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ABSTRAKT 

Studiens syfte var att undersöka några elevers och pedagogers uppfattningar om vilka 

faktorer som påverkar elevernas motivation till skolarbete. För att få svar på dessa frågor 

gjordes en studie där vi genom kvalitativa intervjuer låtit nio elever och fyra pedagoger 

från två skolor tala om sina upplevelser av motivation i skolan. Studien innehåller 

informanternas berättelser om vilka faktorer som inverkar på motivationen, resultatet 

diskuterades utifrån Jerome Bruners motivationsteori och  John Hatties studie om 

motivation. När vi sammanfattade resultatet kunde vi ur samtliga informanters svar 

utläsa att elevers motivation var starkt kopplad till fyra huvudområden; meningsfullhet, 

delaktighet, variation och upplevelsebaserad inlärning.  
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1 INTRODUKTION 
Vi har valt att undersöka fenomenet motivation, den drivkraft som är så viktig för våra elever 

i skolan. Giota (2002) berättar hur elevernas kognitiva förmåga, känslor och sociala beteende 

påverkas av skolan. Både psykologisk och pedagogisk forskning visar genom empiriska 

studier att skolan har stor effekt på elevernas utveckling (a.a.). Men varför lyckas vissa skolor 

bättre med att gynna elevernas utveckling än andra? Författaren berättar att de tyngst vägande 

faktorerna är ett starkt pedagogiskt ledarskap följt av höga förväntningar på eleverna (Giota, 

2002, Hattie, 2008). Giota (2002) poängterar också att det är viktigt att skolan erbjuder en 

trygg miljö med god disciplin och att tyngdpunkten i undervisningen ligger på basfärdigheter. 

Vidare spelar utvärdering och återkoppling en stor roll. Forskningen visar också tydliga 

samband mellan kognitivt engagemang, skolprestationer samt elevers motivation och 

självkänsla. Sambanden går till och med så långt som till framtida utbildningsval och 

sysselsättning inom arbetsmarknaden (a.a).  

Vi är intresserade av hur pedagoger gör för att motivera sina elever. Skoldagarna består av 

olika ämnen där elevernas intresse varierar. Skolan har höga krav och förväntningar på 

eleverna och betyg och bedömningar utförs beroende av ålder. Detta är några faktorer som 

påverkar elevers motivation. 

Uppsatsens fokus ligger på vilka faktorer som påverkar elevernas motivation till 

kunskapsinhämtning i skolan. Inför vårt kommande yrke är vi intresserade av att undersöka de 

processer som är kopplade till elevers motivation i skolan. Vår förhoppning är att vi genom 

arbetet ska få de verktyg som krävs för att motivera våra elever. 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 (Skolverket 2011) 
skriver att skolan ska ta hänsyn till alla elevers behov och förutsättningar och att skolan har 

stort ansvar för de elever som riskerar att inte nå målen. Läroplanen skriver också att elever 

ska vara med i planering och utvärdering av verksamheten, de ska få möjlighet att välja 

kurser, teman och tillvägagångssätt.  Eleverna ska stimuleras i sin lust att lära, nyfikenhet och 

förmåga att tro på sig själva, de ska få prova sina idéer och tankar samt lösa problem (a.a.).  

Vi har under arbetet med uppsatsen hittat filmen ”Skolan dödar motivationen” på youtube. 

Filmen är skapad av en gymnasieelev och är inspirerad av Sir Ken Robinssons tal i filmen 

”Changing Education Paradigms”. Den fokuserar på hur skolan misslyckas med att 

upprätthålla intresset för undervisningen och visar hur kreativa förmågor inte uppnår samma 

status som läs och skrivförmågan. Barns kreativitet är beroende av divergerande tänkande, 

vilket innebär att de kan tänka ”outside the box”, se samma sak ur flera synvinklar. Robinsson 

beskyller skolan för att kväva elevernas möjlighet till divergerande tänkande då de får lära sig 

att det endast finns ett korrekt svar, och det längst bak i boken. Att titta i facit eller kopiera en 

kompis kallas i skolan för fusk medan det i arbetslivet klassas som samarbete. Filmen 

använder också ett citat av Pablo Picasso; ”Alla barn är födda konstnärer, problemet är bara 

att fortsätta vara en konstnär när vi växer upp”. Det kan enligt Bruner (1974) tolkas som att 

eleven undviker att försöka på grund av rädslan att göra fel. 

