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Förord

Vi vill börja med att tacka de personer som hjälpt oss 
under arbetets gång. I vår arbetsprocess har vi använt 
oss av intervjuer för att få svar på de frågor vi haft 
gällande behov och motivation i skolan. Vi vill rikta 
ett stort tack till de lärare som vi har fått möjlighet att 
intervjua under arbetet som pågått under VT 2005.

Växjö Universitet 2005 /
Daniel Forsén och
Martin Johansson.
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1 Inledning

Quintilianus, den mest kände av romerska imperiets lärare, förordar 
den individuellt anpassade, intresseväckande undervisningen som 
motivationsskapare. Därtill bör läraren vinnlägga sig om ett gott
förhållande till eleven. Lärarens förhållningssätt bör präglas av
fasthet och konsekvens, men också av vänlighet och en myckenhet 
uppmuntran och beröm. Han bör kunna vädja till den naturliga 
tävlingsinstinkten (som Quintilianus var viss om fanns hos alla). 
Läraren kan sporra eleven med löften om belöning, låta honom 
lyckas, vända sig till andra för att göra honom avundsjuk om och 
när han är motvillig, osv. (Arfwedson, 2000:75).

Här är ett exempel, redan under Quintilianus tid, på hur respekt och ett gott bemötande var 
medel för att motivationsskapande. Historiskt sätt har aga varit ett utbrett sätt för att skapa 
motivation, men det har också funnits andra alternativ. I dagens skola används fortfarande de 
quintilianska metoderna, t ex individualisering och intresseväckande undervisning. Då liksom 
nu kan motivation uppfattas som något problematiskt. Vi har själva sett exempel på 
halvsovande barn i skolan under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Varför lyssnar 
inte eleverna på läraren? Varför är de inte intresserade? Dessa frågor har aktualiserats under 
VFU: n och kommer antagligen fortsätta vara centrala när vi är verksamma lärare. Inom skolan 
är det också viktigt att se till läroplanens syn på motivation och lärande.
   Enligt utbildningsdepartementet är skolans uppdrag att främja lärande där individen 
stimuleras att inhämta kunskaper. Denna stimulans att inhämta kunskaper kan likställas med 
motivationsskapandet, och är grundläggande inom skolan. Ett uppdrag som också innebär ett 
ansvar för lärare och skolledning. 

”Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas 
professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas 
kvalitativt” (Utbildningsdepartementet, Lpo, 1994)

I boken Datorer, IT och en förändrad skola (1999) skriver Jedeskog att lärarens huvudsakliga 
uppgift är att inspirera och handleda i det pedagogiska arbetet, och som professionell ledare 
stödja eleverna i sökandet efter ny kunskap. Pedagogens ansvar är stort och brett. Alla barn 
har unika behov och blir motiverade på olika sätt. 
   Håkan Jenner menar i boken Motivation och motivationsarbete (2004) att de förväntningar 
som läraren ställer på eleverna är en grund för skapandet av motivation. Detta kallar han 
"pygmalioneffekten", och denna teori väckte våra tankar till arbetets inriktning. 
   Enligt psykologen Maslow har människan grundläggande behov som styr våra handlingar 
och val. Behov och motivation är två viktiga begrepp som ska undersökas i förhållandet lärare 
och elev. 
   I en skola för alla bör det också tas hänsyn till alla. Det är då viktigt att se vilka olika behov 
som finns, och vilken roll de spelar i motivationsprocessen. Inom den pedagogiska psykologin 
har Poul Erik Jensen (1983) undersökt detta, och visar hur motivationsskapandet kan kopplas 
till psykologin och våra behov.
   Det står i läroplanen Lpo 94 att skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet 
och lust att lära (Utbildningsdepartementet). Hur ser det ut i dagens skola, uppnås detta mål?
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2 Syfte

Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare ser på behov och motivation i förhållande till 
elevers lärande, och att undersöka vad som sker när elever inte ser behovet av att lära sig 
saker som något viktigt. I arbetet presenteras några förklaringsmodeller som kan åskådliggöra 
detta, vilka sedan diskuteras och relateras till våra lärarintervjuer. Vi avser att belysa hur 
lärarna arbetar för att främja motivationen hos eleverna, och hur en god relation kan skapas i 
ett pedagogiskt möte.

2.1 Frågeställningar

1 Hur ser lärare på behov och motivation i förhållande till elevers lärande utifrån sin 
egen lärarroll?

2 Hur kan läraren arbeta för att öka elevers motivation?
3 Hur kan läraren göra för att utveckla elevgruppen och tillfredställa elevernas behov?

3 Teoretiska utgångspunkter

Vi ska här se hur begreppen behov och motivation kan förstås och kopplas till varandra, med 
hjälp av olika teoretiska utgångspunkter. Först väljer vi att visa hur nationalencyklopedins 
ordbok definierar begreppen behov och motivation, för att tydliggöra ordens betydelse. 

Behov:

Inneboende krav på upphävande av viss brist, 

vilket kan vara medvetet el. omedvetet. 

Exempelvis; uttrycksbehov, ömhetsbehov, 

medfött~; utlopp för sina ~; undermedvetna ~; 

barnens ~ av vuxenkontakter.

Motivation:

Inre behov som ligger bakom visst (potentiellt) 

beteende: patienten har ingen ~ för att bli frisk.

I skolsammanhang avser det främst lusten att 

studera: många av högstadieeleverna saknar 

motivation.

        (Nationalencyklopedins ordbok, www.ne.se).
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3.1 Behov

Det skedde en förändring runt 40 och 50-talen inom psykologin, som kännetecknades av en 
förnyelse av den traditionella beteendepsykologin och psykoanalysen. Beteendepsykologin 
fick kritik för de naturvetenskapliga idealen och psykoanalysen för att den ständigt utgick från 
den sjuka människan. Frågan ställdes varför man inte kan utgå från friska människor? 
Rörelsen som uppkom i USA leddes av Abraham Maslow, och det benämns som "the third 
force" eller "humanistisk psykologi". Humanistisk psykologi utgår från det mänskliga, såsom 
medvetande, vilja och tanke. Enligt detta synsätt bör också alla människor ha anlag för full 
utveckling. Något som kännetecknar humanistiska psykologer är att se självförverkligande 
som ett självständigt behov. Motivationsteorin är en mycket viktig del av Maslows arbete, och 
är en hjälp att förstår varför människor handlar som de gör.
   Centrala begrepp hos Maslow är behov och motivation. Enligt honom så driver det rådande 
behovet individen till en bestämd handling. I behovstrappan delas behoven upp i olika stadier. 
Maslow försökte undvika ett alltför detaljerat system (Quicknet.se).

3.1.1 Maslows behovstrappa

Maslows behovstrappa kan kopplas till resonemanget om motivation. Den visar hur olika 
behov hänger samman, beroende på hur angelägna de är. Teorin om behovstrappan uppkom 
ungefär 1960, och denna består av: fysiologiska behov, trygghetsbehov, kontaktbehov, behov 
av uppskattning och självförverkligande, i denna ordning. De fysiologiska behoven är 
grundläggande (t ex mat, andning) för uppkomsten av övriga behov. När både 
trygghetsbehovet (t ex stabilitet) och kontaktbehovet (t ex kärlek) är uppfyllda så blir det 
viktigt att uppleva respekt och uppskattning från andra. Det sista trappsteget handlar om att 
föreverkliga sig själv, att se sina inre möjligheter. Det fungerar också som drivkraften för 
enskilda människans utveckling. Denna teori går självklart att kritisera på många sätt. Ett 
exempel kan vara hur en konstnär kan syssla med att förverkliga sig själv, då denne lever i 
social misär (Levander, 1997).

Själv-
förverkligande

Behov av
uppskattning

Kontaktbehov
Trygghetsbehov

Fysiologiska 
behov

Figur 1. Maslows behovstrappa beskriver hierarkiskt ordningen för behovstillfredsställningen.

3.1.2 Utveckling av Maslows teorier

Det finns flera exempel på forskare som har arbetat vidare med Maslows teorier. Clayton 
Alderfer är ett exempel. Han valde att modifiera Maslows teorier, och delade in människans 
behov i existensbehov, relationsbehov och växtbehov. Existensbehovet ses som ett 
grundläggande överlevnadsbehov, medan relationsbehovet innefattar socialt samspel och 
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ömsesidig respekt. Växtbehovet handlar om självuppfyllelse och framgång. Alderfer såg inte 
behoven som hierarkiskt ordnade likt Maslow, utan menade att individen rör sig fritt mellan 
behoven. Olika behov kunde då också finnas samtidigt. Han hade också teorier om vad som 
skedde då högre behov inte blir tillfredställda. Då återvänder individen till lägre behov enligt 
”frustration-regressionseffekten” (Brooks, 2003).
   Det som kan konstateras så här långt är att alla människor har behov, även om ordningen 
och namnen på dem kan variera. Behoven leder ofta till någon sorts handling, och kan på 
detta sätt uppfattas som en drivkraft. När det gäller behovstrappan så är de två sista 
behovstrappstegen särskilt intressanta i utformandet av detta arbete. De är behoven av 
uppskattning och slutligen självförverkligande, som säkerligen inverkar i sociala 
sammanhang, t ex skolan, och i inlärningssituationer generellt. Vilka behov som finns i skolan 
och vilken betydelse de har för motivationsskapandet är något som den pedagogiska 
psykologin har utvecklat teorier om, vilket beskrivs nedan. 

3.2 Pedagogisk psykologi

Poul Erik Jensen (1983) har skrivit om pedagogisk psykologi, och visar hur olika 
inlärningssituationer kan se helt olika ut. Vissa elever är intresserade medan andra är helt 
ointresserade. Förklaringen kopplas främst till psykologin och våra behov. Enligt psykologin 
så styrs alla handlingar av behov. När man pratar om behov så kan detta upplevas ganska 
abstrakt. Vilka är de viktigaste behoven är i undervisningen? Jensen ser här en koppling 
mellan behov och motivation, och ibland likställs i princip begreppen. För att förstå detta kan 
man börja med att dela upp motivation i direkt och indirekt påverkbar. Om motivationen ska 
påverkas gäller det att stimulera elevens primära, inlärda behov. Direkt påverkbart kan vara på 
det sätt olika arbetsuppgifter utformas. Indirekt påverkan i sin tur handlar mer om att använda 
det sociala samspelet. 
   Jensen menar att duktighetsbehovet kan vara exempel på påverkbar motivation. Om detta 
uppfylls och eleven känner att den kan nåt, så skapas glädje. Effekten kan sedan bli att glädjen 
sprids, både gällande pågående och kommande uppgifter. Med detta synsätt så är det mycket 
viktigt att elever känner att de klarar av saker. Nyfikenhet är ett annat exempel på direkt 
påverkbar motivation. Jensen visar också på teorier som visar hur individer med större 
sannolikhet kommer ihåg ofullbordade uppgifter än fullbordade. Vilket kan utnyttjas för att 
öka nyfikenheten. Exempel på indirekt påverkbar motivation kan kopplas till 
prestationsbehovet. Ibland kan elever prestera huvudsakligen för att få beröm eller belöning. 
Läraren kan då till viss del styra detta med beröm eller klander, något som kan kopplas till det 
behavioristiska synsättet. Detta har det diskuterats mycket om, och ofta anses denna metod 
inte vara särskilt effektiv. Elevens uppmärksamhet dras till läraren istället för det som ska 
läras in. Undersökningar visar också att beröm helt klart fungerar bättre än klander. En lärare 
vill dock inte att elever ska undvika att yttra sig för att undgå straff. Jensen presenterar två 
kända motivationsmodeller; jämviktsmodellen och spänningsmodellen. Jämviktsmodellens 
syfte är att skapa ett tillstånd av jämvikt. Då är personen inte motiverad. Behovet i sin tur 
bestäms av att något saknas. Enligt denna teori är motivation ett resultat av ett bristtillstånd. 
Exempel kan vara behovet av mat. Teorin har dock svårare att förklara en inlärningssituation. 
Vissa psykologer menar då att den första modellen är otillräcklig. Då finns 
spänningsmodellen, vilken menar att personer i längden inte mår bra av den avslappnande 
jämvikten. Istället söker man sig bort efter spänning.



9

Jämviktsmodellen

Spänning --------------------------------------Jämvikt
               Motivation för att reducera spänningen.

Spänningsmodellen

Spänning--------------------Jämvikt-------------------------Spänning
           Motivation för att                 Motivation för att skapa 
                reducera spänning.          ett spänningstillstånd.                               (Jensen, 1983:79)

Vad det finns för olika behov? Jensen visar hur psykologer har ställt upp listor, och resultaten 
har varit mycket olika. Diskussionen har också gällt huruvida det går att skilja på medfödda 
och inlärda behov. Exempel på medfödda behov är främst fysiologiska, som hunger och 
sexualitet. De inlärda behoven i sin tur kommer från kulturen man lever i. Det kan dock vara 
svårt att skilja behoven åt. Jensen ser några grundläggande behov som särskilt viktiga i 
undervisningssammanhang. Dessa är; sociala behov, kompetensbehov och nyfikenhet som 
behov. Detta kan också kopplas till Maslows behovstrappa. T ex när det gäller 
kompetensbehovet, så följer det med utvecklingen en naturlig motivation för intellektuell 
stimulans. 
   Enligt Jensen går det att skilja mellan två typer av motivation i undervisningen; naturlig och 
konstgjord motivation. När det gäller naturlig motivation så är det själva aktiviteten i sig själv 
som motiverar. Exempel på detta kan vara glädjen i konstnärligt skapande. Om motivationen 
kommer utifrån, t ex med belöning och straff, av en annan person, så blir det en konstgjord 
motivation. Som lärare kan det vara svårt att påverka den naturliga motivationen. Ett sätt kan 
vara att låta elever sätta upp egna mål för undervisningen. Ibland kan det krävas ett större 
elevinflytande, att läraren inte bestämmer allt. Det är viktigt att se målen, och att eleverna 
förstår sambandet mellan delmål och huvudmål. Det finns också en risk för minskad 
motivation om målen ligger för långt bort i tiden (Jensen, 1983).

