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Denna rapport avser att förtydliga vad läraren kan ta i beaktning i arbetet med att sporra och 
upprätthålla elevens motivation genom hela lektionen. Rapporten lägger fram vikten av olika 
faktorer för att motivera eleverna att ta till sig de kunskaper skolan tillhandahåller. Tankarna 
startade vid debatten om tretimmars pass som något negativt eller positivt, då vissa lärare vi 
stött på genom åren i skolan har utryckt svårigheter med att hålla eleven motiverad under så 
långa lektioner. Dock berör detta arbete inte bara tretimmars pass utan lektioner överlag. 

I bakgrunden presenteras vad forskningen säger om ämnet motivation. Först förklaras kort vad 
som menas med motivation utifrån olika forskares teorier, i övrigt avgränsas rapporten att 
behandla den motivation som avser lärare och elever på gymnasienivå. Litteraturstudien 
behandlar begrepp som inre och yttre motivation, motivationens påverkbarhet, olika sätt att 
undervisa, infärgningar av karaktärsämnen i kärnämnen men även vad läroplanen säger om 
ämnet. 

I resultatdelen presenteras det som framkommit vid intervjuerna av fyra lärare men även vad 
enkätundersökningen där femhundra elever deltagit konstaterar. Intervjusammanställningen är 
uppdelad i underrubrikerna; se eleven som en egen individ, tydlighet och struktur, 
meningsfullhet, inspirera och variation. Dessa rubriker är framtagna utifrån intervjuernas 
återkommande teman, där fyra gymnasielärare redogör för deras syn på vad som motiverar 
eleven. Enkätsammanställningen presenteras med utgångspunkt i de frågor eleverna fick svara 
på vid undersökningstillfället. Detta stycke klargör alltså elevernas syn på vad som motiverar 
dem. 

I diskussionsdelen har vi låtit våra egna tankar och åsikter om det berörda ämnet få utlopp. Vi 
har kommit fram till att läraren har väldigt stor påverkan på elevernas motivation. Vi vänder 
och vrider på forskningen och dess uppfattningar om vad som motiverar eleverna.  Dessutom 
diskuteras svårigheterna med att uppnå alla motivationsfaktorer.  I diskussionen ges även 
utrymme för tankar kring det elever och lärare utryckt i vår resultatdel, bland annat den 
personliga relationen med eleven, vikten av självkänsla och självförtroende samt vad tidsbristen 
och klasstorleken kan ha för inverkan på motivationen.  

Vi hoppas att rapporten kan vara ett hjälpmedel för läraren i dess arbete att motivera elever. 
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Sammanfattning 

 

Denna rapport avser att förtydliga vad läraren kan ta i beaktning i arbetet med att sporra och 
upprätthålla elevens motivation genom hela lektionen. Rapporten lägger fram vikten av olika 
faktorer för att motivera eleverna att ta till sig de kunskaper skolan tillhandahåller. Tankarna 
startade vid debatten om tretimmars pass som något negativt eller positivt, då vissa lärare vi stött 
på genom åren i skolan har utryckt svårigheter med att hålla eleven motiverad under så långa 
lektioner. Dock berör detta arbete inte bara tretimmars pass utan lektioner överlag. 

I bakgrunden presenteras vad forskningen säger om ämnet motivation. Först förklaras kort vad 
som menas med motivation utifrån olika forskares teorier, i övrigt avgränsas rapporten att 
behandla den motivation som avser lärare och elever på gymnasienivå. Litteraturstudien 
behandlar begrepp som inre och yttre motivation, motivationens påverkbarhet, olika sätt att 
undervisa, infärgningar av karaktärsämnen i kärnämnen men även vad läroplanen säger om 
ämnet. 

I resultatdelen presenteras det som framkommit vid intervjuerna av fyra lärare men även vad 
enkätundersökningen där femhundra elever deltagit konstaterar. Intervjusammanställningen är 
uppdelad i underrubrikerna; se eleven som en egen individ, tydlighet och struktur, 
meningsfullhet, inspirera och variation. Dessa rubriker är framtagna utifrån intervjuernas 
återkommande teman, där fyra gymnasielärare redogör för deras syn på vad som motiverar 
eleven. Enkätsammanställningen presenteras med utgångspunkt i de frågor eleverna fick svara 
på vid undersökningstillfället. Detta stycke klargör alltså elevernas syn på vad som motiverar 
dem. 

I diskussionsdelen har vi låtit våra egna tankar och åsikter om det berörda ämnet få utlopp. Vi 
har kommit fram till att läraren har väldigt stor påverkan på elevernas motivation. Vi vänder och 
vrider på forskningen och dess uppfattningar om vad som motiverar eleverna.  Dessutom 
diskuteras svårigheterna med att uppnå alla motivationsfaktorer.  I diskussionen ges även 
utrymme för tankar kring det elever och lärare utryckt i vår resultatdel, bland annat den 
personliga relationen med eleven, vikten av självkänsla och självförtroende samt vad tidsbristen 
och klasstorleken kan ha för inverkan på motivationen.  

Vi hoppas att rapporten kan vara ett hjälpmedel för läraren i dess arbete att motivera elever. 
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Abstract 

Denna rapport avser att förtydliga vad läraren kan ta i beaktning i arbetet med att sporra och 
upprätthålla elevens motivation genom hela lektionen. Rapporten lägger fram tips på olika 
hjälpmedel för att motivera eleverna att ta till sig de kunskaper skolan tillhandahåller och kan ses 
som en support för läraren i arbetet med elevernas motivation. Begreppet motivation, inre- och 
yttre motivation, motivationsfaktorer och vikten av infärgningar förklaras kort utifrån olika 
forskares teorier. Fyra lärare redogör för sin syn på vad som påverkar elevernas motivation och 
hur de gör för att hjälpa eleverna att klara av sina studier och få lust att lära. Femhundra elever 
har genom en enkätundersökning fått lägga fram sina åsikter kring vad som motiverar dem i 
skolarbetet. 

Motivation, motivationsfaktorer, inre motivation, yttre motivation, motivationsarbete i skolan. 
Vi har kommit fram till att läraren har väldigt stor påverkan på elevernas motivation. I 
diskussionen problematiseras ämnet, och vi vänder och vrider på resultatet. 
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Förord 

Tankarna till denna rapport startade vid debatten om tretimmars pass som något negativt eller 
positivt, då vissa lärare vi stött på genom åren i skolan har utryckt svårigheter med att hålla 
eleven motiverad under så långa lektioner. Dock berör detta arbete inte bara tretimmars pass 
utan lektioner överlag. Vi som karaktärslärare ser de långa lektionspassen som något positivt då 
de är en hjälp för oss och eleverna att hinna längre under lektionerna istället för att start och 
avslut (innefattar ofta städning) ska ta för mycket av den totala undervisningstiden. Att alla lärare 
inte är av samma åsikt är vi väl medvetna om. 

I samband med att Skolinspektionen granskade skolan vi arbetar på, och då pekade på vikten att 
använda långa lektionspass på rätt sätt, gjorde vi på skolan en enkätundersökning där eleverna 
fick framföra sina åsikter kring hur de på bästa sätt motiveras till lusten att lära och vilka deras 
motivationsfaktorer är. Denna undersökning arbetade vi sedan vidare med i vår rapport och 
fyllde på med litteraturstudier och intervjuer av lärare. 

Det har varit en otroligt lärorik och intressant resa och vi hoppas nu att vi genom denna rapport 
kan bidra till att klargöra några av elevernas motivationsfaktorer samt vara ett stöd i arbetet med 
elevernas lust att lära. 

Att inte framföra ett tack i denna rapport skulle inte göra rapporten rättvisa. Att som två 
heltidsarbetande, halvtidsstuderande mammor till sammanlagt tre barn få ihop dygnets timmar 
med allt vad det innebär är inte lätt. Gymnasieskolans dagliga arbete med allt från lektioner och 
timslånga samtal med elever, till planering av kurser och sammanställning av dokument för 
utvecklingsarbeten, Linneuniversitetets projekt, verksamhetsplatsförlagda utbildning, 
föreläsningar och seminarier, och sist men inte minst familjelivets värld. Parallellt med detta har 
vår rapport växt fram. 

Vi vill tacka våra fantastiska män för den förståelsen de haft under skapandet av denna rapport 
och våra barn för att de bidragit till många skratt och underbara stunder som avbrott i 
skrivandet. 

Tack även övrig familj och alla vänner som stöttat, ställt upp och underlättat i vår vardag. 

Vår arbetsplats– tack för att ni elever, lärare och ledning delat med er av era kunskaper och 
åsikter, utan dem hade denna rapport inte blivit till. 

Och tack kära handledare för din feedback och ditt tålamod. 
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1. Introduktion 

Vi är två floristlärare som arbetar på gymnasienivå. I vårt, och alla lärares dagliga 
arbete, ingår uppgiften att motivera och inspirera elever att lära sig nya kunskaper.  
Just på vår skola använder vi oss av tre-timmarspass vilket i många fall kan vara av 
godo, men den stora utmaningen är att få eleverna koncentrerade och målfokuserade 
genom hela lektionen. Detta har länge varit ett hett ämne att diskutera och det har 
bytts många erfarenheter lärare emellan vad gäller kontakten med både drivna, men 
även omotiverade elever. Vi vill veta vilka parametrar som påverkar elevernas 
motivation och tror att om vi på något sätt kan kartlägga dessa förenklar vi både vår 
egen men även andra lärares vardag. På vår skola är det till största delen yrkesprogram, 
och majoriteten av eleverna har valt program med hänsyn till sitt intresse, men det 
finns även en klick elever som valt yrkesprogram för att de är skoltrötta och tror att 
yrkesprogrammen är ett smidigt sätt att ta sig genom gymnasietiden. Dessa skoltrötta 
ungdomar gör utmaningen än större för läraren. 

 

Under år 2011 genomfördes en undersökning kring elevernas motivation på skolan vi 
arbetar på. Vi har fått tillgång till denna undersökning vilken, tillsammans med 
litteraturstudier och intervjuer, utgör resultatet i vår studie om motivation. Vi tror att 
med elevernas svar på dessa frågeställningar kommer vi en bit på vägen i vårt arbete att 
motivera eleverna genom hela lektionen. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel presenterar vi vad forskningen säger om ämnet motivation. Först 
förklaras kort vad som menas med motivation utifrån olika forskares teorier, i övrigt 
avgränsas rapporten att behandla den motivation som avser lärare och elever på 
gymnasienivå. Denna litteraturstudie behandlar begrepp som inre och yttre motivation, 
motivationens påverkbarhet, olika sätt att undervisa, infärgningar av karaktärsämnen i 
kärnämnen, men talar även om vad läroplanen säger om ämnet. 

