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Det övergripande syftet med denna studie är att belysa hur lärandeprocessen med fokus på mo-

tivationsarbetet i grundskolans tidigare år kan se ut men också försöka ge en bild av hur peda-

goger kan motivera elever till fortsatt lärande.  

Denna studie bygger på en litteraturdel samt en kvalitativ studie i form av sammanlagt tolv se-

mistrukturerade intervjuer fördelat på sex elever och sex pedagoger. 

Resultatet av intervjuerna från pedagogernas sida visar att relationen mellan pedagog och elev 

är en viktig del i att motivation ska uppstå och växa fram.  

Resultatet av intervjuerna från eleverna tyder på att ett lärande som tar sin utgångspunkt i en 

undervisning som stimulerar flera sinnen gynnar motivationen. 
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1. INLEDNING 

 

När vi går tillbaka och reflekterar över vår egen skoltid, minns vi dels vad som gjorde att vi 

lärde med ett leende på läpparna. Vi kommer också ihåg de fall då skolarbetet kändes tråkigt 

och meningslöst. Att kunna motivera sina elever till lärande är oerhört viktigt i rollen som 

pedagog. Under våra perioder av verksamhetsförlagd utbildning har vi dock fått uppfattningen 

att det finns skillnader i hur stor grad man prioriterar och uppmärksammar motivationsarbetet. 

Motivation har setts som en egenskap som eleven antingen besitter eller saknar. Vi har upp-

levt att denna viktiga del i lärandet inte alltid är given i lärandesituationen.  

Intresset för att skriva om motivation har väckts av ovan nämnda tankar alltså egna erfarenhe-

ter som elev, men också som blivande pedagoger när vi varit ute i skolans verksamhet. När vi 

kommer ut som pedagoger i skolans verksamhet kommer vi att möta elever som är mer eller 

mindre motiverade. Vi ser motivationsarbetet som en viktig nyckel i lärandeprocessen. Vi har 

därför valt att ägna oss åt ämnet motivation i vårt examensarbete. Arbetet i sin helhet grundar 

sig på litteratur som behandlar ämnet motivation samt intervjuer från både lärare och elever. 

Studien är fokuserad på motivation i skolans tidigare år. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Motivation definieras gärna som det som förorsakar aktivitet hos individen, det som  

håller aktiviteten igång och ger den mål och mening. Motivation är därför mycket 

central för förståelsen av mänskligt beteende (Imsen 2006:457). 

 

Motivation är processen som håller aktiviteten igång och är därför mycket eftersträvansvärd. 

Gunn Imsen (2006) framhåller motivationsarbetet i all pedagogisk verksamhet. I Skolverkets 

rapport Lusten att lära- med fokus på matematik påpekas att motivation till att lära sig är som 

starkast hos eleven under de första skolåren, därefter när de når högre årskurser, blir den hos 

vissa elever sämre eller försvinnande liten. Det är därför relevant att undersöka närmare hur vi 

kan få våra elever att bibehålla motivationen för ett fortsatt lärande. 

 

I skollagen 4 kap. Grundskolan, 1§, står det klart och tydligt att den utbildning som grundsko-

lan står för syftar till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter som krävs för att delta i 

samhällslivet. Den ska dessutom ligga till grund för fortsatt utbildning. Fortsatt lärande och 
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utbildning har idag givit oss det välfärdsamhälle vi lever i. Skolan har som självklar uppgift 

att främja lärande och där har givetvis motivationsarbetet en central roll. Begreppet motiva-

tion finns inte omnämnt i Läroplanen för obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), men däremot 

olika faktorer som spelar in för motivationsskapandet. Det står tydligt att skolans uppgift är att 

sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära. Pedagogen ska ”stärka elevens 

vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan” (Lpo94:12). Det är viktigt att varje elev 

får upptäcka att de ständigt utvecklas och växer med sina uppgifter. Vidare beskrivs att peda-

gogen ska organisera sin undervisning så att den utgår ifrån elevers olika förutsättningar. Det 

påpekas särkilt att en variationsrik undervisning, där flera sinnen blir aktiverade, stimulerar 

eleven att använda hela sin kapacitet. Skolan ska också sträva mot att varje elev tar ansvar för 

sitt eget lärande och så småningom kommer underfund med hur de lär sig på bästa sätt.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syfte:  

Vårt övergripande syfte med detta arbete är att bidra med fördjupad kunskap om lärandepro-

cessen gällande motivationsarbetet i grundskolans tidigare år. Vi vill beskriva sex pedagoger 

samt sex tolvåringars syn på motivation i skolans verksamhet. 

 

Frågeställning:    

 Hur  kan pedagoger motivera elever till lärande?  

 Vad lägger pedagoger fokus på när det gäller motivationsarbete i skolan och vad är  

betydelsefullt enligt elever? 
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1.3. Begreppsbestämning 

 

Enligt nationalencyklopedin är motivation ”de faktorer hos individen som väcker, formar och 

riktar beteendet mot olika mål” (www.ne.se). 

För att ge en heltäckande bild av begreppet motivation vill vi visa på några definitioner som 

finns utifrån den litteratur vi valt ut för vårt arbete. 

  

 

1.3.1 Motivation 

 

Håkan Jenner (2004) skriver i sin bok Motivation och motivationsarbete i skola och behand-

ling att ordet ”motivation” kommer från latinets ”movere” som betyder ”att röra sig”. Jenner 

menar att motivation enligt forskningen handlar om vad som får människor att röra sig.  

 

Mikael Lundgren & Kent Lökholms (2006) definition av motivation i boken Motivationshö-

jande samtal i skolan handlar om de inre processer människan har som aktiverar, guidar och 

bibehåller olika typer av beteenden. De illustrerar sin definition med hjälp av vad som får en 

bil att färdas framåt. En startnyckel krävs för att ”aktivera” och starta bilfärden. Därefter an-

vänds ratten för att ”guida” det vill säga styra bilen i önskad riktning. Till sist måste  gaspeda-

len vara nertryckt för att ”bibehålla” farten.  

 

Gunn Imsen (2006) förklarar i sin bok Elevens värld att motivation handlar om hur känslor, 

tankar och förnuft flätas ihop och ger färg och glöd åt de handlingar vi utför. Det ligger käns-

lor och förväntningar inför en aktivitet, vilka följer med när vi utför aktiviteten vilket lägger 

sig som en slöja runt minnet av handlingen. Motivation är det som orsakar aktivitet hos indi-

viden, det som håller denna aktivitet vid liv och det som ger den mål och mening. 

 

Christer Stensmo (2000) beskriver i Ledarstilar i klassrummet om motivation som en process, 

vilken sätter oss i rörelse mot ett bestämt mål: 

 

Dessa mål kan vara 1) att uppnå något, 2) att undvika något. Målen kan finnas inom 

människan i form av behov som ska tillfredställas eller resurser som kan utvecklas. 

Målen kan också finnas utanför människan i form av vinster och belöningar som kan 

uppnås eller kostnader och straff som kan undvikas  (Stensmo 2000:10). 

http://(www.ne.se)/
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Per Revstedt (1995) definierar begreppet motivation i boken Motivationsarbete genom att 

förklara att människan i grund och botten är en social, målinriktad och konstruktiv varelse 

som strävar efter ett liv av meningsfullhet och självförverkligande. Alla har en inneboende 

motivation. Motivationen kan dock vara vilande hos vissa individer, beroende på sociala om-

ständigheter. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att motivation är ett synnerligen komplext och flerdi-

mensionellt begrepp.  
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2. LITTERATURANKNYTNING 

 

Pedagoger är i stor utsträckning influerade av olika motivationstorier och det är utifrån dessa 

deras syn på eleverna formas. Här nedan följer olika teorier som presenterar olika syn på 

människan och motivationen. 

 

2.1 Motivationsteorier 

 

De flesta teorier om motivation har sina rötter i principen om hedonism. Denna prin-

cip går ut på att människan i allt hon gör strävar efter njutning och välbefinnande 

och försöker undvika smärta (Jenner 2004:38). 

 

Enligt Imsen (2006) är principen om att människan söker lust och försöker undvika smärta ett 

viktigt element i alla motivationsteorier. Denna hedonistiska princip har också kallats för 

”morotsprincipen” och kan efterliknas då en kanin springer med ett långt spö som är fastsatt 

på ryggen. Längst ut på spöet hänger en morot som kaninen inte kan få tag på eftersom den är 

för långt bort. Kaninen vill gärna ha moroten precis som människan försöker sträva efter njut-

ning och undvika smärta i allt hon gör. Precis som det är smärta för kaninen att inte få tag på 

moroten som den gärna vill ha, kan det vara samma sak för oss människor när vi inte uppnår 

de mål vi vill uppnå. Vi upplever exempelvis besvikelse, sorg, vrede, irritation eller uppgi-

venhet. 

 

Hedonismen som kommer från antiken ligger som tidigare nämnts till grund för många av 

dagens teorier som kommer tas upp i detta kapitel.  

 

 

2.1.1 Det inlärningspsykologiska perspektivet 

 

Enligt behaviorismen och psykologen John B. Watson är människan passiv och styrs av mil-

jön (Hwang & Nilsson 2006). Behavioristerna försöker förklara olika orsaker till vissa bete-

enden samt hur miljön påverkar beteendet. Teorin koncentrerar sig för det mesta på relationen 

mellan stimuli och respons där vissa responser är medfödda och andra inlärda. Enligt behavio-

rismen lär sig människan saker dagligen utan att reflektera över det. Detta lärande är ofrivil-
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ligt och utifrån detta reagerar vi förutsägbart på vår omvärld genom våra tidigare erfarenheter. 

Detta leder till att ett reaktionsmönster skapas som betyder att man handlar på ett speciellt sätt 

bara för att man har handlat så innan (Hwang & Nilsson 2006). 

 

Klassisk betingning 

Klassisk betingning handlar om att man stimulerar ett beteende hos en människa så att hon lär 

sig att koppla ihop ett stimulus med ett annat (Hwang & Nilsson 2006).  På så sätt får man ett 

önskat beteende. Klassisk betingning är en process där: 

 

(…) ett neutralt stimuli blir kapabelt att väcka responser på grund av en ny associa-

tion med ett stimulus som genom en naturlig reaktion producerar samma respons 

(Lundgren & Lökholm 2006:26). 

 

Utifrån skolsammanhang kan klassisk betingning kopplas till elever som blivit utsatta för svå-

ra uppgifter i något ämne eller att pedagogen kränkt dem. Eleverna kan därefter utveckla en 

ångest inför skolan och dess miljö. Varje gång de hör eller ser något som har med skolan att 

göra kan de känna sig illa till mods, då de har stött på negativa händelser i skolans värld. Ele-

verna som utvecklar en ångest känner inte tillit till sin egen förmåga och kan inte prestera. 

Dessutom känner eleverna ingen trygghet eftersom de ”vuxna”, i detta fall pedagogen, har 

svikit. Motivationen blir då lidande eftersom den inte kan utvecklas då eleven förknippar sko-

lan med svåra uppgifter och lärare som kränker. 

 

Instrumentell betingning 

Instrumentell betingning handlar om processen som sker efter man har utfört en handling. 

Frederic Skinner, vilken var en framstående psykolog inom inlärningspsykologin,  menade att 

beteenden för med sig olika konsekvenser det vill säga att ett visst beteende leder till en viss 

respons eller feedback på beteendet (Hwang & Nilsson 2006). Om en elev är framåt och am-

bitiös bekräftas detta beteende förr eller senare av pedagogen, vilken ger tillbaka en positiv 

förstärkning. På så sätt ökar också elevens motivation inför skolan och specifika ämnen när 

eleven förstår att beteendet leder till något bra.   