3.3 Motivation

Vidare refereras till Håkan Jenner (2004) utifrån boken Motivation och motivationsarbete i 
avsnitten; det pedagogiska mötet, aspekter av begreppet motivation, målet innanför 
synranden, uppnåendets värde, misslyckandets sannolikhet, realistiska anspråk och 
Pygmalioneffekten

3.3.1 Det pedagogiska mötet

Jenner beskriver det pedagogiska mötet mellan lärare och elev, och hur relationen mellan de 
två är grundläggande för motivationsskapandet. Relationen är en del i ett sammanhang, med 
en specifik organisationskultur, vardagskultur och med vissa samhällsvärderingar. Detta är en 
relation som skapas redan vid första mötet. Ansvaret för en positiv utveckling ligger hela 
tiden hos läraren. Viktigt att komma ihåg är också att det inte är en jämställd relation, då 
läraren har ett övertag. Det handlar om en formell och en informell maktposition, som inte bör 
utnyttjas på fel sätt. Jenner skriver också om att sträva efter en Jag-Du-relation istället för en 
Jag-Det relation. 
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Jenner talar om perspektivseende, vilket innebär att se på världen med elevens ögon. Det 
krävs inte alltid en fullständig förståelse, men det viktigt att läraren har en önskan att förstå 
eleven utifrån dennes livssituation. Något som hör ihop med detta är kontextualisering, som 
innebär att se individen i sitt sammanhang. Detta kan handla om att känna till vilka 
hemförhållanden som finns. Läraren bör också se eleven i det gemensamma sammanhanget 
(skolan). 
   När det handlar om åtgärdsplanering så gäller det att skapa en bild av elevens förmågor och 
kanske svårigheter. Detta för att kunna planera för vad som ska göras i framtiden. Jenner talar 
också om att ringa in vad som är problemet, och påpekar då skillnaden mellan elever med
svårigheter och elever i svårigheter. Detta handlar också om att inte bara peka på problem, 
utan att vara konstruktiv och se orsaker. I det pedagogiska mötet blir vikten av ett gott 
bemötande något centralt.

3.3.2 Aspekter av begreppet motivation

Jenner visar på tre aspekter av begreppet motivation, vilka är samverkande. För det första 
handlar det om motivation som en inre faktor, vilken tänks sätta igång handlandet. Det kan ses 
som en slags drivkraft. Frågan kan sedan bli vilket handlande drivkraften ger? För att veta det 
måste man sätta den i förhållandet till något mål. Den andra aspekten handlar just om 
målsträvan hos individen, något som handlandet riktas mot. Målen kan delas upp i yttre eller 
inre mål. Yttre mål kan t ex innebära att det är betygen som främst räknas, och inre mål att 
eleven själv skapar sin förståelse. Skoldebatten har då ofta handlat om var tyngdpunkten ska 
ligga, vilka mål som upplevs viktigast. Tredje aspekten visar på hur drivkraften och målen 
fungerar ihop och hänger samman med självförtroendet. Drivkraften (t ex behov eller 
önskningar) skapar handlingar/beteende gentemot särskilda mål. Resultatet blir en 
förstärkning eller modifiering av drivkraften. När det gäller förstärkning så blir följden av att 
målet uppnås, att en person söker sig till ännu svårare uppgifter. Om målet inte uppnås så 
leder det med hjälp av bra självförtroende till nya, hårdare ansträngningar, men om 
självförtroendet är lågt kan det leda till en sänkning av ambitionsnivån. Vid modifiering kan 
det dras en parallell till Maslow. När målet har uppnåtts (t ex mättnad) så uppkommer andra 
mål. Om målet inte kan uppnås så kan detta leda till en sänkning av ambitionsnivån, beroende 
på hur starkt självförtroendet är hos individen. 
   Jenner nämner också hur motivationsprocessen påverkas av individfaktorer och sociala 
faktorer. Individfaktorer kan t ex innebära ”personlighetsdrag” och tidigare erfarenheter. 
Sociala faktorer i sin tur handlar mer om relationer och de roller man kan ha i olika 
sammanhang. Sedan poängteras också tre faktorer som i hög grad påverkar 
motivationsprocessen. Först handlar det om målet, och huruvida det ligger innanför 
synranden. Sedan uppnåendets värde, om det är något eftersträvansvärt. Tredje faktor är 
misslyckandets sannolikhet, som grundar sig på bedömningen av chanserna till att lyckas.

3.3.3 Målet innanför synranden

Om målet känns för långt iväg blir resultatet att motivationen inte påverkas. Ofta kan det 
handla om synbart enkla mål, vilka individen upplever omöjliga att uppnå. Det finns också 
exempel då ”svårigheterna bagatelliseras”. Jenner refererar också till kognitionsteoretikern F. 
Hoppe gällande anspråksnivån, och ”var man ska lägga ribban”. Enligt Hoppe så uppstår ofta 
en konflikt mellan önskan att placera anspråksnivån så högt som möjligt och samtidigt sätta 
den tillräckligt lågt för att undvika misslyckande. Anspråksnivån kan då fungera som en 
”skyddsmekanism”, med vilken det går att anpassa sig efter möjligheter och undvika 
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upprepande misslyckanden. Pedagogens uppgift blir med tanke på detta att vara en hjälp i 
skapandet av realistiska mål. Låga mål behöver inte heller betyda bristande ambition, utan kan 
vara ett sätt att skydda sig mot misslyckanden. 
   Jenner menar att målen behöver vara konkreta, och det kan ofta handla om kortsiktiga 
delmål. På detta sätt kan man lättare fokusera på framstegen, istället för att mäta sträckan till 
målet.

3.3.4 Uppnåendets värde

Uppnåendets värde är något subjektivt, och en förutsättning blir att målet är eftersträvansvärt 
för varje individ. Jenner ser frågan ”varför” som centralt i motivationsarbetet, och ställer 
frågan: Varför är något eftersträvansvärt? Elever kan ibland uppleva att undervisningen 
saknar koppling till verkligheten, om det ständigt hänvisas till skolans värld. Något som 
pedagoger bör ha i åtanke.

3.3.5 Misslyckandets sannolikhet

Med misslyckandets sannolikhet menar Jenner hur en person ser på sina möjligheter att 
lyckas. Vid ett val antas att individen skapar en vinst-förslust kalkyl. Om misslyckandet 
bedöms som stort kan individen välja att inte försöka sig på något. Det kan fungera som skydd 
mot misslyckanden. Tidigare erfarenheter spelar här en stor roll, t ex har vissa personer alltid 
fått intalat att de klarar av det mesta, medan andra har mycket svårt att tro på sig själva. 
Jenner påpekar här att motivation inte bara handlar om vilja, utan också erfarenheten av 
framgångar och inte enbart misslyckanden.

3.3.6 Realistiska anspråk

Upprepade misslyckanden inverkar negativt på självförtroendet. Jenner menar att personen 
skyddar sig mot detta på olika sätt. En del kan bli passiva medan andra reagerar aggressivt 
och omvandlar besvikelse till ilska. Särskilt när det gäller ”svagpresterande”, så menar Jenner 
att det är viktigt att ha en förståelse för vad upprepade misslyckanden innebär. Detta måste 
motverkas, så varje elev kan upptäcka sina resurser. För att lyckas med detta så är det viktigt 
med realistiska anspråk, som kan motsvara elevens kapacitet och möjliggöra upplevelsen av 
framgång. 

3.3.7 Pygmalioneffekten

Jenner beskriver Pygmalioneffekten. Forskningen kring detta fenomen startade då Robert 
Rosenthal och Lenore Jacobson publicerade boken Pygmalion in the Classroom 1968. Denna 
bok försökte besvara frågan varför vissa elever lyckas bra i skolan, och andra inte. Enligt 
författarna så har detta till stor del att göra med lärarnas förväntningar på eleverna. Detta 
bekräftades med egna undersökningar, vars metod dock har kritiserats. Undersökningarna 
gick ut på att visa hur prestationer och intelligenskvot (IQ) kunde förbättras med positiva 
förväntningar av läraren. Trots kritik så var detta starten för forskning inom området, och 
andra forskare började intressera sig för denna inriktning. Jenner beskriver hur det snabbt 
visade sig att man inte kunde bekräfta att elevernas IQ påverkades nämnvärt av lärarnas 
förväntningar. Vissa delar av Rosenthal och Jacobsons resultat visade sig vara överdrivet 
positiva. Man började dock göra undersökningar under mer naturliga förhållanden, t ex 
observationer i klassrummet. Jenner påpekar att forskarna idag är överens om att 
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förväntningseffekter existerar. Positiva och negativa förväntningar påverkar elevers 
prestationer, men kanske inte deras IQ på samma sätt. Då Pygmalioneffekten faktiskt är 
”bevisad”, så har det också bedrivit forskning kring hur den fungerar. 
   Enligt Jenner så är de centrala frågorna hur förväntningar formas, och hur de förmedlas. Det 
konstateras att pedagoger förmodligen formar förväntningar på elever på samma sätt som 
människor generellt skapar bilder och förväntningar av andra människor. Som lärare kan det 
dock få andra konsekvenser,  och den ojämlika relationen som råder i förhållande till eleven 
får inte glömmas. 
   Jenner tycker sig se ”varningsflaggor”, och hänvisar till allmänna principer som bör iakttas i 
skolan. Läraren kan t ex ofta utgå enbart från egna värderingar och behov, och kanske 
sympatisera med elever som tilltalar den egna personligheten. Sedan finns också en risk att 
lärarna bedömer eleverna på begränsad information. Som exempel kan vara då lärare och 
elever först möts kanske intrycket främst blir baserat på utseende eller uppförande, vilket kan 
påverka relationen under lång tid framåt. Något som bör undvikas är karakterisering av elever, 
t ex att sätta etiketter som ”bra”, ”dålig”, ”lat” etc. Dessa omdömen kan sedan ofta leva kvar, 
även då de inte är motiverade. En annan viktig del är hur förväntningar förmedlas till eleven. I 
det pedagogiska samspelet reagerar eleven på lärarens agerande. Jenner visar på 
undersökningar som bekräftar hur elevernas beteenden speglar lärarens förväntningar. Elever 
med positiva förväntningar lyckas också bättre, och får mer belöning och beröm av läraren.   
Beröm och kritik är något som visat sig vara centralt. Negativ kritik kan skapa förödmjukelse, 
medan konstruktiv kritik kan få elever att lära sig av misstagen. I detta sammanhang påpekar 
Jenner att det viktiga inte är att kritik ges, utan på vilket sätt den ges och avsikten. Något som 
också bör uppmärksammas är att elevernas syn på sig själva ofta skapas genom observation 
av hur läraren behandlar ”duktiga” och ”dåliga” elever. Eleverna kan sedan ändra sina egna 
förväntningar, så de stämmer överens med lärarens. Yngre elever har ofta visat sig vara mer 
beroende av lärarens information, och lättare påverkas av lärarens förväntningar än de med 
större erfarenhet. Något som också spelar in är hur högt en elev värderar läraren. De som är 
betydelsefulla har förmodligen också större inflytande på elevens självuppfattning.
   Jenner (2004) menar att inte all tillit kan sättas åt pedagogens förhållningssätt. Positiva 
förväntningar leder inte alltid till bra resultat. Utan positiva förväntningar så blir det dock 
nästan aldrig något bra resultat. Detta ställer krav på läraren att hon tror på sig själv, då 
elevens motivation är en avspegling av hennes motivation. 