I vår litteraturundersökning har vi inriktat oss på vissa ämnen inom motivation. Viktigt 
för oss var att litteraturen inte var riktad mot för små barn, då vi anser att det kan 
finnas andra faktorer som påverkar små barns motivation, än det som påverkar 
motivationen hos gymnasieungdomar. Vi sökte litteratur där vi får ”praktiska tips” på 
hur vi skall gå tillväga för att öka motivationen, såväl som litteratur som fördjupar sig i 
vad motivation är, och vad som påverkar den. Vi har även vänt oss till läroplanen för 
att se vad som står om motivation i den.  

Nedan skall vi gå djupare in på vad vi funnit inom de områden som vi anser väsentliga 
för ämnet motivation. 

2.1 Om motivation 

Motivation är ett begrepp som är stort och komplext. ”En definition av motivation 
lyder; de inre processer som aktiverar, guidar och bibehåller beteenden” (Lundgren 
Lökholm 2006 s.45). Mikael Lundgren är gymnasielärare med bred erfarenhet av 
utbildning i psykologi.  Kent Lökholm är specialpedagog. De har båda arbetat med 
pedagogik inom kriminalvården. 

Jere E. Brophy forskar kring lärande och är en utbildad psykolog som ägnat sin 
forskning åt att hjälpa lärare motivera sina elever. Han förklarar ordet motivation som 
ett begrepp som används för att förklara en riktning eller ett beteende hos en person. 
Oftast är begreppet kopplat till något positivt, ett speciellt målinriktat beteende. I 
skolans värld står begreppet kopplat till var eleven väljer att lägga sin fokus, eller i 
vilken grad de vill uppmärksamma någonting. Det kan vara saker som deras lärare vill 
att de lägger sin uppmärksamhet på, men även sådant som läraren inte önskar skall 
utgöra elevens fokus.  Elevens motivation utgår från dennes egen förmåga och tidigare 
erfarenheter.  Även elevens vilja att delta i undervisningen, samt deras anledning till att 
vilja delta i undervisningen präglar elevens individuella motivation(Brophy 1997).  

2.1.1 Förväntningar och erfarenheter 

Joanna Giota är Fil. Dr. i pedagogik och lektor vid Institutionen för pedagogik och 
didaktik, Göteborgs universitet, med inriktning mot motivation. Hon menar att 
motivation och att vara omotiverad, och då speciellt i skolan, alltid står i jämförelse 
med andras och egna förväntningar, men att all motivation inkluderar arbetet mot ett 
mål, eller att undvika ett sådant. Arbetet mot målet innehåller både psykiska och 
mentala åtaganden såsom uppoffring, ansträngning, planering, organisering, 
beslutsfattande, problemlösning, bedömningar, etc. I arbetet mot målet måste 
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personen vara beredd på att ändra åtgärderna för att nå målet eller till och med ändra 
målbilden (Giota 2001). 

Vidare menar Håkan Jenner, professor i pedagogik med inriktning mot ungdoms- och 
missbrukarvård, att ”motivation inte är en egenskap hos individen, utan en följd av de 
erfarenheter man gjort och det bemötande man får.” Jenner pekar på vikten av att veta 
vad dåligt självförtroende och upprepade misslyckanden kan ha för inverkan på 
motivation, om man är den som skall försöka motivera (Jenner 2004, s.15).   

Att motivation är kopplat till självförtroende och misslyckanden, är återkommande i 
den litteratur vi behandlat i vår undersökning. Men är elevernas bristande motivation 
ett misslyckande som lärare skall ta ansvar för? Enligt Martin Hugo, som är lektor i 
pedagogik vid Högskolan i Jönköping och har forskat kring elever som av olika skäl 
har misslyckats i skola, så rör det sig snarare om ett samhällsproblem, än ett 
skolproblem. Idag ser samhället ut på så vis att alla elever förväntas gå ut gymnasiet. 
Frågan är om det passar alla individer i vårt samhälle att gå i skolan till 19 års ålder 
(Hugo 2011).  

Hugo menar vidare att det verkar som om samhället vill lösa motivationsproblem 
bland ungdomar med generella hjälpmedel. Han hävdar då starkt att detta inte är 
möjligt, eftersom motivationen är individuell, och även inlärningstekniken (Hugo 
2011). 

 

2.1.2 Vad är motivation? 

“Learning is fun and exciting, at least when the curriculum is well matched to 
students´ interests and abilities and the teacher emphasizes hands-on activities. When 
you teach the right things the right way, motivation takes care of itself. If students 
aren`t enjoying learning, something is wrong with your curriculum and instruction – 
you have somehow turned an inherently enjoyable activity into drudgery. 

School is inherently boring and frustrating. We require students to come, then try to 
teach them stuff that they don´t see a need for and don´t find meaningful. There is 
little support for academic achievement in the peer culture, and frequently in the home 
as well. A few students may be enthusiastic about learning, but most of them require 
the grading system and the carrots and sticks that we connect to in to pressure to do at 
least enough to get by” (Brophy 1997 s.1).   

2.2 Yttre motivation – Inre motivation. 

Man delar gärna upp begreppet motivation i två delar. Det talas om den yttre 
motivationen och den inre motivationen. Exempel på yttre motivation kan vara olika 
former av belöningar t.ex. högt betyg, stipendium, beröm, pengar. ”Med yttre 
motivation menas det tryck utifrån som kan påverka våra inre processer. Detta tryck 
kan utgöras av andra personers påtryckningar i form av ”goda råd”, vädjan eller till och 
med hot.”  
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”Den inre motivationen däremot, hämtar sin näring på ett mer känslomässigt plan. Vi 
gör helt enkelt saker för att vi tycker om det, som att läsa en god bok eller se en 
spännande film”(Lundgren Lökholm 2006 s.47).  

Den inre motivationen är sådan som Brophy kallar verklig (intrinsic) motivation, och 
han menar då sådan motivation som läraren skapar så att eleverna upplever 
kunskapsinlärningen intressant och tilltalande. Här ska ingen yttre motivation behövas 
(Brophy 1997). 

2.2.1 Arbete med individens inre och yttre motivationen 

”Om man önskar förändra personers framgångsförväntningar eller självbild, måste 
man ändra deras tolkningar av varför de lyckas respektive misslyckas” (Jenner 2004 
s.59). Med detta menar Jenner att personer med dålig självkänsla ofta tar 
misslyckanden som en bekräftelse på hur dåliga de är.  Har de å andra sidan bra 
självkänsla kan de ta misslyckandet som en möjlighet att utveckla sig själva. De vet att 
de kan bara de försöker lite till. ”Från en person som skuffas åt olika håll av krafter 
utifrån till en person som ser sig själv som upphov till det som sker- och genom sin 
egen ökade betydelse blir individen mer motiverad.” (Jenner 2004 s.62). Enligt Martin 
E. Ford, amerikansk professor och akademisk administratör vid Stanford University 
som forskat och skrivit om motivation, bör stor hänsyn tas till elevens egna åsikter om 
strävansmål för att motivation av elever ska ske på bästa sätt (Ford 1992). 

2.2.2 Skolans roll 

Giota menar att det är bara de kunskapsmässigt bästa eleverna som klarar av att 
motiveras utifrån skolans målformuleringar. De kunskapsmässigt svagare eleverna 
handskas med sin besvikelse att inte nå målen genom att bli självdestruktiva och helt 
enkelt strunta i skolan (Giota 2001). (Ford 1992) menar att om en elev med låga 
förväntningar på resultat klarar av att ta sig genom en uppgift med positiv utgång 
kommer denne troligtvis att vilja testa på fler uppgifter. Om läraren ska ha möjlighet 
att nå elevens inre motivation måste detta göras utifrån elevens egna perspektiv och 
således måste läraren sätta sig in i elevens tankegångar, värld och påverkan från vårt 
samhälle (Giota 2001). 

Fords (1992) tankar stämmer överrens med det Giota säger. Han talar om att läraren 
måste ta hänsyn till tre olika aspekter vad gäller att kunna motivera eleven; elevens mål, 
hur denna upplever sin egen person och sina egna känslor. Ford menar även på att 
lärarna i dagens skola har problem att utöva denna form av pedagogik då 
elevgrupperna är för stora för att lära känna, ta hänsyn till och respektera alla elevers 
individuella mål, livssituationer och förutsättningar. Giota (2001) har i en 
undersökning klargjort vikten av social kompetens hos eleven, att ha förståelse för 
samhället, förmåga att sätta sig in i andra människors tänkande och en flexibilitet för 
att nå höga studieresultat. Samma studie visar även att elever som har långsiktiga mål 
och kopplar dessa till sina studier såsom framtida jobb eller studier når längre i sina 
studier än de elever som lär sig för stunden. 

Ford (1992) betonar även betydelsen av att ge återkoppling till eleverna för att de ska 
ha möjlighet att ta till sig återkopplingen i syfte att lära sig av sina misstag och nästa 
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gång ha möjlighet att göra rätt. Rätt återkoppling ökar sannolikheten att eleverna når 
längre i sina studier. Särskilt om återkopplingen uppfattas positiv hos eleven. 

 

 

2.3 Vad påverkar motivationen? 

2.3.1 Förväntningar och engagemang 

Vad är det då som påverkar motivationen, och hur kan lärare öka elevernas lust till 
lärande? Ja det är många olika komponenter som påverkar. Litteraturen pekar på att 
det i vissa fall krävs små, och i andra fall stora åtgärder för att öka motivationen hos 
eleverna. Hugo talar om att läraren skall ha höga förväntningar på sin elev, och tro på 
att eleven tillför någonting till undervisningen. Vidare menar han att läraren tydligt 
måste kunna peka på vad som är verkligt eller ”på riktigt” med undervisningen, 
eftersom eleven motiveras av att ha användning för sina kunskaper inom en snar 
framtid. Ett sätt kan vara att koppla undervisningen till något eleven har intressen för 
eller kunskap om, då eleven hittar motivation i något de kan eller känner till. Det är 
tacksamt att låta eleven arbeta efter tidigare erfarenheter (Hugo 2011). ”Lärarens tro 
på elevens förmåga blir en självuppfyllande profetia” (Lundgren Lökholm 2006 s.88).  

Hugo, och Birgitta Kullberg (som forskar i etnografi), är eniga om att det krävs ett 
socialt engagemang för framgångsrika lärare. ”Ett personligt engagemang utöver det 
man kan kräva”. Först då går att se individens behov (Hugo 2011 s.100). Kullberg 
menar på att läraren måste känna sina elever för att kunna ge dem rättvis undervisning, 
först då kan du se eleven. Läraren måste därför ges möjlighet att socialisera med 
eleven. Hon menar vidare att fokus därför, vid sidan av undervisningen, även måste 
läggas på kontinuerligt icke skolrelaterat umgänge, och sociala aktiviteter (Kullberg, 
2004).  