  

Belöningar och straff är centrala delar inom behaviorismen. Det är dessa faktorer som får in-

dividen att bli engagerad och handla, men dessa kan även leda till att man i vissa situationer 

inte handlar över huvudtaget (Imsen 2006). Om ett barn hela tiden får belöningar för ett visst 
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beteende kommer detta beteende att fortlöpa så länge belöningarna upprepas. Dessa belöning-

ar kan vara olika då de kan vara att barnet får ett pris, pengar eller beröm. I skolan påverkar 

betygen ganska mycket elevernas motivation då detta är en form av belöning. Gör man bra 

ifrån sig så får man bra betyg vilket driver en till att fortsätta prestera mer. Blir man bestraffad 

för ett visst beteende så vet man till nästa gång att man inte ska göra på det sättet och detta 

kan leda till att motivationen släcks.  

 

 

2.1.2 Den humanistiska motivationsteorin 

 

Enligt Lundgren & Lökholm (2006) ser den humanistiska motivationsteorin människan som 

självförverkligande dvs. att varje person strävar efter att tillfredsställa sina behov. Teorin fo-

kuserar också på det friska hos människan. För att utvecklas ska man koncentrera sig på det 

som hos människan fungerar. Vidare är det ingen annan än människan själv som är expert på 

sitt egna liv utan människan är fri att göra sina egna val (Lundgren & Lökholm 2006). Imsen 

(2006) diskuterar däremot att människan utifrån denna teori i grunden är en självständig och 

ansvarstagande varelse som söker frihet. Hon är redo att prestera och att vara till hjälp för 

andra.  

 

Människans motivation grundar sig enligt humanismen i medfödda eller inlärda behov som 

handlar om allt från att tillfredställa hunger till att leva ett socialt liv.    

 

 

Abraham Maslows behovstrappa 

Abraham Maslow som enligt Imsen (2006) är en av de främsta teoretikerna inom humanismen 

är känd för sin behovstrappa. I den tar Maslow avstånd från behavioristiska slag inom psyko-

login som försöker förklara människan utifrån enskilda behov. Med andra ord fokuserar Mas-

low på behoven hos hela människan. Maslow tar upp fem grundläggande behov hos männi-

skan, som han menar utgör grunden för motivationsarbetet. Vidare menar Maslow att efter-

som dessa fem behov samspelar med varandra kan de inte ses var för sig, utan måste ses i ett 

sammanhang (Imsen 2006). 

 

Maslow har delat in behoven i en pyramid och kan delas in i två huvudgrupper som kallas 

”bristbehov” och ”växtbehov”. De primära ”bristbehoven” som exempelvis hunger och sömn 
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måste tillfredställas eftersom dessa är nödvändiga för vår överlevnad. De mer sociala och de 

humanistiska behoven är så kallade ”växtbehov” som handlar om att umgås med andra, bli 

accepterad av omvärlden och så vidare. Han anser också att vissa behov är mer fundamentala 

än andra och att dessa till viss grad måste tillfredställdas om de övriga ska också bli tillfred-

ställda (Imsen 2006).  

 

1. Det första behovet i Maslows behovstrappa är de fysiologiska behoven som måste 

vara tillfredställda för att människan ska överleva och upprätthålla sitt liv (Imsen 

2006). Behov som hunger och törst måste vara tillfredställda hos en elev för att denne 

ska ha motivation att exempelvis arbeta med historia. Om inte behoven är tillfredställ-

da kan eleven bli mer fokuserad på mat än historieämnet. 

2. Det andra behovet är trygghetsbehovet dvs. att man har struktur på sin vardag och om-

givning. Genom att känna stabilitet, beskydd, beroende och säkerhet kommer man bli 

fri från rädsla, oro eller ångest. Om man som elev upplever ångest i skolan ska man 

snabbt bli kvitt denna istället för att fokusera på annat som att skaffa kompisar. Ånges-

ten kommer alltid att finnas där om man inte tar itu med det och därför är det också 

viktigt att skolan arbetar mycket med trygghet. 

3. Det tredje behovet handlar om att tillhöra en social grupp och att få känna kärlek. 

Maslow menar att människan trivs i grupper eftersom människor är i behov av var-

andra och därför söker sig till varandra för att få trygghet och kärlek.  

4. Detta fjärde behov handlar om att få respekt och erkännande för den man är. Männi-

skan behöver känna sig accepterad för det hon är och det hon kan och därför är detta 

viktigt för motivationen. Om man som pedagog visar att man tror och hoppas på en 

elev med sina positiva förväntningar då kommer elevens motivation att bli allt mer po-

sitiv.  

5. Det sista behovet är att förverkliga sig själv att få göra det man är bra på och att det är 

meningsfullt för ingen annan än individen själv. Detta behov är ett ”växtbehov” dvs. 

det behöver inte vara uppfyllt för att man ska överleva (Imsen 2006).  

 

Som tidigare nämnt så samspelar dessa behov med varandra och man kan inte isolera dem 

från varandra. De utgör en helhet hos människan och för att ”växtbehoven” ska tillfredställas 

måste ”bristbehoven” vara tillfredställda (Imsen 2006).  
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2.1.3. Den kognitiva teorin    

 

I denna teori är tankeverksamheten en central del eftersom kognitiv betyder tankemässig 

(Lundgren & Lökholm 2006). Det är genom våra tankar som vi tolkar verkligheten och däref-

ter reagerar vi på ett visst sätt beroende på situationen. Enligt Jean Piaget (i Lundgren & Lök-

holm 2006) som är en av de främsta inom den kognitiva teorin hävdar att människan söker 

mening och vill förstå. Detta leder i sin tur till lärande. Människan är nyfiken på sin värld och 

vill undersöka den. Hon gillar inte när man inte förstår sin omvärld utan försöker alltid orga-

nisera den. Uppgifter och utmaningar är något som människan vill klara av eftersom hon blir 

tillfredställd mentalt. Detta är mycket viktigt då det är våra tankar som formar motivationen 

(Imsen 2006). 

  

Den kognitiva teorin har också mycket att göra med självuppfattningen dvs. bilder och tankar 

om sig själv. Det är lätt hänt att om en elev inte klarar ett prov ett antal gånger så kan denna 

elev drabbas av något som kallas för ”inlärd hjälplöshet”. Inlärd hjälplöshet handlar om per-

soner som inte har kontroll över sin verklighet eller livssituation (Lundgren & Lökholm 

2006).  Följande  grundsats är central i den kognitiva teorin enligt Jenner (2004):  

 

de viktigaste styrfaktorerna i mänskligt beteende är de tankar, förväntningar och 

aningar som individen har rörande framtida händelser (Jenner 2004:40 ). 

 

Jenner (2004) anser att det som styr en individs handlade kan efterliknas en våg. I den ena 

änden ligger målets värde som ska uppnås samt sannolikheten att lyckas och i andra änden 

ligger alla misslyckande. Om eleven har misslyckats många gånger väger denna känsla tyng-

re, vilket kan innebära att eleven undviker sådant som denne inte tror sig klara av, då ännu ett 

misslyckande blir jobbigt att hantera (Jenner 2004).  

 

 

 

2.1.4 Den socialt kognitiva teorin 

 

Enligt Alex Bandura ( i Lundgren & Lökholm 2006), vilken har utvecklat denna teori,  lär sig 

människan genom att se hur andra gör dvs. att man tar efter andra människors beteenden. 

Denna teori betonar särskilt:  
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beteendets sociala grund och de kognitiva processer som ger upphov till motivation, emotion och 

handling (Lundgren & Lökholm 2006:37). 

 

Inom denna teori finns det något som kallas för modellinlärning och med det menas att man 

observerar andra människor. Till slut kan man ta efter andras människors olika beteenden om 

beroende på i vilken situation det gäller och om det är ett önskvärt beteende från samhället 

(Lundgren & Lökholm 2006).  

 

Enligt den socialt kognitiva teorin styrs människans beteenden av förväntningar (Lundgren & 

Lökholm 2006). Bandura tar även upp och beskriver självförmågan, det vill säga  tilltro till sin 

egen förmåga att utföra uppgifter i olika situationer. Har eleven låg självförmåga kommer 

denne troligtvis avstå från uppgifter som denne anser svåra trots att det finns en chans att 

lyckas. En låga självförmåga kan utveckla depression eller ångest hos eleven. Det är därför 

viktigt att pedagogen försöker hjälpa eleven och stötta den i sin utveckling. Genom att ställa 

upp och förstärka eleven kan motivationen hållas uppe (Lundgren & Lökholm 2006). 

 

 

2.2 Motivationsformer 

 

Motivation kan ta sig olika uttryck hos människan, så som yttre/inre samt latent/manifest mo-

tivation. Här nedan följer en kort redogörelse av dessa motivationsformer. 

 

 

2.2.1 Yttre respektive inre motivation 

 

Yttre motivation talar man om när en handling utförs för att man ska få en belöning eller und-

gå en negativ konsekvens (Imsen 2006). Vidare skriver Lundgren & Lökholm (2006) om yttre 

motivation som ett tryck utifrån som kan påverka inre processer. Detta tryck kan utgöras av 

andra personens påtryckningar i form av goda råd, vädjan eller till och med hot. 

Inre motivation däremot, skriver Imsen (2006), innebär att en handling utförs för "dess egen 

skull" det vill säga utan förväntningar om yttre belöning. Lundgren & Lökholm (2006) förkla-

rar att den inre motivationen hämtar sin näring på ett mer känslomässigt plan. Vi gör helt en-
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kelt vissa saker för att vi tycker om det. Inre motivation i lärande är förknippat med djupare 

processande och mer engagemang menar Stensmo (2000). Med en inre motivation följer alltså 

ett mer personligt förhållningssätt till uppgiften, och därmed blir individens prestationer mer 

föremål för självbedömningar. I praktiken finns både inre och yttre motivationsfaktorer med 

som grund för handlande (Stensmo 2000).  

 

 

2.2.3 Latent respektive manifest motivation 

 

Motivationsarbete går enligt Revstedt (2002) ut på att arbeta med en människas inre. Det vik-

tigaste är att stärka människans inre livskraft, inte fokusera på yttre omständigheter som på-

verkar ens beteende/drivkraft. Alla människor är motiverade innerst inne. Revstedt tar upp att 

en människa kan vara latent motiverad, vilket för individen innebär att motivationen är vilan-

de. Människan upplever i detta fall att det inte finns några bättre alternativ eller möjligheter 

överhuvudtaget till förändring. Människor som är motiverade benämner Revstedt (2002) som 

manifest motiverade. Dessa människor har bra kontakt med sitt inre och är därför konstruktiva 

i sitt tänkande och kan se att hon har valmöjligheter. Vidare menar Revstedt att motivation är 

en inre process som människan inte kan skapa genom yttre faktorer. Motivationsarbete hand-

lar om att få latent motiverade människor att bli manifest motiverade. 

 

 

2.3 Motivationsskapande faktorer 

 

Det finns faktorer i undervisningen som är av betydande karaktär för motivationsarbetet.  

Henry Egidius tar upp följande i sin bok Att vara lärare i vår tid: 

 

Pedagogik är inte att fylla ett ämbar utan att tända en eld (Egidius 2005:18). 

 

Det går inte att kringgå det faktum att vi pedagoger både formar och skapar våra elever utifrån 

de förväntningar vi lägger på dem, vilket har nämnts tidigare i den kognitiva teorin. Jenner 

(2004) ger en beskrivning av det pedagogiska mötet. Han menar att pedagogik handlar om att 

skapa delaktighet och motivation. Motivation ska inte ses som en egenskap som antingen 

finns eller inte finns hos eleven. Motivation är något som vi skapar gemensamt. Jenner talar 

om att man som pedagog, så långt det är möjligt, ska försöka se världen med elevens ögon, ett 
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så kallat perspektivskeende. Det handlar om att se eleven där denne befinner sig utifrån sam-

manhanget med rådande samhällsvärderingar, organisationskultur (skolkultur) och vardags-

kultur (hemmet). Det är även viktigt att på allvar inta en professionell hållning där pedagogen 

granskar sig själv i sitt sätt att bemöta sina elever, vilket inkluderar en förståelse för det egna 

maktövertaget. Pedagogens syn och förväntningar på eleverna styr elevernas beteende. Den så 

kallade ”Pygmalioneffekten” innebär att de förväntningar som ställs på oss så småningom blir 

självuppfyllande. Positiva förväntningar ger i regel positiva resultat hos eleven. Hur eleven 

ser på sig själv och sina möjligheter beskrivs enligt följande attributionsmönster: Elever med 

bra självförtroende knyter ofta an framgång till sig själv, medan elever med dåligt självförtro-

ende inte ser framgång som något de själva åstadkommit. Det är viktigt att vi i skolan bygger 

elevers självförtroende (Jenner 2004).  

