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ABSTRACT 
 
Forskning har tydligt visat att elevers motivation att lära har stor betydelse för elevers 

engagemang, prestation och välmående. I denna studie görs därför ett försök att lyfta fram lärares 

kunskaper och erfarenheter kring motivationsarbete genom intervjuer med fyra gymnasielärare i 

ämnet samhällskunskap. Syftet med studien är att utifrån ett lärarperspektiv, undersöka hur 

samhällskunskapslärare kan utforma sin undervisning med målet att skapa motivation att lära hos 

elever.  

Vid bearbetningen av intervjumaterialet, identifierades fyra motivationsstrategier, vilka 

samtliga lärare framhöll som särskilt betydelsefulla. Dessa var att skapa goda lärar-elevrelationer, 

skapa meningsfullhet, skapa sammanhang samt att finna beröringspunkter till elevernas egna liv. 

Genom applicering av motivationsteorin Self-determination Theory, blev det även möjligt att öka 

förståelsen för de bakomliggande processer som av olika anledningar kan göra att dessa strategier 

fungerar motiverande på eleverna. Utifrån det teoretiska ramverket har strategiernas funktion och 

värde främst att göra med hur dessa relaterar och tar hänsyn till människans grundläggande behov 

av autonomi (självstyrning), kompetens och tillhörighet. 

 

Nyckelord: Motivation, utbildning, samhällsvetenskap, lärar -elevrelationer, Self-

determination Theory. 
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1. INTRODUKTION 
 

Ingen lärare kan med hedern i behåll påstå att elevers motivation att lära inte är av central 

betydelse för elevens engagemang, prestation och välmående. Men de flesta skulle nog, med all 

rätt, framhäva svårigheterna med att motivera elever som inte tycks ha viljan eller intresset att lära. 

Faktum är dock att långtifrån alla elever i skolan idag finner glädje och lust inför skolarbetet. 

Likväl har lärare ett ansvar för att eleverna tillgodogör sig vissa kunskaper och förhållningssätt. 

Lärare står därmed dagligen inför ett stort dilemma.  

Carlgren och Marton, menar att läraruppdraget består av två huvudsakliga dimensioner. Den 

första handlar om att få eleverna att utföra vissa uppgifter och därigenom sätta igång någon slags 

process inom eleven (t ex tankar och ställningstaganden). Den andra handlar om att få eleverna att 

utföra dessa uppgifter av egen vilja och inte på grund av krav utifrån (Carlgren & Marton 2005). 

Det är i själva förenandet av dessa två uppdrag som lärarens motivationsarbete blir centralt.  

I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94), framhävs hur läraren skall ”... stärka varje 

elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära” och att eleverna ska uppleva att ”… kunskap 

är meningsfull”. Eleverna ska även ”… stimuleras till att använda och utveckla hela sin förmåga” 

(Skolverket 2006 s. 14).  

I fokus för denna studie står därmed hur lärare kan arbeta för att hos eleverna skapa en 

ambition och motivation att lära, som gör att eleverna kan känna intresse och lust inför 

inlärningsprojektet. Diskussionen om lärares motivationsarbete kan förhoppningsvis medföra en 

ökad förståelse för och insikt i samspelet mellan lärare och elev och hur detta antingen kan främja 

eller hindra elevers motivation. Detta bör således vara av stort intresse för alla yrkesverksamma 

lärare och givetvis också för eleverna i dagens skola.  

 

2.1 Syfte och avgränsning 
 

Ämnet för studien är avgränsat till att behandla gymnasielärares motivationsarbete i ämnet 

samhällskunskap. Studien utgår därmed utifrån ett lärarperspektiv på vad som skapar motivation. 

Syftet med studien är att studera hur själva undervisningsverksamheten och den didaktiska 

kommuniceringen av ämnet samhällskunskap kan utformas med syftet att skapa motivation att lära 

hos eleverna. I detta sammanhang blir givetvis också relationen lärare-elev av stor betydelse.  
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Studien kommer att avgränsas till att enbart omfatta just motivationen att lära och inte själva 

lärandet eller lärandeprocessen som sådan, vilket innebär att det är de sociala och kontextuella 

villkoren för elevmotivation som undersöks.  

 

2.2 Frågeställning 
 

Den övergripande frågeställningen för studien är: 

– Hur kan man som samhällskunskapslärare på gymnasiet arbeta för att skapa motivation att lära 

hos sina elever? 

 

Utifrån denna frågeställning blir därmed synliggörandet av lärarnas upplevelse av och 

föreställning om begreppet motivation av stor vikt, liksom lärarnas beskrivning av stödjande 

respektive hindrande faktorer för motivationsarbetet. Målet är framför allt att kunna urskilja och 

identifiera några gemensamma och övergripande motivationsstrategier som lärarna anser som 

framgångsrika. Appliceringen av motivationsteoretiska perspektiv på de funna strategierna kan 

sedan öka förståelsen för bakomliggande processer, som bidrar till att strategierna kan fungera 

motiverande på eleverna.  
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2. METOD 
 
 

2.1 Undersökningsmetod 
 

Eftersom studiens syfte är att komma åt och få en ökad förståelse för lärares uppfattningar, 

beskrivningar och tillvägagångssätt gällande motivationsarbetet i undervisningen, har studiens 

frågeställning besvarats med hjälp av intervjuer med gymnasielärare i ämnet samhällskunskap. 

Studien tenderar att vara mer induktiv och utforskande än deduktiv i den meningen att den startar i 

empirin och inte föregås av en specifik teori eller hypotes (Esaiasson et al. 2003).  

Studiens utforskande och undersökande karaktär styr därmed också valet av intervjuform. 

Lantz menar att en öppnare intervjuform är att föredra om syftet i första hand är att fördjupa 

förståelsen för ett fenomen (Lantz 2007). I en öppen intervju är målet att få fram spontana 

beskrivningar som är baserade på intervjupersonernas egen verklighet (Esaiasson et. al 2003). 

Intervjufrågorna blir således öppna och av deskriptiv karaktär som tillåter intervjupersonerna att 

uttrycka sig i egna termer och utifrån sin referensram. Det genuint upplevda blir med en sådan 

intervjuform således enklare att fånga (May 2001).  

Den övergripande frågeställningen har brutits ner till ett antal olika frågeområden som 

behandlar definieringen av begreppet motivation, stödjande respektive hindrande faktorer för 

motivationsarbete, påverkan av elevernas inställning till ämnet, förankring av 

samhällskunskapsämnet samt ämnesmässiga förutsättningar. Lärarnas svar har under intervjun 

följts upp med följdfrågor för att få mer utvecklade och nyanserade svar. Inom ramen för frågorna 

har lärarna sedan kunnat uttrycka sig mycket fritt och fördjupat sig i sådant som de själva ansett 

som relevant och meningsfullt.  

Intervjuarens roll under intervjun är att försöka följa intervjupersonens tänkande inifrån (så 

kallad introspektion) genom att utgå från respondentens perspektiv. Förmåga till inlevelse och 

empati är således viktiga egenskaper hos intervjuaren (Lantz 2007). Det bör dock råda en stor 

medvetenhet om det faktum att forskare och intervjuperson tolkar utifrån just sin förförståelse och 

sina referensramar. Som Lantz säger: ”Inga skeenden kan förstås utan någon som förstår” (Lantz 

2007 s. 41).   

Mellan forskare och intervjuperson bör råda ett tillitsfullt förhållande eftersom detta 

underlättar det fria informationsflödet. Likväl måste förhållandet också präglas av distans och en 

medvetenhet om en ömsesidig påverkan (May 2001). Samspelet mellan intervjuperson och 

intervjuare kan nämligen medföra vissa oönskade effekter, vilka brukar gå under benämningen 
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”intervjuareffekter”. Dessa består i en medveten och omedveten påverkan från intervjuaren samt 

anpassning från intervjupersonens sida (Esaiasson et al. 2003). I egenskap av intervjuare har jag 

intagit en tämligen passiv roll genom att lärarna till stor del själva fått styra innehållet i intervjun. 

Min medvetna påverkan har således enbart varit inskjutandet av följdfrågor och sammanfattningar 

av lärarnas uttalanden. Vad gäller min omedvetna påverkan, kan jag inte säga annat än att jag varit 

väl medveten om mitt kroppsspråk, uttal och mimik under intervjuns gång och således försökt inta 

en professionell hållning. Däremot finns det givetvis en risk för att lärarna på olika sätt har svarat 

så som de tror att jag förväntar eller önskar mig få svar. Deras vetskap om min bakgrund och 

utbildning kan ju även göra att de väljer att ta upp sådant som de i sitt vardagliga arbete inte alls 

funderar över. Detta problem är förmodligen nästintill oundvikligt. 

 

2.2 Undersökningsgrupp och genomförande 
 

Studien baseras på svar från totalt fyra samhällskunskapslärare från två olika gymnasieskolor. 

Bland lärarna finns tre kvinnor och en man, vilka är i åldrarna 27-50 år. Antal år i yrket sträcker 

sig mellan 4 och 15 år. Alla lärare uppger att de har ett stort intresse för samhällsfrågor, även om 

detta hos två av lärarna mer sägs ha vuxit fram med åren. Anledningen till att dessa har valt att bli 

samhällslärare är, förutom intresset, också mer praktiska orsaker såsom möjligheter till att få 

utökad tjänst.  

Vad gäller urvalet har min ambition varit att få en någorlunda stor spridning på 

informanterna vad gäller ålder och år i yrket. Förfrågan skedde genom e-mail, och själva 

intervjuerna genomfördes antingen i lärarens arbetsrum eller i närliggande klassrum. Valet av 

miljö gjordes delvis av praktiska skäl, men framför allt med avsikten att lärarna skulle känna sig 

bekväma genom att bli intervjuade i en för dem välkänd miljö. Intervjuerna som pågick under ca 

30-40 min, spelades in och kompletterande anteckningar fördes av mig som intervjuare. 

Stor hänsyn har tagits till vetenskapsrådets forskningsetiska principer, genom att deltagarna 

tydligt blivit informerade om studiens syfte, deras anonymitet, användning och presentation av 

uppgifterna, samt villkor för deltagande (informationskravet). Deltagarna har också själva 

samtyckt till medverkan (samtyckeskravet) och blivit informerade om att materialet enbart 

kommer att användas för forskningsändamål och i studiesammanhang, samt att de har möjlighet att 

ta del av studien i sin helhet (nyttjandekravet). Slutligen, har lärarnas svar behandlats varsamt, 

genom att det enbart är jag som intervjuare som tagit del av intervjumaterialet. Det är i studien inte 
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heller möjligt för utomstående att spåra enskilda individer (konfidientialitetskravet). (Esaiasson et 

al. 2003). 

 

2.3 Databearbetning 
 

Efter noggrann transkribering har intervjumaterialet bearbetats genom sökande efter mönster och 

specifika återkommande teman. Mönstren har sedan abstraherats till ett antal kategorier eller 

dimensioner som var och en bidrar till förståelsen av helheten. Eftersom det är lärarnas 

motivationsarbete som står i centrum för denna studie, blir kategorierna detsamma som ett antal 

identifierade ”motivationsstrategier” som framkommit under bearbetningen och analysen av 

intervjumaterialet. Varje kategori eller ”strategi” har sedan belysts med citat från 

intervjupersonerna. De färdiga kategorierna har slutligen tolkats utifrån valda 

motivationsteoretiska begrepp, vilka går under namnet Selfdetermination Theory. Dessa 

resonemang har bidragit till att vidga och nyansera förståelsen av lärarnas motivationsarbete. Valet 

av motivationsteori har gjorts i efterhand då det under bearbetningen av intervjumaterialet 

framkom tydliga kopplingar mellan de funna motivationsstrategierna och de teoretiska 

resonemangen i Selfdetermination Theory.  

 

2.4 Validitet och generaliserbarhet 
 
Vid bedömning av utfallet av studien, är validitet och generaliserbarhet två viktiga kriterier. God 

validitet uppnås om man i studien har försökt besvara de frågor som kan anses som relevanta med 

tanke på syfte och frågeställningar. Med andra ord, att man mäter det man avser att mäta (Thurén 

1991). Eftersom studiens syfte är att undersöka hur lärare i samhällskunskap kan arbeta för att 

skapa motivation att lära, måste lärares egen upplevelse och beskrivning av motivationsarbete stå i 

centrum, och frågorna (mätinstrumentet) måste därmed vara formulerade på ett sätt som fångar in 

lärares konkreta, spontana resonemang och tankegångar kring denna problematik. Det intressanta i 

sammanhanget är ju inte enbart hur man kan arbeta, utan lika mycket på vilka grunder lärare 

framhäver vissa strategier. Validiteten i studien erhålls därigenom av frågornas mycket öppna 

karaktär, vilket tillåter lärarna att själva definiera och avgränsa fenomenet.  

Vad som är viktigt att poängtera är det faktum att lärarnas upplevelse och verbala 

formuleringar kring motivationsarbete, hur värdefulla dessa än må vara, inte nödvändigtvis 
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behöver vara detsamma som det faktiska motivationsarbetet. Studien skulle därför mycket väl 

kunna kompletteras med observationer av det arbete som sker ute i skolorna. Avsikten med denna 

studie är dock inte att erbjuda något slags allmängiltigt svar på frågan hur lärare faktiskt gör, utan 

istället hur man kan göra, vilket givetvis också initierar en diskussion om på vilka grunder ett 

framgångsrikt motivationsarbete kan bedrivas. Det är i detta sammanhang som det teoretiska 

ramverket kan fylla en viktig funktion. Validiteten i studien höjs nämligen ytterligare genom att 

resultatet tydligt kopplas till en teorisk ansats, som utifrån sina tydliga beröringspunkter till 

intervjumaterialet kan fördjupa förståelsen och betydelsen av lärarnas strategier. 