        Lärarens positiva förväntningar har inverkan på elevens självförtroende och således 
prestationer i skolarbetet menar Elmeroth, Eeek-Karlsson, Olsson och Valve 2006. 
Dessa fyra lärare och lärarutbildare menar att läraren genom kunskap och rätt 
prioriteringar vad gäller fördelning av den egna arbetstiden har stor påverkan på 
elevers prestationer.  

Genom att lära känna individen, hittas träffsäkra utmaningar och på så sätt skapas 
elevernas framgångar. Jenner pekar på vikten av att se varje enskild elev, visa respekt 
och tro på dem, som en stor del i motivationsarbetet (Jenner 2004). Lundgren 
Lökholm hävdar att det är viktigt att anpassa elevens utmaningar så att det, vid de 
tillfällen eleven lyckas, ges läraren en möjlighet att synliggöra den enskilde elevens 
framsteg (även små sådana) så att de kopplas till den egna personen. Detta påverkar 
motivationen i rätt riktning (Lundgren Lökholm 2006). 
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2.3.2 God arbetsmiljö 

Lundgren Lökholm har gjort en sammanställning av den ”omgivande miljön” då 
eleven känner sig motiverad, eller omotiverad inför uppgifter. ”Om försöken blir 
resultatlösa vänder man det rådande systemet (skolan) ryggen för att agera på andra 
arenor” (Lundgren Lökholm 2006 s.42). I det här fallet består miljön bland annat av 
relationen mellan lärare och elever men även av relationen mellan elever och elever. 

 

 Positiva förväntningar 

på den omgivande 

skolmiljön 

Negativa förväntningar 

på den omgivande 

skolmiljön 

Hög självförmåga Produktivt engagemang 

Strävan 

Personlig tillfredställelse 

Missnöje 

Protest 

Social aktivism 

Låg självförmåga Nedvärdering av den 

egna personen. 

Förtvivlan 

Resignation 

Apati 

Figur 1 (Lundgren Lökholm 2006) 

2.3.3 Uppmuntran och intresse 

Lundgren Lökholm berättar även i sin bok att beröm är ett bra sätt att öka 
motivationen hos en person, det fungerar även stärkande av personens självkänsla. 
Men det är viktigt att berömmet ges vid rätt tillfälle, att det är befogat, uppriktigt och 
konkret för att det ska få önskvärd effekt. Vidare menar han att om man stöter på en 
elev som vägrar att utföra en uppgift hjälper det inte att säga åt eleven vad den ska 
göra. Konsekvenserna blir då att eleven riktar ännu mer motstånd till uppgiften 
(Lundgren Lökholm 2006). ”Istället för att läraren fokuserar på varför inte eleven vill 
göra en förändring gäller det att utforska vad eleven faktiskt vill göra” (Lundgren 
Lökholm 2006 s.59). 

”En viktig- för att inte säga nödvändig- komponent är att man i motiverande samtal 
skapar en atmosfär av samarbete, där läraren undviker en auktoritär hållning inför 
eleven. Detta innebär att man stöder mer än man uppmanar, utforskar snarare än man 
försöker övertala. Det gäller att skapa en god relation och ett klimat som främjar, inte 
tvingar till förändring” (Lundgren Lökholm 2006 s.80 ). 
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 Perceived level of skill 

Low High 

Perceived 

level of 

Challenge 

Low Apathy Boredom 

High Anxiety Flow 

Figur 2 (Brophy 1997) 

 

Modellen visar sambandet mellan elevens upplevelse av uppgiftens svårighetsgrad och 
elevens färdigheter i ämnet. För att uppnå ”flow” bör eleven känna viss utmaning av 
uppgiften men samtidigt bör denne ha kunskaperna och färdigheterna att utföra 
utmaningen (Brophy 1997). 

Elever som inte alltid har motivationen på topp kan bli motiverade vid olika 
lärsituationer på grund av att läraren har skapat intresse kring uppgiften eller berättat 
meningen med att lära sig dessa kunskaper. Motiverade elever tycker inte alltid att lära 
sig är ett nöje men de ser nyttan av att ha kunskaperna (Brophy 1997). Brophy 
rekommenderar att ta reda på elevernas intressen och så långt som möjligt anpassa 
undervisningen efter dessa. Precis som Hugo vurmar alltså Brophy för att lägga upp 
arbeten i t ex. ämnesintegrering, att arbeta i projektform eller med infärgningar. 

2.4 Olika sätt att undervisa – olika intelligenser. 

2.4.1 Varierad undervisning 

Varför har då så stort fokus lagts vid att teoretiskt pränta in kunskap? Vi har, enligt 
Hugo, problem med ensidig ämneskunskap, i framförallt matte, svenska, engelska. Vad 
hände med de andra uppdragen? Varför inte lägga fokus på att stimulera elevens 
kreativitet, öka deras självförtroende, och deras tro på egen förmåga? Hugo tror att 
fokus hamnar mer på ämneskunskapen eftersom den är mätbar. Han menar också på 
att det kan skada elevens motivation att mätas i läxor, prov eller betyg. Han säger att 
”det finns ingen forskning som visar att kunskaper och måluppfyllelse ökar om vi har 
fler läxor. Vissa elever motiveras av detta, men för andra elevgrupper kan detta få som 
konsekvens att man får problem med lärandet” (Hugo, 2011 s.19). Att ha höga 
förväntningar på sig, och eget ansvar för sitt lärande utanför skolan motiverarar alltså 
vissa elever. Andra elever kan ha svårt att hålla sig fokuserade genom en lektion i 
skolan, och orkar inte med läxor efter skoldagen. Brophy ger tips på bra 
undervisningssätt som t ex. experiment, projekt, roll-spel, diskussioner i helklass, 
grupp och parvis, lära vid datorn, spel, kreativa tillämpningar, debatter, analyser, 
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utvärderingar av kunskaperna de lärt sig, att undvika frågor som bara har ett korrekt 
svar, låt eleven även berätta varför de tror att detta är det rätta svaret, 
problemlösningar, storytelling, högläsning, drama, visuell stimuli som målningar, 
fotografier, diagram, videor, brainstorming, eller grupparbete. Enligt Brophy föredrar 
elever aktiviteter där de aktivt utbyter åsikter med antingen läraren eller andra elever 
istället för den traditionella frågor-svar vid bänken undervisningen. Även teoretisk 
kunskapsinhämtning går att göra intressantare med diskussioner, analyser och 
problemlösningar (Brophy 1997). Elever behöver lära sig baskunskaper men de 
behöver även fördjupa kunskaperna genom att diskutera vad de har lärt sig. 

Kullberg ifrågasätter också lärare. Använder lärarna alla sätt de kan för att lära ut? 
”Deltar eleverna aktivt i värderingar av sin egen och gruppens utveckling samt av 
lärares sätt att genomföra undervisningen? Poängteras i ditt lärande-rum människans 
talspråk, skriftspråk, bildspråk och kroppsspråk?” Görs din undervisning såpass 
begriplig att den bidrar till varje enskild elevs utveckling?” Hon pekar här på bredden i 
undervisandet, och hur olika metoder kan intressera olika elever (Kullberg 2004 s.187). 
Motsatsen till detta beskrivs som en lärare som är med på lektionen men inte 
närvarande. 

Kullberg menar på att vissa lektioner för eleven kan upplevas som ”lärarlös lektion” då 
läraren inte är delaktig i lärandet. Hon hävdar att lärandet sker bäst om läraren är aktiv 
och deltar under hela lektionen. Att eleven KAN planera, organisera och genomföra 
råder inga tvivel om. Men läraren måste finnas med under processens gång för att 
uppgiften skall kännas meningsfull. Annars upplever eleven detta som slöseri på 
energi. (Kullberg, 2004). 

2.4.2 Arbeta praktiskt 

Dewey menar att vi skall praktisera vår kunskap för att sedan reflektera över vårt 
lärande (”Learning by doing”). Hugo antyder att det redan är konstaterat att vi lär oss 
bäst genom att jobba praktiskt, och att detta är kopplat till verkligheten (Hugo, 2011). 
”Elever med starkt skolmotstånd lär sig ofta både praktiskt arbete och teoretisk 
kunskap genom att göra något konkret med händerna” (Hugo, 2011 s.71). Vidare talar 
Hugo om att ”Lärandesituationer måste vara på riktigt!” (Hugo, 2011. S.76) och att 
”Eleven måste uppleva delaktighet” (Hugo, 2011 s.87). 

2.4.3 Lär känna din elev 

Förutom att det är viktigt att eleverna ska tycka det är intressant att lära sig måste man 
även lära dem hur de lär sig bäst (Brophy 1997). Att få dem att inse sin bästa 
studieteknik. För att kunna tipsa om detta måste man känna eleven. Hugo säger att 
”man måste tycka om dem” (Hugo, 2011 s.58). Man måste tycka om sina elever i den 
process man skall gå igenom tillsammans med dem. Man måste visa dem att man 
tycker om dem. Och genom att ”fokusera på att spegla elevers positiva sidor så väljer 
de själva ett annat beteende” (Hugo 2011 s.63). 

När elever lär något för första gången är omedelbar feedback och återkoppling viktig, 
vilket det däremot inte är när de gör samma typ av uppgifter igen (Brophy 1997). 
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2.5 Samarbete mellan karaktär och kärnämnen? 

2.5.1 Infärgning 

Hellsten och Pérez Prieto pekar i sin undersökning ”Gymnasieskola för alla andra - En 
studie om marginalisering och utslagning i gymnasieskolan” på sprickan mellan 
yrkesförberedande och högskoleförberedande program. De menar att elever på 
yrkesinriktade program kritiserar kärnämneslärarna för att undervisningen inte är 
anpassad till deras intressen, vilket gör att den passar bättre för elever på 
studieförberedande program. Eleverna har tyckt att så kallad infärgning har varit lyckat 
då det tillämpats, men kärnämneslärarna har inte känt tillfredsställelse i att anpassa sig 
på detta vis, och de upplever att det försämrar undervisningen av ämnet. Okunskap 
och svårighet att identifiera sig med programmet är en anledning till detta. 
Trovärdigheten ifrågasätts (Hellsten och Pérez Prieto, 1998). 

Hugo betonar vidare vikten av att skapa en helhetssyn, och ett sammanhang kring 
skolan och lärandet. Han tror att det blir ett problem när vi hackar ner undervisningen 
i små lektionspass som man inte upplever ”hänger ihop” med varandra. Han föreslår 
ett exempel på att motverka detta genom att ha långa sammanhängande arbetspass, där 
man kan integrera kärnämnen och karaktärsämnen med varandra (Hugo 2011). 

Han skriver också att ”läraren skall arbeta för att eleverna skall lysa, inte för att själv 
lysa” (Hugo 2011 s.s.31).  

 

2.6 Vad säger läroplanen? 

I läroplanen skriver man att ”Eleverna skall bli medvetna om att nya kunskaper och 
insikter är förutsättningar för personlig utveckling. Detta skall syfta till att grundlägga 
en positiv inställning till lärande och att återskapa en sådan inställning hos elever med 
negativa skolerfarenheter” (Lpf 94). Här kan man tolka negativa erfarenheter som 
någon form av misslyckande, där skolan har som uppgift att vända inställningen till 
lärande till något positivt.  