 

 

2.3.1 Att väcka intresse 

 

Människans minneskapacitet är tämligen begränsad (Egidius 2005). För att vi ska kunna lagra 

kunskap krävs det att den gör ett starkt intryck på oss. Information som väcker känslor om-

vandlas till kunskap mycket lättare. Anna Hedin & Lennart Svensson (1997) menar i sin bok 

Nycklar till kunskap att det är viktigt att planera sina arbetsområden mycket noga. Om elever-

na blir intresserade från början och känner att de ha möjlighet att lyckas ökar motivationen.  

 

Lennart Sjöberg (1997) tar i sin bok Studieintresse och motivation upp att pedagogen är en 

viktig förebild för eleverna. Med det menas att om pedagogen själv intresserad av ämnet för 

undervisningen, skapar denne goda förutsättningar för intresse hos eleverna.  

 

Vissa lär sig lättare genom stimulering av sina sinnen det vill säga praktisk verksamhet, andra 

lär sig bäst genom att läsa sig till kunskap (Egidius 2005). Det är därför mycket viktigt att i 

skolan försöka förena den teoretiska delen med praktik, för att kunna tillmötesgå så många 

som möjligt. 
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2.3.2 Verklighetsförankring i ämnesinnehållet 

 

Det är viktigt att visa på den praktiska nyttan i skolämnena. När eleverna inser att lärandet är 

av meningsfull- och användbar karaktär ökar motivationen menar Dewey (i Sjöberg 1997). 

Sjöberg (1997) förklarar att denna typ av motivation till en början kan ses som en yttre moti-

vation, men att den så småningom kan utvecklas till ett förhöjt genuint intresse det vill säga 

inre motivation.  

 

Bernt Gustavsson tar i sin rapport Vad är kunskap?,  upp att kunskap är  beroende av att sättas 

in i sitt rätta sammanhang för att på så sätt bli begriplig (Skolverket 2002). För många är det 

viktigt att det går att relatera till det vi lär oss antingen genom att veta att vi behöver det eller 

känner oss berikade av det vi lär oss. 

 

 

2.3.3 Feedback 

 

Beröm är motivationshöjande då berömmet ses som en belöning för något eleven gjort (Lund-

gren & Lökholm 2006). Förhoppningsvis kommer elevens motivation då att stärkas och detta 

önskvärda beteende kommer att fortsätta. Det är inte bara motivationen som stärks, även ele-

vens självkänsla. Det är inte bara skolans ansvar att berömma och förstärka eleverna  när de 

gjort bra ifrån sig, utan föräldrarna har ett minst lika stort ansvar. Vidare ska beröm ges på rätt 

sätt men också vid rätt tillfälle för att de ska få effekt på den berörde.  Det är viktigt att den 

som ger beröm är uppriktig och verkligen menar det som sägs. Om berömmet inte är ärligt 

mot eleven kan det leda till att relationen mellan lärare och elev försämras. Pedagogerna mås-

te förstå när och hur de ska berömma. Lundgren & Lökholm (2006) menar också att relatio-

nen mellan pedagog och elev är mycket viktig för att upplevelsen av berömmet ska kännas 

äkta för eleven. Det är viktigt att vara medveten om att eleven kan uppleva beröm som att 

pedagogen tycker synd om eleven, vill kontrollera och manipulera denne (Lundgren & Lök-

holm 2006).  

 

Pedagogen måste inta en viss försiktighet när det gäller  beröm av ansträngning och presta-

tion. Beröm som avser förmåga eller prestation ger mer information om en persons kompetens 

jämfört med om denne får beröm för sin ansträngning Henderlong & Lepper (i Lundgren & 
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Lökholm 2006). De finns de elever som misslyckas och kan skylla misslyckandet på låg själv-

förmåga, även om berömmet var fokuserat på ett genomförande som blev lyckat. Elever som 

fått beröm för ansträngningen i en uppgift eller aktivitet ger inte upp lika fort vid ett miss-

lyckande. Om eleven inte ansträngde sig tillräckligt mycket i en aktivitet är det också lättare 

att ta nya tag jämfört med om denne tror sig sakna förmåga för aktiviteten eller uppgiften. 

Beröm ska ges på lagom nivå så att den inre motivationen förstärks för ämnet, aktiviteten eller 

uppgiften. 

 

 

2.3.4 Undervisningsmiljön 

 

Egidius (2005) förklarar att vi lär oss sämre när vi har ett fullspäckat schema. Det blir svårt att 

sålla bland alla nya intryck, vilket leder till att vi inte kan ta till oss kunskap det vill säga ne-

gativ transfer. Vi behöver tid för reflektion annars går det inte att bearbeta och lagra informa-

tion. 

 

Edgren (2000) menar att diskussioner med eleverna utifrån deras egna erfarenheter och kun-

skaper i ämnena är viktiga. Diskussioner kring frågor om livet, döden, kärlek och moral, med 

vuxna som lyssnar och tar eleverna på allvar genererar också intresse hos eleverna. Dessa 

diskussioner skapar trygghet i gruppen, vilket leder till motivation. 

 

Det första en pedagog måste göra innan denne ska undervisa är att granska sig själv i sitt pro-

fessionella förhållningssätt. I boken Grupprocesser beskriver Svein Stensaasen & Olav Sletta 

(2000) social perception, som innebär att vi drar vissa slutsatser om en person beroende på 

utseende, språk kroppsrörelser, ansiktsuttryck, tonfall och så vidare. De hävdar att den så kal-

lade självgranskningen är lika väsentlig som andra förberedelser inför en lektion. Stensaasen 

& Sletta (2000) poängterar därför särskilt att ett leende och ögonkontakt från pedagogens 

sida, innan lektionens början, skapar positiva förväntningar hos eleven på vad som komma 

skall. En sådan gest inger även förtroende och omsorg, vilket i sin tur frambringar tillhörighet 

och trygghet. I sin bok Neuropedagogik tar författarna Björn Adler & Hanna Holmgren 

(2000) upp att med positiva känslor som utgångspunkt kan man frambringa både lust, intresse 

och motivation för att lära. 

 

Stenssasen & Sletta (2000) belyser framför allt betydelsen av att pedagogen kommunicerar på 
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ett sådant sätt att ämnet fångar elevernas uppmärksamhet. Det gör en pedagogen bäst genom 

att visa personligt intresse för ämnet, ha ett anpassat språk, ögonkontakt med var och en, vari-

era sitt röstläge med mera. Det är viktigt att komma ihåg att känslor som pedagogen visar är 

starkt smittsamma. En glad person förmedlar alltså glädje till resten av sin omgivning. Stens-

sasen & Sletta (2000) betonar även relevansen av att vara konsekvent, tydlig, påläst och öp-

pen för diskussion. Olika besked till olika elever och otydlighet skapar osämja och förvirring. 

En stor uppgift för pedagoger är att övertyga dem som från början har en negativ inställning. 

Adler och Holmgren (2000) hävdar då vikten av att skapa goda argument, till fördel för äm-

net, som åstadkommer både överraskning och förvåning. Dessa känslor i sin tur rensar ut och 

nollställer för tillfället blockerande upplevelser, vilka annars hämmar läroprocessen. På detta 

sätt bereds plats för positivt tänkande och ny motivation.  
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3. METOD 

 

I detta kapitel presenterar och motiverar vi vårt val av forskningsstrategi. Beskrivning av vilka 

etiska överväganden som tagits hänsyn till redovisas. Vidare beskrivs hur det material som 

samlats in har bearbetats. Övriga reflektioner kring metod tas upp i metoddiskussion.  

 

 

3.1 Metodval  

 

I vår undersökning har vi utgått ifrån en kvalitativ forskningsmetod. Semistrukturerade inter-

vjuer har legat till grund för insamlingen av forskningsmaterial. Vi presenterar kortfattat vad 

kvantitativ forskning innebär för att på sätt ge en inblick i de skillnader som finns mellan 

kvantitativ- respektive kvalitativ forskning.  

 

 

3.1.1 Kvalitativ forskning  

 

I den kvalitativa forskningen ligger tyngden mer på ord än siffror till skillnad från den kvanti-

tativa metoden förklarar Bryman (2002). Vidare skriver han att denna metod är induktiv, vil-

ket betyder att forskaren utgår ifrån praktiken dvs. den har sin grund i hermeneutiken. Inom 

samhällsvetenskapen står hermeneutiken för tolkningar av människan och hennes handlingar 

(Bryman 2002). Hermeneutik är inom forskningsvärlden en tolkningslära för olika typer av 

texter och bygger enligt Bryman som forskningstradition på:  

 

Att den forskare som analyserar en text ska försöka få fram textens mening utifrån 

det perspektiv som dess upphovsman har (Bryman 2002:370). 

 

Han menar att när man ska tolka ett insamlat material från exempelvis en intervju så måste 

man ta hänsyn till både de sociala och historiska kontexter som respondenterna har varit med 

i. Vissa beteenden och attityder kan bli fullt begripliga om forskaren tolkar det hela utifrån 

den kontext som allt sker i (Bryman 2002). Vid tolkningstillfället gör forskaren tolkningar 

utifrån sig själv och sin egen förförståelse. Det är dock viktigt att komma ihåg att förståelsen 

av den sociala verkligheten ligger hos deltagaren och att det är dennes tolkning som ska stå i 
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centrum för forskaren. Den kvalitativa forskningen vill förstå verkligheten ”som den egentli-

gen är” och är därför beroende av människan (Bryman 2002). Genom att arbeta utifrån den 

kvalitativa metoden får forskaren mer kunskap och förståelse för människors attityder, upple-

velser och erfarenheter. Intervjuer och observationer är därför mycket vanliga inom denna 

metod, vilket gör att den blir tolkningsinriktad. 

 

Då vi är ute efter att förstå pedagoger och elevers syn på motivation, menar vi att denna me-

tod ger oss de bästa av utgångspunkter. I vår metoddiskussion förs ett djupare resonemang i 

valet av metod. 

 

 

3.1.2 Kvantitativ forskning 

 

Den kvantitativa forskningen är deduktiv vilket betyder att forskningen utgår ifrån idéer och 

tankar som kommer från tidigare teorier skriver Bryman (2002). Forskningens syn på verklig-

heten är objektivistisk och därmed inte beroende av människan för att nå forskningsresultat. 

Kvantitativ forskningsmetod eftersöker ”hårda data” från exempelvis enkäter, med andra ord 

kvantifierbara resultat.  

 

 

3.1.3 Semistrukturerade intervjuer 

 

Bryman (2002) beskriver intervjuer som den metod som används mest i kvalitativ forskning. 

De kvalitativa intervjuerna är enligt många forskare mycket flexibla vilket gör dem populära.  

En intervjuform inom den kvalitativa forskningen är semistrukturerade intervjuer (se bilaga 2-

3). I en semistrukturerad intervju använder forskaren sig av en intervjuguide, som innehåller 

olika teman som ska tas upp och beröras under intervjuns gång (Bryman 2002). Flexibiliteten 

är kärnan i dessa intervjuer då forskarna inte behöver följa intervjuguidens ordning utan kan 

stanna upp och diskutera något ytterligare som kan utgöra en viktig del i resultatet (Bryman 

2002).   