Ett annat kriterium är som sagt studiens generaliserbarhet, det vill säga om resultatet av 

studien kan sägas gälla även för lärare som inte ingår i studien (Esaiasson et al. 2003).  På grund 

av det begränsade antalet lärare som ingår i studien, kan resultatet givetvis inte generaliseras till att 

gälla alla lärare. Det faktum att det bland lärarna i studien finns en stor spridning vad gäller ålder 

och antal år i yrket, och att lärarna dessutom gett mycket entydiga svar, skulle dock kunna tyda på 

att det åtminstone kan finnas en viss samstämmighet även med andra samhällskunskapslärare på 

gymnasiet gällande synen på vad som utgör ett framgångsrikt motivationsarbete. 
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3. BAKGRUND 
  

3.1 Skola i en ny tid 
  

I ett slutbetänkande från utbildningsdepartementet 1997 framförs ett resonemang kring hur vi idag 

står inför ett nytt och annorlunda samhälle med nya och annorlunda elever. Den grundläggande 

och bakomliggande problematiken anser man i betänkandet vara det faktum, att skolans roll och 

samhället i vilken den verkar idag fungerar på andra premisser.  

Det finns enligt författarna idag ett allt större glapp mellan skolan och den verklighet som 

eleverna möter efter skolan. Författarna talar om en slags ”skolkunskap”, vilket innebär en typ av 

kunskap som utvecklas i skolan, och som också endast kan användas inom skolans värld. Det 

handlar således om ett kontextbundet lärande och där följden blir att kunskapen inte upplevs som 

meningsfull av eleverna.  

Enligt en studie från 1995 omfattande 1200 elever i Stockholm i årskurserna 7-9 samt 

årskurs 2 på gymnasiet, och som skildrar hur elever beskriver sin skolsituation, var resultatet 

mycket oroväckande. En majoritet av eleverna uppfattar inte skolan som varken spännande, rolig 

eller meningsfull. En konsekvens av detta blir att många elever inte utnyttjar de förmågor som de 

faktiskt har eftersom deras förmåga och vilja att tillägna sig kunskap hämmas av att skolan inte 

upplevs som meningsfull. 

Orsakerna till den situation vi idag står inför, menar författarna, är en rad olika 

samhällsförändringar. I utredningen framhålls det faktum att skolans, liksom vuxenvärldens 

auktoritativa roll, kraftigt har förminskats. Vad gäller lärarens kraftigt beskurna auktoritet 

resulterar detta i att lärarna visserligen fått mer utrymme i sina relationer med eleverna, men 

samtidigt mindre skydd av en bakomliggande maktposition. Dessutom är barn och ungdomar idag 

socialiserade på ett annat sätt med nya värderingar, normer och föreställningar om sig själva. 

Friheten att välja identitet och samlevnadsformer har ökat och nya sätt att se på framtiden gör sig 

gällande. Barn och ungdomar präglas också av en ny tidsuppfattning där planering och 

långsiktighet inte längre är framträdande. Istället karaktäriseras denna tidsuppfattning av att leva i 

nuet och av direkt behovstillfredsställelse. Skolan och vuxenvärlden är idag inte heller ensamma 

om att påverka och forma barn och ungdomar, utan har fått konkurrens av ett kraftigt växande 

informationssamhälle. 

Den tydliga koppling som skolan tidigare haft till arbetslivet, har idag alltmer suddats ut, och 

utbildningar leder inte alltid till arbete. Samtidigt lever vi idag i ett kunskapssamhälle där allt 
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större krav ställs på kunskap och utbildning (SOU 1997:121).  Egidius menar att vårt nya samhälle 

ställer andra krav på våra framtida samhällsmedborgare än tidigare då vi gått från materiella 

produktionsfaktorer till mer immateriella såsom kompetens, kunskap och nätgemenskaper. 

Kroppsstyrka och händighet värderas inte längre lika högt som förr, och arbetslivet förutsätter 

därför att alla genomgår en gymnasieutbildning och i många fall också utbildning på högskola 

(Egidius 2005). Gymnasieskolan är visserligen frivillig, men i praktiken måste alla ändå genomgå 

denna utbildning, varför det frivilliga valet enbart existerar i teorin. 

Sambandet mellan utbildning, arbete och samhällsliv ter sig därför mycket starkt på 

strukturell nivå, genom att det finns en stark uppfattning om nödvändigheten av utbildning, inte 

minst för att stärka Sveriges konkurrenskraft internationellt. Detta samband är dock inte lika 

självklart för den enskilde individen, som kan ha svårt att se vad det man studerar idag kommer att 

ha för betydelse i framtiden.  Att som elev i gymnasieskolan finna motivation till skolarbetet 

försvåras givetvis, då kopplingen mellan utbildning och arbetsliv blir alltmer otydlig. Skolgången 

kan därmed inte längre på samma sätt legitimeras av någonting utanför skolan. Dagens samhälle 

präglas dessutom av en stor flexibilitet, som gör att det ständigt ställs nya krav på människors 

kunskaper. Det handlar hela tiden om att lära om, tänka om och förändra sina kunskaper. Den 

livslånga yrkestillhörigheten har på så sätt alltmer bytts ut mot det livslånga lärandet.  

I betänkandet poängterar man därför vikten av att föra in yttre faktorer, såsom vad man ska 

göra och hur man ska leva efter skolan, för att elever ska känna motivation att lära sig saker i 

skolan. Då kopplingen mellan skola och samhälle av olika anledningar blir alltmer otydlig, måste 

eleverna alltmer motiveras i vad de gör här och nu, varför den inre läromiljön på skolan måste 

diskuteras på ett helt annat sätt. Skolan som ett hett debattämne fokuserar ofta på ämneskunskaper 

och prestation, det vill säga själva kunskapsutvecklingen, och inte det centrala som faktiskt är 

villkoren för själva lärandet (SOU 1997:121). 

.  

3.2 Om motivationens betydelse för lärandet 
  

Det finns idag omfattande empirisk forskning som befäster sambandet mellan elevers motivation 

att lära i skolan och elevers kognitiva utveckling samt skolprestationer. Det finns också studier 

som visar på att elevers motivation att lära även har betydelse för framtida utbildnings- och 

yrkesval och sysselsättning på arbetsmarknaden.  

Andelen elever som idag är totalt ointresserade av att lära sig i skolan är en tredjedel av alla 

elever i grundskolans senare år. Forskning kring unga människor som upplevt skolan som 
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ointressant, eller som har vantrivts i skolan visar, att dessa i högre grad än andra elever har 

problem med sin hälsa och sitt välbefinnande. Endast en liten del av dessa går enligt forskning 

vidare till högre studier, och majoriteten föredrar istället yrken som inte är särskilt meningsfulla, 

självständiga eller kvalificerade. De elever som är passiva och negativt inställda till skolan 

uppvisar också mycket negativa självuppfattningar och ett självdestruktivt beteende (Giota 2002). 

I den internationella kunskapsundersökningen Programme for International Student 

Assessment (PISA) från år 2000 lyfts bland annat elevers inställning till lärandet fram. Studien slår 

fast att en positiv inställning till lärande har stor betydelse för elevernas skolprestationer och 

dessutom för förmågan att sätta egna mål för sitt lärande. Ungdomar som lyckas med detta 

fortsätter i större utsträckning med sina studier och blir mer rustade för ett livslångt lärande. Ett 

effektivt lärande förutsätter alltså enligt studien också positiva inställningar hos eleverna 

(Skolverket 2004). 

 

3.3  Begreppsdefinition  
  

Ordet motivation kommer från latinets ”movere” som betyder ”att röra sig”. 

Motivationsforskningen ställer sig därför frågan ”Vad är det som får människor att röra sig?” 

(Jenner 2004). Centrala frågor blir då orsaker till ett visst beteende, det vill säga vad som sätter 

igång ett beteende, varför ett visst beteende varar och inte ett annat och varför ett beteende upphör. 

Att studera motivation innebär därmed att studera de processer som ger ett visst beteende sin 

energi och riktning. 

De processer som styr och ger ett beteende en viss riktning har dels sitt ursprung inom 

individen och dels i den sociala kontext som individen befinner sig i. Processerna inom individen 

förekommer som behov, tankar och känslor (Reeve 2005). Individuella faktorer kan således handla 

om exempelvis värderingar och tidigare upplevelser (Jenner 2004). Beroende på hur dessa tar sig 

uttryck, kommer individen antingen att närma sig eller undvika ett beteende eller en handling. 

Omgivningen styr individens beteende genom så kallade externa faktorer, vilket kan liknas vid 

olika typer av uppmaningar som påverkar huruvida en individ väljer att engagera sig eller inte 

(Reeve 2005). Dessa är ofta kopplade till olika former av relationer, roller och förväntningar från 

omgivningen.  

Fenomenet motivation kan sägas bestå av tre samverkande dimensioner, där den första 

dimensionen handlar om motivation som en inre faktor. Denna inre faktor kan liknas vid en inre 

drivkraft (t ex energi, nyfikenhet, en vilja att satsa) som sätter igång ett visst beteende. Eftersom vi 
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kan vara motiverade för vissa saker och inte andra, bör drivkraften ställas i relation till ett mål. 

Den andra dimensionen av motivation handlar således om målsträvan, vilket innebär att 

handlandet eller beteendet är riktat mot något. Här skiljer man på yttre mål (belöningar, status, 

höga betyg) och på inre mål (självförverkligande, glädje, stolthet). En individ präglas ofta av båda 

typer av mål, vilka påverkar beteendet på olika sätt. Inre och yttre mål kallas med engelsk 

terminologi för ”intrinsic” och ”extrinsic goals”. Den tredje och sista dimensionen handlar om en 

växelverkan mellan en individs drivkraft och mål. Om en inre drivkraft riktas mot exempelvis ett 

inre mål så kommer individens självförtroende och den inre drivkraften att modifieras eller 

förstärkas beroende på om målet uppfylls eller inte.  

Motivationsprocessen påverkas framför allt av tre olika faktorer. Den första handlar om 

avståndet till ett visst mål. Mål som ligger för långt borta och som därmed verkar ouppnåeliga, gör 

att individen låter bli att ens försöka eftersom man inte ser någon möjlighet att lyckas. Individer 

kan också välja att lägga ribban alldeles för lågt i rädslan för att misslyckas. Som pedagog handlar 

det i detta avseende om att sätta realistiska mål och antingen sänka eller höja målen. Den andra 

faktorn handlar om att målet måste upplevas som eftersträvansvärt för individen. En central fråga i 

sammanhanget blir då ”varför ska jag göra det här?”. Den sista faktorn handlar om hur individen 

själv ser på sina chanser att lyckas eller att misslyckas (Jenner 2004).  

 

3.3.1 Inre och yttre motivation 
 

Av stor betydelse för förståelsen av fenomenet motivation är definitionen av inre och yttre 

motivation (med engelsk terminologi kallad intrinsic respektive extrinsic motivation). Dessa har 

att göra med orsakerna till varför en individ agerar på ett visst sätt eller tar del av en viss aktivitet. 

Om en person drivs av en yttre motivation är det alltså inte själva aktiviteten i sig som är viktig 

utan vad den kan leda till. Det handlar då vanligtvis om någon form av belöning såsom beröm, 

uppmärksamhet, pengar eller höga betyg. Omgivningen skapar således en anledning för individen 

att utföra eller ta del av en aktivitet. Resonemanget går då i enlighet med att ”Gör du det här så får 

du detta”. 

En person som drivs av en inre motivation, gör det den gör för sin egen skull. En sådan 

motivation uppkommer alltså spontant från psykologiska behov såsom nyfikenhet, intresse och en 

vilja att utvecklas. På så sätt blir aktiviteten ett mål i sig, och individen kommer att utföra sådana 

aktiviteter där han/hon upplever sig själv som kompetent och självbestämmande. Ett exempel på 

detta är en individ som väljer att läsa en bok för att han/hon finner den intressant (Reeve 2005). 
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Både den inre och den yttre motivationen kan delas upp och brytas ner till en rad olika 

beståndsdelar. Den inre motivationen består av upplevelsen av självbestämmande och valfrihet, 

vilket innebär att individen gör något för sin egen skull och inte på grund av andra. Vidare, 

upprätthålls denna motivation också av ett intresse för de aktiviteter och beteenden individen 

involverar sig i. Slutligen innebär den inre motivationen också kognitivt engagemang och 

egenansvar (Santrock 2008). Forskning visar tydligt att den inre motivationen medför flest positiva 

effekter för den enskilde individen såsom större engagemang, uthållighet, kreativitet och psykiskt 

välmående (Reeve 2005). Elever uppvisar dessutom bättre studieresultat om läraren stödjer och 

underlättar individens inre motivation (Santrock 2008). 

Den yttre motivationen framkallas istället på olika sätt av omgivningen. För att påverka en 

individs beteende använder sig omgivningen av olika typer av uppmaningar (incentives), som får 

en individ att utföra eller låta bli att utföra en handling. En positiv uppmaning kan vara ett leende 

eller ett vänligt ord, medan en negativ uppmaning kan vara en elak grimas eller förlöjligande. För 

att öka eller förstärka ett önskat beteende används olika redskap, som intensifierar individens 

beteende. Det kan t ex vara höjda betyg eller en stor lönecheck. Individer som styrs av extern 

motivation styrs också i hög grad av vilka konsekvenser deras handlingar ger. En konsekvens kan 

vara positiv i den meningen att den ökar sannolikheten för att beteendet ska upprepas i framtiden. 

Exempel på sådana konsekvenser är när individer ges uppmärksamhet, beröm, erkännande eller 

priser.  En konsekvens kan också fungera som bestraffning som används för att minska 

förekomsten av ett oönskat beteende. Om en individ exempelvis får kritik för hur han/hon klär sig, 

kommer rädslan för att bli till allmänt åtlöje göra att individen ändrar sin klädstil. Att upprepa ett 

av omgivningen oönskat beteende sker då till ett mycket högt pris. Trots att bestraffningar enligt 

forskning är mycket ineffektiva är dessa vanligt förekommande. De fördelar som bestraffning 

anses bära med sig, genom att man snabbt kan bli av med ett oönskat beteende, sker till priset av 

en rad bieffekter för den individ som blir utsatt i form av exempelvis rädsla, försämrade relationer 

och minskat förtroende. 