Vi hittade också en intressant text om ledarskap, ”Myten om moroten” som diskuterar vikten 

av inre motivation och olika sätt att uppnå den. Tyngdpunkten ligger på ditt eget ansvar för 

din situation om du vill ha mening, glädje och motivation i ditt liv (Boëthius & Ehdin, 1997). 
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2 BAKGRUND 
Vårt bakgrundskapitel beskriver vad begreppet motivation innebär och berättar kort om 

motivationens historiska bakgrund. Vi kopplar begreppen motivation och lärande till varandra 

och presenterar olika motivationsteorier. Vi analyserar även tidigare forskning. 

2.1 Motivationens innebörd 

Få begrepp har definierats på så många olika sätt som motivation. En modern uppfattning är 

att fenomenet är komplext och multidimensionellt med koppling till många andra begrepp, 

som inre och yttre motivation, drift, intresse och behov. Tidigare forskning visar att 

utmaningen är att hålla isär dessa begrepp samtidigt som deras inbördes relationer behöver 

klargöras (Giota, 2006). När vi läser i Nationalencyklopedin från 1994 får vi veta att 

begreppet motivation definieras som en sammanfattande psykologisk term för processer som 

startar, bevarar och syftar till beteende (NE nr 13, 1994).  Teorierna om motivation tolkar 

varför vi handlar som vi gör och varför vårt beteende skiljer sig mellan olika personer. 

Människor uppfattas som styrda av inre drivkrafter vilka fungerar som en katalysator för vårt 

uppförande (a.a.). 

Ovanstående definition är inte självklar då begreppet motivation är tämligen svårdefinierat. 

Det finns många typer av motivation där primär och sekundär motivation är ett par exempel. 

Nyfikenhet, hunger, makt och självförverkligande klassas som grundläggande biologiska 

behov och ligger till grund för primär motivation. Den sekundära motivationen grundas på de 

primära motivationsprocesserna (Lennernäs, 2011, Giota, 2006). 

Revstedt (2002) menar liksom Gärdenfors (2010) att människan har en inre drivkraft. 

Människan är alltid mer eller mindre motiverad och författarna beskriver hur elevernas 

motivation består av intressen och drivkrafter som gör att uppgifterna ses som tillfredställande 

(a.a.). Revstedt (2002) beskriver olika former av motivation som utgår från den strävan efter 

ett meningsfullt liv som finns hos alla. Författaren visar skillnaden mellan latent motivation, 

det vi kallar omotiverad, och manifest motivation där konstruktiva krafter är starkare än de 

destruktiva. En elev med latent motivation finner inte något alternativ till sitt sätt att förhålla 

sig till skolan och skolarbetet, motivationen finns men den syns inte. Den latenta motivationen 

resulterar i att eleven väljer destruktiva alternativ, exempelvis att vara passiv under lektioner 

eller att undvika att träna på läxan. En elev med manifest motivation ser valmöjligheter då den 

har god kontakt med sig själv och konstruktiva krafter dominerar (a.a.). En liknande modell 

beskriver Lennernäs (2011) genom att hänvisa till Peter Gärdenfors som menar att 

människans drivrafter är motivation och känslor.  

Som vi konstaterat tidigare finns det inte någon entydig definition på motivationsbegreppet 

utan området är mångfacetterat. Sammanfattningsvis kan vi ändå konstatera att 

motivationspsykologi behandlar hur fysiska krav och tillstånd ligger till grund för människans 

beteende (Gärdenfors, 2010). 

2.2 Motivation - historisk bakgrund 

Bruners (1974) forskning visar att människans specialisering som art är vår förmåga för 

inlärning. Vi saknar i princip färdiga reflexmekanismer och vårt instinktiva beteende 

uppträder endast en gång för att sedan förändras av vår erfarenhet. Pavlov har bevisat hur 

människan kan betingas av sin miljö och mot sin vilja, lärandet är så inrotat att det sker nästan 

oberoende av individens önskan. ”Vår specialisering som art består i en specialisering för 

inlärning” (a.a., s.132). 
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Forskningen visar att motivation har sina rötter i hedonismen och under 1700-1800 talet var 

denna teori en förklaring till mänskligt beteende (Jenner, 2004). Människan eftersträvar 

välbehag och tillfredställelse i allt hon gör och försöker undvika obehagliga situationer. Under 

