en stor roll för motivationen hos 
de intervjuade eleverna. En bra lärare ska enligt eleverna ha ordning i klassrummet. Detta kan 
man tolka som att eleverna vill ha en god arbetsmiljö, vilket stämmer överens med 
Skolverkets (2003b) undersökning där god arbetsmiljö lyfts fram som en faktor som främjar 
lusten att lära. Ordning i klassrummet ger eleverna arbetsro kring lärandet och bidrar till att 
skapa trygghet. Behovet av trygghet och säkerhet finns i basen av Maslows (1970) 
behovshierarki vilket betyder att det är av stor vikt att eleverna får dessa behov tillgodosedda 
för att det ska uppstå motivation att tillfredställa högre behov. Att läraren ser sina elever som 
individer och uppmuntrar och stöttar dem framhålls också som viktigt av eleverna. Även detta 
bidrar troligen till känslan av trygghet och säkerhet. Jenner (2004) menar till och med att ett 
gott bemötande från lärarens sida är basen för motivationsarbetet. 
 
Enligt eleverna ska läraren vara engagerad, väl insatt i sitt ämne och kunna förmedla kunskap 
på ett sätt som motiverar och inspirerar dem. Därtill är det mycket viktigt med variation i 
undervisningen, menar eleverna i undersökningen. Skolverket (2003b) betonar också i sin 
rapport vikten av variation och flexibilitet i undervisningen för lusten att lära. Både innehåll 
och arbetssätt måste varieras för att tillgodose elevernas olika sätt att lära. 
 
Eleverna i undersökningen talar om den positiva känsla de upplever när de känner att de 
lyckats bra med något eller förstått något, vilket stärker deras motivation. Denna känsla 
beskrivs också i Skolverkets (2003b) rapport som en starkt motiverande faktor. Lusten att lära 
påverkas positivt av att känna att man kan och förstår och att man lyckas och lär sig. För att 
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eleverna ska lyckas och förstå är det troligen viktigt att de får uppgifter på rätt nivå. Som 
Pintrich & Schunk (2002) skriver ska uppgifterna inte vara så lätta att de känns meningslösa 
och inte heller så svåra att de skapar ångest. De menar att uppgifter som utmanar elevernas 
förmåga optimalt främjar motivationen.  
 
De intervjuade eleverna framhåller vikten av att innehållet i skolarbetet är meningsfullt för att 
de ska känna sig motiverade till att lära sig. Eleverna vill se vilken nytta de har av 
kunskaperna. Skolverket (2003b) skriver också i sin rapport att skolarbetet måste upplevas 
som relevant och begripligt och att motivationen annars är svår att upprätthålla. 
  
Intresse är även det en viktig drivkraft för eleverna i undersökningen. Intresse och 
meningsfullhet, som togs upp ovan, hänger samman till viss del. Är man intresserad av något 
så upplevs det troligen också som meningsfullt att arbeta med. Som Sjöberg (1997) skriver är 
intresse en mycket viktig drivkraft till beteende och nära besläktat med motivation. Pintrich & 
Schunk (2002) skiljer mellan personligt intresse som är en ganska stabil faktor och intresse 
som beror på situation och sammanhang. Det är den andra typen av intresse som man som 
lärare har möjlighet att använda för att försöka motivera sina elever. Pintrich & Schunk menar 
att intresse kan skapas genom att använda exempelvis intressanta texter, media, spännande 
uppgifter och liknande. 
 
Giota (2001) fann i sin studie att förväntningar och krav från andra, t ex föräldrar, kan fungera 
som drivkraft för skolarbetet. Också i min undersökning uppgav några av eleverna att 
förväntningar från andra påverkar motivationen. Ett par av de intervjuade eleverna ansåg 
också att deras egna prestationskrav och höga mål var en viktig drivkraft i skolarbetet. Det är 
möjligt att eleverna som har höga mål för sig själva och vill prestera så bra som möjligt har ett 
gott självförtroende och tilltro till sin egen förmåga. Imsen (1998) skriver att 
prestationsmotivation innebär en tro på den egna förmågan att kunna prestera och klara av 
saker och ting. Troligen har dessa elever en hög prestationsmotivation. Atkinson (1964) 
menar att individer med hög prestationsmotivation alltid försöker göra sitt bästa oavsett om de 
får någon belöning eller inte. Det verkar stämma in på de elever som drevs av sina egna 
prestationskrav. Eleverna vill prestera för att känna sig nöjda med sig själva och talar inte om 
några belöningar. Samtidigt kan ju de höga betyg eleverna får fungera som belöning. 
 