Forskning visar på att även om yttre motivationsfaktorer kan leda till ett önskat beteende, så 

medför dessa negativa effekter på individers inre motivation. Anledningen är att yttre belöningar 

gör att individens inre motivation undermineras och att individen alltmer kommer att utföra ett 

beteende på grund av eller för någon annan. Från att ha upplevt att det är den egna viljan som styr, 

kommer yttre belöningar göra att man upplever att man gör det man gör för någon annans skull, 

och intresset flyttas därmed från aktiviteten till själva belöningen. Ett resultat av detta är ökad 

passivitet och frustration. Följderna inom exempelvis utbildning blir försämrad kvalitet på 

lärandet, eftersom eleven enbart kommer att utföra det som krävs för att få belöningen. Därmed 
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riskerar individens kreativitet och helhetsförståelse att gå förlorad då individen enbart vill 

producera ”rätt svar”. En annan nackdel blir att individens självständighet och egna initiativ 

hämmas av upplevelsen av att det är andra än individen själv som styr (Reeve 2005). 

 

3.3.2 Den optimala motivationen 
 

Arbetet med att motivera andra människor kan givetvis ske på mycket olika grunder och av en rad 

olika skäl. Alderman menar dock att det yttersta målet med att motivera andra människor måste 

vara att forma ”self-regulated learners”. Med detta menar han individer som har viljan och därmed 

förmågan till engagemang och koncentration. Dessa individers engagemang sträcker sig utanför 

omgivningens krav, genom att dessa individer gör mer än enbart vad som krävs av dem. Alderman 

använder också termen ”student engagement”, eller elevengagemang, och menar, att detta är av 

avgörande betydelse för skolframgång hos elever. Med detta menas att eleven har en vilja att lära, 

en tro på sig själv och sin förmåga, samt en tro på att det är han/hon själv som är orsaken bakom 

sina prestationer (Alderman 1999). 

 

3.3.3 Det pedagogiska mötet 
 

Jenner (2004), menar att grunden för allt motivationsarbete inom skolan utgörs av det pedagogiska 

mötet mellan lärare och elev, vilket i sin tur baseras på relationen mellan dem. Det pedagogiska 

mötet ställer en rad krav på läraren som pedagog för att motivationsarbetet ska bli framgångsrikt. 

För det första bör läraren utveckla ett perspektivseende, vilket innebär att läraren, med hjälp av 

inlevelse och vilja till förståelse, ser världen med elevens ögon och möter honom/henne utifrån 

den specifika livssituation som denne befinner sig i. Läraren måste också se eleven i sitt unika 

sammanhang (kontextualisering), och genom en professionell hållning ha förmåga till empati och 

förståelse för orsaker bakom elevens beteende. Sist men absolut inte minst, bör lärarens möte med 

eleven genomsyras av en etisk hållning, där betoningen av människovärdet ständigt står i fokus. 

Motivationsarbetet måste således alltid utgå från den enskilde individen och starta där individen i 

fråga befinner sig (Jenner 2004). 
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3.3.4 Teorier om motivation 
 

För att kunna förklara varför individer agerar eller beter sig på ett visst sätt och inte ett annat 

behöver vi teorier om vad som skapar motivation. Det finns idag ett mycket stort antal teorier som 

alla erbjuder olika förklaringar till vad som styr ett beteendes energi och riktning. Teorierna skiljer 

sig på så sätt att de betonar och lyfter fram olika aspekter av fenomenet, vilket beror på att 

teorierna representerar och präglas av olika perspektiv på motivation.  

Santrock (2008) lyfter fram fyra vanliga psykologiska perspektiv, som förekommer inom 

utbildning och som alla förklarar motivation på olika sätt, nämligen beteende (behavioral), 

humanistiska, kognitiva och sociala perspektivet. I beteende perspektivet poängteras vikten av 

externa belöningar och straff för att påverka elevens motivation. Dessa externa negativa och 

positiva stimuli fungerar på så sätt, att de uppmuntrar det rätta beteendet och leder bort det 

oönskade beteendet. Exempel på externa belöningar är betyg, guldstjärnor och positiv 

uppmärksamhet. I det humanistiska perspektivet poängteras istället individens kapacitet att växa 

som person, valfrihet och positiva egenskaper. Perspektivet kan kopplas samman med Maslow´s 

behovsteori, vilken säger att vissa behov måste tillgodoses innan högre behov kan tillfredsställas. 

Behoven följer då ordningen fysiska behov (hunger, törst, sömn), trygghet (överlevnad, skydd), 

kärlek och tillhörighet (omtanke och kärlek från andra), självkänsla (tycka om sig själv) samt 

självförverkligande (utveckla sin fulla potential). Behovet om självförverkligande kan då endast 

uppnås om de föregående behoven är tillfredsställda. 

Enligt det kognitiva perspektivet är det elevens erfarenheter och tankar om sig själv som styr 

motivationen. Externa stimuli ges i detta perspektiv betydligt mindre betydelse för motivationen. 

Kognitiva perspektiv är idag framträdande inom forskningen och en rad olika teorier har 

utvecklats inom ramen för detta perspektiv. I både det humanistiska och kognitiva perspektivet ges 

betydelsen av inre motivation stor vikt, vilket som sagt innebär att en person gör något för sin egen 

skull och inte på grund av omgivningen. Det fjärde och sista perspektivet, det sociala, poängterar 

vikten av relationer med andra människor. Positiva och stärkande relationer betraktas inom detta 

perspektiv som avgörande för elevens motivation (Santrock 2008) 
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3.4 Tidigare forskning 

3.4.1 Historik 
 

I antikens Grekland, ansåg man att olika själsliga aspekter låg bakom motivation. Senare kom man 

istället att hävda att motivationen dels styrdes av kroppsliga aspekter och dels av sinnliga aspekter. 

Descartes utvecklade sedan under 1600-talet tanken om att sinnet kunde kontrollera kroppens 

lustar genom viljan. Teorin om att viljan styrde och initierade all handling, blev en så kallad 

”Grand theory”, genom att den gav anspråk på att kunna förklara alla aspekter av motivation.  

Mot slutet av 1800-talet började forskarna att överge denna teori, eftersom den ansågs som 

alltmer bristfällig. Istället för att enbart fokusera på viljekraftens betydelse för motivationen, 

framhölls specifika psykologiska processer som mer direkt kunde knytas samman med människans 

beteende. Detta var mer mätbara mentala processer såsom mål, planer och strategier (Reeve 2005).  

Under början av 1900-talet började mer psykologiska och pedagogiska synsätt att göra sig 

gällande inom motivationsforskningen, och nästkommande stora teoretiska ansats kom istället att 

fokusera på aspekterna instinkt och drift. Enligt förgrundsgestalterna William James, William 

Mcdougall och Sigmund Freud var det människors instinkter som låg bakom allt mänskligt 

beteende (Jenner 2004). Ju fler forskare som tillkom, desto fler ”instinkter” adderades till listan, 

som till slut kom att bestå av över 6000 olika instinkter. Dessa kunde inte längre förklara 

fenomenet på ett tillfredsställande sätt, varför också denna teori övergavs mot slutet av 1920-talet, 

detta till förmån för drivkraftsteorin. Människan ansågs enligt denna teori vara styrd av drivkrafter, 

vilka strävar efter att tillgodose mänskliga behov såsom hunger och törst (Reeve 2005). Teorins 

förespråkare hävdade att ansträngningen blir större ju starkare drivkraften och vanan är. (Jenner 

2004).  

Under 1950- och 60-talen skedde stora förändringar inom motivationsforskningen, och 

forskarna konstaterade att de stora heltäckande teorierna inte längre kunde ge svar på alla frågor. 

För att forskningen skulle vidareutvecklas, började alternativa teorier, som också betonade externa 

faktorers (omgivningens) betydelse för motivationen, att ta form. De så kallade ”miniteorierna”, 

gav, till skillnad från tidigare teorier, inte uttryck för att förklara hela fenomenet utan fokuserade 

enbart på vissa aspekter av motivation. Dessa teorier utvecklades i ljuset av nya trender inom 

forskningen, vilka framför allt betonade individens aktiva natur (individens sökande efter 

utveckling) till skillnad från individens mekaniska natur. Forskningen koncentrerades inte längre 

till biologiska koncept till förmån för ett växande antal teorier kring de kognitiva, intellektuella 

tanke- och kunskapsprocessernas betydelse för motivationen. Forskningen kom också alltmer att 
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fokusera på socialt relevanta problem inom exempelvis skola och vård, samt integrerades med 

andra forskningsområden såsom socialpsykologi (Reeve 2005). 

Bland de så kallade miniteorierna kan exempelvis nämnas Attributional theory (Weiner 

1972), Goal-setting theory (Locke 1968) och Self-efficacy theory (Bandura 1977). Enligt 

Attributional theory är individers förklaringar och tolkningar av tidigare framgångar och 

misslyckanden centralt för vilka uppgifter de väljer att undvika eller involvera sig i (Covington 

1998 s. 14). I Goal-setting theory, är det individens medvetna mål och intentioner som styr, medan 

det i Self-efficacy theory är individens tro på sin kompetens och förmåga som avgör beteende och 

val av aktiviteter (Alderman 1999).  

 

3.4.2 Modern motivationsforskning inom skolans värld 
 

Motivationsforskningen är mycket omfattande, och därför kan alla forskningsresultat och 

”motivationstips” som formulerats under årens lopp omöjligt införlivas inom ramen för denna 

studie. Nedan följer istället några exempel på viktiga vetenskapliga forskningsresultat som är 

relevanta för denna studie och som forskarvärlden idag är ense om har en betydelse för 

motivationsarbete i skolan. 

Motivationsforskningen från och med 1970-talet och framåt kom tydligt att präglas av ”the 

action theory perspective”, vilket innebär att människan betraktas som aktiv och agerande i en 

aktiv och agerande omgivning. Människans motivation kopplades således alltmer samman med 

processer i den sociala omgivningen. Det interaktionistiska perspektivet hävdar att det finns en 

växelverkan mellan människans inre (mål, intresse, tankar och intentioner) och yttre processer 

(normer, värderingar och regler) i den sociala omgivningen. Först när dessa relateras till varandra 

kan individens beteende och handlande förstås. Detta perspektiv präglar idag också alltmer skolans 

värld, där elevens handlingar ofta förklaras och förstås utifrån det faktum att de alltid äger rum i ett 

socialt sammanhang.  

Forskare såsom Giota, Ford och Wentzel poängterar vikten av att ta hänsyn till elevers olika 

mål genom att skilja på lärandemål (att eleverna arbetar efter självuppsatta mål, eftersträvar 

förståelse och utveckling av färdigheter och kompetenser) och prestationsmål (att eleverna lär för 

att uppfylla omgivningens krav och förväntningar för att på så sätt undvika att hamna i 

svårigheter). Elever som strävar efter lärandemål är således inre motiverade, medan de som strävar 

efter prestationsmål är yttre motiverade. Forskning visar dock att elever strävar efter att uppnå 
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både kognitiva och sociala och emotionella mål samtidigt, så kallade multipla mål. Den sociala 

aspekten av elevens motivation är således av stor betydelse. 

Giota refererar till Ford som lyfter fram vikten av elevens multipla mål, genom att föreslå ett 

antal principer som lärare bör använda sig av i skolan när de ska motivera elever att lära. Bland 

annat talar Ford om ”den reagerande omgivningen”, vilken innebär att lärare bör ta hänsyn till 

elevernas egna erfarenheter och sträva efter att finna en balans mellan elevernas egna mål och de 

generella mål som skolan förespråkar. Forskning visar nämligen tydligt på ett samband mellan hur 

elever uppfattar skolsituationer och deras motivation gentemot skolarbetet.  

Något som också lyfts fram av flera forskare är vikten av att de vuxnas förhållningssätt 

gentemot eleverna utgår från elevens inre värld och verklighet och inte utifrån vuxnas krav och 

förväntningar. Forskning av bland annat Deci och Ryan visar, att när elever går in för att lära för 

andra försvinner lusten och motivationen att lära i skolan. Vidare, framhåller bland annat Giota att 

läraren för att kunna motivera, måste se till elevens totala livssituation och hans/hennes personliga 

och historiska bakgrund, samt erkänna och respektera eleven som en kompetent individ med egna 

tankar, mål, förväntningar, besvikelser och glädjeämnen. Detta är också två av Fords principer, 

vilka han benämner ”the principle of unitary function”, vilket innebär att man alltid måste ta 

hänsyn till hela individen utifrån individens specifika situation, samt ”the principle of human 

respect”, vilket innebär att lärare måste handla utifrån principen om respekt för alla individer som 

unika och kompetenta.  

Giota refererar även till Bandura som tagit fram vad han kallar för 

kapacitetsupplevelsebegreppet. Detta innebär att tron på vad man klarar av, det vill säga tilliten till 

sin egen förmåga, är en föreställning som starkt genomsyrar individen och som styr val av aktivitet 

och engagemang. Tidigare erfarenheter av vad man klarat och inte klarat, liksom den sociala 

omgivningen, styr denna upplevelse. Att kunna och att vilja blir därmed intimt sammankopplade. 

Betydelsen av människors upplevda förmåga och kompetens för individens engagemang och 

motivation, har, efter Banduras studier, betonats av ett flertal forskare. Som lärare är det således 

viktigt att ha kunskap om detta och på vilket sätt denna kapacitetsupplevelse hindrar eller 

möjliggör individens engagemang.  

Det faktum att lärar-elev-interaktioner är viktiga för elevers motivation är forskarna ense om. 

Lärarna styr elevernas motivation direkt genom instruktioner, men också indirekt genom sina 

förväntningar på eleven. Enligt en studie av Blatchford, Burke, Farquar, Plewis och Tizard från 

1989, visade det sig att det sätt på vilket lärarna förväntade sig att eleverna skulle bete sig och 

prestera, också blev det direkta utfallet hos eleverna (Giota 2002). Positiva förväntningar gav alltså 

positiva resultat och vice versa. Den så kallade Pygmalioneffekten (om förväntningarnas 
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betydelse) hade dock redan uppmärksammats 1968 i USA av Rosenthal och Jacobs genom boken 

Pygmalion in the classroom (Jenner 2004). 