3.4 Inlärningsteori

I arbetet med behov och motivation så kan det vara intressant att se vad det traditionellt sätt 
funnits för teorier om detta inom skolan. Beroende på olika synsätt så har det skapats olika 
inlärningsteorier. I nästa avsnitt presenteras Olga Dysthes resonemang kring detta.
   Olga Dysthe själv visar på fördelar med ett sociokulturellt synsätt gällande inlärning och 
motivationsskapande. Dewey är en förgrundsgestalt för denna syn, och kontexten betonas. 
Kommunikationen ses också som viktig i läroprocessen. Med hjälp av Vygotskij kan mer 
kulturella förklaringar knytas ihop med psykologiska processer. På detta sätt har 
kulturpsykologin utvecklats. Studier omfattar då individen i hennes sociokulturella miljö. 
   Från början kan det vara bra att visa på tre välkända perspektiv inom inlärningsteorin. Först 
behaviorismen, men bl.a. Lockes teorier, vilken betonar objektiv kunskap och empirisk 
erfarenhet. Förenklat sätt ser man till förändringar av elevens yttre. Kognitivismen i sin tur ser 
till de inre processerna. Det är en rationalistisk kunskapssyn som fokuserar på den enskilda 
människans förmåga att nå kunskap och förståelse. Som grund för detta synsätt finns 
Descartes och Piaget. Till sist har vi det sociokulturella perspektivet, där som tidigare nämnts 
Dewey och Vygotiskij är två viktiga förgrundsgestalter. Ibland kallas detta perspektiv även 
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sociohistoriskt eller kulturhistoriskt. Detta visar på att kunskap är beroende av kulturen som 
den är del av. Vidare kan vi se vad de olika perspektiven säger om motivationsskapande. Med 
ett behavioristiskt synsätt betonas belöning och straff för att främja eller befrämja ett visst 
beteende kopplat till inlärning. Kognitivismen ser istället mer till den inre motivationen. 
Aktiviteter måste ske på olika områden, då de menar att barn motiveras av att uppleva saker 
som inte stämmer med vad de tidigare lärt sig (kognitiva konflikter). Med det sociokulturella 
perspektivet ses till den inbyggda kulturella motivationen, byggd på samhällets förväntningar. 
Skolans roll ses dock som central, och skapandet av en bra inlärningsmiljö som främjar ett 
aktivt deltagande. Eleven bör också känna sig accepterad. När identiteten skapas är det viktigt 
att eleven känner sig uppskattad i gruppen, något som skapar motivation för framtiden. Den 
kognitiva och sociokulturella synen kan komplettera varandra (Dysthe, 2003).

3.5 När det tänkta lärandet uteblir

Inlärningspsykologins intresse är som sagt att undersöka hur människor lär sig saker. Det kan 
dock också vara av intresse att se på vad som händer då personer inte lär sig något, eller lär 
sig på ett felaktigt sätt. Knud Illeris (2001) har skrivit om detta, när det avsedda lärandet 
uteblir. 
   Vad det är som hindrar lärandet? Illeris talar om fellärande, motstånd och försvar. Något 
som är kopplat till psykologiska förhållanden hos en person. Fellärande kan t ex handla om 
missuppfattningar eller vad vi brukar kalla koncentrationssvårigheter. När det gäller 
fastställande av detta så görs det lättast i ämnen där det med tydlighet kan säga vad som är rätt 
och fel. Fellärande går visserligen att rätta till, men det är ofta viktigt att det upptäcks i tid. 
Annars kan den ”skeva” bilden utvecklas än värre, om ny kunskap byggs på en felaktig grund. 
Det leder också till att nytt fellärande uppkommer. Det kan vara särskilt komplicerat i ämnen 
det är det finns några klara kriterier för vad som är rätt och fel. Det kan vara svårt att fastställa 
konkreta felaktigheter, men man kan dock se att vissa möjligheter ofta leder till problem. Det 
kan också vara en fara att för starkt visa på vad som är rätt och fel. Skolan måste kunna 
förbereda eleverna på ett liv utanför skolans ramar. Elever behöver utveckla självständighet 
och ansvarskänsla, något som kan vara svårt om eleverna alltid på förhand får veta vad som är 
rätt och fel. Läraren måste då känna till att alla elever har olika förkunskaper. 
   Illiers menar att det som behövs är empati, dialog och tolerans. Det kan också innebära att 
en positiv utveckling då något förstås på ett annat sätt än det invanda. Motståndet kan 
innebära både konflikt och potential. Det förklaras hur en motståndspotential aktiveras då 
individen störs i sin livsutveckling. Detta kan bero på både specifika situationer eller på t ex 
skolan i allmänhet. Motståndet har ofta sin grund i en upplevelse av förtryck, vilket leder till 
att det tänkta lärandet inte sker. Det kan också leda till en allmän negativ inställning gentemot 
utbildning, något som måste övervinnas. Dock kan motstånd också innebära potential för 
utveckling. Det är en stark drivkraft som kan vara positiv om det går att finna alternativ till 
det som inte går att acceptera. I skolan uppfattas motstånd för det mesta som något negativt, 
som stör den bestämda ordningen.
   Vidare när det gäller den personliga utvecklingen så präglas denna ofta av motstånd, som en 
nödvändighet. Enligt demokratiaspekten så kan motstånd också ses som något positivt och 
utvecklande. Att kunna ifrågasätta saker och ting är faktiskt grundläggande i ett demokratiskt 
samhälle. Det kan också krävas motstånd när det gäller förändring och anpassning till nya 
behov. Som lärare bör det nog ses till den stora potential som motståndet erbjuder för att 
skapa inlärningssituationer. Detta är ingen lätt uppgift, särskilt när motståndet kan vara riktat 
mot hela den pedagogiska institutionen. Skolan är dock oftast den enda plats där eleverna kan 
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bearbeta sitt motstånd konstruktivt. Om inte motståndet leder till något så kan det omvandlas 
till försvar och blockeringar. 
   Försvar i sin tur är negativt, men något som är nödvändigt för eleven. Oacceptabla 
situationer vilka inte orsakar någon motreaktion kan istället leda till utvecklandet av ett 
psyksikt försvar. Detta kan man till en början med koppla till Freud och psykoanalysen, med t 
ex bortträning som kan vara ett försvar mot traumatiska upplevelser. Freuds dotter, Anna 
Freud, fortsatte detta arbete och kom upp med en lång lista av försvarsmekanismer. 
Thomas Leithäuser har också pekat på försvarsmekanismer kopplat till lärosammanhang. Ett 
exempel är reduktion, då en person säger ”det vet jag mycket väl”, om något helt nytt och 
okänt. Det kan också handla om förskjutning, att någon anser att ”det inte är mitt bord”. I 
skolan kanske det är mest aktuellt med avvisande, vilket innebär att individen inte tar åt sig de 
yttre impulserna. Man väljer att bortse från dessa, och det kan inte heller ske något lärande. 
Ibland behövs avvisandet upprepas flera gånger och kan då bli likt en blockering, något som 
då uppkommer automatiskt som ett starkt försvar. Det kan också bli som en fobi och orsaka 
ångest. Vidare talas det också om förvrängning vilket innebär en misstolkning av den 
oacceptabla impulsen. Det hela förvrängs så att det sedan kan accepteras. Det finns också se 
en koppling till det som Piaget kallar förvrängd assimilation, vilket innebär att barnet 
uppfattar saker så att de stämmer överens med önskningar och fantasier. Detta rättas ofta till 
senare i utvecklingen. Sedan finns det än annan form av förvrängd assimilation, vilken ofta 
leder till att man avvisar impulser som inte stämmer överens med den existerande förståelsen. 
Exempel på detta kan vara fördomar, som innebär fakta byggd på felaktig grund. Att överge 
detta felaktiga tänkande kan vara svårt och ta lång tid. Enligt Illeris så förekommer dessa 
avvisanden och förvrängningar genomgripande och systematiskt i vårt samhälle och kopplas 
till något som kallas vardagsmedvetandet.
   Thomas Leithäuser har en teori gällande vardagsmedvetandet, som delvis bygger på Freuds 
psykologi och Marx samhällsförståelse. Det handlar om ett försvar som vi alla behöver för att 
skydda oss. Livet idag består ofta av en rad oberoende situationer, vilka kan se ut att sakna 
samband. Allting är i sin tur underkastat ekonomins rationalitet, men detta är inte direkt 
synligt. Vi utsätts också för starka impulser, t ex krig och svält från media, något som kan 
vara svårt att hantera. För att klara detta så skapas så kallade tema-horisont-scheman som tar 
upp och avvisar eller systematiskt förvränger nya impulser. På så sätt slipper vi de enorma 
strömningar som livet idag innebär. I en lärosituation kan detta vara negativt när det hindrar 
ett överskridande lärande. Genom tematisering så kan dock vardagsmedvetandet brytas 
igenom, något som kräver psykisk energi. Med Piagets synsätt så handlar det om konstruktiva 
ackommodationer, vilket innebär en rekonstruktion av det existerande. Med Freuds teorier 
som utgångspunkt så innebär det att övervinna försvarsmekanismer. Detta förutsätter 
motivation, något som hör ihop med motståndspotentialer och livsutveckling. När det gäller 
försvar så fungerar vi alla olika. Trygghet och motivation är viktigt om man vill övervinna ett 
försvar och uppnå ett utvecklande lärande. Det ska inte heller glömmas att försvaret är viktigt 
för bevarandet av självkänsla och identitet (Illiers, 2001).

3.6 Motivation och ledarskap i klassrummet

Roger Ellmin och Sören Levén skriver 1998 i ledarskap ända in i klassrummet: 

”Eleverna tycker – vilket kanske kan förvåna en del – att det är 
bättre ställt i skolan idag än de tyckte när samma fråga ställdes för 
tre år sedan. En större andel elever tycker idag att lärarna 
undervisar bra och engagerat. De allra flesta elever (80 procent) 
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anser att det man lär sig är meningsfullt, men långt ifrån alla (56 
procent) anser att skolan skapar lust att lära.” (1998:21)

Deras statistik visar att lärare får uppskattning från eleverna, men det betyder inte att alla är 
nöjda med hur skolan ser ut. De menar att lärarkompetensen idag är flerdimensionell, och det 
krävs relevanta ämneskunskaper och att kunna framställa kunskapen på ett intresseväckande 
sätt. Vidare poängterar de också vikten av självförtroende och förmågan att engagera 
eleverna.

Skolan har inte längre monopol på kunskap och lärandet är inte 
bundet till skolbänken på samma sätt som tidigare. Elevers 
möjligheter till lärande utanför skolan är idag större än tidigare 
genom förbättrade kommunikationer, både genom ökat resande i 
”verkligheten” och i den ”virtuella verkligheten” via IT. Skolan 
måste här och ena sidan bättre kunna ta till vara barns och 
ungdomars informella inlärning, och bygga på deras befintliga 
kunskaper och motivation (Ellmin, Levén, 1998:25).

Citatet visar på att skolan idag har fått konkurrens med många andra aktiviteter. Utbudet 
utanför skolan har ökat väsentligt. Därför är det idag mer aktuellt att tala om ”skolan – i –
samhället” än ”skolan – och - samhället”. (Ellmin, Levén, 1998)

4 Metod

Intervjuer används för att på ett enkelt och bra sätt försöka få svar på de frågor som är 
aktuella. Det gäller då att på ett så enkelt och förståligt sätt skapa en intervju. Det viktigaste är 
att man ställer de frågor som är aktuella för intervjuns syfte. Att ha en tydlig 
frågekonstruktion är också viktigt vid genomförandet, och underlättar vid bearbetning av 
intervjuerna. Det kan vara bra att starta med uppvärmningsfrågor för att få igång en dialog 
mellan den som blir intervjuad och den som intervjuar. Det är viktigt att ta en sak i taget och 
inte blanda ihop frågorna. 
   I boken ”att fråga” nämner Bo Wärneryd (1990) att intervjuaren skall vara försiktig med ja 
och nej frågor när det gäller personers olika åsikter och attityder. Detta har iakttagits, och vid 
utformandet har ja och nej frågor undvikits. Om en fråga blir svårtolkad kan det vara bra att 
använda följdfrågor för att kunna förstå svaren. Under intervjun har följdfrågor använts för att 
kunna styra intervjun på ett sätt så de aktuella frågeställningarna kunde bli besvarade. Det 
gäller även att anpassa frågorna efter den som skall intervjuas, och vara noga med att den 
intervjuade förstår frågan på rätt sätt. Det finns en intressant studie av olika typer av frågor, 
både långa och korta. Studien är gjord av Blair m fl år 1977 och visar tydligt på att långa 
öppna frågor leder till bättre och mer uttömmande svar (Wärneryd, 1990). Studien är 
kvalitativ, och långa, innehållsrika svar har eftersträvats. Frågorna är därför öppna och relativt 
långa. 
   
4.1 Metodval

I undersökningen har det genomförts ett färre antal intervjuer för att i stället kunna få längre 
och mer uttömmande svar. Till en början gick funderingarna främst kring intervjuer och 
enkätundersökningar. Valet föll på intervjuer för att få så uttömmande svar som möjligt, och 
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att ha möjligheten att följa upp med följdfrågor av olika slag. Det kan på detta sätt en fördel 
att personligen tala med läraren. 

4.2 Urval

Sammanlagt har sex intervjuer genomförts. Av de lärare som intervjuades är två verksamma i 
årskurs 3. Detta valdes med tanke på att barnen då är i slutet av lågstadiet och läraren har följt 
sina elever under en lång tid. Detta bidrar till en mer rättvis bild, och att läraren känner till 
sina elevers olika behov. Sedan intervjuades två lärare i mellanstadiet, vilka har följt sina 
elever de tre åren fram till årskurs 6. Slutligen två intervjuer med lärare som är verksamma i 
årskurs 9, då eleverna är i slutet av sin obligatoriska skolgång. Förhoppningsvis kan lärarna ge 
en sammanfattande bild av respektive stadium. Med undersökningen görs ett försök att se 
vilka kunskaper som finns inom lärarkåren när det gäller att lyfta fram motivationen och vilka 
metoder de föredrar. Vid valet av intervjupersoner har det gjorts ett urval. Enligt uppsatta 
kriterier är det lärare med både lång och kort yrkeserfarenhet, och det är lika stor andel män 
som kvinnor. Det intervjuade har också olika åldrar. Kriterierna har brukats för att få en mer 
objektiv syn på motivation och behov. Tre av lärarna har varit verksamma i mer än 25 år, och 
de resterande tre är relativt nya som lärare.