Lpf 94 skriver vidare att läraren skall; ”utgå från den enskilda elevens behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Stärka varje elevs självförtroende samt vilja 
och förmåga att lära, organisera arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna 
förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga, 
upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 
framåt”. Alltså individanpassa lärandet för varje enskild elev.  

I vår läroplan står att ”Skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och ge dem 
framtidstro” (Lpf 94). Detta förstärks även i litteraturen vi analyserat. Att bygga upp 
elevens självkänsla och självförtroende genom uppmuntran, beröm och engagemang 
för att öka deras motivation förespråkas av Brophy, Hugo och Lundgren/Lökholm 
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Så här står det i läroplanen:  

”Läraren ska:  

 utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.  

 stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära, organisera arbetet 
så att eleven 

 utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 
utveckla hela sin förmåga, 

 upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 
framåt” (Lpf 94). 

 

”Det är allas vår uppgift som arbetar i skolan att tillsammans försöka göra skolan till 
en plats som stilmulerar lärandet” (Lpf 94).  
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3. Syfte och frågeställningar  

Syfte: 

Syftet är att belysa faktorer som påverkar motivationen hos elever, samt lärares och 

elevers strategier för att upprätthålla motivation under lektionen. 

Frågeställningar: 

1. Vilka faktorer och strategier anser lärare vara betydelsefulla för att främja elevers 
motivation? 

2. Vilka faktorer och strategier anger eleverna som betydelsefulla medel för att främja 
motivationen? 

3. Hur förhåller sig lärares och elevers synsätt på strategier och faktorer som 
påverkar motivation till varandra? 

 

Mål: 

Vårt mål är att undersökningen skall fungera som support för lärare under 
planeringsstadiet av lektionsupplägg, men även vara ett stöd i hur klassrumsmiljön ska 
verka främjande för stort driv, engagemang och motivation hos eleverna. Vi vill 
undersöka hur gymnasieläraren håller eleven motiverad genom hela lektionen och då 
framförallt de lektioner som är upplagda i tre-timmarspass eftersom vi själva arbetar i 
långa pass. Undersökningen ska även belysa vilka parametrar som gör eleven 
omotiverad under lektionerna.  

Vi vill undersöka lärararens och elevens strategier att sporra och upprätthålla elevens 
motivation genom hela lektionen.  

3.1 Avgränsningar 

För att ta fram relevant litteratur för ämnet blev vi tidigt i arbetet tvungna att avgränsa 
oss. Mycket är skrivet om motivation i skolan, vilket gör ämnet väldigt stort. Vi har 
valt att avgränsa vår litteratur på så vis att vi hållit oss till författare som berör 
motivation i gymnasieålder, samt de forskare som anses väga tungt och är 
återkommande namn inom ämnet. Med hjälp av bibliotekarie att gjorde vi ett urval. Av 
dessa har vi sedan valt ut dem vi anser beröra ämnet på ett konkret och tydligt vis.  
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4. Metod 

I detta kapitel presenterar vi hur arbetet med rapporten har gått tillväga, vilka metoder 
vi tillämpat, hur vi valt dessa metoder, de etiska ställningstaganden vi fått göra, hur den 
insamlade data har bearbetats men även kritiken vi framlägger mot denna rapports 
tillförlitlighet. Rapporten innefattar tre olika sätt för datainsamling, litteratur-, enkät-, 
och intervjuundersökningar. Detta för att få så många infallsvinklar på begreppet 
motivation som möjligt. 

4.1 Undersökningsmetod 

Vi har i våra undersökningar blandat kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetod. 
Då ledningen med hjälp av oss lärare och elever, på den skola vi arbetar redan 
genomfört en enkätundersökning, med utgångspunkt i motivationsområdet, där större 
del av eleverna medverkat, valde vi att använda denna. Enkätundersökningen 
genomfördes på cirka 500 elever och räknas därför som kvantitativ. För att få ett 
större underlag och bättre tillförlitlighet valde vi även att göra semistrukturerade 
intervjustudier på fyra lärare anställda vid samma skola, alltså lärare som undervisar de 
elever som svarade på enkäten. Dessa intervjustudier räknas som kvalitativa, och 
fördelen med kvalitativa undersökningar är att man ser och hör den man intervjuar 
och därför kan lägga märke till tonfall och kroppsspråk. Det finns även möjlighet att 
ställa följdfrågor för att få respondenten att utveckla, förklara och fördjupa svaret. 
Nackdelen med intervju är att respondenten kan påverkas av intervjuarens tonfall, och 
kroppsspråk (E. Andersen, E. Schwencke 1998). Det finns även risk att frågorna blir 
ledande.  

Förutom intervju och enkät har vi även genomfört en empirisk litteraturstudie. För att 
hitta relevant litteratur har vi sökt information vid Jönköpings stadsbibliotek och 
Jönköpings högskolebibliotek där våra nyckelord var motivation vid studier, motivera 
elever och lust att lära.  

4.2 Urval 

Vi sökte litteratur med anknytning till elevers motivation för skolan och skolarbetet, 
men även motivation i allmänhet för att försöka förtydliga vad forskare menar att 
motivation är. I detta avseende har vi lagt tyngden vid forskarna Giota och Brophy. 

Elevenkäten avser ett gymnasium med ca: 800 elever. Dock fanns inte alla elever på 
plats när studien genomfördes. 

Respondenterna har valts ut med hjälp av rektor på den skola som medverkade i 
studien. Vi berättade vad vår studie handlade om och blev efter detta 
rekommenderade lärare som var bra på att arbeta med elevers motivation.  

Lärarna som ingår i undersökningen undervisar vid större delen av skolans program i 
ämnena svenska, engelska, livsmedelskunskap, historia, religion, samhällskunskap och 
turism. Det är jämt fördelat mellan könen, 2 kvinnor och 2 män, de har arbetat mellan 
2-15 år inom skolvärlden och är mellan 24-50 år. Vi har intervjuat 2 personer var 
utifrån intervjuguiden (bifogad som bilaga). Intervjuguiden har inte följts till punkt och 
pricka, utan istället har den fungerat som en guide för att hålla intervjun på rätt spår. 
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4.3 Genomförande av undersökning 

4.3.1 Litteraturstudier 

Då vi vet att det alltid finns en viss risk för vinkling av undersökningar ville vi börja 
med att se vad andra har skrivit om motivation och främst då motivation vid studier.  

Som vi tidigare skrivit sökte vi litteratur vid Jönköpings stadsbibliotek och Jönköpings 
högskolebibliotek med nyckelorden motivation vid studier, motivera elever och lust att 
lära.  

4.3.2 Lärarintervjuer  

Intervjuerna kom att genomföras på 2 män och 2 kvinnor, alltså jämn fördelning 
mellan könen. Respondenterna har valts i samråd med skolans ledning för att få 
kännedom om de lärare som är duktiga på att arbeta med elevernas motivation. Detta 
kan tyckas vara en vinkling av vårt arbete men eftersom undersökningen inte syftar på 
att ta reda i vilken utsträckning lärare arbetar med motivation utan istället hur detta 
arbete görs på bästa sätt, valde vi att få kännedom och intervjua personer vi trodde 
hade stor kunskap och många bra idéer kring ämnet motivation. 

Vi har valt att utföra semistrukturerade intervjuer där olika frågeområden är beslutade i 
förväg (Carlström & Carlström Hagman 2006). Intervjuerna har alltså inte styrts strikt 
från vår intervjuguide, istället har den fungerat som ett stöd för att leda intervjun i rätt 
riktning och som en hjälp att beröra rätt ämnen, alltså hålla oss till frågeställningen i 
undersökningen. 

I arbetet med vår intervjuguide har vi utgått från vår målformulering, tagit hjälp av det 
som kommit fram vid vår litteraturstudie och haft stöd av enkätundersökningarna. 
Frågorna har vi formulerat på det sätt att de täcker upp sådant vi inte tycker att vi fått 
svar på vid övriga undersökningar men även sådant om kan vara intressant att höra 
flera röster tycka till om för att kunna väga olika åsikter och upplevelser mot varandra.  

Vi har försökt att arbeta fram en bra intervjuguide och noggrant diskuterat genom 
frågorna där vi lagt tyngdpunkt vid utredande frågor, som vad och varför istället för 
frågor som kan besvaras med ja eller nej (E. Andersen, E. Schwencke 1998). 

Respondenterna fick de frågor vi avsett att använda i vår intervju mailade till sig en 
vecka innan intervjun utfördes för att lättare kunna besvara våra frågeställningar. Vår 
förhoppning var att på så sätt få både djup och bredd i vår intervjustudie. 

Information om respondentens ålder, hur länge personen har arbetat som lärare, vad 
personen arbetat med i tidigare karriär och vid vilka program personen undervisar vid 
antecknades. Denna information skulle eventuellt vara användbar längre fram i arbetet. 

Intervjuerna spelades in för bästa genomförande och säkerhet. Detta gav oss möjlighet 
att ställa följd- och fördjupningsfrågor utan att behöva tänka på att anteckna samtidigt. 
Vi tror även att det gav intervjuerna en mer naturlig gång. 

Efter intervjuerna antecknades varje intervju ordagrant, så kallad transkribering. Vid 
transkribering bearbetar intervjuaren det insamlade materialet på så sätt att varje 
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mening som sagts vid intervjun tänks igenom. Det ger även en säkerhet att den 
intervjuade citeras och refereras rätt.  

Frågorna vi valt att fokusera på i vår undersökning är presenterade i bilaga 1.  

4.3.3 Elevenkäter 

Skolan vi arbetar på har valt att göra en enkätundersökning med öppna frågor där 
eleverna innan de skrev ner sina enkätsvar fick diskutera i mindre grupper. 
Anledningen till detta var att de skulle komma underfund med så mycket som möjligt 
kring ämnet motivation och även öppna sina sinnen och riktigt tänka efter vad som 
efterfrågades i enkäten.  

Vi tror att de öppna frågorna gav eleverna möjligheten att skriva ner tankar och 
funderingar som vi inte skulle fått ta del av genom fasta svarsalternativ. 

Enkätundersökningen har utförts på ca: 500 gymnasieelever i åldern 16-18 år av deras 
respektive mentor. Eleverna går vid både teoretiska och praktiska program med 
dominans på de praktiska. Varför deltagandet inte är exakt förklaras med anledning av 
att eleverna har arbetat med enkäten i grupper. De har även lämnat in sina svar som en 
gruppinlämning. Detta gör att vi inte med säkerhet vet om alla 500 elever har fått 
komma till tals eller om det bara är några elever som vågat uttrycka sina åsikter. Vi 
tycker ändå att denna undersökning är värd att innesluta i vår uppsats då det är 
relevant information. 