 

Vi ansåg att den öppenhet som finns i denna typ av intervju skulle gynna vår undersökning på 

så vis att respondenterna känner sig bekväma och då kan ge ärliga svar.  Ett djupare resone-

mang när det gäller valet av semistrukturerade intervjuer förs i metoddiskussion. 
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3.2 Urval 

 

Intervjuerna genomfördes på en skola i södra Sverige. Vårt val av skola gjordes ur ett så kallat 

bekvämlighetsurval, ett urval som Bryman (2002) menar sker med utgångspunkt i tillgänglig-

het. Urval av undersökningspersoner genomfördes på samma sätt i enlighet med ett bekväm-

lighetsurval. Vi valde att göra intervjuer med sammanlagt sex elever i år sex samt sex pedago-

ger. För att få en spridning på elevernas syn på motivation valdes eleverna ut i samråd med 

klassföreståndaren, med hänsyn till elevernas prestationsförmåga och kön.    

 

 

3.2.1 Presentation av pedagoger 

 

I resultatet har pedagogerna avidentifierats. Vi har valt att använda fingerade namn eftersom 

det hjälper oss och förhoppningsvis er som läsare att urskilja respondenterna i resultatet. Alla 

pedagoger som intervjuats arbetade på samma skola.  

 

Britt har 33 års erfarenhet som pedagog. Hon har en låg och mellanstadieexamen som motsva-

rar årskurserna 1- 6. I nuläget arbetar hon med årskurserna 3 – 6.  

 

Inger är i grunden förskollärare men vidareutbildade sig till lärare för de tidigare åren 1-7 för 

omkring 10 år sedan. Nu arbetar hon i förskolan och i en årskurs femma.   

 

Bengt har utbildat sig som fritidspedagog och idrottslärare. Han har arbetat som fritidspeda-

gog i 8 år. Bengt arbetar med åldrarna 6-12 år. 

 

Ulla har varit verksam inom läraryrket i 35 år. Hon har en mellanstadielärarexamen som mot-

svarar årskurserna 4-6. I nuläget arbetar hon med 10-13 åringar. 

 

Elisabeth är utbildad lågstadielärare och har läst kurser i Sv2. Hon arbetar som Sv2-lärare från 

F-6 och har lång erfarenhet av detta. 

 

Anna-Karin är utbildad lågstadielärare och har lång erfarenhet av yrket. Numera arbetar hon 

som speciallärare i förskolan och upp i år 4. 
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3.2.2 Presentation av elever 

 

I resultatet har eleverna avidentifierats och vi har valt att använda följande fingerade namn på 

dem: Lukas, Nils, Katarina, Mikael, Carolina och Emma. Alla eleverna går på samma skola 

och i samma klass, en år 6. Två av respondenterna är av annan etnisk bakgrund. 

 

 

3.3 Etiska överväganden 

 

Etikens plats i samhällsvetenskaplig forskning är given förklarar Bryman (2002). Det är vik-

tigt att en forskare beaktar frågor som rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymi-

tet när denne gör en undersökning.  

 

Vi tog hänsyn till följande etiska krav i vår undersökning innan vi gjorde våra intervjuer: 

Informationskravet innebär att forskaren informerar den berörde om undersökningens syfte, 

att det är frivilligt att delta, på vilket sätt undersökningen sker samt valfrihet i att svara på 

frågor.  

 

Samtyckeskravet fokuserar på valfriheten att medverka i undersökningen. Är dessutom den 

berörde under 15 år måste även vårdnadshavare tillfrågas. 

 

Konfidentialitetskravet handlar om att bevara uppgifter om respondenter och institutioner på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 

Nyttjandekravet innebär att forskningsmaterialet endast får användas för forskningsändamålet. 

Först informerade vi skolledningen och berörda lärare om vår undersökning via e-mail. Däref-

ter skickade vi ut ett missivbrev till de elever vi valt ut i samråd med lärare. Detta brev hade 

formulerats utifrån de etiska krav som vi nämnt ovan (se bilaga 1). 

 

I undersökningen har vi avidentifierat skola och respondenter med hänsyn till konfidentiali-

tetskravet. 
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3.4 Genomförande av intervjuer 

 

För att skapa förtroende och en öppenhet började vi med att presentera oss och vårt syfte med 

intervjun. Vi informerade på nytt om det etiska perspektivet gällande valfriheten i att svara på 

frågorna. Vi ställde också några ingångsfrågor till pedagogerna om deras bakgrund och ele-

verna fick berätta kort om sig själva. Intervjuerna genomfördes på skolan i lugn och ro i av-

skilda rum. Vi spelade in alla intervjuer utom en, med en inspelningsfunktion på mobilen. 

Som nämnts tidigare använde vi oss av semistrukturerade intervjuer under alla intervjutillfäl-

len.  Vi ställde frågor till respondenterna utifrån de olika teman vi skrivit ner i vår intervju-

guide (se bilaga 2-3). Eftersom öppenheten var stor kunde fler fördjupande frågor ställas. Vi 

ledde inte in respondenterna på en viss riktning utan gav dem stor frihet att utveckla sina svar. 

 

 

3.4.1 Sammanställning av intervjuer 

 

Vi lyssnade först igenom varje intervju en gång och skrev därefter ner var och en i ett ordbe-

handlingsprogram. Därefter placerade vi in det vi skrivit i olika teman som sedan kom att bli 

våra olika avsnitt i resultatet. Under varje tema skrev vi ner respondenternas svar och jämför-

de sedan dessa för att sedan kunna sammanställa resultatet.  

 

 

 

3.5 Kvalitativ databearbetning 

 

Reliabilitet och validitet är viktiga kriterier i samhällsvetenskaplig forskning, framförallt i 

kvantitativ forskning menar Bryman (2002). Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och rör 

frågan om resultatet i en undersökning blir det samma om den genomförs på nytt. Validitet 

innebär frågor huruvida man observerar, identifierar eller mäter det man avser att mäta 

(2002).  

 

I vår studie utgick vi ifrån en kvalitativ metod. Bryman beskriver att det råder delade mening-

ar bland forskare om begreppen reliabilitet och validitet är relevanta i kvalitativ forskning, då 

dessa kopplas till mätning av ett resultat dvs. kvantitativ forskning. Forskare som arbetar med 
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kvalitativa undersökningar menar att det behövs alternativa termer och andra bedömnings-

former för kvalitativa studier. Lincoln & Guba (i Bryman 2002) anser att det finns många 

beskrivningar av den sociala verklighet vi lever i. De menar därför att reliabilitet och validitet 

som syftar till att styrka en absolut sanning i kvantitativ forskning inte bör användas i kvalita-

tiv forskning. Vidare föreslår Lincoln & Guba (2002) istället trovärdighet och äkthet som 

lämpliga kriterier för bedömning av kvaliteten i en kvalitativ studie.  

 

 

3.5.1 Trovärdighet 

 

I termen trovärdighet finner vi kriterier som påminner om både reliabilitet och validitet förkla-

rar (Bryman 2002). Guba & Lincoln (i Bryman 2002) tar upp fyra delkriterier för trovärdighet 

när det gäller kvalitativa undersökningar nämligen: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och om det finns möjlighet att styrka och konfirmera sitt resultat (Bryman 2002).   

För att uppnå en god tillförlitlighet ska en studie presenteras på ett tydligt och detaljrikt sätt 

som visar på att allt är utfört i enlighet med de regler som finns för kvalitativ forskning (Bry-

man 2002). Guba & Lincoln (i Bryman 2002) tar även upp att resultat ska bli bekräftat av dem 

som har studerats genom respondentvalidering för försäkran om att verkligheten presenterats 

på rätt sätt (Bryman 2002). Vi var tydliga med att förklara för respondenterna att de ska för-

söka ge oss en så tydlig bild som möjligt av deras verklighet, då uppföljning av våra resultat 

krävde mer tid och låg utanför vår ambitionsnivå. 

Överförbarhet innebär att forskaren presenterar vägen till sina resultat på ett detaljrikt sätt 

vilket Geertz (i Bryman 2002) kallar ”thick descriptions”. Det är sedan upp till läsaren att 

avgöra huruvida man kan överföra resultaten till andra miljöer (Bryman 2002). I vårt arbete 

hade vi inte för avsikt att ge en generell bild av pedagoger och elevers syn på motivationsar-

bete, utan målet var att visa på vad sex pedagoger och sex elever har för uppfattning. Sedan 

var det givetvis intressant för oss som gör denna studie huruvida andra pedagoger och elever 

kände igen sig i studien. 

Guba och Lincoln (i Bryman 2002) använder pålitlighet som motsvarighet till reliabilitet. På-

litlighet handlar om att forskaren ska ge en detaljrik beskrivning av hur denne gått tillväga. En 

kvalitativ studie är svår att upprepa, då exempelvis en semistrukturerad intervju sker under 

mer öppna former och därför inte blir den andre lik (Bryman 2002). Vi försökte dock att vara 

så utförliga som möjligt i vår beskrivning av tillvägagångssätt, för att det skulle finnas möj-

lighet att upprepa undersökningen.  
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Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren ska inta en objektiv syn och inte låta 

sig färgas av egna värderingar och fördomar denne har (Bryman 2002). Vi förde under studi-

ens gång en diskussion kring detta, särkilt när vi bearbetade våra intervjuer. Detta för att på 

bästa sätt förmedla en rättvis bild av våra respondenters verklighet. 

 

 

3.5.2 Äkthet 

 

Äkthet handlar om de konsekvenser som en studie kan medföra menar Guba och Lincoln (i 

Bryman 2002). Äktheten utgörs av följande fem delkriterier: Ges en tillräckligt rättvis bild av 

de undersöktas åsikter & uppfattningar, samt ontologisk-, pedagogisk-, katalytisk-, taktisk 

autencitet.  Dessa kan sammanfattas i huruvida undersökningen ger deltagarna förståelse för 

sin situation samt möjlighet att förändra den (Bryman 2002). 

Vi lade tonvikt vid att förmedla en rättvis bild av de uppfattningar våra respondenter hade och 

hade inte för syfte att åstadkomma förändring genom vår studie. Självklart skulle denna studie 

kunna ge nya insikter till dem som läser, men som tidigare nämnt var det inte vår avsikt att 

skapa förändring. 

 

 

3.6 Metoddiskussion  

 

Vi valde den kvalitativa forskningen som utgångspunkt i vårt arbete. Bryman (2002) beskriver 

flexibiliteten i de intervjuerna som genomförs i den kvalitativa forskningen där forskaren un-

der intervjuns gång kan ändra fokus och inriktning medan den kvantitativa forskningen är mer 

låst. Om det kom upp ett oväntat svar kunde vi följa upp det med frågor som kunde vara rele-

vanta för undersökningen. Närheten var något vi prioriterade när vi valde den kvalitativa 

forskningen. I kvantitativa metoder finns en större distans till undersökningspersonerna då 

forskarna inte är på plats. I den kvantitativa forskningen ligger fokus på siffror genom att 

forskaren ber respondenterna svara på enkäter. I enkäter kan forskaren inte följa upp respon-

denternas svar, vilket är en nackdel.  I enlighet med den kvalitativa forskningen var vi på plats 

i samma rum som intervjupersonen och försökte se världen med dennes ögon så som Bryman 

skriver (2002).  

 



23 
 

Vi var väl medvetna om den kritik som förts mot den kvalitativa forskningen som till exempel 

att undersökningen blir för subjektiv och att resultaten oftast bygger på forskarens uppfatt-

ningar om vad som är betydelsefullt och viktigt (Bryman 2002). Att undersökningen inte går 

att replikera är ytterligare något som kritiserats, men som Bryman (2002) tar upp är det fors-

karen själv som i den kvalitativa forskningen bestämmer vad som ska undersökas och obser-

veras. 