Giota lyfter också fram Ames som i Classrooms, goals, structures, and student motivation, 

(1992), sammanfattar resultaten av en stor mängd olika studier som behandlar främjandet av 

elevers lärandemål, vilket kan likställas med en inre motivation. För att eleverna ska utveckla 

lärandemål måste skoluppgifterna vara varierade, av personlig relevans för eleverna samt 

introduceras på ett meningsfullt sätt. Läraren måste vidare erbjuda eleven uppgifter som matchar 

elevens kunskaper och förmågor och måste tillsammans med eleven skapa såväl kortsiktiga som 

långsiktiga mål. Målen ska vara realistiska och får inte konkurrera med varandra. Bedömningar av 

elevernas prestationer är ytterligare något som påverkar elevens motivation. Dessa bör göras på ett 

sätt som inte skapar konkurrens och tävlingstänkande hos eleverna. Sist men inte minst lyfter 

Ames fram återkopplingens betydelse, vilken bör vara relevant och ges på ett positivt sätt som 

främjar elevens konstruktiva utvärderande av sig själv samt elevens upplevelse av att vara 

kompetent. 

Något som varit dominerande i motivationsforskningen under 1990-talet, är det inre 

(lärandemål) respektive yttre (prestationsmål) perspektivet på motivation, och då framför allt 

förhållandet dem emellan (Giota 2002). Det finns sedan ett par årtionden omfattande forskning 

som visar på att externa belöningar, men också externa motivationsfaktorer rent generellt, har en 

mycket negativ effekt på individers inre motivation. Senare forskning har därför poängterat vikten 

av att istället fokusera på hur man kan underlätta och stödja individers inre motivation, genom att 

utgå från individen, erbjuda intressanta aktiviteter, valfrihet och lagom svåra utmaningar (Deci et 

al. 2001). 1985 presenterades i artikeln Intrinsic motivation and self-determination in human 

behavior, Deci & Ryans forskningsresultat som visade att valfrihet, erkännande av individens egna 

känslor samt möjligheter till självstyrning ökade individens inre motivation genom att individen i 

hög grad upplevde självständighet (Ryan et al. 2000). Under 1990-talet genomfördes ytterligare 

studier av Deci och Ryan som påvisade sambandet mellan elevers inre motivation och upplevelsen 

av självbestämmande. Dessa konstaterade också att yttre motivationsfaktorer som leder till att 

individen utvecklar prestationsmål, missgynnar den inre motivationen (Giota 2002).  

Forskningen har idag fortsatt på detta spår genom att man i ett stort antal studier har 

undersökt hur externa motivationsfaktorer kan stödja den inre motivationen genom att också stödja 

individens autonomi (Ryan et al. 2000). En slutsats är att, när elever gör egna val, handlar 

självständigt och utövar kontroll, så främjas också elevernas inre motivation (Giota 2002). Vidare 

finns det idag forskare som studerar huruvida externa motivationsfaktorer har samma negativa 

effekter när det gäller att motivera individer till att utföra sådant som det från början inte finns ett 
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intresse för, det vill säga där den inre motivationen till en början är låg. Denna forskning har 

genomförts inom ramen för Self-determination theory och kommer att ligga till grund för 

föreliggande studie. Resultatet av denna forskning visar, som vi ska se längre fram, att externa 

motivationsfaktorer, som används genomtänkt, faktiskt kan stödja och underlätta inte bara 

individers yttre motivation utan också den inre motivationen. (Reeve 2005). 

 

3.4.3 Motivationsforskning inom samhällskunskapsämnet 
 

Samhällskunskapsämnet är ett blockämne och består huvudsakligen av de olika disciplinerna 

statsvetenskap, nationalekonomi och sociologi. Samhällskunskap är ett ”orienteringsämne”, vilket 

i princip innebär att undervisningen präglas av en allmän orientering och systematiska analyser av 

aktuella samhällsfenomen utifrån politiska, ekonomiska och sociala aspekter (Vernersson 1995).  

Några större nordiska studier om hur motivationsarbete kan ta sig uttryck inom just 

samhällskunskapen har enligt min kännedom inte genomförts. Inte heller har jag funnit några 

liknande utländska studier. Vernersson har dock, genom en enkätundersökning bland ett 20-tal 

verksamma lärare i grundskolan och på gymnasiet, studerat hur vetenskapligt framtagna didaktisk-

metodiska principer och undervisningsprinciper, används inom samhällskunskapsundervisningen. 

Några av dessa är motivationsprincipen (människor lär bäst när de motiverade och intresserade), 

erfarenhetsprincipen (undervisningen ska utgå från elevernas egna erfarenheter), 

aktivitetsprincipen (undervisningen ska bygga på elevernas handling och självverksamhet), 

nyttoprincipen (vi lär oss bäst sådant vi har nytta av), åskådlighetsprincipen (människor behöver 

tydlig struktur och illustrativ exemplifiering för att lära) och individualiseringsprincipen 

(undervisningen bör anpassas till elevernas förutsättningar och intressen). En av enkätfrågorna är i 

detta sammanhang av särskilt intresse, nämligen frågan: ”Hur försöker du på olika sätt öka 

elevernas intresse och motivation för samhällskunskapsämnet?” Lärarnas svar gav upphov till en 

ny princip, vilken Vernersson kallar för aktualitetsprincipen. Att bevaka och följa dagsaktuella 

händelser anses av nästan samtliga lärare vara ett sätt att öka intresset för samhällskunskap. Även 

erfarenhetsprincipen framhålls som viktig av lärarna, då man genom att utgå från elevernas 

vardagssituation kan öka deras förståelse för samhällsfrågor. Åskådlighetsprincipen anses också 

som viktig, liksom variationen av arbetsformer såsom temaarbeten, studiebesök och rollspel. 

Nytto- och individualiseringsprincipen kan dock inte spåras i Vernerssons enkätmaterial. Vidare 

ställde Vernersson frågan om vad som utgjorde hinder respektive möjligheter för samhällsämnet. 

Som nackdelar angavs bland annat ämnesrelaterade hinder i form av ämnets teoretiska svårighet 
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och problem med helhetsskapande för eleverna, medan fördelar med ämnet ansågs vara dess 

bredd, relevans och möjligheter till aktualitets- och verklighetsanknytning (Vernersson 1994). 

Som framgått ovan har motivationsforskningen producerat en rad viktiga forskningsresultat. 

Få försök har dock gjorts vad gäller att synliggöra det till stor del ”osynliga” motivationsarbete 

som lärare faktiskt utför varje dag. Genom att lyfta fram hur verksamma samhällslärare upplever 

och beskriver sitt motivationsarbete, kan en diskussion om vad som egentligen utgör 

framgångsrika motivationsstrategier initieras och belysas.  

Lärarnas motivationsstrategier kommer att tolkas och ges förståelse utifrån Deci och Ryans 

teori vid namn Self-determination Theory, då det finns en rad beröringspunkter mellan denna teori 

och intervjumaterialet (Ryan et al. 2000). Studiens teoretiska förankring kan på så sätt bidra till att 

identifiera tänkbara bakomliggande processer som styr och påverkar utfallet av lärarnas strategier. 

Mötet mellan lärarnas praktiska kunskaper och etablerad motivationsteori kan också bidra till att 

konkretisera och exemplifiera teorins abstrakta begrepp till en mer begriplig och användbar 

kunskap för yrkesutövare, som arbetar med att motivera andra människor. 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

4.1 Self-determination Theory 
 

Den teoretiska tolkningsramen för denna studie är som sagt Self-determination Theory, vilken 

fokuserar på de sociala och kontextuella villkor som antingen underlättar eller försvårar den inre 

naturliga motivationen. Detta utifrån hur dessa stödjer eller hämmar individens upplevelse av 

självstyrning. 

Till skillnad från tidigare teorier hävdar förespråkare för Self-determination Theory att det 

finns olika grader av yttre motivation beroende på individens upplevelse av självstyrning. Detta 

har i sin tur att göra med i vilken grad det utifrån begärda beteendet, eller värdet, har 

internaliserats med personen (Ryan et al. 2000). Med internalisering menas att en individ frivilligt 

antar och integrerar omgivningens värden och beteenden med sig själv (Reeve 2005). Ju mer ett av 

omgivningen begärt beteende eller värde har internaliserats med individen, desto större grad av 

självstyrning blir följden. 

Forskning visar på att ju mer en individ upplever att ett beteende är självvalt och att man 

själv får vara med och påverka, desto positivare blir resultatet (Ryan et al. 2000). Om elever 

upplever att de gör något för sin egen skull och inte för att få en belöning eller uppnå framgång, 

kommer således den inre motivationen att öka, liksom prestation och välmående (Santrock 2008).  

Teorin skiljer därmed på fyra olika typer av extern motivation utifrån individens upplevelse 

av självstyrning (självreglering) och kontroll. Genom att exempelvis fråga skolbarn om vad som 

motiverar dem till att anstränga sig i skolan, har forskare funnit att det är just graden av upplevt 

självbestämmande som påverkar ansträngning och prestation. De barn som upplever sitt beteende 

som självvalt, anstränger sig mer och presterar bättre. Utifrån dessa upptäckter har man således 

skilt ut fyra olika typer av extern motivation. Den första kallas för yttre styrning (external 

regulation) och är den form av yttre motivation som sämst uppfyller kraven på självbestämmande. 

Individen gör uppgifter och beter sig på ett visst sätt för att tillgodose andra och exempelvis få 

belöningar. Beteendet är med andra ord externt reglerat. Introjicerad styrning (introjected 

regulation) innebär att individen tar in samhällets krav men att han/hon inte helt accepterar dessa. 

Individen bär en annans röst (samhällets) inne i huvudet, som styr och motiverar individen genom 

att han/hon vill undvika skuld- och skamkänslor och istället känna stolthet. Individer som agerar i 

enlighet med dessa typer av extern motivation, gör saker för att de måste och för att de blir 

kontrollerade utifrån. Den tredje typen kallas för identifierad styrning (identified regulation) och 
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innebär att individen nu mestadels internaliserat det värde eller beteende som kommer utifrån, 

eftersom han/hon anser att det med detta finns en nytta eller ett personligt värde. Även om 

motivationen är extern har individen således själv valt att agera på ett visst sätt, vilket gör att 

graden av självbestämmande och självstyrning är betydligt högre än i de andra formerna av extern 

motivation. Den fjärde och sista formen är den mest självreglerade typen av extern motivation och 

kallas för integrerad styrning (integrated regulation). Integration är den process genom vilken 

individer helt och fullt omsätter och integrerar identifierade värden och beteenden till den egna 

identiteten. Sådant som tidigare sågs som isolerade identifikationer, t ex ”jag tycker inte det är kul 

att återvinna men jag gör det för miljöns skull”, sätts plötsligt i ett sammanhang och i en relation 

till personliga värden. Påståendet blir då istället att man återvinner för att ”jag värdesätter miljön 

väldigt mycket”. Ju mer en person integrerar internaliserade sätt att tänka och bete sig med sitt 

”jag” eller egna identitet, desto mer kommer personens externt motiverade handlingar att bli 

självbestämda (Reeve 2005). Forskning visar att ju mer elever agerar enligt de två sista typerna av 

extern motivation, desto mer positiva känslor, intresse och glädje upplever de i skolan.  

I verkliga livet förekommer det givetvis många situationer där individer måste utföra något 

som det egentligen inte finns ett spontant intresse inför. Detta är inte minst fallet i skolans värld. 

Långt ifrån alla elever styrs av en inre motivation, vilket gör att lärare måste använda sig av 

externa motivationsfaktorer. Self-determination Theory är mycket värdefull i detta sammanhang, 

eftersom den försöker identifiera sådana faktorer som kan göra att människor, utan att ha ett inre 

intresse för något, kan komma att utföra sådant som omgivningen kräver. Utgångspunkten är dock 

att fokusera på sådana processer som gör att icke-inre motiverade beteenden kan bli genuint 

självvalda genom internalisering, det vill säga genom identifierad styrning.  

För att kunna fastställa de sociala och kontextuella villkor som kan underlätta och främja 

självvalda och självreglerade beteenden, har forskare under ett antal decennier undersökt hur 

närvaron respektive frånvaron av vissa sociala och kontextuella variabler, påverkar interna 

beteende processer. Under 1980-talet genomfördes exempelvis studier av Deci och Ryan där 

betydelsen av egna val, erkännande av individens känslor och möjligheter till självstyre, visade sig 

öka den inre motivationen. Detta eftersom dessa faktorer ökade individens upplevelse av 

autonomi. Vallerand och Reid konstaterade genom studier på 1980-talet, att individens upplevelse 

av att vara kompetent också visade sig ha påverkan på individers inre motivation. Dessa resultat 

har under de senaste årtiondena testats och bekräftats av en rad andra forskare inom både 

utbildning, vård och idrott. Vidare finns det även forskare som har undersökt hur goda relationer i 

undervisningssituationer kan ha en positiv inverkan på den inre motivationen. Experiment där 

studenter har fått arbeta med eller utan omtänksamma och varma lärare, har exempelvis visat att 
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goda relationer faktiskt stödjer den inre motivationen. Teorin framhåller således vikten av att ta 

hänsyn till människans grundläggande psykologiska behov, vilka är autonomi, kompetens och 

tillhörighet (relationer) (Ryan et al. 2000). 

  

4.1.1 Psykologiska behov som grund för motivationsarbetet 
  

De tre psykologiska behoven kompetens (duglighet), autonomi (självstyrelse) samt tillhörighet 

(relationer) ligger i människans natur och är således behov som alla individer har. Om en aktivitet 

som en individ utför involverar och tillfredsställer dessa behov, kommer individen att uppleva 

glädje och intresse. Att omgivningen stödjer och underlättar dessa behov är enligt forskning 

avgörande för om individer ska internalisera och utföra kulturellt värderade aktiviteter (Reeve 

2005). Self-determination theory tar därför fasta på dessa behov och framhåller dessutom dessa 

som utgångspunkt för lyckade motivationsstrategier. 