1900-talet förflyttades motivationsteorin från filosofin till det beteendevetenskapliga området 

som fick till följd att hedonismens brister upptäcktes. Bristerna i form av den tendens till 

cirkelresonemang som hedonismen innehöll fick till följd att andra teorier om motivation 

utvecklades (a.a.). De första teorierna inriktades på inre drift, vilket innebär att de kan ses som 

ett anlag eller en naturlig tendens vid uppförande på ett bestämt sätt. Men forskningen har 

olika syn på drifterna, de kan kännetecknas av att vara mekaniska, blinda, ändamålsmässiga 

eller målsökande (a.a.). Författaren menar att en drift har ett ursprung, vilket betyder att 

driften ska tillfredställa ett krav. Driftens intensitet är beroende av hur stark källan är.  Freud 

menade, enligt den tidigare nämnda författaren att människans motiv inte alltid är grundade 

på medvetna intressen utan de kan vara spontana och teorins syfte var att ange instinkter som 

kan förklara beteende (a.a.). Författaren uppmärksammar Clark Hulls tidiga drivkraftsteori, 

vilken beskriver kraften i en individs beteende i form av en ekvation: 

 ansträngning= drivkraft x vanan  

Detta betyder att ju kraftigare drivkraften och vanan är, desto större blir påfrestningen (a.a.). 

Bruners (1974) forskning visar att det finns historiska orsaker till hur motivation värderas ur 

ett kulturellt perspektiv. Vid en undersökning jämfördes irländska och judiska immigranter i 

Boston. Judarna värderade framgång i skolan och intellektuell läggning betydligt högre än vad 

irländarna gjorde, både som självändamål och som ett medel för att göra karriär. Judarna 

uppmuntrade intellektuella prestationer som uttryck för kompetens, en stark drivkraft och 

tradition av högre utbildning resulterade i att den ansträngning utbildningen utgjorde kändes 

självklar till skillnad från irländarna som av tradition hade lägre krav på akademisk utbildning 

(a.a.). 

2.3 Inre och yttre motivation 

Motivation kan delas in i två huvudområden, inre och yttre motivation. Som begreppen 

antyder är den inre motivationen känslomässigt baserad medan den yttre kräver stimulans 

utifrån (Giota, 2002). 

2.3.1 Inre motivation 
Inre motivation kräver att eleven upprätthåller en känsla av glädje och tillfredsställelse över 

att behärska något för dess egen skull (Bruner, 1974). Vem känner inte igen orden ”kan själv” 

när ett barn successivt börjar behärska olika saker (Gärdenfors, 2010). Brodin och Hylander 

(2002) berättar hur ett barn formar sin upplevelse av sig själv i samspel med hur andra 

reagerar på de aktiviteter barnet utför. En omedelbar positiv bekräftelse på ansträngningen 

stärker självkänslan och fungerar motiverande (a.a.). Fenomenet att finna tillfredsställelse i 

sin egen kompetens kan översättas som ett kompetensbehov och det kräver näring för att 

hållas levande. Då uppstår frågan, om intellektuell kapacitet kan vara ett uttryck för 

kompeten? Olika kulturer värderar av historiska orsaker intellektuell läggning på varierade 

sätt (Bruner, 1974). 

Författarna Bruner (1974) och Giota (2002) är överens om att en av den inre motivationens 

drivkrafter är nyfikenhet medan en annan är behovet av att uppnå kompetens. Iakttagelser av 

hur barn visar glädje över att öva sig i och utveckla nya färdigheter stöttar påståendet om att 

vi är intresserade av det vi är bra på (a.a.). Ett absolut krav för att uppnå kompetensmotivation 

är att finna en nivå som kräver något lite mer skicklighet än vad individen äger för 
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ögonblicket, tillsammans med en meningsfull struktur på aktiviteten. Många elever visar en 

iver över att gå vidare till nästa avsnitt, förståelsen fördjupas i takt med avancemang i ämnet 