 

En annan kritik som förts är problemen med generalisering, att forskaren inte kan generalisera 

de resultat denne fått från en liten skara intervjupersoner till andra miljöer och situationer me-

nar Bryman (2002). Vi var medvetna om att våra intervjupersoners tankar, värderingar och 

åsikter inte kunde representera alla lärares syn på motivationsarbete. Det vi däremot kunde 

generalisera var våra resultat till de olika teorier som vi tagit upp. Den kvalitativa forskaren 

eftersöker en förståelse av olika värderingar och beteenden just i det sammanhanget som in-

tervjun utförs menar Bryman (2002). Samtidigt får den kvalitativa forskaren mycket fyllig och 

rik information i sin intervju jämfört med den kvantitativa forskaren som får hård och reliabel 

data från siffror i enkätundersökningar (Bryman 2002). När vi gjorde vårt val tänkte vi på alla 

fördelar och nackdelar som i sin tur ledde till att vi valde den kvalitativa forskningsmetoden. 

Vi såg en hel del övervägande brister i den kvantitativa metoden som exempelvis att vi inte 

kunde följa upp svar om vi hade skickat ut enkäter. Den kvalitativa metoden passade oss 

mycket bättre, då vi kunde följa upp svar och vara flexibla i våra intervjuer.  
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4. RESULTAT   

 

Här nedan följer resultatet utav pedagogernas och elevernas intervjuer. Intervjuresultaten med 

pedagogerna är indelad i olika underrubriker medan elevernas resultat inte är det. Efter inter-

vjuresultaten följer en analys av pedagogernas och elevernas intervjuresultat. Även i analysen 

har vi delat in pedagogernas svar i olika underrubriker medan det i elevernas analys är löpan-

de text.  

 

 

4.1 Intervjuresultat med pedagoger 

 

Vi har valt att presentera pedagogernas resultat under ett antal underrubriker; Aktiverande 

pedagogik, relationen mellan lärare, undervisningsmiljön, föräldrasamverkan, hålla motiva-

tionen uppe, motivera elever som har svårigheter samt omotiverade elever. 

 

Med rubriken att motivera elever med svårigheter syftar vi på de elever som har det allmänt 

svårt i skolarbetet och att de går till speciallärare. Med rubriken omotiverade elever menar vi 

elever som just för stunden är svåra att motivera.  

 

 

Aktiverande pedagogik 

 

Undervisningen ska ge motivation anser Britt. Vidare förklarar hon att hon i sin tur försöker 

göra undervisningen kul, spännande och intressant.  Inger tycker detsamma, men menar också 

att det är viktigt att lärandet sker på många olika sätt för att på så sätt bibehålla intresse och 

motivation: 

 

Det handlar om att göra det intressant och stimulerande, att skapa nyfikenhet. Att 

man vill gå vidare lära sig mer. Det är viktigt att hålla uppe elevernas intresse att 

man förblir nyfiken (Inger). 

 

Lärande som aktiverar flera sinnen är viktigt och ger motivation menar alla respondenter. 

Bengt använder sig ofta av dramaövningar när han arbetar med olika socialiseringsmoment 

som exempelvis kompisrelationer. Att kunna komplettera med bild och musik i undervisning-
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en är viktigt menar både Ulla och Inger. Genom bild kan vi väcka många känslor, vilket gag-

nar motivationen menar Ulla.  

 

Att utgå ifrån elevers erfarenheter är viktigt i motivationsskapandet konstaterar flertalet re-

spondenter.  Det är en fördel om eleverna kan känna igen sig i delar av undervisningen menar 

Inger. Vidare förklarar hon att pedagogen kan använda sig av elevers intressen i undervis-

ningen för att på så sätt motivera dem. Ulla är av samma åsikt:  

 

Jag vill på något sätt knyta an till någon verklighet som de känner till. Det betyder 

ju också att jag måste vara lite insatt i deras värld, deras tänkande, men också pre-

sentera nya världar som knyter an till deras världar (Ulla). 

 

 

Relationen mellan pedagog och elev 

 

Flertalet respondenterna konstaterar att motivationsarbetet är en viktig del i undervisningen. 

När vi inte känner eleverna och inte har en relation till dem är det svårt att få eleverna motive-

rade understryker både Inger och Bengt. Därför ligger stort fokus, när det gäller motivations-

arbete, på relationsskapandet framhåller Inger. Ulla är av samma åsikt och hävdar: 

 

Jag tror i grunden att relationen är det allra viktigaste. Om jag inte har relationen i 

ett arbete då får jag ju inte med mig eleverna. Spelar ju egentligen ingen roll hur 

jag motiverar dom, då kanske dom inte lyssnar på mig ändå (Ulla). 

 

Britt däremot ägnar större fokus på feedback då hon menar att relationen är svårare och mer 

tidskrävande när man har många elever i sin klass: 

 

Det är lättare att liksom visa på ett sätt, så här mycket rätt hade du. Det är ju enkla-

re, där de ser sin egen utveckling eller hur de har lyckats (Britt). 

 

För att bygga en relation måste en pedagog intressera sig för eleverna och deras liv fastställer 

respondenterna.  Flera respondenter framhåller vikten av att eleverna känner sig sedda. Ur en 

bra relation kommer motivation menar Ulla: 
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För man ifrågasätter inte saker och ting då, varför ska ja göra det här. Man gör det 

då för att man förlitar sig på den som är ens ledare tror jag. Då kommer motivatio-

nen av att det här ska jag göra (Ulla). 

 

Respondenterna tycker att det är viktigt att en pedagog tycker om de ämnen som denne un-

dervisar i, då denna glädje smittar av sig på eleverna. Bengt förklarar vidare: 

  

Jag kan ju inte tvinga någon att göra någonting som jag känner att jag inte vill göra 

själv (Bengt). 

 

 

Undervisningsmiljön 

 

Flertalet av respondenterna var överens om att undervisningsmiljön har betydelse för motiva-

tionen.  Det är viktigt att alla är trevliga mot varandra samt hjälper och stödjer varandra i 

gruppen förklarar Inger. Vidare lyfter hon fram ett positivt bemötande i gruppen som en viktig 

faktor för motivationen: 

  

Den har stor inverkan för blir man trevligt bemött, hjälpt och får stöd visst är det 

lättare då (Inger). 

 

Det är viktigt med ett tillåtande arbetsklimat belyser flertalet respondenter. Britt uttrycker 

särkilt betydelsen av att eleverna ska ges valfrihet i arbetssätt och redovisning av arbeten. 

Britt menar även att positiva förebilder är viktiga i klassrummet och stärker motivationen. 

Hon menar att en pedagog kan lyfta fram de elever som gjort bra ifrån sig, till exempel goda 

arbeten: 

 

Att man kan spegla sig i andra elever, det kan ge motivation också. Det tror jag 

(Britt). 

 

Ordning och reda beskriver respondenterna som något viktigt. Blir det rörigt kan en del elever 

få svårigheter i att koncentrera sig, vilket kan påverka motivationen klarlägger Inger. En bra 

undervisningsmiljö underlättar, förklarar Ulla: 
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Den är viktig för motivationen. För om jag kommer in i ett undervisningsrum så vill 

jag faktiskt att det ska se trevligt ut där. De ska se trivsamt ut, inte allt för många 

prylar, det ska vara ordning och alla ska veta var saker finns (Ulla). 

 

 

Föräldrasamverkan 

 

En bra relation till föräldrarna genererar i sin tur ofta positiva och motiverade elever menar 

respondenterna. Det är viktigt att ha föräldrarna på sin sida menar Bengt. Eleverna är färgade 

av föräldrarnas syn på skolan fortsätter han. Bengt förklarar: 

 

De är jätteviktiga eftersom vad man än tror så lyssnar ju barn på sina föräldrar 

(Bengt). 

 

Genom föräldramöten och enskilda samtal skapas ofta en god relation där pedagogen kan för-

klara hur viktiga föräldrarna är i skolarbetet förklarar Ulla. 

 

 

Hålla motivationen uppe  

 

Alla respondenterna är överens om att motivationen kan hållas uppe och levande om pedago-

gerna ger eleverna uppgifter som är anpassade, men samtidigt utmanande. Britt hävdar att 

pedagogen stärker elevernas motivation genom att ge dem de uppgifterna som de behöver och 

klarar av. Ulla framhåller särkilt att uppgifterna ska vara utmanande, framförallt i ämnet ma-

tematik: 

 

I det området vi jobbar i, till exempel matte, kan jag ge olika uppgifter som är an-

passade för eleverna. Intressanta uppgifter som kan utvecklas (Ulla). 

 

Bengt menar att pedagogen kan ge eleverna mer frihet men också större ansvar för att bibehål-

la motivationen. På detta sätt visar pedagogen att det finns en tillit, vilket leder till att eleverna 

växer i sig själva och känner sig betydelsefulla. 

Alla kan inte tycka att allt är kul, vissa saker måste göras just för att man går i skolan och ska 

lära sig förklarar Britt. Därför är det viktigt att få eleverna medvetna om att ett ämne kan vara 

jobbigt, men det finns en glädje eller belöning i att ha kunskap. 
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Flertalet respondenter är överens om att det är viktigt att poängtera för eleverna varför de ar-

betar med ett visst moment. Genom att visa på nyttan av det som ska göras kan en pedagog 

motivera sina elever till lärande förklarar Ulla. Inger är av samma åsikt och menar även att det 

är viktigt att berätta vilka krav och förväntningar som ställs på eleverna. Att skapa en medve-

tenhet hos eleverna om varför det är viktigt att lära sig är av stor betydelse i motivationsarbe-

tet förklarar Britt: 

 

Vi har många samtal med eleverna om varför man lär sig saker, det är också ett sätt 

att motivera tycker jag, att man är i dialog med eleverna (Britt). 

 

 

Motivera elever som har svårigheter i skolarbetet 

 

Att motivera elever som har svårigheter är en tung uppgift menar respondenterna.  Anna- Ka-

rin menar att det handlar om att lyssna och känna av vad eleven behöver. Hon förklarar att en 

pedagog måste försöka hitta arbetsuppgifter utifrån elevens förmåga. Inger förtydligar:  

 

Anpassa genom att kanske eleven får lyssna på någon cd istället för att behöva läsa 

själv. Det finns många hjälpmedel såsom läsprogram på datorn (Inger). 

 

Bengt menar att en pedagog kan utgå ifrån elevens intresse för att motivera elever som har 

svårigheter i skolarbetet. Det är enligt honom en enkel väg som ofta fungerar: 

 

Intresset är ett medel för att nå målet (Bengt). 

 

Att stötta, peppa och att få eleverna att känna sig duktiga är något som respondenterna poäng-

terar. Ulla säger:  

 

De måste få känna sig duktiga. Vi måste hitta något som eleven är duktig på och fo-

kusera på det, då släpper det dåliga också. Fokusera på elevens goda sidor och lyfta 

fram dom (Ulla). 

 

Elisabeth förklarar att bild är ett utmärkt redskap för att skapa intresse när annat inte fungerar. 

När hon får en nyanländ elev, som inte kan det svenska språket, kan kommunikationen ske 
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genom skapande verksamhet. Elisabeth berättar vidare att hon låter en nyanländ elev visa på 

sin bakgrund genom att denne får rita en bild av sin familj, sitt hem eller saker från hemlan-

det. 

 

Det är oerhört viktigt att eleverna får den tid de behöver i arbetsprocessen, elever med svårig-

heter i synnerhet hävdar Inger. Det värsta för egentligen alla elever är om de inte får göra klart 

vad de har påbörjat menar hon:  

 

Det handlar då egentligen om att vara medveten som vuxen, att inte ge ut för myck-

et. Att man poängterar vad som är det viktigaste som de behöver hinna med (Inger). 

 

 

Omotiverade elever (latent motiverade elever) 

 

Alla respondenterna tycker att man ska samtala med den elev som ifrågasätter och är omotive-

rad.  Inger vill få eleverna att reflektera över deras väg till målet, vad som händer om de inte 

når målet. Ulla och Britt framhåller de individuella samtalen med eleverna där pedagogen 

försöker ta reda på varför eleven inte är motiverad, vilka orsaker som ligger bakom och så 

vidare. Samtidigt ska pedagogen i samtalen försöka motivera dom för framtiden, det vill säga 

förklara för dem varför de behöver göra vissa saker menar Britt: 

 

Om jag gör det här så lyckas jag och då blir jag förstärkt och positiv eller glad kan 

man säga, nöjd med mig själv. Får bra självförtroende (Britt). 