Enligt Cognitive evaluation Theory, som är en subteori till Self-determination Theory, har 

alla externa motivationsfaktorer två olika aspekter, dels en upplysande aspekt (informational 

aspect) (sådana externa faktorer som förmedlar självbestämmande och kompetens och som därmed 

ökar den inre motivationen), och dels en kontrollerande aspekt (controlling aspect) (omgivningen 

bestämmer helt beteendet och därmed minskar den inre motivationen) (Deci et al. 2001). En extern 

motivationsfaktor som har syftet att kontrollera individen kan belysas med exemplet: ”Om du inte 

gör den här uppgiften så får du inte ett högt betyg.” En extern motivationsfaktor med syftet att 

informera individen om hans/hennes kompetens kan istället belysas med exemplet: ”Den uppgift 

du ska göra kommer att ge dig övning så att du i framtiden bättre kan klara av att lösa sådana 

problem på egen hand” (Alderman 1999). Den kontrollerande aspekten påverkar således 

individens behov av autonomi, medan den upplysande aspekten påverkar individens behov av att 

uppleva sig som kompetent. Hur externa motivationsfaktorer påverkar den inre motivationen 

handlar därför om i vilken grad dessa faktorer påverkar individens upplevelse av att vara 

självstyrande och kompetent.  

Sammanfattningsvis, huruvida en yttre faktor fungerar mestadels som kontrollerande eller 

upplysande kommer att avgöra dess effekt på individens motivation. Det handlar om hur externa 

motivationsfaktorer förmedlas till individen, och man bör således ställa sig frågan om varför man 

använder sig av en viss extern motivationsfaktor. Är det för att man vill kontrollera en individs 

beteende, eller är det för att man vill informera denna person om hans eller hennes kompetens? 

(Reeve 2005). 
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4.1.2 Autonomi 
  

Behovet av autonomi handlar om att alla människor vill bestämma vad, hur och när de ska 

involvera sig i aktiviteter och beteenden. Människor vill helt enkelt vara orsaken till sitt eget 

beteende. Behovet grundar sig således i att människor vill uppleva att de har frihet att själva välja 

vad de vill och inte vill göra. Människor har således också ett behov av att deras handlingar och 

beteenden ska vara kopplade till deras intressen, preferenser, viljor och önskningar. När så är fallet 

är människors beteende självstyrt och därmed självbestämt.  

Människors upplevda autonomi kan vara internt upplevd (individen gör något av eget 

intresse) eller externt upplevd (individen gör något som ett svar på ett krav utifrån). Den fria viljan 

kan också variera beroende på i vilken grad man är fri att välja, det vill säga om det finns en 

flexibilitet eller rigiditet i valmöjligheterna.  

Utifrån detta resonemang, kan en individs omgivning antingen vara autonomistödjande 

(autonomy-supportive), det vill säga stödja individens autonomi och självständighet eller 

kontrollerande (controlling), genom att verka kontrollerande på individen. En omgivning som är 

autonomistödjande utgår från varje individ genom att man i denna omgivning arbetar för att 

identifiera individens intressen, behov, önskningar och värderingar som sedan tillåts bli styrande. I 

en kontrollerande miljö är det istället omgivningens agenda som styr och hänsyn tas inte till den 

enskilde individen. Forskning visar tydligt på ett samband mellan miljöer som verkar stödjande på 

individens autonomi och främjandet av internalisering. 

Det finns ett antal beprövade strategier som alla präglas av ett synsätt där individens 

autonomi främjas. Ett sätt är att ta vara på och främja individens inre resurser. Med detta menas att 

personen, som vill motivera en annan person, tar reda på individens intressen, preferenser och 

förmågor. På så sätt utformar man sätt där individen tillåts att agera och bete sig i enlighet med 

dessa inre resurser i exempelvis undervisningssituationer. Ett annat sätt är att använda sig av ett 

informationsrikt språk genom att man exempelvis talar på ett konstruktivt sätt istället för att 

kritisera individen. Ett tredje sätt, vilket i denna studie kommer att lyftas fram närmare, är att 

lansera och lyfta fram värdet, meningen och användningen av att engagera sig i vissa aktiviteter 

eller beteenden. Det handlar med andra ord om att förklara varför något som det inte finns ett 

spontant intresse för, ändå kan vara värt mödan. En sådan motivationsstrategi anses leda till att 

individer lättare internaliserar och frivilligt accepterar omgivningens krav (Reeve 2005).  
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4.1.3.1 Att erbjuda en rationell förklaring 
  

Inom ramen för Self-determination Theory har forskarna Reeve, Jang, Hardre och Omura, 

undersökt hur man, genom att presentera en extern rationell förklaring till varför en individ ska 

utföra en ointressant aktivitet på ett sätt så att man stödjer individens autonomi, kan bidra till att en 

individ identifierar sig med uppgiften och att beteendet därmed blir självbestämt. Studien har 

gjorts mot bakgrund av tidigare forskning, där resultaten tydligt visat på att externa 

motivationsfaktorer genom sin kontrollerande funktion ger lågt engagemang. Forskarna ville 

därför undersöka om, och i så fall i vilken grad, en icke-kontrollerande typ av extern 

motivationsfaktor kunde främja en mer självreglerande form av extern motivation såsom 

identifierad styrning. Med andra ord fokuserar man i studien på huruvida användningen av olika 

typer av förklaringar till varför man bör engagera sig i en uppgift, med betoning på uppgiftens 

värde och betydelse för den enskilde individen, kan leda till att individen frivilligt och av egen 

vilja engagerar sig i en för dem ointressant uppgift (Reeve et al. 2002). 

En av de första studierna på detta område genomfördes 1994 av Deci, Eghrari, Patrick och 

Leone. Deltagarna i studien fick trycka på en knapp på en instrumentbräda varje gång en lampa 

lyste på en datorskärm. Detta gjordes antingen med eller utan en rationell förklaring till varför 

denna aktivitet kunde vara av betydelse för deltagarna. Ledarna för experimentet dokumenterade 

deltagarnas upplevelse av självbestämmande genom ett frågeformulär, samt observerade graden av 

ansträngning. Experimentet visade att både identifieringserfarenheten och ansträngningen ökade 

med en rationell förklaring (Reeve 2005). 

Studien av Reeve et al omfattade 140 högskolestudenter, varav 102 kvinnor och 38 män, 

vilka samtliga deltog i en kurs i utbildningspsykologi. Studenterna fick delta i en 20 minuter lång 

lektion i kinesiska. Lektionen hölls i ett klassrum utrustat med bekväma bänkar och 

anteckningsmaterial genom att deltagarna fick ta del av en videofilm där enkla fraser lästes upp på 

engelska och kinesiska. Videofilmen var medvetet utformad på ett monotomt och ointressant sätt. 

Experimentledaren startade filmen och lämnade sedan rummet för att efter filmens slut återkomma 

med ett frågeformulär till deltagarna. Forskarna prövade i studien hypotesen om att erbjudandet av 

en rationell verbal förklaring i en autonomistödjande miljö, kunde underlätta deltagarnas 

internalisering och därmed ansträngning. De fyra olika grupperna av studenter gavs därför olika 

typer av förklaringar till varför de skulle ta del av lektionen. Den mest kontrollerande förklaringen 

var exempelvis att lektionen i kinesiska var viktig för att deltagarna sedan skulle få visa sina 

kunskaper via ett prov. Den minst kontrollerande förklaringen poängterade istället värdet av 



28 

kunskaper i kinesiska för deltagarnas egen del och framfördes även på ett förstående och 

omtänksamt sätt av experimentledaren. 

Genom ett frågeformulär mätte forskarna i studien hur relevant och betydelsefull deltagarna 

upplevde att lektionen var, deltagarnas upplevelse av självbestämmande samt deltagarnas 

upplevelse av ansträngning. Med hjälp av en femgradig skala kunde deltagarna välja alltifrån 

”instämmer helt” till ”instämmer inte alls”. En fråga var exempelvis huruvida de ansåg att 

lektionens innehåll var viktigt eller meningslöst. Frågeformuläret innefattade även frågor om 

deltagarnas intresse för lektionens innehåll. 

I en kontrollgrupp bestående av 35 personer, genomfördes experimentet utan någon som 

helst förklaring till deltagarna. Resultatet av studien visade tydligt på att både upplevelsen av 

meningsfullhet, självbestämmande, intresse och ansträngning, ökade bland de deltagare som gavs 

en rationell förklaring. Detta var dock endast hos de deltagare som gavs en icke-kontrollerande 

förklaring i linje med identifierad styrning.  

Vid en liknande studie av Reeve et al med 70 andra högskolestudenter, framkom även att 

internaliseringen påverkades av deltagarnas tidigare värderingar och uppfattning om betydelsen av 

att kunna kommunicera på kinesiska. De deltagare som innan experimentet värderade dessa 

kunskaper, hade lättare för att internalisera omgivningens förklaringar. 

Yrkesutövare inom t ex skola och vård har en rad olika externa metoder att välja från när de 

ska motivera andra. Endast ett fåtal av dessa kan dock främja en önskvärd typ av yttre motivation, 

det vill säga en i hög grad självbestämd yttre motivation. Teoretiker har generellt hävdat att det är 

mer värt att anstränga sig för att lära sig något, om det upplevs som att vara av praktisk nytta för 

individen. Studien visar på att om individer får ta del av en rationell förklaring till att involvera sig 

en viss aktivitet, så kommer detta att underlätta genom att individen upplever aktiviteten som mer 

intressant och viktig. Ett ökat intresse leder sedan också till ökad ansträngning. Det är dock inte 

enbart förklaringen i sig som leder till upplevelsen av självbestämmande, utan på vilket sätt 

förklaringen presenteras för individen. Endast när förklaringen presenteras på ett icke-

kontrollerande sätt som stödjer individens autonomi, upplever individen självbestämmande och 

engagemang, visar studien. Den rationella förklaringen måste således kombineras med sådana 

villkor som främjar och underlättar stödjandet av individens autonomi.  

När individen accepterar och värdesätter ansträngningen som går åt för att genomföra en 

ointressant aktivitet, sker en identifiering. Identifieringsprocessen sker i proportion till hur viktig 

individen upplever att ansträngningen är och hur individen upplever att ansträngningen har sitt 

ursprung i ett självbestämmande. Identifieringen gör därmed att individen kommer att vilja utföra 

en aktivitet frivilligt, eftersom den externa styrningen har omvandlats till att bli en del av individen 



29 

själv. I denna studie betecknas alltså själva internaliseringsprocessen, det vill säga hur en extern 

styrning genom assimiliering blir till en mer självbestämmande och inre självstyrning, som 

identifieringserfarenhet (identification experience). I detta fall handlar således internaliseringen 

om att individerna omvandlar omgivningens förklaringar till att anstränga sig, till sina egna. 

Slutsatsen av studien är således att presentation av en rationell förklaring på ett icke-

kontrollerande sätt leder till identifiering, som i sin tur leder till motivation, ansträngning och 

prestation (Reeve et al. 2002). 

 

  4.1.4 Kompetens  
  

Behovet av att uppleva sig som kompetent handlar om att alla människor vill uppleva att de kan 

interagera effektivt med sin omgivning. Det finns därmed ett behov av att känna att vi kan 

utveckla, förbättra och använda våra kunskaper och förmågor. Då människor engagerar sig i 

sådana aktiviteter där de finner att deras kunskaper är i balans med utmaningen, kommer de att 

uppleva glädje och koncentration (Reeve 2005). Därmed kommer människor att anta sådana 

utmaningar och aktiviteter, som de upplever att de kan förstå och hantera. Barn, som exempelvis 

får uppgifter som är för svåra och som de inte är mogna för, kommer sannolikt inte att genomgå en 

internalisering i likhet med de barn som får för enkla uppgifter (Ryan et al. 2000). Utmaningen för 

omgivningen blir således att försöka hitta så kallade optimala utmaningar, som har en ”lagom” 

svårighetsgrad i förhållande till den enskilde individen (Reeve 2005). 

  

4.1.5 Tillhörighet och relationer 
  

Eftersom aktiviteter och beteenden, som motiveras genom externa faktorer, inte är spontant 

intressanta för individen i fråga, kommer den huvudsakliga anledningen till att människor ändå 

väljer att utföra dessa vara, att dessa aktiviteter och beteenden värderas av andra människor i ens 

närhet. Därför blir enligt forskning också den upplevda tillhörigheten och relationerna till 

människor i omgivningen viktiga för internalisering.  

Behovet grundar sig i att alla människor vill känna tillhörighet och har en vilja att ingå i 

kärleksfulla relationer med andra människor. Som människa vill man känna att andra människor 

visar förståelse för hur vi är som individer, samt värdesätter, accepterar och respekterar oss för 

dem vi är. Människor vill också att andra människor tar hänsyn till deras behov och att de visar 

omtanke. Det sociala bandet upprätthålls av en tillit till de människor som uppfyller ovanstående 
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behov, och det är också till dessa människor som individen kommer att vända sig till. Människor 

ingår i en rad olika typer av relationer, exempelvis med enskilda individer, grupper, organisationer 

och hela samhällen.  

En miljö som kännetecknas av trygghet och omtänksamhet har visat sig medföra mycket 

positiva effekter. Ju större tillhörighet en individ upplever, desto större är chansen för frivillig 

internalisering. Det har alltså visat sig ha betydelse för den inre motivationen hos elever, om 

läraren har en tydlig relation med eleverna där denne visar värme och omtanke (Ryan et al. 2000).  

Sammanfattningsvis, för att en individ ska internalisera och integrera externa beteenden, 

krävs det alltså att individen upplever autonomi (självstyre), kompetens och tillhörighet. Forskning 

visar att om människor, som vill motivera andra, tar hänsyn till dessa behov och utformar sina 

strategier i enlighet med dessa, så följer en rad positiva effekter. Individen får större 

självförtroende, bättre självkänsla, visar större engagemang och intresse samt presterar och lär sig 

bättre (Reeve 2005). 

 

4.1.6 Tillämpbarhet och begränsningar 
 

Av studiens analys längre fram tydliggörs hur lärarnas syn på motivation i hög grad sammanfaller 

med de teoretiska resonemang som Self-determination Theory ger uttryck för.  Huruvida lärarna 

bekantat sig med denna typ av forskning genom sin utbildning, eller om detta är sådana kunskaper 

som utvecklats genom erfarenhet och i rollen som yrkesverksam lärare, kan man givetvis fråga sig. 

Denna fråga ligger dock utanför ramen för vad som behandlas inom denna studie.  