Frågorna som ställdes i enkätundersökningen var bland andra: 

  Hur är en bra lektion upplagd? 

 Vad anser du vara viktigt att lära dig? 

 Vad motiverar och driver dig? 

 Vad får dig att tappa sugen? 

4.4 Etiska överväganden 

Då enkäten redan var genomförd när vi började vårt arbete med uppsatsen gick vi ut i 
klasserna och frågade om vi fick elevernas och deras vårdnadshavare (då vissa elever är 
under 18 år) acceptans att använda oss av undersökningen i vårt examensarbete. Vi sa 
att eleverna skulle återkomma till oss, genom deras mentorer om de eller deras 
vårdnadshavare inte ansåg att det var okej att deras enkätsvar återfanns i vår 
undersökning.  

Förutom att kontrollera med eleverna, deras mentorer och vårdnadshavare om vi fick 
tillåtelse att använda undersökningen, sökte vi även tillstånd hos ledningen vid den 
skola vi arbetar på, som tyckte det var en utmärkt idé. 

Vi ville gärna använda denna undersökning i vår uppsats och det var lite på grund av 
den som vårt intresse för området motivation ökade. Att inte använda detta material i 
vår uppsats skulle vara synd och vi insåg att det var onödigt att göra om den. Vi hade 
kunnat göra en egen liknande undersökning men ansåg det bättre att lägga tiden på 
fördjupande litteraturstudier och djupintervjuer med lärare för att få andra perspektiv 
på begreppet motivation. 
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För att samla in större mängd data och även kunna väga olika synvinklar mot varandra 
gjorde vi således en litteraturstudie och intervjuundersökningar utöver redan omtalad 
enkätundersökning. 

Avkodning kom att ske av alla enkäter och intervjustudier, inga namn har alltså sparats 
eller återgets i vår uppsats. Detta för att alla personer i vår undersökning ska få behålla 
sin anonymitet. 

4.5 Databearbetning 

Vår insamlade data från enkätundersökningen med elever och intervjuer med lärare 
kom att sammanställas i en resultat-del i denna rapport.  

Vi sökte efter utvalda delar som direkt knöt an till frågeställningarna i vår rapport. 
Dessa har bearbetats och analyserats. Med hjälp av referat och citat kom resultatet att 
växa fram till en förhoppningsvis läsvärd framställning avseende motivation. 

Under avsnittet diskussion analyserade och reflekterade vi över vår insamlade data och 
lade även till våra egna åsikter och slutsatser. 

 

4.6 Metodkritik 

Vi har med hjälp av våra kollegor och rektorer fått tips om de lärare som är kända för 
att vara duktiga på att motivera sina elever på lektionerna eftersom vi ville komma åt 
så många tips och tricks och olika arbetssätt som möjligt. Vi har även valt lärare som 
arbetar på olika typer av gymnasieprogram för att stöta på problem med olika 
elevgrupper. Då vi valt att intervjua 4 lärare inser vi att vårt underlag är relativt tunt 
(det hade eventuellt varit en fördel att intervjua fler lärare) men än dock säkert att 
använda i denna undersökning, eftersom vår typ av frågeställning inte kräver 
kvantitativa undersökningar för att få ett relativt pålitligt underlag. Det vi frågar efter 
är hur vi håller motivationen hos elever uppe under hela lektionen, alltså tips från 
litteratur, elever och lärare, en slags hjälp för lärare att pusha och stötta eleven i dess 
inlärning. Detta gör att det varje person säger är viktigt och en slags sanning som gör 
att vi, med stor relevans, kan använda materialet i vår undersökning. 

Vi ser en risk i vår enkätundersökning där eleverna diskuterat i grupper, vilket gör att 
alla eleverna kanske inte kommer till tals, då alla elever kanske inte vågar uttrycka sina 
åsikter. Vi tycker ändå att undersökningen ger oss tydliga indikationer på vad eleverna 
tycker och tänker. Positivt med gruppenkäter är att eleverna till stor del kommer 
överrens om svaren vilket gör att enskilda påståenden från enstaka elever inte 
innefattas i undersökningen. I denna undersökning söker vi motivation hos den stora 
elevgruppen, inte hos enstaka fall. Det får läraren i sin relation med eleven undersöka. 
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5. Resultat 

I resultatdelen presenteras det som framkommit vid intervjuerna av 4 lärare men även 
vad enkätundersökningen där ca 500 elever deltagit konstaterar. 
Intervjusammanställningen är uppdelad i underrubriker. Dessa rubriker är framtagna 
utifrån intervjuernas återkommande grundtankar, där 4 gymnasielärare redogör för 
deras syn på vad som motiverar eleven. Enkätsammanställningen presenteras med 
utgångspunkt i de frågor eleverna fick svara på vid undersökningstillfället. Detta stycke 
klargör alltså elevernas syn på vad som motiverar dem. 

5.1 Betydelsefulla faktorer och strategier för 

motivationen ur lärarens perspektiv 

Frågorna vi ställde till våra lärare presenteras i bilaga 1. 

När vi sammanställde intervjuerna hittade vi många återkommande ord exempelvis 
tydlighet, struktur, meningsfullhet, inspirera, anpassa, variera, se eleven, individ, syfte, 
etc. Vi kommer i denna sammanställning utgå från dessa ord när vi redogör för 
respondenternas skildringar. 

5.1.1 Se eleven som en egen individ 

Det är av vikt att på något sätt hitta elevens inre motivation, och detta är lättare när 
läraren har en relation med eleven, där eleven känner förtroende för läraren och de 
båda parterna känner varandra. Om läraren känner till elevens intressen blir det lättare 
att motivera denne utifrån angelägenheter som berör och knyter an till den egna 
personligheten. Man kan på så sätt, så länge gruppstorleken tillåter undervisa på 
individnivå och försöka anpassa undervisningen så den passar elevgruppen.  För att 
förtroende ska skapas mellan lärare och elev att det är viktigt att visa eleverna att de är 
sedda. 

Lärarna talar även om vikten av att lära känna eleven ur perspektivet att motivera, att 
kunna uppmuntra och mana på eleven på ett sätt som passar den enskilde individen. 
För att lyckas med detta är det viktigt att läraren har en relation till eleven där denne 
känner eleven och känner till dess förhållanden. Detta gör att läraren kan bygga på 
relationen, skapa förtroende och hitta saker som motiverar eleven utifrån dess eget liv 
och intressen. 

Det går att hitta elevernas motivation genom att peka på och ta hänsyn till saker som 
ligger nära eleven. Använd konkreta exempel från elevens vardag och lägg upp kurser 
så de knyter an till elevens egna liv. Så här säger en av respondenterna: 

 ”Vi börjar här och nu och tittar på Anders Breivik och vad det var som hände i Norge, 
drivkrafterna bakom det och fördjupar oss i något område. Sen tar jag andra uppgifter som anknyter 
nära till dem själva t.ex. släktforskning. Om man har fått några att förstå varför ämnet historia är 
intressant får man vara nöjd med det känner jag. Det är lättare att motivera eleverna ju närmre det 
ligger dem själva. Gå från det enkla till det komplicerade”. 
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Alla lärare är överrens om att de områden som skapar mest intresse är de som berör 
eleven själv. En lärare påpekar att åldern eleven befinner sig i under gymnasiet är en tid 
av egocentrism, varav det finns en vinst i att försöka anpassa uppgifterna så att de 
ligger nära den egna personen. 

5.1.2 Tydlighet och struktur 

Ett annat ämne som enligt våra respondenter är viktigt för att hålla motivationen vid 
liv är tydlighet och struktur. Dels för att eleven förstår vad uppgiften innebär, hur den 
ska ta sig an den och att den ligger på en för eleven lagom svårighetsgrad, men även att 
det är ordentlig struktur på kursen, lektionen och uppgiften. Detta gör att eleven vet 
vad den ska göra, hur den ska göra och när det ska göras. 

Lärarna rekommenderar att ha tydliga instruktioner och skriva upp vad dagen 
innehåller för uppgifter och tidsramar på tavlan. Detta gör att eleven kan hålla ordning 
på de olika momenten och vet vilken tid som är avsatt till de olika delarna. Eleverna 
kan arbeta effektivt mot mål och korta deadlines. Mellan uppgifterna ges korta pauser 
för att eleverna ska klara av att ta nya tag. Här är det även viktigt att gå runt till 
eleverna och verifiera när de klarat uppgiften, detta hjälper eleverna att inte tappa 
sugen. Det går även att se korta ”powerbreaks” som en form av belöning för eleverna 
när de klarat uppgiften.  

Våra respondenter betonar vikten av att ge eleverna tidspress för att få dem att 
fokusera och koncentrera sig på uppgiften och menar att detta ofta gör att eleverna 
kommer längre på kortare tid. 

En respondent menar även att det är viktigt att stå på sig, ska de redovisa i slutet av 
lektionen så ska de, trots att de inte är klara med uppgiften.  

 

5.1.3 Meningsfullhet 

Återkommande i våra intervjuer är orden meningsfulla uppgifter. Lärarna talar om 
meningsfull i den bemärkelsen att det berör den egna individen, och att syftet med 
uppgiften noggrant förklaras. Detta gäller både syftet som skolverket talar om men 
även uppgiftens relevans för livet, nuet som framtiden. 

Intressant är att två av lärarna ofta motiverar elever genom att visa att det står i 
kursplanen medan en lärare säger så här:  

”Jag känner att jag blir ifrågasatt när det jag skall lära ut inte kommer från mig. När det är ett mål 
som skall uppnås som jag inte kan koppla någonting till direkt. När de frågar varför vi gör detta och 
jag inte direkt kan svara, så det blir: Jo men det står i kursplanen att vi ska göra detta, det är 
bestämt så. När mitt engagemang saknas, det märker de ganska fort”.   

Respondenterna menar även på att de inte tror på att påpeka för eleven att uppgiften 
kan vara till nytta för elevens framtid då eleven lever här och nu. Det gäller istället att 
hitta deras intressen och det som berör dem för att skapa motivation för skolarbetet. 

När vi frågar om meningsfullhet och relevans är viktigare för dagens elever än dåtidens 
svarar en lärare att han tror att det är så men framför allt att läraruppdraget har 
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förändrats.  Läraren tror det handlar mycket om att vara spännande, rolig och erbjuda 
någonting speciellt.  

”Så är samhället. Men jag kan känna att en del oväntade saker går hem. T.ex. läsa en berättelse 
spännande och högt. Läsa med inlevelse, mer spännande än Youtube eftersom de inte är vana vid det. 
Erbjuda dem någonting som inte finns i deras vardag. En upplevelse som får dem att tänka nytt”. 

Alla de intervjuade lärarna tycker att betygen väger tungt när det gäller elevernas 
motivation. De menar att uppgifter som inte är betygsgrundande inte skapar samma 
driv hos eleverna som de uppgifterna som kopplas direkt till ett betyg gör. Lärarna ser 
alltså betygen som en nödvändig morot.  