 

Det är viktigt att diskutera och föra en dialog där man visar på hur man tillsammans når målet 

och varför det är bra för just den eleven. Alla respondenterna försöker visa på vilken nytta 

man har med det man lär sig i skolan, både för eleven ”här och nu” och dennes framtid. Om 

eleverna, enligt Britt, inte vill jobba, försöker hon förklara för eleverna: 

 

[...] få dom att se att det finns ett skäl att vi ska göra det här, att det ligger något 

längre fram. Du måste faktiskt lära dig verben i engelska och böja dem, för annars 

kan du inte uttrycka dig (Britt). 
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Även Bengt försöker visa eleverna att allt de gör på lektionerna går att härleda från det verkli-

ga livet. Om eleverna vill bli poliser och inte vill lära sig svenska går det inte ihop, för poliser 

måste ha korrekt svenska och skriva mycket påpekar Bengt.  

Några respondenter tog fram läroplanen och visade upp den när någon elev ifrågasatte under-

visningen.  

 

Ibland kör jag faktiskt med läroplanen och säger att vi måste göra det här. Det är 

mitt uppdrag att lära dig och det är din skyldighet att lära dig (Britt). 

 

 

4.2 Intervjuresultat med elever  

 

Flertalet respondenter går till skolan för att lära sig. Det finns en ännu större medvetenhet hos 

till exempel Emma som förtydligar: 

 

Man måste gå till skolan. Alla går till skolan. Alla barn i Sverige och man lär sig 

saker. Sedan vill mamma och pappa att jag ska gå i skolan såklart och när man är 

stor måste man ha bra betyg annars får man inget bra jobb, då måste man gå i sko-

lan för att få betyg (Emma). 

 

Nils och Mikael nämner även en annan bidragande orsak:  

 

Ja, det finns många roliga ämnen (Nils). 

 

Flertalet respondenter tycker att det viktigaste med skolan är att lära sig för det har man nytta 

och användning av senare i livet eller i framtiden. Några respondenter tycker också att vän-

nerna är viktiga i skolan. 

 

Det viktigaste i skolan är att lära sig något. För vad ska man göra i skolan om man 

inte vill lära sig något (Lukas).  

 

Vissa av respondenterna lär sig också för att så småningom få bra betyg. De är medvetna om 

vilken roll betygen har inför deras framtid. Nils förklarar:  

 

För sen när man vill ha jobb så betyder det ganska mycket på betyget (Nils). 
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Uppfattningarna skiljer sig bland respondenterna i frågan när det är roligt att lära sig saker i 

skolan. Lukas menar att det beror på om de får arbeta själva, om läraren berättar och förklarar 

bra för dem. Är det svårt blir det  tråkigt menar han vidare. Katarina hävdar att förståelse är en 

förutsättning för att man ska lära sig samt att undervisningen ska bestå av nya inslag så att den 

blir varierad. Mikael tycker att det alltid är roligt i skolan men är dock inte så förtjust i långa 

lektioner eftersom att det blir för utdraget med ett och samma ämne: 

 

Ja men det är om det är långa lektioner, då blir de så länge och samma o då blir det 

inte kul. Asså de kan vara länge om de byter ämne till kanske från matte till engelska 

o så. (Mikael). 

 

Två av respondenterna lyfter fram grupparbete. En av dem tycker att det kan vara roligt och 

att det kan gå bra om det inte är för tramsigt medan en annan motsätter sig grupparbetet helt:  

 

Ja, jag tycker inte om att samarbeta. Vissa kanske tänker lite dåligt och vissa jobbar 

för fort och så. Jag klarar inte det (Lukas). 

 

Det råder blandade åsikter på vilket sätt  respondenterna skulle vilja lära sig i skolan om de 

själva fick välja. Något som dock är populärt bland respondenterna är att lära sig genom att 

titta på film som de sedan diskuterar kring. Katarina påpekar just detta att lära sig när man 

både ser och lyssnar på exempelvis en film. Katarina förklarar också: 

 

Man kan ju lära sig när man ritar och pysslar med (Katarina). 

 

Mikael önskar att man kunde använda sig av dagens nya teknik exempelvis datorer och lära 

sig på följande sätt i skolan:  

 

Typ man har glasögon kopplade till datorn, när man läser om vi säger medeltiden 

så ser man filmer om dom (Mikael). 

 

Flertalet respondenter nämner ämnet slöjd som ett roligt ämne där de får arbeta med händerna, 

Mikael säger: 

 

[...] träslöjd gillar jag, det är lite rast typ och man gör roliga saker (Mikael).  
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Idrottsämnet tycker några respondenter är roligt eftersom de får röra på sig. Sedan är det blan-

dade åsikter rörande de andra ämnena. Två av respondenterna tycker om att lära sig främman-

de språk. Carolina berättar: 

 

Språk är kul, när man får lära sig nya saker. Man kanske inte läser det hemma pre-

cis så då kan man lära det i skolan (Carolina). 

 

Det som gör ett ämne intressant är enligt flertalet respondenter om de ser något på en film 

eller hör något berättas, då de på detta vis lockas till att vilja veta mer om det. Flertalet av 

respondenterna nämner att läraren har en viktig roll i att göra ämnet intressant. Nils och Lukas 

anser att läraren måste kunna förklara sådant som de inte förstår. 

 

Läraren i ämnet är väldigt viktig för om man inte kan någonting så måste man kun-

na fråga någon som kan det (Lukas). 

 

Carolina tar även upp att lärarens roll är mycket viktig för att skapa arbetsro. Hon tycker att 

läraren ska vara lite sträng men också snäll och rättvis. 

 

Alla respondenter känner att de trivs. Snälla lärare och snälla kompisar skapar trivsel. Bris-

tande trivsel kan bero på att det är stökigt i klassen förklarar Carolina eller att lektionerna är 

för långa menar Mikael. Nils berättar om en an annan orsak till sämre trivsel:  

 

Skolmaten, Om det inte är god mat så är man ganska hängig sen (Nils). 

 

Även Katarina påpekar att om skolmaten är godare blir hon piggare och kan arbeta och preste-

ra mer. 

 

 

 

4.3. Analys utifrån intervjuresultat med pedagoger 

 

Aktiverande pedagogik 

 

Både Britt och Inger tar upp att undervisningen ska ge motivation, vilket kan tolkas som att 

motivationen hos eleverna inte är given från början. Utifrån det kognitiva perspektivet tar 
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Jenner (2004) upp och beskriver att motivation inte är en egenskap som eleven besitter från 

början. Vidare menar Jenner att motivation är något som pedagog och elev skapar tillsam-

mans. 

 

Lärande som aktiverar flera sinnen ger motivation menar respondenterna. Musik, drama och 

bild väcker känslor och är viktiga moment i undervisningen anser respondenterna. På samma 

sätt tar Egidius upp och beskriver att vår minneskapacitet är begränsad och menar därför att 

en undervisning som väcker känslor leder till lärande av mer bestående karaktär. Lundgren & 

Lökholm (2006) framhåller också att den eftersträvansvärda så kallade inre motivationen 

hämtar sin näring på ett känslomässigt plan. Stensmo (2000) framhåller även särkilt det djupa-

re processande som kan ta vid med utgångspunkt i den inre motivationen. 

 

Undervisningen ska ske på många olika sätt förklarar respondenterna, vilket också Egidius 

(2005) förklarar. För att kunna tillmötesgå elevers olika behov i så stor grad det är möjligt, 

måste undervisningen vara en kombination av praktisk och teoretisk verksamhet 

 

Ett lärande som tar sin utgångspunkt i elevers erfarenheter är viktigt enligt respondenterna. 

Att utgå ifrån elevers erfarenheter kan kopplas till klassisk betingning i det inlärningspsyko-

logiska perspektivet ( Imsen 2006). När eleverna får välja egna arbetsområden och utgå ifrån 

sina intressen som de är väl bekanta med, kan detta ge ett lustfyllt lärande, vilket i sin tur 

frambringar motivation.  En respondent påpekar framför allt betydelsen av att sätta sig in i 

elevens liv för att kunna förstå och utgå ifrån deras erfarenheter, vilket Jenner (2004) benäm-

ner ett perspektivskeende. 

 

 

Relationen mellan pedagog och elev 

 

Flertalet respondenter konstaterar att motivationsarbetet är en viktig del i undervisningen. 

Vidare förklarar respondenterna att om pedagogen inte känner sina elever är det svårt att få 

dem motiverade, vilket betyder att relationen är en förutsättning i motivationsarbetet. På 

samma vis menar Jenner (2004) att pedagogiken handlar om att skapa delaktighet och motiva-

tion. I relationen finns det olika förväntningar både från elevens samt pedagogens sida som 

ska uppfyllas. Jenner (2004) skriver om den så kallade ”Pygmalioneffekten” som handlar om 

att de förväntningar som ställs på en person kommer efter en tid att uppfyllas. Detta kan också 
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tolkas ur den socialt kognitiva teorin där människans beteende styrs av olika förväntningar 

(Lundgren & Lökholm 2006). I den kognitiva teorin tar Jenner (2004) upp att det är pedago-

gen som både formar och skapar eleven utifrån de förväntningar som läggs på denne. Det är 

denna process som kallas för det pedagogiska mötet där pedagogens syn och förväntningar på 

eleven kan påverka elevens motivation (Jenner 2004). Om pedagogen har positiva förvänt-

ningar på elever kommer detta resultera i motivation och positiva resultat hos eleven. 

 

En bra relation skapar förtroende menar respondenterna. Om pedagogen har en bra relation 

med sina elever kommer de inte att ifrågasätta varför de ska göra vissa saker, utan de förlitar 

sig på sin ledare menar en respondent. Detta kan tolkas som att relationen ger en trygghet för 

eleven, att denne kan ha ett förtroende för pedagogen och att denne känner sig trygg i det. När 

det gäller den humanistiska teorin och Maslows behovstrappa (i Imsen 2006) är tryggheten 

enormt viktig för människan. I relationen mellan pedagog och elev måste eleven få känna ett 

beskydd och omsorg från pedagogens sida. Eleven måste vara fri från ångest, rädsla eller oro 

för att bli motiverad. Därför är det viktigt att eleven känner en trygghet i skolan genom att 

pedagogen finns till hands. 

 

Att man som pedagog tycker om sitt ämne som man undervisar i är viktigt för flertalet re-

spondenter. Denna glädje kan då smitta av sig på eleverna när de har en bra relation och de får 

både en lust samt ett intresse för ämnet. Stenssasen & Sletta (2000) påpekar också att de käns-

lor som läraren uppvisar i klassrummet är starkt smittsamma. Därför är det också viktigt vilka 

signaler pedagogen sänder ut till sina elever. Otydlighet kan skapa en osäkerhet och förvir-

ring. Sjöberg (1997) påpekar att pedagogen är en viktig förebild för eleverna. Pedagogens 

intresse för ämnet skapar goda förutsättningar för att ett intresse väcks hos eleverna.  

 

En respondent tyckte att relationen tar mycket tid när pedagogen har många elever i en klass. 

Respondenten lade större fokus på feedback istället, vilket gynnar elevernas självuppfattning 

och självkänsla och som i sin tur gör att motivationen växer fram. Jenner (2004) tar upp vik-

ten av elevers självförtroende och att skolan måste arbeta med att bygga det. Den kognitiva 

teorin har med självuppfattningen att göra, vilka tankar eller vilken bild man har av sig själv. 