Forskning som bedrivits inom ramen för Self-determination Theory har till stor del ägt rum i 

utbildningssammanhang. Eftersom teorin utgår från fundamentala mänskliga behov, har de 

teoretiska resonemangen dock även visat sig vara tillämpbara inom vård, idrott, politik och på 

arbetsplatser (Ryan et al 2000). Motivationsskapandet inom Self-determination Theory handlar ju 

ytterst om människans välmående och självuppfattning och kan därför inte enbart anses gälla vissa 

specifika undervisningssituationer. Därmed finns det anledning att påstå att de teoretiska 

resonemang som ligger till grund för denna studie inte bara har ett värde för 

samhällskunskapslärare, utan att dessa också kan tillämpas i lärar- och elevsammanhang i stort, 

liksom i andra former av motivationsarbete. Även om själva resultatet av studien är riktat till just 

samhällskunskapslärare, bör det således gå att urskilja några gemensamma teser om de sociala och 

kontextuella villkor som skapar motivation till ansträngning och prestation hos människor.  
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De teoretiska resonemangen medför dock vissa begränsningar vad gäller en effektiv 

användning av exempelvis rationella förklaringar. Motivationsarbetet måste i detta avseende 

föregås av en förståelse för och uppskattning av en individs nuvarande identifiering med 

uppgiften. Med andra ord, för att kunna bedriva ett framgångsrikt motivationsarbete måste lärare 

ha god kännedom om elevernas uppfattningar om de aktiviteter som de av omgivningen förväntas 

utföra. Detta kräver i sin tur goda relationer mellan lärare och elev, liksom en öppen dialog där 

elevernas och lärarens uppfattningar ges möjlighet att mötas.  Teorins fokusering på individens 

strävan efter självbestämmande blir i detta avseende ett sätt att stärka och stödja elevens 

uppfattningar om ett utifrån begärt beteende, vilket i sin tur också borde vara beroende av lärarens 

kännedom om elevens nuvarande uppfattning om sig själv som självstyrande och kompetent. 

Förmågan att kunna skapa förutsättningar för elevers inre motivation utifrån dessa teoretiska 

resonemang kan således till stor del sägas vara avhängigt kvaliteten på relationen mellan lärare och 

elev.   
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5. RESULTAT 
 

 5.1 Lärarnas definition av begreppet motivation 
 

Av stor betydelse för vilka strategier lärarna antar i sitt arbete med att motivera eleverna är, hur de 

definierar och beskriver begreppet motivation och hur de anser att motivation respektive 

amotivation yttrar sig hos de elever som de möter. Därför inleds detta avsnitt med ett försök till att 

ringa in lärarnas definition och upplevelse av motivation. 

Det märks tydligt under intervjuerna att lärarna har en tydlig bild och förståelse för 

fenomenet motivation, men att de ändå har vissa svårigheter att definiera och sätta ord på 

begreppet. Gemensamt för lärarna är dock en uppfattning om att motivation är en inre drivkraft att 

göra något. Drivkraften styrs i sin tur enligt lärarna av intresse och vilja. Ett tydligt resonemang 

handlar då om att en förutsättning för elevernas motivation är, att de medverkar i sammanhang 

som de finner intressanta och som de därmed själva vill medverka i. De utför med andra ord 

aktiviteter för sin egen skull. Den motiverade elevens intresse och vilja yttrar sig i att de är öppna 

för att lära, och att de själva tar initiativ i olika sammanhang och engagerar sig genom att 

exempelvis ställa frågor och dra egna slutsatser. En lärare beskriver den motiverade eleven som 

”drömeleven” och en elev som ...”faller inom ramen”, vilket är en uppfattning som även finns hos 

de andra lärarna. En lärare menar att man ”... naivt vill att alla elever ska lära sig för sin egen skull 

och vara jätteintresserade”. Lärarna ger alltså uttryck för en värdering, genom att framhålla ”den 

goda motivationen” som det högst önskvärda. Vidare menar samtliga lärare att motivationen är en 

förutsättning för att elever ska lära sig och för att kunskaperna ska stanna kvar hos eleverna.  

Dessvärre upplever flera av lärarna detta mer som en utopi än verklighet. En omotiverad 

person beskrivs därmed som motsatsen, det vill säga en elev som inte har intresset eller viljan att 

prestera något i skolan. Detta yttrar sig i sin tur genom att den omotiverade eleven, som en av 

lärarna uttrycker det, är en elev som ”... inte är där mentalt”. En omotiverad elev har inte ett 

intresse och känner inte någon meningsfullhet, vilket resulterar i att den omotiverade eleven, till 

skillnad från den motiverade, blir ”... sluten och ganska stängd...”.  

En omotiverad person kan dock vara en elev som studerar flitigt och har bra betyg, 

poängterar en av lärarna. I dessa fall är det inte intresset och viljan som styr, utan yttre faktorer 

såsom betyg. Betyghetsen är enligt lärarna en realitet för majoriteten av eleverna, vilket resulterar i 

att elever oftare studerar för att exempelvis klara ett prov, än för att lära sig något för sin egen 

skull. Betygen styr således mer än elevernas nyfikenhet och lust att lära. En av lärarna menar att 
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”... man gör det man gör för någon annans skull och inte av en inre drivkraft...tyvärr”. Samtidigt 

poängterar hon att ”... det är ju inte betygen i sig utan det är ju betygen som sen kan ge det man 

vill ha.” En annan lärare menar att det är det faktum att betygen är ett ”... löfte om en karriär som 

advokat eller läkare...” och att detta i sin tur ”... kan få elever att göra sådant de kanske inte är 

intresserade av”. Ytterligare ett exempel är yrkeseleverna som, enligt flera av lärarna, ofta är 

omotiverade att läsa kärnämnena, på grund av att de har svårt att se relevansen i ämnet för deras 

egen skull. Dessa motiveras därför enbart av det faktum att de är beroende av godkänt i 

kärnämnena för att exempelvis bli fullbetalda eller för att kunna få ut ett certifikat efter sin 

utbildning. En av lärarna beskriver också hur elever i årskurs 2, och framför allt årskurs 3, är 

”jätteskickliga” på att veta vilka lektioner som är viktiga för deras betyg, och att de utvecklat 

strategier för när man ska anstränga sig och anteckna och när man kan strunta i att gå på en 

lektion.  

Även om lärarna själva använder sig av betyg för få elever att ägna sig åt sina studier, menar 

samtliga att detta inte är en önskvärd motivation. En lärare ställer sig frågande till om yttre 

motivation egentligen är riktig motivation som ”… håller hela vägen”. Av en annan lärare beskrivs 

användandet av exempelvis betyg som ”... den dåliga vägen”, och att det blir mer som en ”... 

gemensam överenskommelse”, och att man då inte alls bygger på motivation och lust. Studierna 

blir enligt lärarna ett måste och eleverna ”... utför det som ett arbete”. En lärare jämför sättet 

eleverna studerar för att de måste och på grund av krav utifrån med att ”... rensa fisk i en 

fiskfabrik”. 

Av lärarnas sätt att framhålla och värdera en motivation, som bygger på intresse och vilja, 

följer givetvis också ett förhållningssätt i undervisningen, som understödjer och stimulerar dessa 

drivkrafter och som minimerar de yttre motivationsfaktorerna. De strategier som lärarna framhåller 

som önskvärda blir därmed en ambition att undvika, att i första hand använda sig av exempelvis 

betyg för att motivera eleverna. Undervisningen måste alltså istället utformas så att den tilltalar 

elevernas intressen, och därmed bör lärarnas uppfattning om samhällsämnets ämnesmässiga 

förutsättningar lyftas fram. 

 

5.2 Samhällsämnets förutsättningar  
  

Av central betydelse för lärarnas sätt att angripa motivationsproblematiken är som sagt att skapa 

undervisningssituationer som ligger i linje med elevernas intressen. I detta sammanhang blir 
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förutsättningarna för detta arbete, det vill säga lärarnas beskrivning av och uppfattning om de 

möjligheter men också svårigheter som ämnet samhällskunskap erbjuder, av central betydelse.  

För det första poängterar samtliga lärare hur ämnets bredd och indefinita karaktär är till stor 

fördel när det gäller att appellera till elevernas intressen. ”Samhällskunskap kan ju vara nästan vad 

som helst”, menar en lärare, och påtalar vidare att ”... detta gör ju att det blir väldigt spännande för 

eleverna”, eftersom man ”... kan göra jättemycket olika saker”. Eftersom ämnet är så stort och 

omfattande, finns det enligt lärarna oftast något som tilltalar elevernas intressen. Lärarna betonar 

att det finns en stor frihet när det gäller undervisningsområden, vilket i sin tur underlättar 

anpassningen av innehållet men också redovisningssätten till elevernas fördel. Som en av lärarna 

uttrycker det: ”... det finns en enorm bredd och brett spektra i det vi kan göra… det går så fritt att 

utforma i relation till den grupp elever man har...och det är ju en jättestor fördel för att kunna hitta 

motivationen...”. 

För det andra framhålls också ämnets aktuella karaktär som ett redskap för att väcka intresse 

och därmed motivation hos eleverna. En lärare uttrycker det som att ämnets tydliga aktualitet gör 

att ”... samhällsämnet blir tacksamt, eftersom du kan knyta an till eleverna”. Att undervisningen i 

samhällskunskap naturligt blir aktuell blir ett sätt att fånga upp eleverna, då frågor som behandlas 

på lektionstid också är sådant som eleverna möter på sin fritid. Som exempel anges presidentvalet i 

USA. Läraren menar i detta fall att valet var ett sådant ”hett samtalsämne” genom en enorm 

massmedial uppmärksamhet. Det eleverna möter genom olika former av media lägger en grund för 

ett intresse som lärarna sedan kan bygga vidare på. En annan lärare nämner exemplet med 

finanskrisen och menar att man som lärare vinner på att angripa sådana frågor medan det finns ett 

medialt intresse kring detta. Han menar att ”... eleverna är ju redan impregnerade av finansiella 

uttryck och har mycket frågor...”. Ett sätt att väcka motivation som samhällslärare blir således att 

utnyttja frågors aktualitet och på så sätt väcka intresse.  

Slutligen framhålls också hur samhällsämnets karaktär kännetecknas och präglas av 

förändring. Samhällsämnet ”... står aldrig still”, menar en av lärarna. En annan uttrycker det som 

att ”... som samhällslärare får du det aldrig tråkigt”, eftersom samhällsämnet innefattar problem 

och områden som är i ständig förändring. Det tillkommer hela tiden nya saker, och kanske är det 

just det som gör att samhällskunskapen kan bli lockande för elever. En strategi för lärarna blir, 

utifrån detta resonemang, att ständigt använda sig av nytt och fräscht material i sin undervisning. 

Hos lärarna finns till exempel jämförelser med ämnet historia, där det inte finns ett liknande behov 

av att ta fram aktuellt material. Samtidigt som ämnets förändrade karaktär upplevs som en 

möjlighet för lärarna i arbetet med att motivera eleverna, beskrivs också detta som ”... enormt 
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arbetssamt”. En av lärarna beskriver till och med att den ständiga uppdateringen av 

undervisningsmaterialet är så tidskrävande, att arbetet med att skapa motivation, försvåras. 

I intervjumaterialet framkom ganska snart ett tydligt och samstämmigt mönster, genom att 

lärarna framhävde vissa specifika motivationsfaktorer som särskilt viktiga. Dessa har abstraherats 

till ett antal ”strategier” och har betecknats med namnen ”att skapa och forma lärar-elevrelationer”, 

” att skapa meningsfullhet”, ”att skapa sammanhang” samt ”att finna beröringspunkter”. 

 

5.3 Identifierade motivationsstrategier 

 

5.3.1 Att skapa och forma lärar-elevrelationer 
  

Ett genomgående mönster i lärarnas svar är sättet att betona vikten av en god relation med sina 

elever för att kunna skapa motivation. Centralt för denna relation är att läraren är lyhörd, ser 

eleverna, tycker om dem och har en ambition att lära känna dem som individer. Läraren ska också 

visa tydligt intresse för elevernas bakgrund och intressen. Relationen bör även kännetecknas av en 

ömsesidig respekt och acceptans. Förmågan att skapa en gemensam plattform tillsammans med 

eleverna, där man tydligt visar engagemang och en vilja att skapa band till eleverna, är avgörande 

för om dessa ska utveckla en vilja och lust att lära. Relationen blir också en förutsättning för att 

lärarna ska få kunskap om elevernas intressen och om vad som är viktigt och angeläget för dem. 

Vidare, betonas av flera av lärarna hur viktigt det är med ett positivt bemötande gentemot 

eleverna. Att som lärare bemöta eleverna på ett glatt och trevligt sätt ”smittar av sig”, genom att 

lärarens positiva inställning överförs till eleverna och till inlärningssituationen. Vidare poängteras 

vikten av att skapa förutsättningar för ”... de goda mötena” och ...”det goda samtalet” som 

avgörande för hur relationen bibehålls till varje enskild elev, men också till en hel klass.   

Samtliga lärare påpekar dock att en god relation med eleverna inte handlar om att vara 

”kompis” eller släppa på regler och krav. Tvärtom är krav, struktur och gränser mycket viktiga 

ingredienser i den relation som lärarna beskriver. I den goda relationen bör läraren således också 

hålla en viss distans till eleverna, eftersom man som lärare och elev har olika roller. En av lärarna 

framhåller även det faktum att lärare har en mycket stor makt och betydelse i elevernas liv både på 

gott och ont. En elev är inte särskilt stor gentemot den makt en lärare besitter, menar läraren. 