5.1.4 Inspirera 

En lärare påpekar betydelsen av att man som lärare ska tycka det man gör är roligt, 
men nämner även vikten av att ge av sig själv som lärare för att fånga elevernas 
intresse. Som lärare tjänar man på att bjuda på sig själv, att blotta sig lite och berätta 
saker som berör. Det som berör mest är livserfarenhet, att läraren berättar saker ur sitt 
egna liv men här är balansgången mellan personlig och privat svår. 

”Vissa saker skall man hålla för sig själv. Man är ju en god förebild, och kan därför inte blotta för 
mycket”.  

Läraren menar att vissa saker man berättar istället kan ha motsatt effekt, eventuellt ge 
dåligt inflytande och påverka eleven i negativ riktning. 

Lärarna beskriver att dagsformen är viktig. Om läraren är uppåt, glad och 
entusiasmerande i klassrummet har den större chans att skapa glada, engagerade och 
motiverade elever. De berättar om att saker som kan ha gått snett på morgonen t.ex. 
dålig hårdag, försovning eller liknande kan ha stor negativ inverkan på lektionen och 
humöret under dagen. Å andra sidan har dagar då läraren är på topp stor inverkan 
positivt på undervisning och elevgrupp. När läraren är på bra humör smittar det av sig 
till eleverna och vise versa. 

För att hålla eleven motiverad genom hela lektionen understryker våra respondenter 
värdet av att inspirera, vilket de alla har olika knep för. Det handlar om att hitta ämnen 
som ligger nära eleven själv, dennes intressen eller berör på andra sätt. Det kan vara 
ämnen som eleverna gillar t.ex. filmer, serier och Youtube -klipp eller att överraska 
med ämnen eleverna inte visste de kunde tyckas vara tilltalande. Lärarna betonar alla 
betydelsen av att ha en intressant inledning. 

Ett varierande arbetssätt med olika upplägg på lektionerna är grundläggande för att 
inte trötta ut eleverna menar våra respondenter. 

5.1.5 Variation 

Respondenterna betonar vikten av att ha varierande lektionsupplägg men även att 
lektionen i sig innehåller varierande uppgifter. En lärare berättar att han i första stadiet 
av lektionen försöker väcka intresse och inspirera eleven genom att berätta historier, 
visa filmklipp eller liknande och hela tiden använda sig av gruppen och ha mycket 
diskussioner. Vid långa presentationer är det bra att bryta av för diskussioner, och då 
helst i smågrupper, eftersom när diskussioner sker i helklass finns risken att det alltid 
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är samma personer som pratar. Sen hoppas han att han har sporrat så många som 
möjligt att arbeta på bra med uppgiften, däremellan får eleverna korta pauser för att 
samla ny kraft. Det sista som inträffar är att lektionen knyts ihop på något sätt. T.ex. 
kan det vara bra att göra en reflektion över vad eleverna lärt sig under lektionen och 
repetera det viktigaste från genomgången. Lektioner som är upplagda på detta sätt 
tycker läraren brukar vara de bästa. 

Flera av lärarna pratar om innebörden av att ta små pauser och bryta av för någon 
annat, eller små bensträckare medan en av lärarna inte tycker att små pauser fungerar 
så bra. Han har testat detta med tanke på kritiken som finns mot de långa arbetspassen 
men upplever att elever som har fokus och är mitt inne i uppgifter kan tycka det blir 
ett negativt avbrott. De drivna och motiverade eleverna blir irriterade att de måste 
bryta mitt i lektionen och de ”svårstartade” eleverna kan tycka det är opassande med 
avbrott när de väl kommit igång med uppgiften. De får efter pausen en ny startsträcka.  

”Men däremot om man dela upp lektionen, kör ett moment fram till rasten, har en redovisning, börja 
på nästa t.ex. läsa en artikel etc. så funkar det bättre.” 

 

 

5.2 Betydelsefulla faktorer och strategier för 

motivationen ur elevens perspektiv 

Eleverna har fått diskutera i små grupper med varandra. I den sammanfattning som 
följer har svar som återkommit från flera olika enkätgrupper tagits upp 

Frågorna vi ställde till våra elever presenteras i bilaga 2. 

5.2.1 Hur tycker eleverna att en bra lektion och en bra kurs är 

upplagd? 

Enligt eleverna är det viktigt att läraren i början av kursen går igenom kursplanen på 
ett tydligt, förståeligt sätt. Läraren skall kunna motivera varför man läser kursen, och 
vad eleven kan ha för nytta av den i framtiden. Läraren skall vara särskilt noggrann 
med variation då denne planerar sin kurs. Lektionerna får inte se likadana ut hela tiden. 
Förslag från eleverna är t ex studiebesök. De vill även att innehållet i kursen ”håller 
ihop”, så att de förstår helheten. 

Då läraren möter sina elever i lektionssalen vill de att denne är kunnig inom ämnet, 
konsekvent, och brinner för sitt ämne. De vill även att läraren är positiv och glad. De 
vill att denne är engagerad, hjälpsam och att han/hon upplevs vara närvarande.  De vill 
att läraren har bra tålamod, och skapar arbetsro i klassrummet. 

Det är viktigt för eleverna med välplanerade lektioner, struktur och tydlighet. 
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5.2.1 Vad anser eleven vara viktigt att lära sig? 

Eleverna tycker att kärnämnena är viktiga att lära sig. De understryker också många 
sociala bitar som viktiga att lära sig såsom att tala inför folk och att arbeta i grupp. 
Social träning, är en återkommande önskan.  De talar dessutom om allmänbildning, 
logiskt tänkande och lösningsorienterat tänkande som viktiga saker att lära sig.  

Flera av eleverna uppger att de vill lära sig att ta eget ansvar. De ringar även in 
ansvarsområden som de vill få fördjupad kunskap inom t ex privat-ekonomi, mat och 
hälsa. 

De tycker dessutom att det är viktigt att få aktuell kunskap såsom nya program till 
datorn, ny teknik och rådande trender.  

5.2.2 Hur vill eleverna att vi utmanar dem att nå längre i sina 

studier? 

Eleverna pekar återigen på struktur, och tydliga deadlines/ betygskriterier som en 
viktig del för utveckling av kunskap. De vill ha lärare som tror på dem, som utmanar 
dem, och som motiverar varför man skall lära sig detta specifika mål. De vill bli 
pushade, få uppmuntran och de vill ha enskilda samtal med läraren. Eleverna vill själva 
ha möjlighet att påverka vilken typ av redovisningsform de väljer. De vill ha uppgifter 
som är anpassade efter klassens intresse, och utefter varje individs kunskapsnivå. 

5.2.3 Vad moitiverar och driver eleven? 

Mycket av det som motiverar och ger drivkraft åt eleverna hänger på läraren. Det är 
återkommande med vikten av bra, motiverade och engagerade lärare. Eleverna vill ha 
roliga lektioner med mycket variation, men också hjälp och stöd. Att lärarna tror på 
dem är viktigt. Lärarens tydlighet, feedback och engagemang uppger eleverna 
motiverar och driver dem. ”Att läraren ser när man gör någonting som är bra”. 

En del nämner betyget som något som motiverar. Då vill eleverna att läraren är tydlig 
med hur man ligger till i kursen, vad man har för betygsomdöme i nuläget och vetskap 
om det finns chans till ett högre betyg. De nämner även framtida mål som motivation 
såsom studenten, drömmen om sitt yrke, eller något som ligger inom en närmre 
framtid t.ex. lov. Känslan av att lyckas anges också som motiverande. 

5.2.5 Vad får eleven att förlora motivationen? 

Lärare som är omotiverade, tråkiga och otydliga får eleven att förlora motivationen, 
eller som de säger ”tappa sugen”. Lärare som använder med samma lektionsupplägg 
hela tiden, och har dåligt planerade lektioner likaså. Okunniga lärare, som svarar ”vet 
ej” gör eleverna omotiverade. Eleverna anger även trista lokaler, och störigt klassrum 
som sådana anledningar. De talar om negativa bedömningar såsom IG-varning, eller 
lärare som suckar, som faktorer vilka gör att motivationen försvinner. En elev har 



 

21 

Emma Cederwall & Linda Pålsson 

 

uppgett att: ”lärare som inte bryr sig om jag jobbar eller inte” påverkar motivationen negativt, 
alltså elevens upplevelse att det inte spelar roll om denne presterar på lektionen eller 
inte.  

De har även angett vikten av att få insyn i hur de ligger till i kursen, som en faktor till 
om de förlorar motivationen eller inte. De vill veta hur de ligger till. 

5.2.6 Sammanfattning av elevernas åsikter 

Eleverna ber om välplanerade lektioner, från en engagerad och glad lärare som har 
struktur och är tydlig. Eleverna tycker att kärnämnena är viktiga att lära sig i skolan. 
De vill lära sig ta eget ansvar och arbeta mer med sin sociala kompetens. Det är även 
viktigt för dem att vara uppdaterade inom sina program med den rådande trenden. 
Eleverna vill att läraren utmanar dem genom att testa deras gränser, med stöd i form 
av uppmuntran. De vill få uppgifter utformade efter individ och intresse. Det hjälper 
dem med tydliga deadlines och struktur. Eleverna tycker att läraren spelar en stor roll i 
vad som motiverar och driver dem. Eleverna efterfrågar tydliga, engagerade lärare som 
ger feedback och som varierar sin undervisning mycket. De motiveras av att veta hur 
de ligger till betygsmässigt. Även drömmar om framtiden driver dem framåt. 
Enformiga uppgifter som man får arbeta med en hel lektion, och oengagerade lärare 
där kunskapen brister, gör eleverna ofokuserade. Även tråkiga lokaler, och 
störningsmoment i klassrummet påverkar motivationen negativt. ”När jag inte fattar” är 
en återkommande fras i elevernas väg från motivationen. Denna kan troligtvis kopplas 
ihop med att eleverna motiveras av tydlighet och struktur.  

 

5.3 Jämförelse av lärare och elevers synsätt på vad 

som påverkar motivation 

 

Både eleverna och lärarna tycker det är viktigt att läraren brinner för sitt ämne, men 
eleverna nämner även ämneskunskapen hos läraren som en motivationsfaktor. Elever 
och lärare är överrens om att inspiration och variation är viktigt för att skapa bra 
lektioner. Eleverna efterfrågar även att kunna förstå helheten med sina studier, att 
läraren ska uppvisa tålamod gentemot eleverna och ansvara för att skapa arbetsro i 
klassrummet, punkter som lärarna inte nämner vid våra intervjuer. Att positivitet i 
klassrummet och hos läraren smittar av sig och skapar motivation hos eleverna anser 
både lärare och elever som medverkade vid undersökningen. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel har vi låtit våra egna tankar och åsikter om det berörda ämnet få utlopp. 
Vi vänder och vrider på forskningen och dess uppfattningar om vad som motiverar 
eleverna och diskuterar svårigheterna med att uppnå alla motivationsfaktorer. Även 
det både eleverna och lärarna utryckt ger utrymme till diskussionsunderlag här, bland 
annat den personliga relationen med eleven, vikten av självkänsla och självförtroende 
men även vad tidsbristen och klasstorleken kan ha för inverkan på motivationen. 