4.3 Förberedelser

Under intervjun användes ett frågeformulär (se bilaga 1) som främst rör motivationsskapande 
i klassrummet utifrån elevernas behov. Vi har valt att utgå ifrån boken ”att fråga” av Bo 
Wärneryd (1990) när vi gjorde våra intervjuer. Denna bok användes för att ge tips och råd vid 
utformningen av vårt frågeformulär. I skapandet av frågorna utgick vi ifrån arbetets syfte och 
de frågeställningar som skulle besvaras. Inför alla intervjutillfällen var vi i kontakt med 
berörda lärare på telefon för att boka tid. En ansträngning gjordes också att skapa en god miljö 
vid intervjutillfället. Det var viktigt att valet av plats inte skulle medföra störande moment, t 
ex elever som springer eller telefoner som ringer. 

4.4 Tillvägagångssätt och etiska överväganden

I undersökningen intervjuades lärare som jobbar på olika stadier för att få en övergripande 
bild av hur de jobbar för att öka motivationen hos eleverna. Sammanlagt har det genomförts 
sex intervjuer. Samtliga intervjuer är gjorda på våren när eleverna är på väg att lämna något 
av skolans stadier. Vid intervjuerna har det varit en intervjuare och den verksamma läraren 
närvarande. Endast en intervjuare deltog för att läraren ska känna sig avslappnad och inte 
hamna i underläge. Vid dokumentation av intervjuerna användes bandspelare. Sedan 
intervjuerna har lyssnats igenom har de sammanställts på papper för att underlätta en vidare 
bearbetning. Texterna har analyserats noggrant och fokus har varit på de svar som är relevanta 
utifrån de aktuella frågeställningarna. Vid sammanställningen användes alias för att beteckna 
de intervjuade, för att lättare se vem som sagt vad.
   Det har funnits en del funderingar kring etiska förhållningssätt. Under vår studie var vi noga 
med att tala om att vi var två studenter från Växjö universitet som gjorde ett examensarbete 
om motivation i klassrummet. Innan intervjun fick vi personernas godkännande av 
bandspelaren, och det påpekades att det bara vi två som skulle lyssna på kassettbandet, inte 
någon annan. Det förklarades att intervjuerna endast var till för vårt arbete och att samtliga 
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inspelningar skulle kastas efter dokumentationen från band till pappersform. Varje person 
skulle vara anonym, och i studien använde vi oss av alias på samtliga intervjupersoner. 
Studien är offentlig och det har givits möjlighet för dessa personer att kontrollera att deras 
svar uttryckts på rätt sätt.  

4.5 Reliabilitet och validitet

För att uppnå en god validitet måste det som avses undersökas. Tillförlitligheten avgör sedan 
huruvida reliabiliteten är god. Reliabiliteten ska visa hur väl studien kan stå emot olika 
slumpinflytanden. Förutsättningar för god reliabilitet är att intervjuaren är tränad och arbetar 
strukturerat. Ett sätt att gå till väga är att ”lagra” verkligheten, så registreringar kan göras i 
efterhand. En eventuell intervjuareffekt bör också tas i beaktning, där de intervjuade medvetet 
eller omedvetet förstår vad som förväntas av dem (Davidson, Patel 1994)

”Ju bättre svaren på en fråga stämmer med externa data eller ju 
bättre svaren kan användas för att förutsäga beteenden, desto högre 
validitet har frågan” (Wärneryd, 1990:18)

Studien är kvalitativ, och vi ser intervjuerna i sig som tillförlitliga. Frågorna är långa men 
strukturerade, och det har givits bra uttömmande svar. Visserligen finns en viss styrning, för 
att beröra de områden vi ville undersöka, men inget som borde inverka på studiens reliabilitet. 
Det som skulle kunna ifrågasättas är undersökningens validitet. Tiden har varit begränsad och 
därför också antalet intervjutillfällen, vilket kan leda till en begränsning i undersökningens 
generella giltighet. För att se och bedöma validiteten i intervjuerna kan resultatet också 
jämföras med andra undersökningar, vilket kan styrka dess giltighet. Ett annat sätt kan vara att 
göra observationer för att få en tydligare och klarare bild (Wärneryd, 1990). Det finns också 
möjlighet att använda materialet för vidare forskning inom området.

5 Resultat

Vid bearbetningen av svaren från intervjuerna har vi medvetet försökt ha arbetets 
frågeställningar i åtanke, och fokusera på dessa. Frågeställningarna finns nedan som rubriker 
för att lättare kunna strukturera och redovisa våra resultat. Detta hjälper till att skapa en 
övergripande bild som varit till hjälp vid analys och slutdiskussion.

Hur ser lärare på behov och motivation i förhållande till elevers lärande utifrån sin egen 
lärarroll?

Den generella bilden vi kunde se var att lärarna ser på motivation som en mycket viktig faktor 
i skolan. Detta uttrycktes på lite olika sätt. Gudrun säger att man ibland ”måste stimulera för 
att skapa motivation”, medan Inga påpekar att eleverna ”måste känna ett visst behov av det 
de ska lära sig”.  
   Stefan säger något liknande: 

”När det gäller behov så spelar ofta de individuella; t ex behov av 
särskilt stöd eller tyst på lektionerna stor roll. Behoven behöver då 
tillfredställas för att motivation ska kunna skapas”.
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När det gäller själva begreppen behov och motivation har synen på detta varit lite olika. 
Gudrun menar att motivationen kommer först, och att man lär sig utifrån denna. Vidare att 
behoven kan variera, och att eleven behöver känna ett behov av lärandet för att bli motiverad, 
men att de ofta ”inte har en förklaring på varför de ska kunna detta”.
   Niklas menar att ”de som inte klarar uppfylla målen” ofta har ”andra problem i 
bakgrunden (t ex skrivsvårigheter eller familjeproblem)”. Detta innebär i sin tur att de har 
”behov av särskilt stöd för att gynna motivationsprocessen”. Samma lärare menar att det 
också finns exempel på ”elever som upplever skolan för lätt, och som inte blir tillräckligt 
utmanade”. Detta innebär då ”behov som inte blir tillfredställda”.
   De naturliga behoven, t ex mat, kärlek, ses som en självklar faktor som påverkar 
motivationen. Något som också nämns är individ- och gruppbehov, vilka båda ses som 
viktiga. Kerstin berättar att ”det är viktigt att de utvecklas i gruppen” och att ”de umgås med 
varandra som människor har behov av”. Hon tror också att ”behovet är en grund för 
motivationen”. 
   Torbjörn påpekar föräldrarnas betydelse och säger: 

”Har du ett behov av lärandet så kommer också motivationen 
naturligt. Denna typ av motivation tror jag ofta kan komma från 
föräldrarna. Kanske skapas behov för att man vill efterlikna 
föräldrarna”.

   Han talar även om att:

”När det gäller individuella behov så kan det finnas elever som har 
speciella behov, t ex att ha närhet till läraren hela tiden för att 
kunna hålla koncentrationen/motivationen uppe. Gällande 
gruppbehov så ser jag hela skolan som en socialisationsprocess, där 
eleverna har behov av att anpassas till samhällets regler och 
normer”

Hur kan läraren arbeta för att öka elevers motivation?

Något som var genomgående hos alla vi intervjuat har var att de försöker variera mellan 
enskilt arbete och grupparbete. Sedan visar de på lite olika metoder för hur man kan skapa 
motivation hos elever. Gudrun säger att hon ”är för att belöna mina elever när de är duktiga 
på olika sätt”, och att det ”nästan alltid hela gruppen som får belöningen, som kan vara att 
gå till stan och titta på museum”. 
    För att skapa intresse så försöker Niklas att ”anknyta till elevers vardag” och ”använda 
realistiska fall i undervisningen”. Han ser ledarrollen som tvådelad, och menar att man ska 
fungera som ”både en auktoritet och kompis, och uppnå en fungerande balans mellan dessa”.
   Kerstin tycker att det är viktigt att finnas där som stöd. Vidare att ”visa att man är 
intresserad och få dem att arbeta självständigt”, och att ”uppmuntra dem att gå vidare mot 
nya mål”.
   Inga påpekar att det är viktigt ”att det finns ett intresse om det man vill lära ut”, och att man 
”knyter an där eleverna är i sin utveckling”. Hon säger också att pedagogen ”har en stor roll 
att fånga deras intresse”. Något som ”dock inte är så lätt med alla konkurrerande saker som 
finns i omgivningen”. 
   Något liknande gällande att fånga elevers intresse uttrycks av Stefan: 
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”När det gäller att få dem intresserade så försöker jag knyta an till 
deras verklighet. T ex har jag en elev som gillar fiske, och kan då på 
tekniken låta honom löda ett fiskespö, istället för något han inte är 
intresserad av. I min ledarroll så försöker jag använda mig av 
mycket humor, och bjuda på mig själv.”

   När det gäller att fånga elevernas intresse säger Torbjörn att: 

”Något som också är viktigt är lärarens upplägg. Det gäller att 
kunskap förmedlas på ett intresseväckande sätt, och att läraren har 
inlevelse. Själv försöker jag hitta gemensamma nämnare i klassen, 
något de flesta är intresserade av, för att fånga klassen”

Hur kan läraren göra för att utveckla elevgruppen och tillfredställa elevernas behov?

Något som de flesta påpekade som viktigt var behovet av en trygg miljö för eleverna. Kerstin 
säger ”att få positivt klimat är viktigt för utveckling”.
    När det gäller förhållandet till elevers klasskamrater så menar Inga att ”det har stor 
betydelse för vissa elever vad kompisen gör och väljer” och vidare att ”det gäller att undvika 
att elever jämför sig med andra”. Hon menar att jämförelse nog inte är bra då ”alla är olika 
och har olika behov”, och att elever som har svårt att komma igång gärna ”plockar kompisars 
idéer”. Vidare säger hon att plocka idéer kan vara ”positivt i vissa lägen, bara de kommer 
igång”.
   Gudrun berättar att ”klassens sammanhållning har stor betydelse” då ”eleverna motiverar 
varandra”. Vidare pekar hon också på att ”en omotiverad elev  kan sänka hela gruppen”.
   Niklas tror att klasskamraternas roll för eleven är individuellt, och att ”självförtroendet 
spelar en stor roll i hur elever uppfattar sina kamrater”. Det pekas också på vikten av att 
behandla varandra med respekt, för att ”skapa ett fungerande arbetsklimat”.
   Torbjörn hade teorier om elevgruppen och grupparbete: 

”Med grupparbete så kan gruppen genom diskussion skapa egna 
hypoteser, som sedan går att testa. Då lär sig eleverna under hela 
processen. Jag tycker inte att man ska ha för strikta ramar, vara för 
enkelspårig. Variation är bra, och att låta eleverna sväva ut lite. 
Detta behövs för att kunna se helheten först, och sedan gå in på 
detaljer”.

   Stefan talar också om hur lärarens förväntningar är viktiga: 

”Mina förväntningar på eleverna tror jag är jätteviktigt. Det gäller 
att visa att man tror dom klarar av saker. Det ligger nog mycket i 
klyschan att se möjligheter inte svårigheter”.

6 Analys

Utifrån vald teoretisk utgångspunkt försöker vi se hur begrepp som behov och motivation kan 
förstås. Maslows behovstrappa ger en del förklaringar gällande förståelsen av behov. Behoven 
delas upp i olika stadier som individen går igenom. Många nya forskare har byggt sina teorier 
på Maslows teorier. I undersökningen har vi sett exempel på behov som de intervjuade lärarna 
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upplevt som centrala i skolan. Som exempel påpekar Inga att ”eleverna måste känna ett visst 
behov av det de ska lära sig”.
   Stefan uttrycker något liknande: 

”När det gäller behov så spelar ofta de individuella; t ex behov av 
särskilt stöd, tyst på lektionerna, eller att lyssna på musik, stor roll. 
Behoven behövs då tillfredställas för att motivation ska kunna 
skapas”. 