Samtidigt kan det ibland vara så tragiskt att lärarna är den enda vuxenkontakten som en elev har, 

varför läraren får en än större roll när det gäller att etablera förtroende för vuxenvärlden. 
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5.3.2 Att skapa meningsfullhet 
  

Lärarna beskriver att ett problem med ämnet (men även med andra ämnen) är, att det kan vara 

svårt för eleverna att se någon mening med studierna och hur de själva kan ha användning av det 

de läser om i samhällskunskap. Två av lärarna pekar i detta sammanhang på det faktum att det 

finns ett inneboende organisatoriskt fel i skolväsendet, genom att alla elever tvingas att läsa 

samma saker. När det gäller exempelvis yrkeselever kan det vara svårt för dem att förstå varför de 

måste läsa samhällskunskap. Som en av lärarna uttrycker det: ”... vi behöver inte lära oss det här 

för vi ska ju liksom bara ut och spika...”. En annan lärare menar att det exempelvis i svenska är 

mer uppenbart varför man måste läsa detta ämne, eftersom de flesta elever inser att de behöver 

kunna läsa och skriva för att klara sig i samhället. Stödet från yrkeslärarna är i detta avseende 

oerhört viktigt, menar en av lärarna. Om yrkeslärarna är positivt inställda till kärnämnena, kan de 

plantera en inställning hos sina elever att de måste ha samhällskunskap för att klara sig utanför 

skolan, och då ”... går det mycket lättare”. 

En utmaning för lärarna när de ska skapa motivation att lära är, enligt dem själva alltså, att 

kunna ge ämnet legitimitet och förklara varför det är viktigt för eleverna med samhällskunskap. En 

gemensam strategi hos lärarna verkar vara att betona hur viktigt kunskaper i ämnet är för elevens 

framtida liv i samhället. En lärare menar att han på olika sätt försöker att ”... verkligen manifestera 

att det hör hemma i deras liv...”. Det är viktigt att man som lärare visar att det finns en mening 

med det man läser, att ”... det är viktigt för den enskilde” och att ”... det här är vardag och viktigt 

för mig...”. Centralt för lärarna blir alltså att hela tiden påvisa, att det finns en ”... nytta med att 

kunna samhällskunskap...” och att därmed erbjuda eleverna sådant, som ”...de kan känna att det 

här är faktiskt viktigt att veta...”. En annan lärare menar att hon alltid inleder en ny kurs med att 

diskutera om ”... varför alla måste läsa samhällskunskap” och ”... vad som är tanken bakom”.   

Utifrån detta resonemang arbetar lärarna med att hitta beröringspunkter, där eleverna kan se 

att samhällsämnet är direkt knutet till deras liv och verklighet. Samtliga lärare arbetar således 

mycket med medborgarkunskap i olika former. Eleverna måste ges förståelse för att ”... alla ska 

leva i samma samhälle, och varför det är viktigt att ha kunskaper om samhället och veta hur man 

påverkar... och hur jag kan styra mitt eget liv...”. En lärare påpekar att det inte finns någon som 

kan säga att samhällskunskap inte är viktigt, eftersom vi alla är en del av det, vare sig vi vill eller 

inte, och att det är det just som är ”... meningsfullheten med ämnet”.  

Två av lärarna arbetar exempelvis mycket med demokratifrågor i ett inledande skede för att 

”... få med dem på vagnen”. Lärarna menar att eleverna inom detta arbetsområde lättare kan se 

nyttan för sin egen skull. Ett annat exempel är att till en början lägga vikt vid elevernas rättigheter 
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och skyldigheter i samhället. När det gäller exempelvis yrkeselever arbetar lärarna mycket med 

arbetslivsfrågor, genom att visa på hur kunskaper i samhällskunskap är viktigt för deras framtida 

yrkesliv. Det kan då handla om att diskutera frågor såsom ”... om jag nu står där utan jobb...vad 

har jag för rättigheter då?” På så sätt ges de abstrakta resonemangen en direkt betydelse för 

individen, menar lärarna. Ett annat sätt att skapa mening för eleverna blir att föra in sådant i 

undervisningen som eleverna möter naturligt i sin vardag. Massmedia är exempel på ett område 

som flera av lärarna arbetar mycket med, just för att det där finns en uppenbar anknytning och 

påverkan på elevernas liv. Ett centralt inslag blir därmed också källkritiken, som används för att 

påvisa för eleverna att de måste stanna upp och tänka efter ”... vad det är för något som sköljer 

över oss”. Motivationsskapandet i detta avseende blir därmed att visa vikten av att kunna hantera 

ett enormt nyhetsflöde. 

  

5.3.3 Att skapa sammanhang  
  

Undervisningen i samhällsämnet är mycket bred och omfattande, varför eleverna ibland kan ha 

svårt att se ett sammanhang i de olika delar som behandlas. Att göra undervisningen begriplig och 

hanterbar för eleverna anses av lärarna därför som mycket viktigt. Det handlar om att ”... bryta 

ner” samhället i olika delar och sedan visa hur varje liten del kan fogas in i en helhet. Däri ingår 

skapandet av sammanhang för eleverna, genom att man som lärare på olika sätt måste förtydliga 

och illustrera för eleverna hur alla olika delar i samhället är knutna till varandra och att de 

tillsammans utgör en helhet. Det handlar om att ge eleverna förutsättningar att förstå ”... hur allting 

hänger ihop” och att samhällets olika delar ömsesidigt påverkar varandra. Ett exempel som ges är 

hur det kan räcka med att ”... titta ut genom fönstret och ställa frågan till eleverna hur det kommer 

sig, att vi har organiserat vårt samhället så, att vi inte behöver lägga fem kronor i en burk varje 

gång vi går över gatan...utan att vi har ett samhälle med en offentlig välfärd, som vi gemensamt 

betalar...” När eleverna ges möjlighet att fundera över olika typer av fenomen, och sedan steg för 

steg får införliva andra aspekter för att uppnå en förståelse, blir följden många gånger, som lärarna 

uttrycker det, så kallade ”aha-upplevelser”. Plötsligt får de en helt annan förståelse för saker och 

ting, vilket i sin tur skapar ett intresse och därmed motivation, enligt lärarna. Utmaningen är därför 

inte bara att skapa meningsfullhet, utan också ett sammanhang för eleverna.  

Uppfattningen om att undervisningen måste knytas till konkreta och fysiska platser, där 

eleverna får möta samhället, betonas på olika sätt av samtliga lärare. En av lärarna berättar att han 

tänkt ”... ge sig ut på stan” för att besöka olika platser i samhället och låta eleverna få ta del av 
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samhällets olika sociala grupper, rättsväsende och kommunala institutioner. På så sätt menar han 

att de olika delarna får en annan innebörd, genom att de relateras till varandra. Möjligheten att 

förlägga undervisningen till andra platser än just klassrummet beskrivs dock ofta som 

problematiskt av lärarna, framför allt på grund av en bristande flexibilitet i lektionsschemat.  

Ytterligare ett exempel på hur man bör arbeta för att skapa sammanhang är, enligt flera av 

lärarna, att konkretisera sina abstrakta resonemang inför eleverna. Något så abstrakt som 

kommuner kan sättas i ett sammanhang genom att man exempelvis visar på hur eleverna dagligen 

kommer i kontakt med kommunens olika delar då de åker buss, äter skolmat eller besöker 

fritidsgården. 

Av stor vikt för skapandet av sammanhang är också att lära eleverna att förstå sin egen roll i 

samhället som ”... medborgare i landet Sverige och i EU och i världen...”. Det handlar då om att 

skapa en diskussion om hur sådant som sker i världen påverkar den enskilde individen och på 

vilket sätt man själv kan påverka samhället. Att hjälpa eleverna att placera sig själv i samhället, 

och att se sin roll och funktion, blir avgörande för upplevelsen av sammanhang. Eleven måste, som 

en lärare säger, ”... förstå att de ingår i grupper och andra sammanhang...” och att ”... det ju inte är 

en slump att vi handlar som vi gör...”. Aspekter av vad det innebär att tillhöra en viss grupp i 

samhället måste lyftas fram, exempelvis klass- och könsskillnader.  

På det hela taget handlar det således om att för eleverna åskådliggöra det växelspel som sker 

mellan individ och samhälle, för att på så sätt möjliggöra en förståelse för den enskilde invidens 

liv i samhället. Som läraren påpekar så ”... handlar ju samhällskunskapen om individen i 

strukturen, och den handlar om strukturen i individen”. Att skapa förutsättningar för eleverna att 

uppleva sammanhang är också ett sätt att ”... få dem att få tilltro till sig själva och sin omvärld, och 

känna att man har en möjlighet att påverka som en ung person i det sammanhang man ingår i...” 

och att ”… jag kan påverka mitt liv och min omgivning och det spelar roll vad jag tycker”. Detta 

är oerhört viktigt, eftersom det annars finns en risk för att eleven upplever hopplöshet och 

meningslöshet, vilket på intet sätt gynnar motivationen att lära.  

För att kunna begripliggöra abstrakta delar av samhället och få eleven att se innehållet som 

meningsfullt, måste man enligt lärarna börja i det som ligger eleven nära. Därmed kommer vi till 

nästa strategi, nämligen att utgå från elevernas verklighet och livsvärld.  
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5.3.4 Att finna beröringspunkter 
  

För att underlätta att eleverna upplever meningsfullhet likväl som sammanhang, bör man enligt 

lärarna starta i det som ligger eleverna närmast. En av lärarna uttrycker det som att det handlar om 

att ”... fånga elevernas livsvärld”, vilket innebär att man arbetar för att hitta sådana frågor som är 

viktiga för eleverna, och att man sedan gör dessa till utgångspunkt för undervisningen. De frågor 

som tas upp bör därmed relatera till ”... deras sätt att se på samhället” liksom deras ”... erfarenheter 

av samhället”. Därmed blir det inte, som en av lärare säger, ”... utanpålagt...” utan ”... elevens egen 

kunskap...” och därmed också ett ”...erkännande av den livsvärld som eleverna själva lever i”.  

När man som lärare lyckas hitta sådana typer av frågor, underlättas skapandet av 

engagemang och därmed motivation hos eleverna, menar lärarna. Att arbeta med frågor som berör 

eleverna innebär inte att man som lärare går utanför ramen för kursplanen, utan bara att man 

angriper ämnena på ett annat sätt. En av lärarna menar att det framför allt handlar om hur man 

presenterar innehållet för eleverna, genom att man börjar på den nivå där eleven befinner sig och 

inte på en strukturell och abstrakt nivå utan beröringspunkter för eleverna. Man får helt enkelt ”... 

börja på en begriplig nivå... där de står...och sen kan man nysta och ta dem så långt som helst...”. 

Det kan till exempel handla om hur man angriper och presenterar området statsskick för eleverna. 

En lärare menar att hon aldrig skulle börja med att tvinga dem ”... rabbla en massa utskott 

utantill...”, utan att hon istället närmar sig frågan genom att tala om påverkan och möjligheter att 

förändra samhället. Hon berättar att hon nyligen låtit sina elever utforma riksdagsmotioner över 

saker de vill förändra, och att de genom att exempelvis argumentera för gratis bindor eller bättre 

tågtrafik, går från något konkret och angeläget till hur själva beslutsprocessen faktiskt går till. 

Genom att utgå från något som berör och engagerar dem, får man dem ofta motiverade, menar 

hon.  

Att ständigt arbeta för att ”... dra skolan utanför väggarna” blir ett sätt att föra in verkligheten 

in i diskussionerna i skolan och på så sätt få med sig eleverna. Lärarna använder sig exempelvis 

mycket av berättelser ur verkliga livet som på olika sätt direkt eller indirekt har med elevernas 

egna liv att göra. På så sätt kan man ”... väcka intresse och känslor...”, som man sedan kan bygga 

vidare på. En lärare menar att hon, genom sin tidigare arbetslivserfarenhet, har en fördel, genom 

att hon har samlat på sig kunskaper och berättelser, som hon kan använda för att ”... jämföra och 

berätta om livet utanför...” och ”... fängsla dem”. Samhällsämnet har enligt en av lärarna fördel 

gentemot exempelvis historieämnet, genom att det är enklare att väcka engagemang och känslor, 

eftersom man som lärare tydligare kan relatera det till dem på olika sätt.   
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 6. ANALYS 
 
Med lärarnas sätt att värdera och framhålla ”den goda motivationen” som eftersträvansvärd, där 

eleven styrs av eget intresse och vilja, följer också, som vi har sett, strategier, som syftar till att 

väcka, skapa och upprätthålla dessa faktorer hos eleverna. Strategierna upplevs av lärarna som 

framgångsrika och motivationshöjande, eftersom de underlättar för eleverna att ingå i sådana 

sammanhang som de finner intressanta och som de därmed själva vill medverka i. För att uppnå en 

djupare förståelse för strategiernas värde och funktion, bör lärarnas strategier också placeras i ett 

större teoretiskt sammanhang. På så sätt blir det möjligt att identifiera och begripliggöra de 

mekanismer och processer, som styr och möjliggör ett framgångsrikt arbete med att motivera 

elever, liksom att synliggöra de förhållningssätt och värderingar som lärarnas strategier ger uttryck 

för.  

Analysen kommer att struktureras i enligt med de grundläggande, psykologiska mänskliga 

behoven, som Self-determination Theory framhåller som utgångspunkt för allt motivationsarbete. 

Lärarnas strategier kommer därmed att analyseras utifrån sättet de förhåller sig till dessa behov hos 

eleverna, och hur detta i sin tur påverkar elevernas självstyrning och internalisering av 

omgivningens värden och beteenden.  

 

6.1 Upplevelsen av tillhörighet 
 

Relationen mellan lärare och elev är givetvis oerhört betydelsefull av en rad olika anledningar. När 

det gäller att motivera elever till att lära får dock relationen en mycket specifik betydelse, genom 

att det sätt på vilket eleven upplever relationen till sin lärare påverkar i vilken grad han/hon själv 

kommer att vilja tas sig an och därmed internalisera lärarens beteenden och värden. Med andra ord 

blir kvaliteten på relationen lärare- elev direkt avgörande för kvaliteten på elevens internalisering. 