(a.a.). Den tredje aspekten på inre motivation är att den ska tillfredställa ett behov av att 

interagera med omgivningen, och att samarbeta på väg mot ett gemensamt mål. Genom 

tidigare forskning kan Bruner (1974) dra paralleller till zoologin där samverkan mellan artens 

medlemmar ökar chanserna för den enskilda individens överlevnad. Individen dras med i 

inlärningen och erhåller den kompetens gruppens miljö kräver (a.a.). Gärdenfors (2010) 

beskriver en modernare form av samma motivationsfaktorer genom att dra paralleller till 

dagens dataspelsindustri, där spelen medvetet använder sig av de motivationsfaktorer vi 

diskuterat ovan, nämligen nyfikenhet som ofta är lekfull, känslan av kompetens, att jag 

behärskar uppgiften och ömsesidighet, interaktion och kamratlärande (a.a.). Elevens 

motivation kan också främjas eller missgynnas av hur de ser på sina egna prestationer i 

skolan. Att sträva mot lärandemål, mål som stimulerar och känns intressanta är positivt för 

den inre motivationen, likaså att få möjlighet att göra egna val och handla självständigt. 

Ovanstående faktorer hjälper eleven att få kontroll över sitt eget lärande. En bekräftande 

återkoppling från läraren gynnar också motivationen då den inverkar positivt på elevens 

självuppfattning (Bruner, 1974, Giota, 2002, Hattie, 2008). 

2.3.2 Yttre motivation 
Ett alternativ till den inre motivationen kan definieras som att yttre belöningar genom yttre 

inflytande kan stärka viljan att öka sin kompetens (Gärdenfors, 2010). Giota (2006) är överens 

med Gärdenfors (2010) om att den yttre motivationen definieras som att eleven söker efter 

presterandemål, något som skolan, läraren eller föräldrarna önskar eleven, inte de lärandemål 

som gynnar den inre motivationen (a.a.). 

Enligt Bruner (1974) kan den enklaste formen av yttre motivation beskrivas som 

omgivningens accepterande. Ett statusyrke av lärd karaktär respekteras högre än 

kroppsarbetarens. Det är referensgruppen som avgör det slutliga godkännandet, alltså med 

vilka människan identifierar sig och söker vägledning hos. Identifikationen som process 

verkar kunna vidmakthålla sig själv och kontrollen av straff och belöning ligger hos den 

lärande individen. Våra identifikationsgestalter innehar eftersträvansvärda tillgångar som 

exempelvis kärlek och moraliskt stöd (a.a.).  

Gärdenfors (2010) och Giota (2002) menar att den yttre motivationen handlar om att 

individen gör något som är värdefullt men som inte är kopplat till aktiviteten, där ett exempel 

kan vara skolans betygsystem. Med detta menar författarna att aktiviteten leder till något 

annat. Yttre motivation kan förekomma i form av hot och straff, det vill säga att om du inte 

fullföljer uppgiften följer en konsekvens, en annan form av yttre motivation är belöning. 

Författarna varnar däremot för att yttre belöningar kan störa den inre motivationen, belöning 

bör endast användas vid ett absolut behov eller kanske vid rutinmässiga uppgifter (a.a.). Giota 

(2002) beskriver hur elever som är drivna av inre motivation och strävar mot lärandemål för 

sin egen tillfredställelse förlorar den inre drivkraften om en yttre belöning funnits men tagits 

bort. Utmaningen är att lyckas få eleverna att gå i skolan för att de har lust att lära, inte för att 

få bra betyg (a.a.)  

2.4 Motivation och lärande 

Motivation är en viktig faktor för lärandet och eleven känner motivation när lärandet känns 

meningsfullt (Doveborg & Pramling Samuelsson, 2012). Lärandet består av olika dimensioner 

där kreativitet kan ses som allt lärandes ursprung. Lärande är en fråga om att skapa något nytt, 

eleverna ska utmana och utvidga sitt eget tänkande (a.a.). Även Lennernäs (2011) skriver att 
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känslor och motivation är drivande i lärandeprocessen. Allt mänskligt beteende utgår från 

känslor som påverkar beteendet, de primära behoven som är viktiga för överlevnaden väger 

tyngre än de sekundära, exempelvis att få bra betyg. Kulturella och sociala förväntningar 

underordnas de behov som krävs för att upprätthålla livet, därför har sömn och mat stor 

inverkan på hur elever lyckas motivera sig för lärande i skolan (a.a.). 