De faktorer som eleverna i undersökningen förklarar kan få dem att förlora motivationen är i 
stort sett motsatsen till de faktorer som verkar motiverande, vilket kan anses ganska logiskt. 
Att det man arbetar med känns meningslöst, ointressant, för svårt eller att man inte förstår 
verkar negativt på motivationen. Likaså oengagerade lärare och för stor arbetsbörda. Eleverna 
nämner också trötthet och hunger som faktorer som gör det svårt att hålla motivationen uppe, 
vilket kan kopplas till Maslows (1970) behovshierarki som säger att fysiologiska behov, där 
hunger och sömn ingår, måste tillfredställas innan det kan uppstå motivation till att göra något 
annat. 
 
Slutsatsen är att elevernas motivation påverkas av flera olika faktorer. Eleverna drivs av både 
yttre motivation i form av betyg och inre motivation där känslan av att lyckas och förstå är 
viktig liksom att det man arbetar med känns meningsfullt och intressant. Läraren har också en 
stor betydelse för elevernas motivation. Övriga drivkrafter som eleverna tar upp är deras 
framtidsmål, egna prestationskrav och förväntningar från föräldrar och kompisar. Det går inte 
att avgöra vilken form av motivation som dominerar. Troligen varierar det beroende på både 
individen och situationen. Det gick inte heller att se några skillnader i uppfattningar om 
motivation mellan eleverna med höga betyg och eleverna med låga betyg.  
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7 DISKUSSION  
Det är tydligt att betygen är motivationshöjande för eleverna men man kan ändå fråga sig om 
goda betyg verkligen gynnar inlärningen som Ahl (2004) skriver att behavioristerna anser. 
Kanske är det så att den djupare inlärningen går förlorad när den yttre motivationen dominerar 
och man främst fokuserar på att klara provet eller höja betyget. Att samtliga elever, såväl med 
höga betyg som låga betyg, ansåg att betygen var viktiga för motivationen, är det något som 
de lärt sig i utbildningssystemet? Är det skolan som får eleverna att bli betygs- och 
provfokuserade? Man borde kanske ha mer av andra former av utvärderingar än bara 
traditionella prov som lyfter fram andra kvaliteter i elevernas lärande. Detta för att undvika 
den betygs- och provfokusering som jag upplever förekommer i skolan. Det känns fel att 
eleverna endast ägnar sig åt att lära sig det som kommer på provet. Något man kan fundera 
över är om eleverna styrs mest av den yttre motivationen, i form av betyg, eller om den inre 
motivationen som t ex intresse och meningsfullhet är viktigare. Minskar den inre 
motivationen när eleverna styrs mycket av betygen? En tanke jag har är att den yttre 
motivationen dominerar när prov och betygsättning ligger nära i tiden och som i fallet med de 
intervjuade eleverna, att gymnasievalet är aktuellt. Den inre motivationen kanske visar sig 
mer när prov och betyg ligger en bit bort i tiden vilket då får eleverna att fokusera mer på det 
som är intressant och roligt. 
 
Något som förvånade mig var att ingen av eleverna nämnde att de blir stressade av betygen 
eller känner press på sig när betygsättningen närmar sig. Betygen verkar mestadels ses som 
något positivt av eleverna. Däremot verkar flera av eleverna ha en taktik som går ut på att de 
anstränger sig extra mycket i ämnen där de uppfattar att de har möjlighet att förbättra sitt 
betyg och att de inte gör mer än nödvändigt i ämnen där de inte tror att de har möjlighet att 
förbättra betyget. I detta sammanhang anser jag att läraren har en viktig uppgift i att visa 
eleven hur denne kan utvecklas och förbättra sig i ämnet så att eleven inte får uppfattningen 
att han eller hon inte kan höja betyget. Kanske är det också Pygmalioneffekten som Jenner 
(2004) beskriver som spelar in. Det vill säga att det är lärarens förväntningar som påverkar 
eleverna att handla på detta sätt. I så fall är det ännu viktigare för läraren att ha positiva 
förväntningar på sina elever och visa detta för dem.  
 