Detta är behov som kanske kan vara svårt att direkt placera i ett av Maslows behovsstadium, 
men som kan säga något om behovens betydelse. Niklas menar att elever som inte uppfyller 
skolans mål ofta har ”behov av särskilt stöd för att gynna motivationsprocessen”.
   Vidare ses de naturliga behoven, t ex mat, kärlek, som en självklar faktor som påverkar 
motivationen. Särskilt har vikten av trygghetsbehovet har poängterats av flera lärare, som vi 
hittar som steg nummer två i Maslows behovstrappa. Tredje steget, gemenskap, är något som 
också ses som en viktig faktor. ”Det är viktigt att de utvecklas i gruppen” och att ”de umgås 
med varandra som människor har behov av” säger Kerstin. Hon nämner också att ”behovet 
är en grund för motivationen”.
   I vår teoretiska utgångspunkt nämner vi också Alderfer, som har påpekat att individen kan 
befinna sig i mer än ett behovsstadium samtidigt (Brooks, 2003). I intervjusvaren har det 
också pekats på att behoven varierar. Något som vi kunde konstatera tidigt var att alla 
människor har behov, även om namnen och ordningen kan variera. Behoven leder till 
handling, och kan då uppfattas som en drivkraft. Vidare nämns också att ”de primära 
behoven gör att man har en drivkraft”.  Frågan blir kanske sen hur denna drivkraft kan 
användas. I detta arbete ses dock främst till de behov som har med personlig utveckling och 
sociala relationer att göra. 
   Skolan och lärarens roll har varit central genom hela arbetet, och det har då också blivit 
aktuellt att se till den pedagogiska psykologin. Frågor har uppkommit om vad det finns för 
behov i undervisningen, och vilka behov som är viktigast. Jensen, som har fått representera 
den pedagogiska psykologin, har i princip valt att likställa begreppen behov och motivation. 
Som exempel menar han att påverkbar motivation kan vara duktighetsbehovet. Vidare talar 
han om indirekt påverkbar motivation vilken kan kopplas till prestationsbehovet. De 
intervjuade lärarna har haft lite olika syn på behov och motivation, men de flesta har upplevt 
en stark koppling begreppen emellan. När det gäller prestationsbehovet så kan detta ofta vara 
kopplat till beröm och klander, något som påminner om det behavioristiska synsättet. Något 
som poängteras när det gäller beröm och klander är, och som flera undersökningar visat, att 
beröm fungerar helt klart bättre än klander. I värsta fall så kan elever helt undvika att yttra sig 
för att undgå straff (Jensen, 1983). Gudrun skiljer sig lite när hon uttalar sig gällande 
belöning. Hon säger att hon är ”för att belöna mina elever när de är duktiga på olika sätt”.
Sedan säger hon att ”nästan alltid hela gruppen som får belöningen, som kan vara att gå till 
stan och titta på museum”.
   Enligt de motivationsmodeller som Jensen visar på; jämviktsmodellen och 
spänningsmodellen, så skapas behovet av att något saknas. Följden blir då att motivation ses 
som ett resultat av ett bristtillstånd. I längden trivs människor inte i den avslappnande 
jämvikten och söker efter spänning enligt spänningsmodellen. Vidare kan man också se 
skillnad mellan naturlig och konstgjord motivation. Jensen påpekar att det kan vara svårt att 
påverka den naturliga motivationen, men kommer med förslag hur detta kan göras. Ett sätt 
kan vara att skapa större elevinflytande, och låta eleverna sätta upp egna mål (Jensen, 1983). 
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När det gäller arbetssätt för att få eleverna intresserade så försöker Kerstin att ”få dem att 
arbeta självständigt”, och att ”uppmuntra dem att gå vidare mot nya mål”.
   Vid arbetet med mål så är det viktigt att dom är synliga, och att det finns samband mellan 
delmål och huvudmål. Detta är något som Håkan Jenner går in ännu djupare på. Enligt Jenner 
så måste man förstå vikten av det pedagogiska mötet i motivationsarbetet. Detta möte 
förklaras vidare som en relation som måste förstås i sitt sammanhang (vardagskultur, 
samhällsvärderingar etc.). Något viktigt är att förstå hur ansvaret ligger hos läraren för en 
positiv utveckling. Som Jenner poängterar så handlar det inte om en jämställd relation, läraren 
har ett övertag. Denna maktposition bör i sin tur inte utnyttjas på felaktigt sätt. 
Grundinställningen hos läraren är något vi upplever som viktigt. Det krävs en vilja för att 
utveckla t ex perspektivseende som Jenner talar om. Viljan måste också finnas att förstå 
eleven i sitt sammanhang (kontextualisering) (Jenner, 2004). 
   Stefan uttrycker i intervjun att ”det är viktigt att man knyter an där eleverna är i sin 
utveckling”, och en annan om att ” knyta an till deras verklighet.”
   För att kunna planera för framtiden så måste man veta var eleven befinner sig, både när det 
gäller förmågor och svårigheter. Det handlar också om att vara konstruktiv, och inte bara se 
problem. 
   Jenner förklarar begreppen motivation genom tre olika aspekter; som en drivkraft (vilken 
sätter igång handlandet), målsträvan (mål som handlandet riktas mot) och till sist hur de två 
första aspekterna kopplas till självförtroendet. Enligt Jenner så skapar denna drivkraft (t ex 
behov eller önskningar) handlingar/beteende gentemot särskilda mål. Handlandet i sin tur kan 
resultera i en förstärkning eller modifiering av drivkraften. När det gäller modifiering har vi 
kunnat dra en parallell till Maslow. När ett mål uppnåtts (t ex man är mätt), så uppkommer 
nya mål. Jenner påpekar även hur motivationsprocessen kan påverkas av individfaktorer och 
tidigare erfarenheter, t ex ”personlighetsdrag” och sociala faktorer. Sedan bör målet vara 
innanför synranden för att skapa motivation. Det gäller att lägga anspråksnivån (”ribban”) på 
rätt nivå, delvis som ett skydd för individen. Med detta resonemang bör man som lärare 
inrikta sig på konkreta, realistiska mål och lägga fokus på framstegen istället för sträckan till 
mål (Jenner, 2004). Ett sätt att få eleverna medvetna om detta kanske kan vara att jobba som 
Stefan genom ”arbetsscheman som utgår ifrån kursplanens mål.” Samma lärare ”bestämmer 
själv vissa grundläggande kunskaper som eleverna måste ha, men ger dem även en viss 
valfrihet”.
   Något som kan verka självklart är hur uppnåendets värde bör vara eftersträvansvärt, dock 
kan man särskilt betona vikten av detta värde för skapandet av motivation. Frågan ”varför” 
ses enligt Jenner som ytterst central för hela motivationsprocessen. Detta ”varför” blir då det 
som motiverar handlandet/beteendet. Det kan vara mycket olika hur elever ser på sina 
möjligheter att lyckas i skolan, och tidigare erfarenheter spelar ofta en stor roll. Enligt Jenner 
handlar motivation inte bara om vilja, utan också erfarenheten av framgångar och inte enbart 
misslyckanden. Här ser vi att läraren har ett särskilt ansvar, att försöka förstå den situation 
eleven befinner sig i. Det gäller då att ha en förståelse för vad upprepade misslyckanden 
innebär. Målet blir sedan att motverka detta, så varje elev kan upptäcka sina resurser. För att 
lyckas krävs enligt Jenner realistiska anspråk, som kan motsvara elevens kapacitet och 
möjliggöra upplevelsen av framgång. Enligt Pygmalioneffekten så spelar lärarens 
förväntningar en stor roll gällande elevers prestationer. Vidare kan man fråga sig hur 
förväntningar formas, och hur de förmedlas. Jenner konstaterar att pedagoger förmodligen 
formar förväntningar om elever på samma sätt som människor generellt skapar bilder och 
förväntningar av andra människor (Jenner, 2004). Lärare bör dock inte glömma det ojämna 
förhållande som råder mellan pedagog och elev, och vara särskilt noggranna i bedömning och 
bemötandet av elever. Gällande lärarens förväntningar så uttrycker Stefan: 
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” Mina förväntningar på eleverna tror jag är jätteviktigt. Det gäller 
att visa att man tror dom klarar av saker. Det ligger nog mycket i 
klyschan att se möjligheter inte svårigheter”.

Jenner nämner också några ”varningsflaggor” för beteende som lärare bör undvika. Det kan 
handla om att enbart utgå från egna värderingar och behov, och kanske sympatisera med 
elever som tilltalar den egna personligheten. En annan sak som nog bör undvikas är 
karakterisering av elever, att sätta etiketter som ”bra”, ”dålig”, ”lat” etc. Detta är omdömen 
som sedan kan leva kvar, även om de inte är motiverade. 
   Undersökningar har visat att elevernas beteenden ofta speglar lärarens förväntningar, något 
man bör vara medveten om som lärare. Detta kan återkopplas till resonemanget om beröm och 
kritik. Jenner pekar särskilt på hur negativ kritik kan skapa förödmjukelse, medan konstruktiv 
kritik kan få elever att lära av misstagen. Man kan också se att elevernas syn på sig själva ofta 
skapas av hur läraren behandlar ”duktiga” eller ”dåliga” elever. Elever har sedan en tendens 
att ändra sina förväntningar så det stämmer överens med lärarens (Jenner, 2004).
   Vidare har vi refererat till Olga Dysthe (2003) som visar på tre välkända perspektiv: 
behaviorismen, kognitivismen, och det sociokulturella synsättet. Hon verkar själv se fördelar 
med ett sociokulturellt synsätt, vilket visar att kunskap är beroende av kulturen som den är del 
av. Detta ligger lite i stil med vad Torbjörn uttryckte: 

”Gällande gruppbehov så ser jag hela skolan som en 
socialisationsprocess, där eleverna har behov av att anpassas till 
samhällets regler och normer”.

Vidare har vi sett vad de olika perspektiven säger om motivationsskapande. Med ett 
behavioristiskt synsätt är belöning och straff viktigt för motivationen i skolan. Kognitivismen 
ser mer till den inre motivationen, och finner motivationen då elever upptäcker saker som inte 
stämmer med vad de tidigare lärt sig (kognitiva konflikter). Det sociokulturella perspektivet 
visar på den inbyggda kulturella motivationen, byggd på samhällets förväntningar. Dysthe 
menar den kognitiva och sociokulturella synen kan komplettera varandra.
   Vi har också varit intresserade av att undersöka vad som sker då personer inte lär sig något, 
eller lär sig på ett felaktigt sätt. Vi har refererat till Knud Illiers talar om fellärande, motstånd 
och försvar. Enligt honom är det kopplat till psykologiska förhållanden hos en person.         
Lärarna vi har intervjuat har sett lite olika förklaringar till varför det avsedda lärandet ibland 
uteblir. En trend som vi ser hos de lite äldre lärarna är att de upplever att motivationen har 
minskat under deras verksamma tid. Inga säger: 

”Koncentrationen är inte lika bra som den var förr när jag började. 
Då hade man inte så mycket som störde runt omkring. Men nu tänker 
barnen på så mycket annat när lärandet skall till. Det är ju inte så 
konstigt att det är svårt att ta sig till kunskaperna”.

Gudrun tycker att motivationen ”avtar med tiden”, och att det finns ”många exempel där 
eleverna är trötta på skolan”. Flera lärare har också pekat på det faktum att eleverna har 
väldigt mycket annat att göra utanför skolan, vilket kan vara bidragande faktor till svårigheter 
med koncentrationen. 
   Fellärande kan helt enkelt handla om koncentrationssvårigheter. Det är dock viktigt att detta 
upptäcks i tid, för att undvika att den felaktiga kunskapen utvecklas och blir mer komplex. 
Det är särskilt svårt i ämnen där det är svårt att avgöra vad som är rätt och fel. 
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”Jag tycker att läraren har ett stort ansvar, och det gäller att vara 
konkret. En muntlig förklaring av läraren tolkas olika, och detta kan 
leda till misstolkningar” menar Niklas.

Illiers (2001) säger också att det finns en fara i att för starkt påpeka vad som är rätt eller fel. 
Det finns ett behov hos eleven att utveckla självständighet och en känsla för ansvar, något 
som blir mycket svårt om eleven hela tiden får veta vad som är rätt och fel i förväg. Han talar 
också om motstånd, som kan innebära både konflikt och potential. Motståndet uppkommer i 
en upplevelse av förtryck, och detta kan leda till att det tänkta lärandet inte sker. I värsta fall 
leder det till en generellt negativ bild av utbildning, något som då måste övervinnas. Det 
handlar ofta om en stark drivkraft som kan bli positiv om det används på rätt sätt. Skolan är 
oftast enda platsen där eleverna kan bearbeta sitt motstånd konstruktivt, och det är därför 
viktigt att eleverna får denna möjlighet. Det talas också om försvar som är något negativt, 
men som ofta är nödvändigt för eleven. Det utvecklas då ett psykiskt försvar som skyddar mot 
oacceptabla situationer. Man skulle kunna koppla detta till Freuds teorier om bortträngning, 
som försvar mot traumatiska upplevelser. Alla människor utsätts idag för starka impulser, t ex 
krig och svält från media, något som kan vara svårt att hantera. För att klara detta avvisar eller 
systematiskt förvränger vi hela tiden en stor del av alla impulser. I skolan kan detta vara 
negativt när det hindrar ett överskridande lärande. Utifrån Freud så måste man då lära sig att 
övervinna försvarsmekanismer, något som förutsätter trygghet och motivation. Först då kan 
man uppnå ett utvecklat lärande. Det bör inte glömmas att försvaret är viktigt för bevarandet 
av självkänsla och identitet. Åter igen visas på betydelsen av tryggheten som lärarna 
uppmärksammade. 
   Det kan vara lätt att fokusera mycket på negativa aspekter i sammanhanget. I slutet av vår 
teoretiska utgångspunkt har vi dock valt att referera till Roger Ellmin och Sören Levén, vilka 
framställer statistik som faktiskt visar att elever är relativt nöjda med det sätt som lärare 
undervisar idag. Självklart finns det mycket att förbättra, men som nämnts tidigare kanske det 
konstruktivistiska synsättet är att föredra.