Tidigare forskning visar att skolan har stor betydelse för elevers utveckling och studier visar 

att elevers motivation till att lära påverkar deras kommande yrkesval (Giota, 2002). Likaså 

skriver Sollerhed (2008) att ”Children´s perceptions of what is responsible for their successful 

and unsuccessful  endeavors seem to be the most important links to future achievements and 

selfesteem” (a.a., s.126). Vidare skriver författaren att ”one´s perception of ability appear to 

have more influential effect on future achievement and motivated behavior even more than 

actual performance” (a.a., s.126). Sollerhed vill med dessa citat beskriva hur självkänsla och 

framtida prestationer påverkas av vad barnen tror avgör framgång och misslyckande, det är 

alltså uppfattningen av den egna förmågan och inte själva prestationen som avgör självbilden. 

Det finns olika vägar att uppnå målen och därför kan undervisningen inte vara lika för alla. 

Gärdenfors (2010) skriver om hur elever som arbetar processinriktat och själva får vara 

delaktiga i att formulera undervisningens mål i högre grad uppnår kunskapsmålen. Externa 

mål som exempelvis bra betyg kan inverka menligt på de primära målen, det vill säga elevens 

lärande. Giota (2006) menar att formativ bedömning gynnar de primära målen och att det är 

arbetsprocessen som är viktig (a.a.).  

Fenomenet motivation är starkt kopplat till begreppen självkänsla och självvärdering (Giota, 

2006). Med rädsla för att inte räcka till skyddar elever i svårigheter sin självkänsla genom att 

ge upp motivationen på ett självdestruktivt sätt. Detta sätt att hantera stress har inom 

motivationsforskningen kallats coping (bemästrande) (Giota, 2002). Uppfattningen av den 

egna förmågan är så negativ att man inte ens ser det lönt att försöka utföra den efterfrågade 

aktiviteten. Pedagogen behöver inse vidden av elevens uppfattning av sitt misslyckande, då ett 

här och nu-perspektiv innebär att misslyckandet gäller i ett större sammanhang än i skolan. 

Kompetensupplevelse och självvärdering kan alltså samverka, vilket innebär att elevens 

värdering av sin egen förmåga avgör vilka mål som strävas mot i skolarbetet (a.a.). 

Lennernäs (2011) skriver att inställningen till skolan är beroende av hur de primära behoven 

tillfredställs. Författaren betonar vikten av mat och dryck som förhindrar att kroppen bryts 

ned. Sömnbrist, stress och oregelbundna mattider stör hjärnans förmåga att anpassa matintaget 

vilket inverkar menligt på vår hälsa (a.a.). En korrekt kost säkerställer hjärnans behov av de 

olika signalämnen som styr bland annat positiva känslor och motivation. Adrenalin som ökar 

vid stress kan medföra ökad prestationsförmåga korta stunder, medan andra signalämnen 

inverkar på vår vakenhet och uppmärksamhet, sömn, matlust, minne, inlärning och lusten till 

social kontakt (a.a.). Giota (2006) skriver att elevers förhållningssätt till skolan, deras 

interaktioner i klassrummet och aktiva deltagande i undervisningen kräver att skolarbetet 

känns meningsfullt. Om läraren lyckas verklighetsförankra skolans aktiviteter blir 

undervisningen viktig vilket inverkar positivt på lärandet (a.a.). Gärdenfors (2010) berättar att 

meningsfull undervisning skapas genom att pedagogen utgår från elevernas intressen när 

undervisningen planeras. Om skolarbetet dessutom stimulerar flera sinnen ökar 

förutsättningen för elevernas lärande (a.a.). Förutom intressen och verklighetsanknytning 

skriver Nilsson (2008) att föräldrarnas inställning till skolarbetet inverkar på barnens syn på 

lärande. Forskning visar att barn vars föräldrar är välutbildade har lättare att lyckas med 

arbetet i skolan (Hundeide, 2006). Ofta förväntar sig föräldrarna att deras barn ska ha läxor 

precis som de själva hade under sin skolgång (Nilsson, 2008). 
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2.5 Hinder för lärande 

För att gynna motivation att lära i skolan tillhör läraren den ”reagerande omgivningen” 

(Giota, 2002, s. 283). Läraren tar hänsyn till och balanserar elevernas erfarenheter och syften 

mot de lärandemål som skola och styrdokument formulerar. Dagens motivationsforskning 

visar hur eleven kommer att lära och utvecklas i skolan över tid genom att beskriva en 

koppling mellan elevers uppfattning av sin skolsituation och vilken motivation som skapas. 