Detta med att innehållet i skolarbetet ska upplevas som meningsfullt och intressant av 
eleverna kan ibland vara lite problematiskt. Naturligtvis är det mycket viktigt att man som 
lärare frågar sig ”Är detta som jag nu tycker är eftersträvansvärt också eftersträvansvärt för 
eleven?”, som Jenner (2004) menar att man ska göra. Visst bör läraren alltid försöka visa på 
vilken nytta eleverna kan ha av den kunskap man vill förmedla. Jag ser ändå svårigheter med 
att innehållet i skolarbetet alltid måste kopplas till elevernas vardagsliv. Vissa kunskaper har 
eleven säkert svårigheter att se någon nytta med i sitt liv just nu, men kunskaperna kanske är 
väldigt viktiga för att senare se sammanhang, orientera sig i en komplex verklighet eller helt 
enkelt få en sorts allmänbildning. Ett annat problem är att kunskap som ses som meningsfull 
av en elev kanske inte ses som meningsfull av en annan. Jag tror att man som lärare måste 
föra en diskussion med sina elever om kunskap idag och i framtiden och genom detta försöka 
motivera eleverna och få dem att se det meningsfulla i de kunskaper man vill förmedla. 
 
En slutsats från Giotas (2001) studie var att förväntningar och krav från t ex föräldrar kan 
fungera som drivkraft för skolarbetet och även i min undersökning uppgav några elever att 
förväntningar från andra påverkar motivationen. En fundering jag har i samband med detta är 
om förväntningar och krav verkligen är samma sak. Att ha positiva förväntningar på sitt barn 
torde fungera på samma sätt som när läraren har positiva förväntningar på sina elever. Som 
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Jenner (2004) skriver fungerar den så kallade Pygmalioneffekten så att lärarens positiva 
förväntningar påverkar eleven att prestera goda resultat. Att däremot ha höga krav på sitt barn 
kanske i vissa fall kan leda till att barnet känner press och stress och kanske t o m drabbas av 
ångest över att inte nå upp till kraven. Det är möjligt att samma risk även finns när eleven 
ställer höga krav på sig själv att prestera bra i skolan, något som ett par av de intervjuade 
eleverna uppgav som en viktig drivkraft. 
 
Skolverket (2003a) tar upp delaktighet och påverkan som en faktor som stärker lusten att lära 
och menar att det blir roligare för eleverna om de får möjlighet att påverka sina studier. Detta 
var inget som nämndes av någon av de intervjuade eleverna. Kan det bero på att eleverna inte 
får vara delaktiga vid planering av undervisningen? Om eleverna fått möjlighet att påverka 
planeringen hade det inverkat positivt på motivationen? 
 
Att jag inte fann några skillnader i uppfattningarna om motivation mellan eleverna med höga 
betyg och eleverna med låga betyg förvånade mig. Jag hade förväntat mig att eleverna med de 
låga betygen skulle vara mer kritiska mot skolan, mot betygen och mot lärarna och anse att 
det framförallt var meningsfullhet i skolan som saknades. Giota (2001) fann i sin studie att 
bland de elever med sämst skolprestationer fanns just de som var kritiska mot skolan och 
ansåg att den var meningslös både nu och för deras framtid. Min undersökning verkar inte 
stämma överens med detta. De elever med låga betyg som intervjuats här tycks anse att skolan 
är ganska viktig. De strävar framförallt efter att få godkänt betyg i kärnämnena; matematik, 
svenska och engelska, så att de får gå på önskat gymnasieprogram. Det verkar finnas en rädsla 
för att hamna på det individuella (IV) programmet och bli stämplad som misslyckad. Här 
finns det vissa likheter med Giotas (2001) studie som visade att elever kan ha som motiv att 
gå i skolan för att undvika att hamna i arbetslöshet och bli socialt misslyckad. Men att drivas 
av rädsla för att hamna på IV-programmet kan ju knappast ses som en positiv drivkraft. 
Kanske finns det något som positiv och negativ motivation på samma sätt som man skiljer 
mellan yttre och inre motivation? Imsen (1998) hävdar att det är en lustbetonad erfarenhet 
eller förväntan som är drivkraften antingen man drivs av yttre eller inre motivation. Detta 
måste tolkas som att motivation alltid handlar om något positivt men i fallet med eleverna 
som känner rädsla för IV-programmet verkar det inte stämma. Rädsla är ju svårt att förknippa 
med något lustfyllt. 
 