7 Slutdiskussion

Enligt läroplanen (Lpo 94) så ska skolan sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och 
lust att lära. Vi skulle kunna jämföra detta med Roger Ellmin och Sören Lévens statistik, 
vilken säger att endast 56 % menar att skolan skapar lust att lära. Visserligen säger samma 
statistik att 80 % anser att det man lär sig är meningsfullt, något som borde tolkas positivt. Vi 
har också med våra intervjuer försökt att se lärarnas uppfattning gällande motivationen i 
skolan. Något vi har märkt hos de lite äldre lärarna är att de menar att eleverna är mindre 
motiverade nu än tidigare. De yngre lärarna har haft svårt att se någon förändrad bild då de 
inte varit verksamma särskilt länge. Om det är så att eleverna är mindre motiverade, så har vi 
försökt se orsaker till detta. Flera av lärarna har påpekat att de tycker att eleverna har mycket 
att göra på fritiden, vilket de menar kan inverka negativt på skolarbetet. Ellmin och Léven 
som vi har refererat till tidigare menar också att skolan måste ta till vara på elevers informella 
inlärning, och sedan bygga på den motivation som finns. 
   Vid början av metodarbetet hade vi ingen större erfarenhet av intervjuer, därför tog vid hjälp 
av tillgänglig litteratur i ämnet. Vi koncentrerade oss särskilt på fakta om intervjutekniker och 
vilken struktur frågorna bör ha. Till att börja med skapade vi ett utkast med frågor som sedan 
kunde redigeras under arbetets gång. När vi skapade frågorna var vi noga med att utgå från 
vårt syfte och frågeställningar. Under intervjuerna var våra förberedda frågor till stor hjälp för 
att kunna hålla sig till ämnet och ställa passande följdfrågor. Eftersom vi inte har så stor 
erfarenhet av att intervjua har det varit särskilt viktigt att ha en bra struktur på 
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frågeformuläret. Detta känner vi har varit en starkt bidragande orsak till att intervjuerna 
kändes lyckade. Bandspelaren har varit till stor hjälp, och vi har kunnat koncentrera oss mer 
på intervjun utan att skriva. Vi tror att en skriftlig dokumentation i intervjun skulle vara till 
nackdel för vår forskning, då vi kunnat missa att få med viktiga och betydande delar. 
Bandspelaren gav oss en helt annan möjlighet att gå tillbaka till intervjun i efterhand och 
lyssna på den igen. Vid valet av intervjupersoner så hade vi ambitionen att intervjua personer 
med olika erfarenheter, för om möjligt få en mer objektiv bild. Vi tycker att vi lyckades med 
detta, då vi intervjuade personer med både skiftande ålder och kön.
   Något som också framkommit i våra intervjuer är hur elever ofta inte inser behovet av att 
lära sig. När detta inte ses som ett behov så får de heller inte motivationen. Frågan blir då hur 
behoven kan påverkas? Detta ger faktiskt Poul Erik Jensen en del svar på. För det första så ser 
han en stark koppling mellan behov och motivation, sedan väljer han också att prata om 
påverkbar motivation och indirekt påverkbar motivation. Exempel på påverkbar motivation 
kan vara duktighetsbehovet, och det är då mycket viktigt att eleven känner att den klarar av 
saker. Läraren har här en mycket viktig uppgift, särskilt när forskningen visar att positiva och 
negativa förväntningar påverkar elevers prestationer. Som en av de lärare vi intervjuade 
uttryckte det, så handlar det om att se möjligheter och inte svårigheter. Lärarens roll vid 
motivationsskapandet är också något som Håkan Jenner skriver om. Han betonar särskilt 
mötet mellan lärare och elev, det pedagogiska mötet. Denna relation som är en del i ett 
sammanhang, med en specifik organisationskultur, vardagskultur och med vissa 
samhällsvärderingar. En relation där läraren ständigt är ansvarig för en positiv utveckling. 
Jenner talar också om perspektivseende, att se på världen med elevens ögon och 
kontextualisering, som innebär att se individen i sitt sammanhang.  Detta är också saker som 
tas upp som viktiga i våra intervjuer. Där betonas att möta barnen där dom är, och att starta på 
rätt nivå. Det talas också om att knyta an till deras verklighet. Jenner (2004) betonar också 
vikten av att se målen, och att sätta upp egna mål. Detta var inte något som de intervjuade 
lärarna pratade så mycket om, men det behöver säkert inte betyda att dom inte håller med.
   Beröm och kritik är också något som blivit ett ämne i detta arbete. Vi vill då gärna peka på 
vad flera undersökningar visat, att beröm fungerar helt klart bättre än klander. Sedan som vi 
nämnt tidigare så kan elever välja att hålla tyst bara för att undgå risken för kritik. I våra 
intervjuer har vi sett något exempel på hur man kan använda belöning, men straff eller kritik 
har det inte talats om. När det tänkta lärandet uteblir så hade lärarna lite olika förklaringar och 
teorier. Som vi nämnde tidigare så kunde allt för mycket saker på fritiden utgöra en 
förklaring. Sedan hittar vi många andra förklaringar från lärarna, t ex bristande resurser, 
dåliga hemförhållanden, dålig miljö i klassen etc. Några av de äldre lärarna påpekade också 
att omotiverade barn blir allt vanligare redan i lägre åldrar. Detta menar några kan förebyggas 
med mer resurser. 
  Klasskamraternas betydelse är något annat som flera av lärarna menar är avgörande. Med en 
god miljö i klassrummet, så får man mycket annat gratis. De flesta av de vi intervjuat ser ljust 
på framtiden, även om det finns saker att förändra. Något som nästan alla betonar är hur 
viktigt det är att skapa trygghet i skolan. Detta måste då förstås ses som ett viktigt behov för 
eleverna. Den sociala kontakten ses också som mycket viktigt, och flera påpekar vikten av 
läraren som ett stöd för eleverna. I detta resonemang går det också att dra vissa paralleller till 
Olga Dysthe som står för ett sociokulturellt synsätt. Hon pekar på att kunskap är beroende av 
kulturen som den är del av. Social kompetens är något som eftersträvas i dagens samhälle, och 
sociala relationernas betydelse är något som lärarna verkar anse viktigt. 
   Motivationsarbete i klassrummet är något som alltid kommer att vara centralt i skolans 
verksamhet. Genom detta arbete så har vi försökt att belysa centrala begrepp som behov och 
motivation, sätta dem i ett sammanhang, så de problem som finns lättare kan förstås. Det 
handlar om att se vilka behov som finns, och förhoppningsvis kunna tillfredställa dessa behov. 
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Att eleverna har ett behov av att lära sig saker, har setts som önskvärt av flera intervjuade 
lärare. Det kan säkert också ses som en förutsättning för att motivation ska kunna skapas i 
skolan. För att kunna få motiverade elever så gäller det säkerligen att som Jenner skriver, både 
ha en vilja att förstå sina elever, och att inse vikten av lärarens förväntningar. Genom ett bra 
bemötande, så kan sedan en god relation skapas som möjliggör för eleven att utvecklas och 
känna tillfredställelsen av att nå sina uppsatta mål.
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Bilaga 1.

Intervjuer (motivation)

Kön:

Ålder:

Utbildning/Inriktning:

Antal verksamma år:

1. Hur ser du på motivationens betydelse för elevers lärande? Har du upplevt någon 

förändring gällande detta under tiden du varit lärare?

2. Hur ser du på begreppen behov och motivation i förhållande till varandra? Vilka behov 

tycker du dig se hos dina elever (naturliga/skapade behov), och vilken roll tror du 

elevernas behov spelar i motivationsprocessen? (individ/grupp behov)

3. Varför tror du att det avsedda lärandet ibland uteblir? (orsak, förklaringar) Vilka 

arbetssätt använder du dig av för att få eleverna intresserade (funktion, utvärdering, 

positiva/negativa sidor), och hur ser du på din roll som pedagog gällande klassens 

utveckling? (ledarroll)

4. Vad tror du att andra elever/klasskamrater har för betydelse för elevers motivation? 

Vilken roll spelar lärarens organisation av klassrummet (enskilt arbete, grupparbete osv.) 

för enskilda elevers motivation?

5. När vi pratar om behov och motivation, tycker du dig se generella drag i de olika åldrarna 

du arbetar med? (bidragande faktorer, konsekvenser)

6. Hur ser du på skolans framtid? (elever/lärare, behov/motivation, resurser, metoder)
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Bilaga 2.

Intervju 1

Alias: Gudrun
Kön: Kvinna
Ålder: 50
Utbildning/inriktning:?
Antal verksamma år: 21

1. Hur ser du på motivationens betydelse för elevers lärande? Har du upplevt någon 
förändring gällande detta under tiden du varit lärare?

Motivationen är barnens motor. Är du motiverad så lär du dig. Motivation är A och O men 
ibland måste man stimulera för att skapa motivation.  Jag ser mellanstadiet som en viktig del 
för det fortsatt motivationsskapande. Jag tycker det är viktigt att utgå ifrån elevernas intresse i 
undervisningen. Jag tycker att motivationsbristen kommer i tidigare ålder nu för tiden. Det har 
blivit svårare att motivera eleverna hela tiden sedan jag startade som lärare. Jag tror att 
elevernas intresse måste finns i lärandet för att de lättare ska bli motiverade.

2. Hur ser du på begreppen behov och motivation i förhållande till varandra? Vilka behov 
tycker du dig se hos dina elever (naturliga/skapade behov), och vilken roll tror du elevernas 
behov spelar i motivationsprocessen? (individ/grupp)

Behov och motivation är inte alltid nödvändigt att de hör ihop. Har man inte motivationen då 
är det svårt att lära sig. Men jag tror att elever kan ha lätt att motivera sig även att de inte har 
behov av ett lärande. När det gäller naturliga behov ser jag ju givetvis att de behöver mat, 
kärlek mm. Av de skapade behoven ser jag att eleverna mår bra av att uttrycka sig i olika 
former som t ex måla och sjunga. Jag tror att man har motivationen först och utifrån det lär 
man sig saker. Sedan har man olika behov. De primära behoven gör ju att man har en 
drivkraft. Är eleven då hungrig eller törstig så visar den det.  Då är man ju motiverad till att 
lära sig äta. Både det individuella och gruppens behov spelar ju stor roll vad man behöver lära 
sig. I gruppen finns ett grupptryck och därifrån lär jag mig också saker. Allt är ju hela tiden ett 
samspel.

3. Varför tror du att det avsedda lärandet ibland uteblir? (orsak, förklaringar) Vilka arbetssätt 
använder du dig av för att få eleverna intresserade (funktion, utvärdering, positiva/negativa 
sidor), och hur ser du på din roll som  pedagog gällande klassens utveckling? (ledarroll)

Motivationen är ju en del. Är jag inte motiverad att lära mig är det också svårt att ta till sig 
den kunskap som finns. Grunden i lärandet är motivationen. Motivationen ligger till grund för 
att det blir ett lärande.
Vi jobbar mycket temainriktat så att alla kan hitta sina bitar. Där har man ju den fördelen att 
de får jobba både praktiskt, teoretiskt och temainriktat. Alla elever jobbar utifrån sin egen 
nivå. Jag tycker att det blir lättare för eleverna att lära sig. Det finns ju mål som vi utgår från 
och mäter detta i utvärderingen. Där ser man vad som behövs arbetas med och vad som kan 
ha gått snett i inlärningsprocessen. Det är viktigt att visa eleven vad som är bristerna, men 
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även vara ett stöd och motivera dem till att nå målen. Genom att jobba mycket med det man är 
bra på tror jag att man utvecklar även det man tycker är jobbigt.
Ledarrollen är naturligtvis viktig. Jag ser det hela som en stor utmaning som gör att jag 
fokuserar mycket på de individer jag har i gruppen. Det gäller att vara positiv och kunna ge 
gruppen det de behöver. Det gäller att lyfta det de har svårigheter med och lyfta fram det de är 
bra på. 

4. Vad tror du att andra elever/klasskamrater har för betydelse för elevers motivation? Vilken 
roll spelar lärarens organisation av klassrummet (enskilt arbete, grupparbete osv.) för enskilda 
elevers motivation?

Klassens sammanhållning har en stor betydelse. För att eleverna motiverar varandra. Men det 
kan också vara så att om en elev är omotiverad kan denne sänka hela gruppen. 
Sammansättningen av olika grupper i klassrummet är viktigt. Jag tror att det är viktigt att ha 
en mötesplats för eleverna i ett klassrum. Det är lika viktigt att eleven får sin egen plats i 
rummet där den känner trygghet. Jag tror att dessa bitar spelar en större roll än vad man kan 
tro. Läraren har ett ansvar att som ledare se till att skapa en god miljö att jobba i. Jag är för att 
belöna mina elever när de är duktiga på olika sätt. Det är nästan alltid hela gruppen som får 
belöningen som kan vara att gå till stan och titta på museum. Eller att eleverna får välja vad de 
vill arbeta med de sista minuterarna på lektionen. Det är viktigt i den grupp jag jobbar att man 
har någon typ av  belöning.