Vidare skriver Giota (2002) att elever ger upp sin egen motivation i samband med dålig 

självkänsla och svårigheter. Författaren hänvisar till Bandura (1986) som berättar att 

människor har en bestämd uppfattning av vad de klarar av och inte samt att dessa tankar på 

grund av sin styrka är svåra att bryta. Bruners (1974) forskning visar liknande teorier som 

menar att en elevs misslyckande med skolarbetet kan få till följd att eleven känner obehag 

inför skolan som helhet. Vuxna behöver vara lyhörda för hur eleverna beskriver syftet med att 

tillägna sig de kunskaper vi anser att de behöver och även hur de uppfattar skolan. Författaren 

menar också att om pedagogen ser eleven ur ett begränsat perspektiv, att de bara är 

”skolelever”, förloras komplexiteten, man måste se eleverna i ett sammanhang och ta hänsyn 

till hela deras livssituation (Giota, 2002). 

Bruner (1974) definierar inlärningshinder som bland annat en bristande förmåga att uppfatta 

problemen som de är utan att störas av konflikter. När eleverna fick hjälp att fokusera på den 

efterfrågade aktiviteten presterade ”barn med inlärningshinder” på samma sätt som andra 

barn. Problemet var de inlärningsaktiviteter som saknade effektivitet i den mening vi ser den. 

Processerna som iakttogs i undersökningen hindrade effektiviteten för ”skolinlärningen”, det 

var ansträngningar som värjer mot inlärning som tog kraft i anspråk (a.a.).  

Författaren skriver att både framgång och misslyckande innebär svårigheter i ett dubbelt 

dilemma. Ett gott skolresultat kan innebära utebliven uppmärksamhet hemifrån då ”man 

klarar sig bra själv”, medan misslyckad inlärning uppfyller försvarsattitydens krav men också 

leder till obehag. Ett misslyckande kan även innebära en korrekt könsrollsidentifikation och 

lugn och ro i familjen då fäder exempelvis inte ska ha varit duktiga i skolan. Inlärning för 

dessa barn kan innebära att en lekfull attityd och ett lekfullt perspektiv inte får en chans att 

utvecklas normalt (a.a.).  

Ytterligare en situation som kan missgynna lärandet är den som Tursunovic beskriver i 

Anderssons rapport (2010), där ovisshet om framtiden kan hämma asylsökande barn. Hela 

familjen kan vara utsatt för prövningarna vilket kan inverka negativt på barnet. Här kan 

skolan för dessa barn vara en plats där lek och aktivitet stimuleras vilket ökar deras 

välbefinnande under handläggningstiden (a.a.).   

2.6 Bruners motivationsteori 

Jerome S. Bruner var en amerikansk psykolog, som bidragit till kognitiv psykologi och 

kognitiv inlärningsteori inom utbildningspsykologin. Han verkade på 1950-talet och beskriver 

i sin bok ”På väg mot en undervisningsteori” (1974) att undervisning är ett försök att forma en 

utveckling med hjälp av både krav och möjligheter. Författaren beskriver en 

undervisningsteori som ”en teori om hur tillväxt och utveckling underlättas med diverse 

medel” (Bruner, 1974, s. 11). Undervisningsteorin har sitt ursprung i det arbete Jerome 

utförde i egenskap av forskare av utvecklingspsykologin, tillsammans med andra praktiska 

arbetsuppgifter som förekommer inom utbildningsväsendet. 

Enligt Bruner (1974) är det lärarens uppgift att skapa en god utvecklingsmiljö och 

förutsättningar för elevernas kunskapsinhämtning. Författaren visar genom att dra paralleller 

till den teori David Page presenterar, att det inte finns några felaktiga svar, det är bara frågan 
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om vilket problem som besvaras. Vad författaren beskriver är skillnaden mellan beteendet att 

ta sig an den uppgift som presenteras eller att till varje pris undvika de krav som en lösning av 

problemet kräver. Fenomenet kallas ”snedvridenheten” (Bruner, 1974, s. 14) och förutsätter 

en målsättning där individen undflyr uppgiften. Hur kan då elever med latent motivation 

lotsas till att finna lust och uppfatta problemen som de är utan att störas av konflikter? En väg 

kan vara att använda sig av upplevelsebaserad inlärning, learning by doing (Dewey, 1980). 