6.1 Diskussion av resultat  

En av de styrkor vi kan se i vårt resultat är att undersökningen är så aktuell just nu. 
Alla lärare som arbetar i långa lektionspass kan på så vis få tips och hjälp i det dagliga 
arbetet.  Mycket av den litteratur som kan läsas har inte långa lektionspass som 
utgångsläge, även om de tar upp det som ett bra alternativ. Lärare som redan arbetar 
på det sättet är intresserade av hur man motiverar eleverna genom hela passet, 
eftersom detta upplevs som en utmaning. 

Vikten av struktur och att eleverna vet vad de ska göra på lektionerna är 
återkommande i rapporten både från lärare och elever, även tidsangivelser så eleverna 
vet hur lång tid de har på sig att lösa uppgifter. Giota beskriver att ”svaga” elever ofta 
förlorar motivationen då de inte förstår uppgiften och detta bekräftar vikten av 
individanpassat lärande för att hålla motivationen vid liv. Även eleverna beskriver detta 
som ett störningsmoment i deras motivationsarbete. 

Som lärare bör man alltså ta sig tid att planera bra lektioner och prioritera utrymme för 
planeringstid. Läraren bör fundera i banor som är lite utöver det vanliga, vilket skapar 
varierande och spännande lektioner. Ett tips från såväl lärare som elever är att göra 
undervisningen verklig, eller verklighetsförankrad, många av eleverna har svårt att hitta 
motivationen när läraren ”hittar på” uppgifter åt dem. Är det istället ett så kallat ”real 
case”, alltså kopplat till verkligheten, så kan elever se samband och får ut mer av 
uppgiften. De kan även ta till sig kunskapen inför framtiden, på ett sätt som de oftast 
inte har möjlighet att åstadkomma då det är en påhittad skoluppgift, som inte leder 
någonstans i verkliga livet.  

Verklighetsförankrad undervisning är ett återkommande begrepp som är viktigt för 
såväl karaktärslärare som kärnämneslärare. Hugo påpekar vikten av 
verklighetsförankrad undervisning, och ger infärgningar som ett alternativ. Detta kan 
passa bra för kärnämneslärare som vill närma sig eleverna genom intresseområden. 
För en karaktärslärare är det perfekt att använda sig av ”real case”/ ”skarpa projekt” i 
undervisningen. Oftast är det inte möjligt att specialanpassa undervisningen till varje 
person men förhoppningsvis har eleverna som går i samma klass liknande intressen. 

Här kan det vara svårt för kärnämneslärarna då det ofta i dagens skola är blandade 
grupper i kärnämnesundervisningen, eleverna kan alltså komma från olika inriktningar, 
vilket försvårar arbetet med infärgningar. 

Vi inser att det är mycket lättare att motivera eleverna individuellt när man har små 
klasser vilket vi karaktärslärare ofta har förmånen till. Detta baserar vi på att litteratur-, 
enkät- men även intervjuundersökningen visar att nära relationer med eleverna är 
viktiga för att ta reda på vad som motiverar just den eleven.  
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En lärare utryckte sig en gång på fikarasten att ”det skulle ju vara attan om man inte kan 
motivera de åtta elever jag har till att nå ett riktigt högt betyg nu när jag kan ge dem så mycket av 
min tid”. Det stämmer säkert då det blir mer tid att lära känna eleven och ge dem 
”privatundervisning”.  

Det är synd att elevantal och vilken lärare eleverna blir tilldelade, påverkar 
motivationen hos eleven då detta gör skolgången orättvis elever emellan.  Det handlar 
till stor del om sociala koder som är svåra att knäcka, även de koder som råder mellan 
lärare och elev. Detta betyder att det är av stor vikt att arbeta med att skapa personliga 
relationer i klassrummet. Det överaskar oss delvis att det från så många håll pekar på 
att vi ska arbeta på de sociala kompetenserna mellan lärare och elev. En personlig 
relation verkar vara helt avgörande enligt intervjuer, enkäter och litteratur, vilket vi 
tycker är en mycket intressant del av vår undersökning. Vi kan inte se att den 
historiska bilden av en lärare är en lärare som har en personlig relation till eleven. Vi 
tycker heller inte att detta är någonting som trycks på i lärarutbildningen idag, eller 
som vi har fått något konkret tips på hur vi skall förverkliga från vår arbetsgivare. 
Snarare har vi fått höra av kollegor och chefer att det som är viktigt för läraren är att 
ha en distans till eleven, att inte bli personlig.  

Både eleverna och lärarna anser det viktigt att anpassa undervisningen efter elevernas 
egna liv och intressen, men här nämner även eleverna att kunskapsnivån ska tas 
hänsyn till vilket inte lärarna poängterar. Kanske är detta en självklarhet för läraren, 
eller också är det någonting vi behöver bli bättre på. Att lära känna eleverna bör 
kopplas ihop med lärares uppdrag att motivera eleverna. Men hur skall detta gå till? 
Skall vi fika och leka lekar i början av kursen? Ett personligt brev från elev till lärare 
och vice versa kanske?  Vi har inte fått svar på hur, eftersom vi begränsat vår studie 
här.  I en fortsatt undersökning hade det varit intressant att fråga elever och 
skolledning hur de tycker detta skulle gå till?  

Vi har läst om vikten av att socialisera med eleverna, och att balansgången här är 
otroligt svår, eftersom detta innebär att man måste bjuda på sig själv för att få tillbaka 
någonting från eleverna. Det blir motsägelser i det vi hör från elever och lärare, samt 
läser i litteraturen, i relation till vad vi hör från vår ledning, och i lärarrummet. Ibland 
verkar det ligga status i att inte bli för nära eleverna, det ses snarare som ett 
”nybörjarmisstag” att socialisera med dem. Vi upplever inte att socialiseringen mellan 
lärare och elev är ett särskilt stort fokusområde idag, vilket det kanske borde vara. Vi 
tror att det är något som lärare antas ta ansvar för och lösa själva.  

I Lpf 94 kan vi läsa att det är viktigt, men inte hur vi skall gå tillväga, medan vi från 
lärare som varit i yrket längre får tipset att inte bli för privata. En hjälp för oss som ser 
socialiseringen som något väldigt viktigt skulle kunna vara en tydligare struktur, eller 
tydligare angivelser om hur arbetet kring socialiseringen mellan lärare och elev skall se 
ut. Vi efterlyser konkreta tips till sådana här åtgärder. Hugo påpekar att det är viktigt 
att man tycker om sina elever för att de ska prestera bra, vilket eventuellt är svårt för 
alla lärare att leva upp till. Kan det verkligen vara så här? Och om detta stämmer hur 
ska lärare göra för att tycka om alla sina elever?  

Vi har frågat oss själva hur vi känner inför detta. Kan man undervisa elever som man 
inte gillar? I vår diskussion har vi landat i att man måste ge varje elev så mycket tid så 
man hittar någonting man gillar. Om läraren ger eleverna så mycket fokus, så får vi 
respekt tillbaka, och först då kan vi lära dem någonting. Visst är det lätt att placera in 
elever i fack baserat på deras uppträdande under terminens första lektioner, men om vi 
ger eleven tid, tilltro, förväntningar och respekt så får vi förmodligen se positiva sidor 
hos eleverna. Vi håller därför med Hugo om att man måste tycka om alla sina elever 
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för att kunna undervisa dem, även om det tar tid. Eleven känner säkert tydligt om den 
är omtyckt eller inte.  

För att ha möjlighet att hitta alla elevers bra sidor krävs personliga relationer och detta 
kan vara svårt att få tidsutrymme till vid undervisning av klasser med över 30 elever. 
Speciellt om du t.ex. är idrottslärare eller annan kärnämneslärare och träffar dina elever 
en gång per vecka vilket betyder att du kanske undervisar mer än 300 elever. Är det 
möjligt att ha en nära relation med så många elever? Och hur ska det överhuvudtaget 
vara möjligt att komma ihåg vad som motiverar just den individen. Här ser vi 
individanpassat lärande som en riktigt stor och näst intill omöjlig utmaning. 

 I vår undersökning uttalar eleverna att de vill arbeta med sin sociala kompetens. Social 
kompetens kan komma genom att eleven får tid att arbeta med sin egen person och 
samspela med andra i olika övningar. Exempel på detta är Birgitta Kimbers 
Livskunskap/SET (social emotionell träning).  Att arbeta med självkänsla och 
självförtroende är ett sätt att få reda på saker om sig själv, och det kan dessutom ge 
eleven verktyg att klara av misslyckanden och kunna resa sig och försöka igen (Giota 
2001). Kanske kan man bli sporrad av misslyckanden? För att kunna ta emot ett 
misslyckande på rätt sätt är det viktigt att förstå sitt misstag och kunna förbättra till 
nästa gång. Chansen till detta ökar om läraren ger rätt feedback till eleven, och att den 
kommer snabbt. Detta påpekar eleverna vid enkätundersökningen medan lärarna inte 
talar om feedback som stöd i motivationsarbetet. Eleverna vill ha stöd, uppmuntran 
och vetskapen om att läraren tror på dem. Omedelbar feedback förekommer mycket 
inom karaktärsämnen, genom direkt muntlig bedömning av praktiska uppgifter. Vi 
funderar även på om det vore till kärnämnenas fördel att bedömning ibland är upplagd 
på liknande sätt? Finns det en möjlighet att ge eleverna direkt feedback i kärnämnen? 
Det är enligt vår studie bra om läraren är aktiv i klassrummet, sitter ner med varje elev 
och ta sig tid med denne. Men hur ska detta vara möjligt i klasser med över 30 elever? 
Kan det med detta i åtanke vara positivt med längre lektionspass? Vi tror att det är 
lättare att hinna med, att se, och även ge feedback till fler elever vid längre lektionspass 
än vid kortare.  

Läraren bör vara tydlig i sin feedback oavsett om den är omedelbar, eller om den 
kommer skriftlig efter någon dag, det bör även påtalas vilka saker som var lyckade, och 
väl genomförda, så att inte feedback blir förknippat med något dåligt. Dock kan det 
uppstå olika problem som gör att man som lärare inte kan nå de mål man vill. I vissa 
klasser kan det vara några få elever som tar all tid, detta kan skapa en misslyckande 
känsla hos lärare som ofta vill mer än vad tiden räcker till. 