Den goda relationen, som lärarna beskriver, bör i detta sammanhang således betraktas som 

en grundläggande förutsättning, för att kunna skapa motivation och en plattform utifrån vilken allt 

motivationsarbete måste ta sin början. Relationen genomsyras av ett erkännande av eleven som en 

unik individ med en specifik bakgrund och situation. Lärarens relation till eleven måste därmed 

präglas av en stark ambition att möta eleven med ett genuint intresse, förståelse, ödmjukhet och 

respekt. Att skapa ”positiva möten” och det ”goda samtalet” blir i detta sammanhang viktiga 

verktyg för att upprätthålla och ge näring åt relationen. 
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Lärarnas upplevelse av relationens centrala betydelse för motivationsskapande finner därmed 

ett tydligt stöd i Self-determination Theory. Om eleven upplever tillhörighet till och förtroende för 

sin omgivning, i detta fall främst till sin lärare, blir steget till att också internalisera de värden som 

dessa förespråkar betydligt mindre. Den goda relationen blir därmed inte enbart ett mål i sig utan 

lägger också grunden för elevens självbestämmande, eftersom tilliten till omgivningen gör, att det 

i slutändan blir elevens egna val som styr dem till att anta vissa aktiviteter och beteenden. Att låta 

arbetet med att skapa goda relationer till eleverna bli ett övergripande förhållningssätt hos lärare, 

bör därför sammanfattningsvis betraktas som en strategi, som medför ökade chanser till 

internalisering, självstyre och inre motivation. 

 

6.2 Upplevelsen av autonomi 
 

Behovet av autonomi handlar, som tidigare nämnts, om att människor vill uppleva, att de själva 

bestämmer över sin tillvaro och att deras handlingar och beteenden på så sätt är knutet till deras 

intressen, viljor och önskningar. Endast när dessa behov är uppfyllda blir beteendet självstyrt. 

(Reeve 2005). Lärarna vittnar dock om att det i skolans värld många gånger är svårt för eleverna 

att se hur det de läser har någon väsentlig betydelse för deras egna liv. Konsekvensen kan då bli en 

bristande motivation, eftersom valet att ta sig an uppgifter härstammar från krav utifrån och inte 

för att man själv har viljan eller intresset att anta dessa uppgifter.  

Det är mot bakgrund av detta som lärarna anser, att de måste erbjuda eleverna möjligheten 

att se en mening med arbetet i skolan. Lärarnas strategi att skapa meningsfullhet för eleverna yttrar 

sig i hur lärarna försöker legitimera samhällsundervisningen, genom att lyfta fram värdet av 

undervisningen för elevernas egna liv. Den forskning som bedrivits angående användningen av 

verbala rationella förklaringar i motivationsarbetet kan i detta avseende ge en ökad förståelse för 

hur lärarnas strategi, att visa på meningen med ämnet samhällskunskap, främjar internalisering och 

självbestämmande. 

Genom att lärarna försöker framhålla samhällsämnet som att vara av avgörande betydelse för 

elevens framtida liv i samhället, får ämnet en helt annan innebörd för eleverna. Lärarnas rationella 

förklaringar till varför eleverna bör tar sig an studier i ämnet, knyts på olika sätt till den roll som 

samhällskunskapen kan komma att spela i elevernas vardag, genom att lärarna tar upp sådana 

frågor som eleverna har en direkt användning av att känna till. Kunskap om samhället beskrivs 

således som en förutsättning för att eleverna ska kunna förverkliga de intressen och mål som de 

själva har med sina liv. Studier i samhällskunskap betraktas då förmodligen mindre som en 
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isolerad och ointressant aktivitet för eleverna. Identifieringserfarenheten sker därmed genom att 

lärarnas förklaringar till varför samhällskunskap är viktigt omvandlas till elevens egna 

förklaringar, eftersom eleven betraktar dem som betydelsefulla och relevanta för sin egen skull. 

Den externa styrningen av elevens motivation blir genom denna process till en inre styrning, där 

eleven själv väljer att agera i enlighet med omgivningen, eftersom förklaringarna till att anstränga 

sig nu ligger i linje med elevens eget intresse. 

Den rationella förklaringen är dock enligt forskning inte god nog för att eleven ska uppleva 

ett genuint självbestämmande. Förklaringen måste ges i en icke-kontrollerande miljö som stödjer 

elevens självbestämmande (Reeve et al. 2002). Lärarnas strategier belyser på flera sätt hur dessa 

gör den enskilde eleven, liksom eleverna som grupp eller klass, till utgångspunkt för 

undervisningen. Arbetet med att finna beröringspunkter till eleverna bygger på tanken, att 

elevernas motivation att lära underlättas, om de upplever att samhällsämnet berör dem. Det blir på 

så sätt elevernas erfarenheter och deras ”livsvärld” som strukturerar undervisningen, och inte en av 

omgivningen på förhand utsatt agenda. Användandet av elevernas egna frågor och upplevda 

problem förmedlar samtidigt ett viktigt erkännande av elevernas intressen, och sänder därmed en 

signal om att eleverna styr över sina handlingar och beteenden. 

Vidare delar lärarna en tydlig uppfattning om att samhällsämnet som sådant innehåller en rad 

positiva förutsättningar för att kunna skapa intresse, hitta beröringspunkter och knyta an till 

elevernas verklighet. Det sätt på vilket lärarna utnyttjar samhällsämnets aktualitet, bredd och 

förändring är tydliga exempel på, hur lärarna arbetar på ett icke-kontrollerande sätt och hur de 

därigenom stödjer elevens självstyrning. Ämnets bredd möjliggör en stor flexibilitet vad gäller val 

av arbetsområden. Detta ser lärarna som en stor fördel, då det är möjligt att införliva sådant som 

eleverna själva har ett intresse och behov av att veta. Genom ämnets aktualitet och samhällsfrågors 

mediebevakning kan lärarna på ett mycket fördelaktigt sätt bygga vidare på sådant, som eleverna 

tagit till sig via olika typer av medier och på så sätt utgå från elevernas egna erfarenheter och 

kunskaper. Slutligen blir lärarnas sätt att fånga upp samhällsfrågornas ständiga förändring, genom 

nytt och uppdaterat material, ett sätt att förmedla att undervisningen inte bara är spännande, utan 

att den faktiskt också speglar den värld som eleverna lever i idag. Gemensamt för dessa ”redskap” 

är ett förhållningssätt som präglas av anpassning efter eleverna, genom att lärarna på olika sätt 

angriper och presenterar ämnesområden utifrån elevernas verklighet. Framför allt förmedlas 

genom detta förhållningssätt också att eleverna själva har en rad valmöjligheter, och att de kan 

påverka sitt lärande.  

I ljuset av de teoretiska resonemangen om att individen bör ges en rationell förklaring till 

varför studierna har ett värde, och att detta ska ske inom ramen för en miljö som stödjer individens 
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självbestämmande, kan ovanstående strategier hos lärarna alltså mycket väl vara framgångsrika 

sätt att främja elevens internalisering och därmed självstyrning. 

 

6.3 Upplevelsen av kompetens 
 

Lärarnas strategier bör också tolkas utifrån i vilken grad dessa stödjer elevens upplevelse av att 

vara kompetent. Centralt för den som vill stödja en individs kompetens är, som tidigare nämnts, att 

erbjuda optimala utmaningar, där individens kunskaper är i balans med utmaningen Detta 

inbegriper och förutsätter då givetvis också att individen upplever känslor av hanterbarhet och 

begriplighet (Reeve 2005). 

Lärarnas strategier kan sägas främja elevernas upplevelse av att vara kompetenta i den 

meningen, att dessa grundar sig ett förhållningssätt som fokuserar på att lyfta fram individen i 

strukturen. Upplevelsen av sammanhang, och därmed en förståelse för hur samhällets olika delar 

kan relateras till varandra, gör verkligheten mer begriplig och hanterbar för eleverna. Arbetet med 

att få eleverna att se sin roll och funktion i samhället genom att framhäva elevens möjligheter att 

påverka, ger dessutom tydligt uttryck för ett synsätt, där eleven ges makt och kontroll över sitt eget 

liv. Istället för att kontrollera eleven medför detta synsätt, att eleven frigörs och 

kompetensförklaras. Informationen om att eleven har en roll att spela och en möjlighet att påverka, 

handlar precis som en av lärarna säger, om att eleverna ska ges tilltro till sig själva och sin 

omvärld.  

Av detta resonemang följer också, som tidigare nämnts, att lärarna försöker skapa motivation 

genom att utgå från det som ligger eleven nära och som eleven redan känner till. Genom att gå från 

det kända till det okända ges eleverna möjlighet att använda sig av sina kunskaper, och därmed 

ökar förmodligen också elevens upplevelse av hanterbarhet och kompetens.  

Lärarnas strategi att skapa sammanhang för eleverna kan, utifrån Self-determination theory, 

därmed ges förståelse utifrån den makt och kompetens som den tillskriver och förmedlar till 

eleverna. Detta bör således också främja elevens vilja till internalisering och därmed också elevens 

inre motivation. 
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7. DISKUSSION 
 

Genom studien har lärarnas kunskaper och erfarenheter kring motivationsarbete lyfts fram och 

konkretiserats. Förutom att dessa kunskaper i sig är av stor relevans för alla verksamma lärare, har 

det teoretiska ramverket för studien också bidragit till att synliggöra de processer som ligger 

bakom en framgångsrik motivationsstrategi, detta genom att Self-determination Theory poängterar 

betydelsen av människans behov av autonomi, tillhörighet och kompetens. Förståelsen för hur 

samspelet mellan lärare och elev påverkar individens behov, liksom vetskapen om att allt faktiskt 

bottnar i betydelsen av ett självvalt och självstyrt beteende hos eleven, skapar avsevärt bättre 

förutsättningar för lärare att främja elevers inre motivation. 

De teoretiska tankegångarna inom Self-determination Theory ger inte bara uttryck för 

självstyrningens betydelse, utan handlar ytterst om en specifik elev– och människosyn. Märkbart i 

detta sammanhang är hur denna framkallar en tydlig syn på motivation, som att inte enbart vara 

avhängig individen själv utan i allra högsta grad omgivningen. Elevens motivation betraktas inte 

som ett individuellt problem utan som situationsbetingat, och därmed har omgivningen (lärarna) 

ett stort ansvar när det gäller anpassning av undervisningen. 

Anpassningens betydelse för elevmotivation har genom studien tydligt kommit till uttryck på 

en rad olika sätt. Lärarna måste tydliggöra nyttan och meningen med samhällskunskap utifrån den 

betydelse denna kan ha för elevernas eget liv. Lärarnas motivationsarbete kommer därför i hög 

grad gå ut på att förmedla, att studierna i samhällskunskap inte bör ses som ett hinder att ta sig 

över, utan snarare en bro över till det liv man en gång ska leva.  

 Sättet att göra detta har visat sig vara att arbeta med eleven som utgångspunkt genom att 

stärka och tillgodose elevernas grundläggande psykologiska behov. Vad detta tydligt implicerar är, 

att anpassning kräver flexibilitet, frihet och minskad kontroll. Det handlar därmed inte om att få 

eleverna att passa in i en mall, utan att skapa en mall utifrån eleverna. Endast så kan elevernas 

egen livsvärld erkännas och motivationsarbetet ta sin början. Att låta eleven få uppleva sig som 

självstyrande och kompetent i en icke-kontrollerande miljö kan på så sätt bli nyckeln till elevens 

inre motivation. En förutsättning för ett effektivt motivationsarbete blir utifrån detta synsätt därför 

goda relationer mellan lärare och elever, vilket möjliggör en god kännedom om elevernas 

intressen, erfarenheter, studieuppfattningar, framtidsdrömmar och inte minst, elevernas egna 

självuppfattningar.  

Lärarnas sätt att betona anpassning efter elevernas intressen och erfarenheter, föranleder 

dock en diskussion om huruvida vissa arbetsområden, som av eleverna och ibland även av lärarna 

kanske uppfattas som mindre intressanta eller mindre engagerande, riskerar att utelämnas. 
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Arbetsområden såsom statsskick och ekonomi, uppfattas ofta som ”tunga” områden av både lärare 

och elever, varför det givetvis finns en risk för att dessa områden behandlas i mindre utsträckning 

än de borde, om elevernas intressen tillåts styra undervisningen. Lärarna framhåller dock att 

anpassningen till elevernas livsvärld inte betyder detsamma som att gå utanför kursplanens ramar. 

Av lärarnas ambition att döma bör detta förhållningssätt istället betraktas som ett verktyg, genom 

vilket det blir möjligt att successivt införliva annars mycket abstrakta resonemang i elevernas egen 

verklighet. Användandet av elevernas erfarenheter och intressen genom att exempelvis ta hjälp av 

dagsaktuella händelser handlar därmed inte om att helt låta eleverna styra innehållet i 

undervisningen, utan om att väcka intresse och finna möjliga inkörsportar till utvecklandet av de 

kunskaper och förhållningssätt som den nationella kursplanen föreskriver. Att finna en balans 

mellan elevernas livsvärld och kursplanens föreskrifter kräver dock givetvis en stor didaktisk 

kompetens och medvetenhet.  

Av lärarnas uttalade strategier att döma finns det en stor medvetenhet kring vad som skapar 

motivation att lära hos elever. Studien ger dock ett flertal möjliga uppslag till framtida studier. Det 

vore exempelvis intressant att undersöka huruvida lärarnas upplevelse av motivationsarbete också 

är densamma som elevernas. Vidare återstår det att undersöka huruvida lärarnas kunskaper kring 

motivation verkligen tillämpas kontinuerligt i undervisningen, och vilka yttre organisatoriska 

ramar som i så fall krävs för att strategier som dessa ska bli en naturlig och prioriterad del av 

lärarnas arbete. 
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BILAGA 1 

Intervjumall 
  

1. Kön, ålder, år i yrket 

2. Vilka andra ämnen än samhällskunskap undervisar du i? 

3. Vad fick dig att bli just samhällskunskapslärare? 

4. När och hur anser du att lärande sker? 

5. Beskriv vad begreppet motivation innebär för dig? (Vad kännetecknar en motiverad 

respektive en omotiverad person?) 

6. Hur ser du på sambandet mellan elevmotivation och inlärning? 

7. Beskriv vilka faktorer i ditt arbete som är viktiga för att kunna skapa motivation att lära hos 

elever! 

8. Beskriv vilka faktorer du anser kan förhindra/försvåra detta arbete! 

9. Hur kan man som lärare påverka elevers inställning till ämnet samhällskunskap? 

10. Beskriv hur du arbetar för att förankra samhällskunskapsämnet hos dina elever! 

(Introduktion, innehåll, metoder etc) 

11. Vilka för- och nackdelar anser du att samhällskunskapsämnet i sig har när det gäller 

möjligheten att motivera elever? 
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