Eleven med dåligt självförtroende som misslyckas på ett prov kommer att förklara misslyck-

andet genom att skylla på sig själv, att denne misslyckas i allt denne gör samt att det alltid 

kommer att vara så här. Elever som upplever detta har stor risk att utveckla en depression och 

då blir det ännu svårare att motivera dessa elever till lärande. Om de misslyckas gång på gång 
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blir deras självuppfattning dålig och de har inte tillit till sin egen förmåga. Eleven behöver 

mötas av positiva förväntningar från både lärare och elever. Positiv bedömning är att ge be-

röm och Lundgren & Lökholm (2006) förklarar att berömmet i sig är en belöning för eleven 

och ses som motivationshöjande. Det är dock viktigt att vara medveten om att berömmet mås-

te vara äkta från pedagogens sida. Pedagogen måste förstå när och hur man ska berömma ele-

ven. Än en gång poängteras vikten av relationen som enligt Lundgren & Lökholm är mycket 

viktig för att upplevelsen av berömmet ska kännas äkta för eleven. Annars kan eleven uppleva 

att läraren med sitt beröm tycker synd om eleven, vill kontrollera och manipulera denne 

(Lundgren & Lökholm 2006).  

 

 

Undervisningsmiljön 

 

Ett positivt bemötande i gruppen är viktigt och skapar motivation menar respondenterna.  

Utifrån den humanistiska teorin med utgångspunkt i Maslovs behovstrappa är trygghet och 

tillhörande viktiga behov att tillfredställa. Även behovet av att känna sig respekterad är cent-

ralt (Imsen 2006). 

  

En respondent menar att pedagogen kan lyfta fram elever som gjort bra ifrån sig. På så sätt 

kan pedagogen låta eleverna spegla sig i varandra och skapa motivation menar hon. Utifrån 

den sociala kognitiva teorin kan en elev som ser andra elever arbeta bra motiveras till att arbe-

ta bra, då eleverna får positiv respons och feedback från läraren. Detta är då ett önskvärt bete-

ende i den situationen. Den observerande eleven kommer förmodligen att ta efter klasskamra-

ternas beteende för att också få samma positiva respons (Lundgren & Lökholm 2006). 

 

En respondent framhåller betydelsen av ordning och reda, för att på så sätt underlätta motiva-

tionsskapandet. Utifrån den humanistiska teorin och Maslows behovstrappa innefattar trygg-

hetsbehovet struktur på sin vardag och sin omgivning (Imsen 2006). 

 

 

Föräldrasamverkan 

 

Flertalet av respondenterna anser att en bra relation till föräldrarna leder till positiva och mo-
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tiverade elever. Eleverna blir lätt påverkade av vad föräldrarna tycker och tänker. Enligt den 

sociala kognitiva teorin är denna typ av imitation eller modellinlärning vanlig. Modellinlär-

ning innebär att man observerar en person för att sedan ta efter denna persons beteende i lik-

nande situationen (Lundgren & Lökholm 2006). Föräldrarna är viktiga förebilder i motiva-

tionsarbetet. Lundgren & Lökholm anser att det inte bara är skolans ansvar att förstärka ele-

verna positivt utan föräldrarna har också ett stort ansvar i detta. En god relation mellan skolan 

och föräldrarna skapas genom föräldramöten och samtal och leder till motivation menar re-

spondenterna. 

 

 

Hålla motivationen uppe / Omotiverade elever (latent motiverade elever) 

 

Flera av respondenterna anser att anpassade och utmanande uppgifter gör att motivationen 

kan hållas uppe och levande. Därför måste pedagogen planera sina arbetsområden mycket 

noga ( Hedin & Svensson 1997). Mm intresset väcks från början hos eleverna och de känner 

att de har möjlighet att lyckas ökar motivationen. Inom den kognitiva teorin lär sig människan 

eftersom den söker mening och vill förstå (Lundgren & Lökholm 2006). Människan är nyfi-

ken på världen och vill bli mentalt tillfredsställd genom att klara olika uppgifter och utma-

ningar. Att utmana eleverna med olika uppgifter är mycket viktigt då det är våra tankar som 

formar motivationen (Imsen 2006).  

 

Något som också gör att eleverna bibehåller motivationen är att pedagogen ger mer frihet och 

ansvar till eleverna anser en respondent. På detta sätt visar pedagogen att han eller hon tror på 

sina elever. Det finns alltså en tillit och tilltro till att eleverna klarar av en viss sak som gör att 

de känner sig betydelsefulla. Detta kan också hämtas ur den kognitiva teorin där Jenner 

(2004) tar upp att de förväntningar pedagogen har på en elev kommer att uppfyllas. Det är 

nämligen pedagogen som både formar eleven utifrån de förväntningar som han eller hon läg-

ger på denne.  

 

Eleverna måste bli medvetna om att ett ämne i skolan inte alltid kan vara roligt, men att det 

finns en belöning i att besitta kunskap menar en respondent.  Därför är det är viktigt att visa 

på den praktiska nyttan i skolämnena. Motivation både skapas och kan bibehållas när eleverna 

kommer till insikt och inser att lärandet är av meningsfull- och användbar karaktär menar 

Dewey (i Sjöberg 1997).  
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Det är viktigt att göra eleverna medvetna om vilka krav och förväntningar som ställs på dem 

uppger respondenterna. Respondenterna menar att pedagogen måste ha regelbundna samtal 

med framför allt elever som saknar motivation. Vidare anser Bernt Gustavsson att kunskap 

måste sättas in i sitt rätta sammanhang för att på så sätt bli begriplig (Skolverket 2002). För 

många är det viktigt att det går att relatera till det som vi lär oss genom att veta att vi behöver 

det eller känner oss berikade av det vi lär oss. 

 

 

Motivera elever som har svårigheter i skolarbetet 

 

Det är oerhört viktigt att anpassa uppgifter i undervisningen efter elevens förmåga och behov 

understryker respondenterna. Pedagogen måste försöka anpassa olika uppgifter och skapa 

utmaningar utifrån elevens förutsättningar för att både stora som små framsteg ska kunna gö-

ras. Därför behövs också de positiva förväntningarna från pedagogen om eleven ska börja tro 

på sig själv igen. Enligt den kognitiva teori är den egna självuppfattningen enormt viktig för 

att den har stor inverkan på hur du kommer att prestera (Jenner 2004). Därför menar Jenner att 

om eleven har misslyckats för många gånger är det stor sannolikhet att denne gör det igen på 

grund av dåligt självförtroende.  

 

Att bygga undervisning på elevers intressen kan vara till hjälp när elever har svårigheter i lä-

randet. Även någon form av skapande verksamhet kan vara berikande menar en respondent. 

Som vi tidigare konstaterat är ett lärande som tar sin utgångspunkt i elevers egna erfarenheter 

av stor nytta i motivationsarbetet. Detta tar både Egidius (2005), Jenner (2004) och Gustavs-

son (2002) upp. Egidius framhåller även vikten av att vara medveten om att elever lär sig på 

många olika sätt.  

 

Att peppa och stötta elever med svårigheter är viktigt menar respondenterna. De påpekar sär-

kilt betydelsen av att framhålla elevens goda sidor. Henderlong & Lepper (i Lundgren & Lök-

holm 2006) menar att pedagogen ska vara försiktig när denne ska berömma förmåga och pre-

station. Beröm som avser förmåga eller prestation ger mer information om en persons kompe-

tens jämfört med om denne får beröm för sin ansträngning. Beröm är något som ska anpassas 

efter en uppgifts eller aktivitets svårighetsgrad. Det är också viktigt att informationen i be-
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römmet är av viktig karaktär för då kan det ha positiv påverkan på motivationen. Eleven kan 

få information om var den ska lägga sin energi på och hur den ska nå till en viss nivå.  

 

Elever med svårigheter behöver i regel mer tid på sig i skolarbetet framhåller en respondent, 

vilket kan kopplas till Egidius (2005) som menar att vi lär oss sämre när vi har ett fullspäckat 

schema. Han tar upp och förklarar negativ transfer som innebär att vi har svårt för att sortera 

när vi utsätts för många nya intryck. Vi behöver tid för reflektion annars går det inte att bear-

beta och lagra information. 

 

 

4.4 Analys utifrån intervjuresultat med elever 

 

Flertalet respondenter går till skolan för att lära sig. Respondenterna anser att de måste gå till 

skolan på grund av en rad olika orsaker, så som att alla gör det, föräldrarna vill det, man måste 

lära sig saker. Det råder också en stor medvetenhet bland respondenterna när det gäller bety-

gen som är en avgörande roll för elevernas framtid till exempel för att få arbete, studera och 

så vidare. Detta kan kopplas till den kognitiva teorin där människan söker mening och vill 

förstå sin omvärld som i sin tur resulterar i ett lärande.  Människan gillar inte när hon inte 

förstår omvärlden utan är nyfiken på den och vill undersöka den (Lundgren & Lökholm 

2006). Vidare menar Jean Piaget (i Lundgren & Lökholm 2006) som är en av de främsta i den 

kognitiva teorin att olika typer av uppgifter och utmaningar är något som människan vill be-

mästra och klara av eftersom hon blir tillfredställd mentalt. Enligt Imsen (2006) är det viktigt 

för människan att hon klarar olika typer uppgifter, då det är våra tankar som formar motiva-

tionen.   

 

Respondenterna framhåller en varierad undervisning med inslag av nya undervisningsformer 

för ett roligare lärande. Mer rörelse, film, pyssel önskades i undervisningen. Det var också 

roligare när de förstod, vilket alltså gav en extra sporre. Praktiska ämnen var mer populära än 

de i grunden teoretiska ämnen som finns. Grupparbeten var för en respondent jobbigt, då 

samarbete var svårt när eleverna inte tänker på samma vis.  Ämnen och en undervisning som 

stimulerar fler sinnen leder till ett mer effektivt lärande framhåller Egidius (2005). Alla är 

olika vilket innebär att vissa lär sig genom att läsa till sig kunskap medan vissa lär sig genom 

att se, lyssna eller känna. Enligt Gustavssons rapport är det också viktigt att kunskapen går att 

relatera till det vi lär oss eller att det ger oss något (Skolverket 2002). Kunskapen måste sättas 
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i sitt rätta sammanhang om den ska bli begriplig precis som denna respondent påpekar att man 

måste förstå det ämne man ska lära sig. Därför hävdar Egidius (2005) att man måste förena 

teori och praktik för att möta många elever så långt det går.  

 

Alla respondenter känner att de trivs i skolan då de har snälla lärare och kompisar. Det är ock-

så detta som gör det roligt att gå till skolan menar respondenterna. Detta kan tolkas utifrån 

humanismen där Maslow har en framträdande roll. I hans behovshierarki finns fem grundläg-

gande behov som måste tillfredställas för motivationen. Han tar upp behovet om att få tillhöra 

en social grupp där man får känna kärlek, trygghet och trivsel. I skolan tillhör eleverna en 

social grupp, deras klass samtidigt som de nämner att de har snälla lärare. Detta frambringar 

en trygghet och trivsel i skolan. Ett annat behov som Maslow tar upp är att få känna respekt 

och erkännande för den man är (Imsen 2006). Detta är mycket viktigt för motivationen menar 

Maslow och i elevgruppen förekommer detta eftersom människan är beroende av andra. Män-

niskor behöver varandra där de bekräftar och accepterar varandra för dem de är.  

 

Något som orsakar sämre trivsel i skolan är enligt en respondent skolmaten. Om det inte är 

god skolmat kan det leda till att man blir hängig menar denne. Detta kan också kopplas till 

humanismen och det första primära behovet i Maslows behovstrappa. Det är de fysiologiska 

behoven som måste vara tillfredställda för att människan ska överleva och upprätthålla sitt liv 

menar Maslow (i Imsen 2006). För att eleven ska få motivation till något måste behov som 

hunger och törst vara tillfredställda. Enligt Maslow kan eleven, om denne är hungrig fokusera 

mer på mat än själva ämnet i skolan. 

 

Många av respondenterna lyfter fram att pedagogens roll i ämnet är väldigt viktig. De menar 

att pedagogen har en viktig roll i att göra ämnet intressant. Samtidigt anser vissa av respon-

denterna också att läraren måste kunna förklara sådant som eleverna inte förstår. 