Både eleverna och lärarna tycker det är viktigt att läraren brinner för sitt ämne, men 
eleverna nämner även ämneskunskapen hos läraren som en motivationsfaktor. Elever 
och lärare är överrens om att inspiration och variation är viktigt för att skapa bra 
lektioner men för eleverna räcker inte detta, de vill även kunna förstå helheten med 
sina studier, att läraren ska uppvisa tålamod gentemot eleverna och ansvara för att 
skapa arbetsro i klassrummet, punkter som lärarna inte nämner vid våra intervjuer.  Vi 
tror att man måste ha en mer öppen dialog mellan lärare och elev för att få veta vad 
eleven förväntar sig.  

Att positivitet i klassrummet och hos läraren smittar av sig och skapar motivation hos 
eleverna anser både lärare och elever som medverkade vid undersökningen. 

Det finns många saker vi under arbetets gång har fastnat vid och gärna skulle vilja 
fördjupa oss i vid framtida studier 
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 Vi tror att många vet hur man ska göra för att motivera eleverna men att vara lärare 
är en otrolig komplex uppgift. Var ska man börja? Det skulle vara spännande att 
göra en undersökning om hur lärare ska lyckas att orka motivera alla elever. Det är 
en otrolig skillnad i klassrummet när läraren är ”på topp” och de dagar denne inte 
riktigt har orken att  mana alla elever. 

 Likaså tycker vi det skulle vara intressant att testa dagens motivationsnivå hos 
eleverna jämfört med motivationen hos eleverna tillbaka i tiden. För 20, 50 år 
sedan, vad motiverade dem då? Eftersom samhället ändrats, och lärarens auktoritet 
likaså, skulle detta vara en mycket intressant studie. Balansen personlig/privat 
fanns aldrig förr, och vi frågar oss då hur eleverna lyckades motiveras så bra ändå, 
trots att de inte hade en personlig relationen med läraren. Vi kan inte själva minnas 
att lärarna brydde sig om något annat än sina ämnen, de visade sällan eller aldrig 
intresse sig för oss som personer.  

 Vi har lärt oss att det är viktigt att ha rätt förväntningar på eleven som lärare. Har 
även elevernas förväntningar på varandra inverkan på deras prestationer? Om det 
är norm eller upplevs vara coolt i en klass att strunta i skolarbetet, gör detta då att 
eleverna presterar sämre? Men även vice versa; gör en klass med normen att 
prestera högt att motivationen bland eleverna i klassen höjs? Vad driver eleverna 
att motivera varandra och hur får vi dem i så fall att ställa högre krav på varandra 
för större måluppfyllelse? Om detta visar sig vara sant kan vi genom forskning på 
detta område komma åt elevernas motivation utifrån en annan infallsvinkel. 

 

Vi har frågat oss under arbetets gång ifall det verkligen skall vara rimligt att ha alla 
dessa förväntningar på sig som en lärare har? Det verkar ju som om det mesta av det 
eleverna upplever som motiverande har med lärarens planering, lektionsupplägg, 
personliga engagemang och sociala kompetens att göra. För att som lärare ha möjlighet 
att genomföra detta och vara den lärare som litteratur och elever säger är det bästa och 
lärare önskar att de var, krävs mycket tid. Tid som oftast tyvärr inte finns eller bara 
finns vissa perioder på läsåret beroende på övrig arbetsbelastning. En möjlig 
konsekvens av detta är att vi inte hinner med våra elever så mycket som vi vill och 
borde.  

 

6.2 Diskussion av metoder och generaliserbarhet 

Vi bestämde oss för att utgå från en undersökning baserad på gruppdiskussioner 
eleverna emellan, som genomförts på vår skola i slutet av december 2011. 
Undersökningen innefattade ca 500 elever som diskuterade motivationsfrågor, och 
antecknade sina resultat. Nackdelen med att utgå från en undersökning som redan var 
gjord var att vi inte kunde anpassa frågorna så som vi ville på detaljnivå. Vi är inte 
heller helt säkra på att alla förstår innebörden av frågorna helt, vilket vi inte kunde 
påverka eftersom vi inte själva formulerat dem.  Förstår de frågan ”hur är en bra kurs 
upplagd?”? Att gjort en egen enkätundersökning hos eleverna hade även förenklat 
arbetet att jämföra de intervjuade lärarnas ¨åsikter med elevernas. 

Fördelen är att vi fått ett stort material att analysera, och att vi fått fram ett gediget 
material som bygger på elevernas åsikter.  
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Vi är medvetna om att undersökningen blir något begränsad eftersom den endast 
genomförs på en skola. Denna skolas pedagogik och arbetsmetod färgar svaren i 
undersökningen, dock blir undersökningen ytterst intressant och relevant gällande just 
denna skola, och anda skolor som använder sig av ”tretimmarspass”. Vi kan ej 
statistiskt analysera i diagramform undersökningen, då vi inte vet hur många som 
ingått i varje grupp. Vi kan dock uppmärksamma sakfrågor som påtalas återkommande 
från flera olika program. 

Vi tycker trots vissa kritiska inställningar till vår metod att undersökningen fyller sitt 
syfte och ger oss svar på vår frågeställning. Vi får med hjälp av undersökningen inblick 
från många olika håll, vilket ger oss en bredd. Vår avsikt var inte att jämföra elever, 
eller motivation i statistik, utan helt enkelt göra en undersökning som hjälper läraren 
att motivera eleverna. Undersökningen är generell, och resultatet förväntas vara de 
allmänna åsikterna från de elever och lärare som undersökningen gjordes på.   

Det finns en risk att bortfallet i undersökningen är de minst studiemotiverade eleverna 
vilket gör att vårt resultat inte riktigt innefattar alla elevers perspektiv. En annan 
synpunkt kan vara att det är de mest drivna eleverna som inte fanns på plats vid 
undersökningen då ledigheten gällde arbete kopplat till vald studieinriktning. Det vi 
tycker är intressant överlag är att alla är så överrens; litteraturen, lärarna och även 
eleverna. Eleverna var väldigt duktiga på att uttrycka vad det innebar att vara en bra 
lärare, och hur en lärare är som kan motivera sina elever. Vi tycker att eleverna på 
skolan där undersökningen genomfördes, trots visst bortfall, har givit oss en stor 
inblick i vad de faktiskt tycker motivation innebär.  

 

6.3 Slutord  

För att hjälpa eleverna att hitta lusten att lära, kunskapen och insikten i att de lär sig 
för sin egen skull och inte för lärarens, föräldrarnas eller någon annans, krävs 
individanpassat lärande. Det är av godo att hitta en nära, dock ej för privat, relation 
med eleverna, där läraren lär sig att trycka på de rätta knapparna för att motivera 
eleven. Denna relation tror vi även gör arbetet mer angenämt för läraren. Att ta hänsyn 
till varje elevs bakgrund och intressen och använda sig av dessa kunskaper i 
undervisningen ökar elevernas engagemang för uppgifterna. Läraren kan hjälpa 
eleverna att ta sig längre i sina studier, genom att på lektionerna ta sig tid till varje elev 
och visa att de bryr sig och tycker om eleverna. Återigen pekar vi på svårigheterna med 
detta. Hur kan detta vara möjligt för de lärare som vanligtvis undervisar 250-300 
elever? 

Det är inte bara en nära relation som krävs för att motivera eleven, lärarna måste även 
kunna erbjuda något extra i klassrummet. Varierande lektioner och ett spännande 
upplägg motiverar eleverna att vilja prestera och lösa uppgifterna. Som en av de 
intervjuade lärarna uttryckte sig: ”man kan inte bara vara en random lärare”. Här kan 
man fråga sig vad han menade med det? Men troligtvis menar han att lärare måste ge 
lite mer av sig själva än bara själva ämneskunskapen. 

För att motivera eleverna ska läraren hjälpa eleven att hitta lusten, läraren ska ha en 
nära relation med eleven där de visar att de tycker om eleverna, lektionerna ska vara 
spännande och varierande. Utöver detta är det även viktigt att lektionerna är 
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verklighetsförankrade, men vad är elevernas verklighet? Vi hoppas att en god relation 
med eleven ger svar på denna fråga. 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på vad det är som påverkar 
motivationen hos elever och vad läraren bör tänka på för att hålla eleverna motiverade 
hela lektionen. I denna undersökning har det visat sig att de lärare vi intervjuade inte 
hade fullständig insikt i vad eleverna fordrade i arbetet med att motivera dem, trots att 
eleverna och lärarna till största delen var överrens. Lärarna har alltså ännu lite att lära 
om elevernas motivationsfaktorer. 

Vi hoppas att läsningen gett några svar och gjort dig lite klokare i ämnet motivation av 
elever. 
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8. Bilagor  

8.1 Frågor till lärare i vår intervjustudie 

1. Hur är en bra kurs upplagd, enligt dig, med tanke på att vi har långa lektionspass? 

2. Hur är en bra lektion upplagd, enligt dig, med tanke på att vi har långa 
lektionspass? 

3. Vad tycker du om våra långa lektionspass när det sammankopplas med 
motivationen hos eleverna?  

4. Hur gör du för att motivera elever i allmänhet? 

5. Hur gör du för att motivera elever som har tappat sugen? 

6. Kan du säga vilka uppgifter du tror ökar sannolikheten för bättre fokus och 
koncentration? 

7. Är meningsfullhet och relevans allt viktigare för dagen elever? Om du tycker det 
hur tacklar du då den utmaningen? 

8. Hur mycket kraft lägger du ner på att motivera och förklara varför eleverna 
förväntas göra vissa uppgifter? 

9. Vilka slags uppgifter skapar mest intresse och koncentration? 

10. Hur viktiga är betyg och andra morötter som motivationsfaktorer? 
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8.2 Frågorna som ställdes till våra elevgrupper 

1. Hur är en bra lektion upplagd? 
 

2. Vad anser du vara viktigt att lära dig? 
 

3. Vad motiverar och driver dig? 
 

4. Vad får dig att tappa sugen? 
 

5. Hur är en bra kurs upplagd, enligt dig, med tanke på att vi har långa lektionspass? 
 

6. Hur är en bra lektion upplagd, enligt dig, med tanke på att vi har långa 
lektionspass? 
 

7. Vad tycker du om våra långa lektionspass när det sammankopplas med 
motivationen hos eleverna?  
 

8. Hur gör du för att motivera elever i allmänhet? 
 

9. Hur gör du för att motivera elever som har tappat sugen? 
 

10. Kan du säga vilka uppgifter du tror ökar sannolikheten för bättre fokus och 
koncentration? 

11. Är meningsfullhet och relevans allt viktigare för dagen elever? Om du tycker det 
hur tacklar du då den utmaningen? 

12. Hur mycket kraft lägger du ner på att motivera och förklara varför eleverna 
förväntas göra vissa uppgifter? 

13. Vilka slags uppgifter skapar mest intresse och koncentration? 

14. Hur viktiga är betyg och andra morötter som motivationsfaktorer? 

 

 

 