Enligt Kvale (1997) är en vanlig kritik mot forskningsintervjuer att deras resultat är ogiltiga 
för att intervjupersonerna inte sagt sanningen. Det är möjligt att eleverna bara sagt det de 
trodde att jag ville höra, att de bara ville svara det ”rätta”. Jag tycker dock inte att de hade 
någon anledning att göra detta eftersom jag noggrant garanterade deras anonymitet och talade 
om att jag var väldigt nyfiken på att få höra vad de verkligen hade för tankar och åsikter. Jag 
fick också intrycket att eleverna svarade rakt, öppet och ärligt på mina frågor. Något man kan 
vara lite kritisk mot är om studie- och yrkesvägledarens urval av elever med höga betyg och 
elever med låga betyg verkligen var helt slumpmässigt. Kanske valde hon mer eller mindre 
omedvetet elever som hon visste skulle vara till lags och säga det som förväntades. Det är 
möjligt att hon inte ville skicka några ”besvärliga” elever till mig och att det kan vara en 
tänkbar förklaring till att inga av eleverna uttryckte sig mer kritiskt och negativt om skolan, 
betygen och lärarna. Kanske skulle urvalet ha gjorts på ett annat sätt. En annan fundering jag 
har är det faktum att tidpunkten för intervjuerna sammanföll med den tidpunkt då 
gymnasievalet är aktuellt och att det kan ha påverkat elevernas tankar kring motivation och 
framförallt betyg. Detta kan ha lett till att eleverna kände att betygen just då var väldigt 
viktiga och att det färgade deras uttalanden. 
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Eftersom eleverna i denna undersökning framhöll betygen som en viktig motivationsfaktor så 
skulle det vara intressant att försöka få mer kunskap om hur betygen inverkar på elevernas 
motivation och lärande. Det skulle också vara spännande att undersöka vad som motiverar 
elever i både yngre och äldre åldrar och vad det finns för skillnader. Kanske skulle man också 
kunna undersöka om pojkar och flickor har olika uppfattningar om motivation. 
 
Till sist skulle jag vilja anknyta till något som jag skrev i inledningen nämligen att det är 
lärarna som ser elevernas bristande motivation som ett problem. Eleverna som är omotiverade 
till skolan upplever det troligen inte som något problem. Motivationsproblemen uppstår alltså 
när skolan och lärarna vill att eleven ska lära sig saker som denne inte har motivation till att 
lära sig.  
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9 BILAGOR 

9.1 Intervjuguide 

1. Kan du berätta för mig om ett tillfälle när du verkligen har kämpat på och ansträngt  
    dig i skolarbetet? 
 
2. Vad är det som får dig att anstränga dig och försöka göra ditt bästa i skolan? 
 
3. Vad kan få dig att ibland inte göra ditt bästa eller inte bry dig om att jobba i skolan? 
 
4. Är det något ämne som du anstränger dig extra mycket i/lägger ner extra mycket tid   
    på? Varför? 
 
5. Om du tycker att någonting ni håller på att arbeta med i skolan verkar tråkigt eller 
     svårt, finns det då något som kan få dig att kämpa på och försöka lära dig ändå? 
 
6a. Om det har gått jättebra för dig på ett prov vad beror det på? 
6b. Om det har gått dåligt på ett prov vad beror det på? 
 
7a. Vad har du för framtidsplaner? /Vad vill du jobba med i framtiden?  
7b. Är det viktigt att du lyckas bra i skolan för att du ska nå dina framtidsmål? 