5. När vi pratar om behov och motivation, tycker du dig se generella drag i de olika åldrarna 
du arbetar med? (bidragande faktorer, konsekvenser)

Det kräver mer tid att lära barnen i tidig ålder men jag tycker att den tiden får man lägga på 
eleverna när de blir äldre. Motivationen tycker jag avtar med tiden och det finns många 
exempel där eleverna är trötta på skolan. 
En bidragande orsak tror jag kan vara att skolan styr upp för mycket. Jag tycker att man ska 
lämna mer utrymme till den egna individen. Ett annat bidrag kan vara de knappa resurser som 
gör att det är svårt hinna med att stimulera eleverna på det sätt man skulle vilja göra. Behoven 
finns hos alla att lära men jag tror att skolan inte alltid hänger med tåget och ger det eleven är 
intresserad av. Det är viktigt att se eleverna som enskilda individer inte som en homogen 
grupp. Alla elever behöver ha olika lösningar och möjligheter. Det gäller som lärare att se till 
att hela gruppen inte blir lidande av en individs handlande. Det gäller att som lärare försöka 
visa vad som är viktig och att de följer med på tåget innan det går utan att tappa för mycket. 

6. Hur ser du på skolans framtid? (elever/ lärare, behov/motivation, resurser, metoder)

Jag tror att samhället blir mer och mer krävande så det gör att det ställs högre krav på skolan. 
Jag hoppas att man kan få mindre grupper att jobba med och på det sättet kunna se till den 
enskilda individen. Detta tror jag är nödvändigt för att motivationen ska finnas kvar i högre 
åldrar. Barn har ett stort behov av att göra olika saker då ska man också ge dem tillfälle att ge 
dem det. Kunskap ska komma genom kroppen och knoppen inte bara genom knoppen. Jag 
tror att vi skulle göra enorma ekonomiska vinster genom att göra klasserna lite mindre. Vi 
måste fortsätta motivera eleverna för motivation är drivkraften. Elever med vissa svårigheter 
bör nog få mer resurser i framtiden för att utvecklas utifrån deras behov genom motivation. 
Jag tror att skolan i framtiden ska vara mer öppen för nya saker som kommer.
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Intervju 2

Alias: Inga
Kön: Kvinna 
Ålder: 60
Utbildning/inriktning: Småskollärare
Antal verksamma år: 39

1. Hur ser du på motivationens betydelse för elevers lärande? Har du upplevt någon 
förändring gällande detta under tiden du varit lärare?

Motivation är betydelsefullt för eleverna när det gäller att lära sig saker.  Eleverna måste 
känna ett visst behov av det de ska lära sig. Jag tror att det är mer centralt i dag än vad det var 
när jag började. Förr var det så självklart att man skulle gå i skolan men det var inte på samma 
sätt att man kände behovet av att lära sig som i dag. Förr var det enligt mig samhället som 
bestämde att barnen skulle lära sig läsa och gå i skolan. Nu för tiden måste man locka 
eleverna på ett helt annat sätt för det är så mycket som stör. Motivationen har en stor 
betydelse när det gäller att läsa. Men barnen har även behov av det för att kunna ta del av alla 
möjligheter som ges.

2. Hur ser du på begreppen behov och motivation i förhållande till varandra? Vilka behov 
tycker du dig se hos dina elever (naturliga/skapade behov), och vilken roll tror du elevernas 
behov spelar i motivationsprocessen? (individ/grupp)

De naturliga behoven tror jag spelar in mycket, vill eleven lära sig något så gör den oftast det 
också.  Har eleverna sett något i medierna som berör dem är de i behov av att ta reda på fakta 
om sakerna och händelserna. Detta är gyllene tillfälle där motivationen är närvarande på en 
hög nivå.  Jag tycker över lag att dagens barn är dåligt motiverade i det mesta. Man måste 
hela tiden få igång nyfikenheten. Dagens barn har så mycket mer omkring sig än bara 
skolarbete. Det är olika aktiviteter hit och dit. Jag tror att elever som sitter mycket vid datorn 
har svårt att ta till sig det som vi har att erbjuda i skolan.

3. Varför tror du att det avsedda lärandet ibland uteblir? (orsak, förklaringar) Vilka arbetssätt 
använder du dig av för att få eleverna intresserade (funktion, utvärdering, positiva/negativa 
sidor), och hur ser du på din roll som  pedagog gällande klassens utveckling? (ledarroll)

Koncentrationen är inte lika bra som den var förr när jag började. Då hade man inte så mycket 
som störde runt omkring. Men nu tänker barnen på så mycket annat när lärandet skall till. Det 
är ju inte så konstigt att det är svårt att ta till sig kunskaperna. Det är ju då viktigt att det finns 
ett intresse om det man vill lära ut. Det är viktigt att man knyter an där eleverna är i sin 
utveckling. Inte börja högt över huvudet. När man börjar med ett nytt område är det viktigt att 
ta reda på vart eleverna är i sin utveckling. Redan där får man ofta en aning om vart eleverna 
är intressemässigt. Det är sedan viktigt att gå tillbaka och se vad som fungerade och vad som 
inte fungerade. Pedagogen har en stor roll att fånga deras intresse. Det är dock inte alltid så 
lätt med alla konkurrerande saker som finns i omgivningen. På elevens nivå för att göra dem 
intresserade och ge dem kunskap på rätt nivå. 
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4. Vad tror du att andra elever/klasskamrater har för betydelse för elevers motivation? Vilken 
roll spelar lärarens organisation av klassrummet (enskilt arbete, grupparbete osv.) för enskilda 
elevers motivation?

Det har stor betydelse för vissa elever vad kompisen gör och väljer. Det gäller att undvika att 
elever jämför sig med varandra. Detta är nog inte bra för alla är vi olika och har olika behov. 
Idag tävlar man inte lika mycket. Eleverna jobbar mer individuellt och fritt med olika saker på 
olika nivå. Detta gör att de inte kan jämföra med varandra. Elever som har svår att komma på 
saker plockar gärna kompisars idéer. Men kommer de bara igång är det positivt i vissa lägen.  
När det gäller organisationen vet man ju vart man har sina ”pappershämtare” så man vet vart 
man ska placera dem. Det är bra för elever att både jobba i grupp och enskilt för att utvecklas 
socialt och individuellt. Jag tycker att det har blivit vanligare med de barnen som säger jag 
vill, jag ska och alla ska rätta sig efter mig. Det är fler barn nu som har svårt att samarbeta 
med andra. Om det är samhället som gjort det är svårt att säga.   

5. När vi pratar om behov och motivation, tycker du dig se generella drag i de olika åldrarna 
du arbetar med? (bidragande faktorer, konsekvenser)

Många barn har en bild av skolan när de kommer. De ska lära sig läsa. Men det inte alltid det 
är så lätt att lära sig läsa. Detta kan då göra att motivationen blir ännu starkare. Men behovet 
är fortfarande starkt. Det gäller att peppa dessa elever och tydliggöra att det kan ta tid och det 
krävs träning. Motivationen och behovet är större när man är yngre och sedan brukar den avta 
lite. Men det tror jag är individuellt. Elever som har det svårt i skolan kan bli mindre 
motiverade när de redan lärt sig läsa. Jag tycker att det borde finnas föräldrafostran. Hur man 
arbetar med sina barn för att de ska komma förberedda till skolan. Det gäller att barnen är 
förberedda när de kommer till skolan för att hänga med och inte hamna efter i skolans arbete.

6. Hur ser du på skolans framtid? (elever/ lärare, behov/motivation, resurser, metoder)

Det behövs bättre resurser på små barns inlärning för att tillfredsställa behoven och göra dem 
mer motiverade genom att ge dem en bra grund att stå på. Läsförmågan är ju en grund i alla 
de andra ämnena. Det haltar hela vägen om det brister i läsningen. Eleverna har svårt att vara 
tysta det tror jag beror på att det alltid är liv runt dem så de kan aldrig vara tysta. Det är där 
resurserna är viktiga för att skapa en atmosfär där motivationen ska finnas. Jag tror att 
kontakten med eleverna kommer bli ännu mer viktig i framtiden. Det gäller att visa eleverna 
att de själva kommer att bli ansvariga över att deras behov tillfredsställs. Det är bra om man 
ger eleverna ansvar för redan i tidig ålder så att de växer med ansvaret. Vissa barn klarar inte 
av att leva upp till de krav samhället kommer att kräva i framtiden. Lagom mycket ansvar är 
bra. Barn nu för tiden framhäver ofta och väl sig själva och detta kommer då göra att barnen 
kommer ha svårare att arbeta i grupp.  
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Intervju 3

Alias: Kerstin
Kön: Kvinna
Ålder: 57
Utbildning/inriktning: Lågstadielärare 
Antal verksamma år: 35

1. Hur ser du på motivationens betydelse för elevers lärande? Har du upplevt någon 
förändring gällande detta under tiden du varit lärare?

Det är jätte viktigt att eleven ska vara motiverad. Är inte eleven motiverad har den svårt att 
lära sig och ta åt sig kunskaperna. Jag tycker att motivationen inte är lika bra som den var när 
jag började som lärare. Nu är eleverna mer intresserade av sitt område. Eleverna tar inte 
samma ansvar som man gjorde förr. Eleverna tänker att det kommer lösa sig ändå de bryr sig 
inte. 

2. Hur ser du på begreppen behov och motivation i förhållande till varandra? Vilka behov 
tycker du dig se hos dina elever (naturliga/skapade behov), och vilken roll tror du elevernas 
behov spelar i motivationsprocessen? (individ/grupp)

Det som eleven känner att den har behov av att lära sig är de ofta motiverade till att lära sig. 
Det gäller att få dem att inse att det har de någon nytta av så blir de också motiverade och 
lägger ner mer arbete på att tar reda på saker och ting om detta. Det är viktigt att de utvecklas 
i gruppen. Att de utvecklas och umgås med varandra som människor har behov av. Jag tror att 
behovet är en grund för motivation.

3. Varför tror du att det avsedda lärandet ibland uteblir? (orsak, förklaringar) Vilka arbetssätt 
använder du dig av för att få eleverna intresserade (funktion, utvärdering, positiva/negativa 
sidor), och hur ser du på din roll som  pedagog gällande klassens utveckling? (ledarroll)

Att de inte kan ta till sig det kan bero på att de inte har en förklaring på varför de ska kunna 
detta. De arbetar i grupp och enskilt samt att de presenterar detta för varandra i klassen. Man 
tar del av varandras arbeten och lär av varandra. Detta är en del att stärka gruppens 
sammanhållning. Det som är positivt är att de ser att andra tycker det är viktigt med det de 
gör. Viktigt att finnas som stöd. Kunna få igång dem i arbetssituationer. Att vara ett stöd för 
dem. Men även att kunna tillrättavisa när det behövs. Visa att man är intresserade och få dem 
att arbeta självständigt. Att uppmuntra dem att gå vidare mot nya mål.

4. Vad tror du att andra elever/klasskamrater har för betydelse för elevers motivation? Vilken 
roll spelar lärarens organisation av klassrummet (enskilt arbete, grupparbete osv.) för enskilda 
elevers motivation?

Jag tror att klasskamraterna har stor betydelse för eleven. Att få positivt klimat är viktigt för 
utveckling. Att bry sig om sina kamrater och att våga misslyckas. Att man får säga vad man 
tycker tror jag gör att miljön i klassrummet blir trygg och då ökar också motivationen. Det är 
viktigt med tillgång av material för eleverna. Ge eleverna en tillfredsställande miljö både 
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litterärt och atmosfären. Att man byter arbetskamrater. Ge varandra det man kan. Det är ju 
viktigt att utvärdera efter och se hur mycket det gav.  

5. När vi pratar om behov och motivation, tycker du dig se generella drag i de olika åldrarna 
du arbetar med? (bidragande faktorer, konsekvenser)

När de är yngre finns inte samma förståelse för varför man ska kunna klockan. De har inte 
insett behovet av att kunna klockan. Men när de inser detta så går det ofta lätt att lära sig 
klockan och dessa fördelar. Jag kan se att när eleverna blir äldre har de fått de viktigaste 
behoven tillfredsställda och de blir ofta lite bekväma.

6. Hur ser du på skolans framtid? (elever/ lärare, behov/motivation, resurser, metoder)

Jag tycker att vi behöver resurser för att kunna möta varje elev. Inte bara den som har behov 
av att ha extra resurser utan alla elever. Alla skall motiveras och ha tid till varje elev både när 
det gäller utveckling och fortsatt arbete. Jag tror att elever behöver kunna söka mer kunskap 
på egen han. De får verktyg från oss på skolan som de sedan skall använda vidare. Jag tror att 
mer enskilda arbeten och mer sökning av kunskap själv kommer komma. Inte så mycket som 
är bundet till läroböcker utan arbeta mer fritt. 

Intervju 4

Alias: Niklas
Kön: Man
Ålder: 25
Utbildning/inriktning: Grundskolan 4-9, Eng So 
Antal verksamma år: 1

1. Hur ser du på motivationens betydelse för elevers lärande? Har du upplevt någon 
förändring gällande detta under tiden du varit lärare?

Motivationen är helt avgörande, utan den kommer man ingenstans. Nej, har inte upplevt 
någon förändring under tiden jag varit lärare.