En respondent tycker att pedagogen är viktig för att skapa arbetsro i klassrummet. Sjöberg 

(1997) påpekar att pedagogen är en viktig förebild för eleverna. Det är nämligen pedagogens 

intresse för det aktuella ämnet som skapar goda förutsättningar för att ett intresse hos eleverna 

ska väckas. Stenssasen & Sletta (2000) påpekar att de känslor som pedagogen visar upp i 

klassrummet är starkt smittsamma och eleverna kan ta efter dem. Om det är positiva känslor 

för ämnet kan detta smittas av på eleverna och de får både en lust samt ett intresse för ämnet, 

vilket i sin tur utvecklar motivation. 
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6. DISKUSSION 

 

Vår uppgift som pedagoger är att väcka elevernas motivation det vill säga intresse, nyfikenhet 

och lust att lära och detta uppdrag finns förankrat i skolans styrdokument. Utifrån studiens 

resultat kan vi konstatera att det finns många olika sätt för pedagoger att motivera sina elever 

till lärande. Elevens perspektiv är något vi pedagoger måste arbeta mer med. Många av da-

gens elever känner sig trötta på skolan.  Motivationen kan vara latent alltså vilande hos vissa 

elever och behöver därför väckas till liv igen. Samtidigt är det viktigt att elever som har en 

manifest motivation bibehåller denna.  

 

Aktiverande pedagogik är en viktig faktor i motivationsskapandet, vilket också framgår i in-

tervjuresultaten med pedagoger och elever. Undervisningen måste vara stimulerande och kän-

nas meningsfull i synnerhet för latent motiverade elever. Det är oerhört viktigt att vara medve-

ten om att elever är olika och därför lär sig på skilda sätt. En undervisning som tar sin ut-

gångspunkt i elevers intressen och erfarenheter ger dem en bättre förståelse för ämnesinnehål-

let vilket genererar motivation. När eleverna ges möjlighet till lärande där flera sinnen aktive-

ras kan en djupare lärande ske. Precis som Egidius (2002) tar upp sker lärandet på bättre sätt i 

samband med att känslor väcks. Vi kommer exempelvis ihåg ramsor som vi sjungit och repe-

terat i skolan. När vi märker att vi lär oss och ser vår egen utveckling finner vi stor glädje i 

detta vilket bibringar motivation.  

 

Det är viktigt att undervisningen anpassas efter elevernas olika förmågor. Elever som ständigt 

möter för svåra uppgifter kan förlora sin motivation och när högpresterande elever inte stöter 

på några utmaningar kan det samma ske. För att bygga och upprätthålla motivationen krävs 

därför en medvetenhet när det gäller individualisering av arbetsuppgifter anser vi.   

 

Undervisningsmiljön är av stor betydelse i motivationsskapandet menar pedagog- och elevre-

spondenterna och vi instämmer. Det är viktigt att skolan förblir en trygg och stimulerande 

miljö för eleverna. Maslow tar upp trygghet i sin behovstrappa som en av de fem grundläg-

gande behoven hos människan och en förutsättning i motivationsskapandet (i Imsen 2006).  

Tryggheten är något som pedagogen ska förmedla till sina elever det vill säga att de känner 



41 
 

sig trygga och respekterade i klassrummet men också i elevgruppen tror vi. Att skapa trygghet 

innebär att pedagoger och elever visar acceptans för varandras olikheter och är trevliga, hjäl-

per och stödjer varandra i gruppen. Genom att arbeta med olika trygghetsövningar i gruppen 

skapas ett positivt klimat där eleverna så småningom kan känna sig bekväma och ägna större 

fokus på lärandet istället för sin omgivning.  Även Jenner (2004) tar upp att pedagogerna ska 

försöka skapa en trygg miljö för eleverna eftersom det får dem att ”våga vilja” prestera och ta 

för sig i lärandet. Ett positivt bemötande gentemot varandra är en viktig faktor för motivatio-

nen.   

 

En annan viktig del i motivationsskapandet är att eleverna ges tillräcklig tid för de olika ar-

betsmomenten. Att de får möjlighet att lägga större fokus på vad de faktiskt arbetar med än att 

ständigt ha tanken på att bara bli färdig. Stress har en negativ inverkan på motivationen och 

lärandet tror vi. När det råder ordning och reda i skolans miljö förmedlas en bild av att skolan 

är en viktig plats och att eleverna är betydelsefulla. En fin miljö skapar utan tvekan trivsel och 

motivation. Ordning och reda innebär också att lärandet kan ske ostört då eleverna inte behö-

ver ägna uppmärksamhet åt saker som annars stör koncentrationen.  

 

Det är viktigt att skapa ett gott samarbete med föräldrar. När pedagogen har föräldrarnas för-

troende kommer även elevernas förtroende för pedagogen att öka, vilket en respondent fram-

håller. Detta underlättar oerhört mycket i motivationsarbetet, då det minskar ifrågasättanden 

från elevernas sida och större uppmärksamhet kan tilldelas lärandet.   

 

I intervjuresultatet med pedagogerna framkom att störst fokus i motivationsarbetet ägnas åt 

relationsskapandet.  Pedagogen ska enligt styrdokumenten ge eleverna tilltro till den egna 

förmågan, vilket förutsätter en bra relation. Om pedagogen inte har en bra relation med sina 

elever är det svårare att få med sig dem i undervisningen. En bra relation med sina elever gör 

att ifrågasättandet av undervisningsupplägg i större grad uteblir menar vi. För att bygga rela-

tionen måste vi som pedagoger intressera oss för våra elever och deras liv, inta ett så kallat 

perspektivseende som Jenner (2004) skulle förklara det. Det är viktigt att eleverna blir sedda 

och att de känner sig betydelsefulla. I relationen mellan lärare och elev ska behov såsom 

trygghet, tillit till respekt uppfyllas. Att hålla sig informerad om elevens sociala situation är 

därför viktigt, då pedagogen kan få en ökad förståelse för elevens eventuella svårigheter. Det 

är även viktigt att pedagogen förnyar och uppdaterar sig genom vidareutbildning och samar-

bete över gränserna. Detta för att öka sin förståelse för eleverna och deras behov, då samhället 
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och pedagogiken ständigt förändras.  

 

Precis som Jenner (2004) understryker är det viktigt med positiva förväntningar från pedago-

gens sida. Pedagogens bemötande mot eleven är mycket viktigt och det gäller att bemöta ele-

ven för vad den är och inte för vad den gör.  Det är av stor betydelse att eleven får hjälp när 

denne behöver det, beröm när denne gör framsteg. På detta sätt hålls motivationen levande 

och uppe hos eleverna. De elever som möts av negativa förväntningar presterar sämre och 

deras motivation blir bristande.  

 

I relationsskapandet är det är även viktigt att granska sig själv som pedagog. Kroppsspråk och 

tonfall sänder genast ut ett budskap om du verkar glad, tillmötesgående eller arg. En pedagog 

som låter och ser trygg ut förmedlar trygghet hos eleverna anser vi. När pedagogen visar in-

tresse och engagemang för sitt arbete blir elevernas inställning också positiv. En avspänd in-

troduktion av de olika ämnena ger eleven tillit till pedagogen. En dåligt påläst pedagog upp-

levs som icke trovärdig och envägskommunikation skapar i flesta fall missnöje, då elevers 

förmåga att påverka uteblir.  

 

Allteftersom relationen byggs är det också viktigt att successivt öka elevens inflytande, ansvar 

och självständiga arbete då detta främjar motivationen. Likt respondenternas svar tror vi att 

pedagogen måste göra eleven delaktig i sitt lärande. Medvetandegöra det faktum att ett läran-

de sker på eget ansvar. En pedagog kan aldrig tvinga en elev att lära sig något, dock underlätta 

för eleven genom att till exempel visa på betydelsen och glädjen av att inneha kunskap. Ett 

positivt förhållningssätt och uppmuntran från pedagogen när eleven gör framsteg ger indivi-

den en stärkt självbild som sedan ofta avspeglas i ett gott samarbete och goda resultat. Vi me-

nar att de pedagoger som använder beröm istället för straff, hövlighet istället för sarkasmer 

och rådslag istället för order lyckas bäst. 

 

Elevers framtid vilar på skolan och dess organisation och resurser, men framförallt på peda-

gogens kompetens. En pedagog har en unik uppgift i att både främja och upprätthålla lärande-

processen. Med ett äkta engagemang och goda kunskaper i motivationsarbete, tror vi att peda-

gogen kan lägga grunden för ett livslångt lärande.    
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5.1 Vidare forskning 

Vår studie har väckt några frågor som vi gärna skulle vilja fördjupa oss i framtiden. Om ytter-

ligare forskning skulle göras på området hade vi velat undersöka föräldrarnas betydelse i mo-

tivationsarbetet. Vi skulle då kunna intervjua föräldrar för att få deras syn på det hela.  

 

En annan möjlig ingångspunkt kunde vara att skildra motivationsprocessen utifrån ett genus-

perspektiv. 
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                                                                                                                                         Bilaga 1 

 

Hej! 

Vi är två lärarkandidater som heter Rebecca Gripenhed och Dzenan Dzanic. Vi 

har gjort en del av vår praktik på ert barns skola. Vi är i slutet på vår utbildning 

och skriver just nu examensarbete. Syftet med vårt arbete är att undersöka när-

mare hur  pedagoger kan motivera elever till lärande. Vi skulle därför vilja be 

om ditt barns hjälp att svara på några frågor i en kort intervju. Vi vill bl.a. veta 

vad eleverna själva tycker gör dem intresserade i skolan och hur de lär sig bäst. 

Intervjun är frivillig, men den skulle verkligen hjälpa oss vidare i vårt skrivande. 

Det är endast vi som kommer ha tillgång till de färdiga intervjuerna, ingen an-

nan. Eleverna som ställer upp kommer givetvis att bli anonyma i examensarbe-

tet. 

Har ni frågor kontakta oss på något av följande telefonnr/mailadresser: 

Rebecca Gripenhed 076-21 39 168    rnzfr06@student.vxu.se 

Dzenan Dzanic 073-69 85 339  ddafr06@student.vxu.se 

 

 

Lämnas till klassföreståndare senast den 8 december. 

................................................................................................................. 

 

______________________             _______________________ 

Vårdnadshavares underskrift                        Elevens underskrift 

Tack för hjälpen! 



 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Pedagoger 

Bakgrundsfrågor 

1. Vilken lärarexamen har du och hur länge har du arbetat inom yrket  

2. Vilken ålder arbetar du med? Har du arbetat med andra åldrar? 

 

Vad är motivation för dig? 

På vilka olika sätt motiverar du dina elever till lärande? 

Hur stor fokus ägnar du åt motivationsarbetet i skolan? 

Vad lägger du fokus på i motivationsarbetet? 

Hur gör du för att motivera de elever som har svårigheter i skolarbetet? 

Hur håller du motivationen uppe och levande hos de elever som det går bra för i skolan? 

Hur mycket tror du undervisningsmiljön spelar roll när det gäller elevens motivation? 

Hur arbetar du för att skapa en relation till dina elever? 

Om eleverna ifrågasätter varför dem ska kunna och lära sig en viss sak, hur motiverar du dem 

då? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Elever 

Varför går du till skolan?  

Är det roligt i skolan? Varför? 

Vad gör att du trivs i skolan? Är det vänner, lärare eller något annat? 

Vad gör att du inte trivs i skolan? 

Vad tycker du är det viktigaste med skolan? Är det vänner, att lära sig eller något annat? 

Vad är det som gör att du vill lära dig i skolan? 

Vilka är dina bästa ämnen och varför? 

När är det roligt att lära sig saker i skolan? 

Hur skulle du göra vilja att man lärde sig saker i skolan? 

Vad tycker du gör ett ämne intressant, roligt och att du känner att du vill lära dig mer? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