2. Hur ser du på begreppen behov och motivation i förhållande till varandra? Vilka behov 
tycker du dig se hos dina elever (naturliga/skapade behov), och vilken roll tror du elevernas 
behov spelar i motivationsprocessen? (individ/grupp)

De som inte klarar uppfylla målen har i stort sett andra problem i bakgrunden ( t ex läs och 
skrivsvårigheter, familjeproblem), vilket innebär behov av särskilt stöd för att gynna 
motivationsprocessen. Det finns också exempel på de elever som upplever skolan för lätt, och 
som inte blir tillräckligt utmanade. De kan då ha behov som inte blir tillfredställda.

3. Varför tror du att det avsedda lärandet ibland uteblir? (orsak, förklaringar) Vilka arbetssätt 
använder du dig av för att få eleverna intresserade (funktion, utvärdering, positiva/negativa 
sidor), och hur ser du på din roll som  pedagog gällande klassens utveckling? (ledarroll)

Jag tycker att läraren har ett stort ansvar, och det gäller att vara konkret. En muntlig förklaring 
av läraren tolkas olika, och detta kan leda till misstolkningar. För att skapa intresse så försöker 
jag att anknyta till elevers vardag, lokal anknytning, och att använda realistiska fall i 
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undervisningen. Ledarrollen ser jag som tvådelad. Man ska kunna fungera som både 
auktoritet och kompis, och uppnå en fungerande balans mellan dessa. Ömsesidig respekt är en 
förutsättning för att detta ska kunna ske.

4. Vad tror du att andra elever/klasskamrater har för betydelse för elevers motivation? Vilken 
roll spelar lärarens organisation av klassrummet (enskilt arbete, grupparbete osv.) för enskilda 
elevers motivation?

Vilken roll andra klasskamrater har för den enskilda eleven tror jag är individuellt. 
Självförtroendet spelar då en stor roll i hur elever uppfattar sina kamrater. Det finns exempel 
på både elever som ”pushar på” och som trycker ner sina kamrater. Läraren kan ha svårt att 
påverka detta, men det är en viktig uppgift att skapa ett fungerande arbetsklimat, där man 
behandlar varandra med respekt. När det gäller att organisera, t ex ett grupparbete, så tror jag 
på rätt person på rätt plats. En del elever går inte ihop överhuvudtaget, och vissa passar nästan 
för bra ihop. Jag som lärare brukar blanda själv de som jag tror kan fungera ihop i ett arbete. I 
min undervisning försöker jag variera mig så mycket som möjligt med olika arbetssätt, både 
enskilt och grupparbete.

5. När vi pratar om behov och motivation, tycker du dig se generella drag i de olika åldrarna 
du arbetar med? (bidragande faktorer, konsekvenser)

I sexan upplever jag att motivationen är hög, men mognaden hos eleverna är mycket blandad. 
Sjuan i sin tur innebär mer stress. Eleverna har mognat mycket, och upptäckt andra saker än 
skolan som är viktiga. Motivationen har då oftast minskat sedan sexan. Sedan åttan ser jag 
som den mest problematiska. Under denna tid så uppkommer många ”problemelever”, vilka 
ofta inte har någon motivation till skolarbetet. I nian sker en förbättring, och det är bara 
enstaka elever som inte uppfyller målen. En del kan ha saker att ta igen från åttan. Man kan 
här se en stor mognad, och eleverna börjar inse betygens betydelse.

6. Hur ser du på skolans framtid? (elever/ lärare, behov/motivation, resurser, metoder)

Läraren uppdrag blir mer och mer att skapa bra människor, något som får gå före 
kunskapsmålen. Läraren har en viktig uppgift som förebild, och att skapa fungerande sociala 
relationer. Datoriseringen kanske behöver stanna upp något, då jag sett flera exempel på 
elever som inte hänger med i den utvecklingen. Det finns också problem med elever som tar 
sönder utrustning, eller använder datorer till olämpliga saker. Annars tror jag på variation i 
undervisningen, och att testa på många olika metoder.

Intervju 5

Alias: Torbjörn
Kön: Man
Ålder: 25
Utbildning/inriktning: Ma/No de tidigare åren.
Antal verksamma år: 1

1. Hur ser du på motivationens betydelse för elevers lärande? Har du upplevt någon 
förändring gällande detta under tiden du varit lärare?
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Mycket viktig, utan motivation gör dom allt annat än skolarbete, och kunskaperna har svårt att 
fastna. Jag har jobbat för kort tid för att kunna se någon förändring gällande detta.

2. Hur ser du på begreppen behov och motivation i förhållande till varandra? Vilka behov 
tycker du dig se hos dina elever (naturliga/skapade behov), och vilken roll tror du elevernas 
behov spelar i motivationsprocessen? (individ/grupp)

Har du ett behov av lärandet så kommer också motivationen naturligt. Denna typ av 
motivation tror jag ofta kan komma från föräldrarna. Kanske skapas behov för att man vill 
efterlikna föräldrarna. När det gäller individuella behov så kan det finnas elever som har 
speciella behov, t ex att ha närhet till läraren hela tiden för att kunna hålla 
koncentrationen/motivationen uppe. Gällande gruppbehov så ser jag hela skolan som en 
socialisationsprocess, där eleverna har behov av att anpassas till samhällets regler och normer. 

3. Varför tror du att det avsedda lärandet ibland uteblir? (orsak, förklaringar) Vilka arbetssätt 
använder du dig av för att få eleverna intresserade (funktion, utvärdering, positiva/negativa 
sidor), och hur ser du på din roll som  pedagog gällande klassens utveckling? (ledarroll)

Om det avsedda lärandet sker tror jag mycket beror på klassmiljö, klasskamrater. Något som 
också är viktigt är lärarens upplägg. Det gäller att kunskap förmedlas på ett intresseväckande 
sätt, och att läraren har inlevelse. Själv försöker jag hitta gemensamma nämnare i klassen, 
något de flesta är intresserade av, för att fånga klassen. Som lärare idag får man allt fler 
arbetsuppgifter. Viktigt är att överföra samhällets normer på det sätt så vi får fungerande 
samhällsmedborgare.

4. Vad tror du att andra elever/klasskamrater har för betydelse för elevers motivation? Vilken 
roll spelar lärarens organisation av klassrummet (enskilt arbete, grupparbete osv.) för enskilda 
elevers motivation?

Klasskamrater är jätteviktigt. Eleven måste hitta kompisar som den fungerar ihop med. Varje 
elev behöver känna att den har ett socialt kontaktnät i klassen, ha någon som ”backar upp en”. 
Läraren måste se upp så att en person inte blir utesluten hela tiden. När det gäller 
organisationen i klassen så tror jag man måste testa sig fram. Jag tror inte det är bra att jobba 
för mycket enskilt. Då lär man sig bara i teorin. Med grupparbete så kan gruppen genom 
diskussion skapa egna hypoteser, som sedan går att testa. Då lär sig eleverna under hela 
processen. Jag tycker inte att man ska ha för strikta ramar, vara för enkelspårig. Variation är 
bra, och att låta eleverna sväva ut lite. Detta behövs för att kunna se helheten först, och sedan 
gå in på detaljer.

5. När vi pratar om behov och motivation, tycker du dig se generella drag i de olika åldrarna 
du arbetar med? (bidragande faktorer, konsekvenser)

Svårt att säga, men den bilden jag har fått är att motivationen är högre i ettan än i sexan. På 
något sätt sjunker den successivt. Men något som inverkar positivt på motivationen kan ofta 
vara nya lärare och arbetssätt. Läraren har självklart en stor betydelse för om eleverna lyckas 
behålla motivationen under en längre tid.

6. Hur ser du på skolans framtid? (elever/ lärare, behov/motivation, resurser, metoder)
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Jag tror att barnets behov av vuxet stöd kommer öka då allt fler föräldrar arbetar och vill göra 
karriär. Föräldrarna har då svårt att få tid över att hjälpa sina barn med läxor. Detta i sin tur 
kräver mer personal och specialpedagoger i skolan, något kan vara svårt att gå ihop med 
skolans budget. Den enskilda läraren blir då mer utsatt, får mindre stöd och hjälp. Detta tror 
jag kommer leda till ett mer fritt arbete i skolan. Eleverna måste då bli mer självständiga, och 
se läraren mer som ett hjälpmedel. Läraren  kan sedan sitta ner hos de elever som behöver 
särskilt stöd.

Intervju 6

Alias: Stefan
Kön: Man
Ålder: 28
Utbildning/inriktning: Ma/No
Antal verksamma år: 3

1. Hur ser du på motivationens betydelse för elevers lärande? Har du upplevt någon 
förändring gällande detta under tiden du varit lärare?

Motivationen är allt. Den blir särskilt viktig i ämnen som det inte är så intresserade av.

2. Hur ser du på begreppen behov och motivation i förhållande till varandra? Vilka behov 
tycker du dig se hos dina elever (naturliga/skapade behov), och vilken roll tror du elevernas 
behov spelar i motivationsprocessen? (individ/grupp)

När det gäller behov så spelar ofta de individuella; t ex behov av särskilt stöd, tyst på 
lektionerna, eller att lyssna på musik, stor roll. Behoven behövs då tillfredställas för att 
motivation ska kunna skapas. 

3. Varför tror du att det avsedda lärandet ibland uteblir? (orsak, förklaringar) Vilka arbetssätt 
använder du dig av för att få eleverna intresserade (funktion, utvärdering, positiva/negativa 
sidor), och hur ser du på din roll som  pedagog gällande klassens utveckling? (ledarroll)

Som jag ser det så har eleverna i uppgift att gå ifrån en punkt till en annan, att lära sig det som 
är tänkt. Det är upp till var och en vilken väg de vill ta, t ex kan en del ha behov av hjälp från 
andra. Det viktiga är dock att de når målet. Att det avsedda lärandet ibland uteblir kan bero på 
handikapp, eller att eleverna inte tar ansvar och läser. Bristande studieteknik kan också 
försvåra lärandet. Vidare leder dålig motivation också till att elever skolkar, och 
skolresultaten försämras. I år har dock alla elever som jag undervisar blivit godkända. Jag 
använder mig av arbetsscheman som utgår ifrån kursplanens mål. Jag bestämmer själv vissa 
grundläggande kunskaper som eleverna måste ha, men ger dem även en viss valfrihet. När det 
gäller att få dem intresserade så försöker jag knyta an till deras verklighet. T ex har jag en elev 
som gillar fiske, och kan då på tekniken låta honom löda ett fiskespö, istället för något han 
inte är intresserad av. I min ledarroll så försöker jag använda mig av mycket humor, och bjuda 
på mig själv. Mina förväntningar på eleverna tror jag är jätteviktigt. Det gäller att visa att man 
tror dom klarar av saker. Det ligger nog mycket i klyschan att se möjligheter inte svårigheter.

4. Vad tror du att andra elever/klasskamrater har för betydelse för elevers motivation? Vilken 
roll spelar lärarens organisation av klassrummet (enskilt arbete, grupparbete osv.) för enskilda 
elevers motivation?
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Jag tror att klasskamrater har en stor betydelse för elevers motivation. I mina klasser ser jag 
både positiva och negativa ledare. De positiva har hög status och är studiemotiverade, medan 
de negativa stör skolarbetet. Det är då viktigt att läraren kan styra hur eleverna sitter i 
klassrummet, och ha möjligheten att sära på de som pratar ihop sig och stör arbetet. Jag 
arbetar med en del enskilt arbete, då i häften där de löser olika uppgifter. När det gäller 
grupparbete så gäller det att ha en tanke bakom.

5. När vi pratar om behov och motivation, tycker du dig se generella drag i de olika åldrarna 
du arbetar med? (bidragande faktorer, konsekvenser)

I början av sjuan upplever jag att eleverna har ett behov av att visa sig jätteduktiga, nästan så 
att man får lugna ner dom, men ändå inte bromsa dom för mycket. Det gäller att bibehålla 
motivationen som dom har. I åttan händer mycket, puberteten är påtaglig, och andra saker än 
skolan blir intressant. Det gäller då att som lärare ha tålamod. I höstterminen av nian längtar 
nog många efter gymnasiet, och det kan känna sig omotiverade. Det blir extra viktigt för 
läraren att ge dem uppgifter som kan hålla motivationen uppe. I vårterminen kommer ofta 
motivationen tillbaka, särskilt med tanke på slutbetygen. Det finns även exempel på elever 
som riskerar att gå in i väggen. Det kan handla om föräldrars förväntningar, men ofta är det 
eleverna som ställer mycket höga krav på sig själva. Som lärare är det då viktigt att inte hota 
med betygen. Det gäller också att få dem att förstå att dom lär sig för sin egen skull.

6. Hur ser du på skolans framtid? (elever/ lärare, behov/motivation, resurser, metoder)

Jag ser ljust på skolans framtid. Det händer mycket i Sverige, och det blir allt större krav på 
utbildning. Skolan kommer på så sätt alltid att ha en framstående roll. En ekonomisk fråga 
gäller behoven som ofta är större än resurserna som finns. Gällande metoder så tror jag att 
dom kommer gå upp och ner, det finns mode i detta precis som i allt annat. Jag ser ett mer 
öppet klimat när det gäller elever med särskilda behov, något som jag ser som positivt. Det 
kan dock finnas en fara i att allt för lätt sätta diagnoser på elever.