Författaren förmedlar en syn på relationen mellan kunskap och handling och förespråkar en 

aktivitetspedagogik där teori, praktik, reflexion och handling hänger ihop. Om undervisningen 

har verklighetsanknytning ökar förutsättningen för att eleverna kan behålla nyfikenhet och 

intresse för uppgiften. Det resonemanget leder oss tillbaka till utgångspunkten där det är 

pedagogen som är ansvarig för hur undervisningen utformas och hur viktigt lärarens 

bemötande är för att skapa motivation och intresse (Bruner, 1974). 

Gärdenfors (2010) hänvisar till Bruner (1974) som delat in inre motivation i tre olika 

huvudområden: 

 Nyfikenhet: Redan från födseln har barnet en stark nyfikenhet som är en del av 

människans naturliga nyfikenhet. Barnet utvecklar lärande genom att undersöka nya 

föremål på ett lekfullt sätt, vilket innebär att allt i barnets omvärld kan bli lek. 

Nyfikenhet föranleder också barnets imitation av vuxna. 

 Kompetens: När någonting behärskas finns en vilja att visa upp det. Från tidig ålder lär 

barnet sig att säga ”kan själv”. Strävan efter kompetens är motiverande för barnet och 

leder till utveckling av lärandet. Uppgifterna i skolan ska vara motiverande, inte för 

lätta eller för svåra utan i balans för att uppnå bäst motivation. 

 Ömsesidighet: Att åstadkomma mål i gemenskap med andra upplevs som lustfyllt. Om 

något känns ointressant och ansträngande är det lättare för människor att dela besväret 

med andra. Genom att lyckas med uppgiften uppstår en känsla av social tillhörighet 

och genom att arbeta tillsammans gynnas socialt beteende och lärande (a.a.). 

2.7 Hatties studie om motivation 

John Hattie är en Nya Zeeländsk professor i pedagogik som har forskat om motivation i 15 år. 

Över 800 metaanalyser ligger till grund för den lärandemodell Hattie skapat med betoning på 

lärarens roll och den viktiga feedback undervisningen bör innehålla (Hattie, 2008). Modellen 

berättar om olika faktorer som inverkar på elevens lärande som förutom läraren är kursplaner, 

undervisningsmetoder, eleven, skolan och hemmet. Författaren definierar de begrepp han 

skapat; visible teaching och visible learning som att pedagogen bör se lärandet genom elevens 

ögon och eleven bör se undervisningen som nyckeln till sin lärandeprocess. Detta är några 

områden som väger tungt i Hatties studie: 

 

 Pedagogens kompetens i ämnet för att kunna förmedla meningsfulla och 

utmanande erfarenheter. 

 Medvetenhet om undervisningens syfte. 

 Att känna när eleven lyckas, att vara lyhörd. 

 Att ha tillräcklig förståelse för elevens kunskaper. 

 Att miljön är trygg och välkomnar fel i fostrande syfte. 

 Lärmiljön skapar en rad lärstrategier av hängivna, passionerade personer. 

 Passionen speglar såväl lyckan som frustrationen att undervisa. 
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 Förutom kunniga och engagerade pedagoger krävs det elever som älskar att bli 

undervisade. 

 Att synliggöra undervisning och lärande i klassrum med framgångsrika elever och 

pedagoger. 

 Pedagogen ska kunna experimentera och lita på sin erfarenhet, söka och ge 

feedback samt erbjuda alternativa metoder när de traditionella inte fungerar. 

 Utbildning är mycket mer än att lära elever tänka själva, det är att förmedla att det 

finns saker som är värt att lära sig. 

 

Hattie (2008) beskriver att modellen kräver lärare som har tydliga syften med sin 

undervisning och utmanar framgångskriterier. Dessutom krävs en lyhördhet för elever som 

inte avancerar. Det finns behov av en rad olika undervisningsstrategier och regelbunden 

återkoppling för att synliggöra elevernas lärande. Samtidigt krävs det av eleverna att de 

förstår syftet med undervisningen och utmanas av framgångskriterierna. De måste utveckla 

många lärstrategier, upptäcka om de inte avancerar och söka återkoppling för att synliggöra 

sitt lärande. För att uppnå detta har författaren formulerat olika frågor: 

 

 Hur vet jag att det här fungerar? 

 Hur kan jag jämföra det ena med det andra? 

 Vad är lärandet värt? 

 Hur stor är vinsten? 

 Vilka bevis krävs för att du har fel? 

 Finns det bevis för att detta är viktigare än andra uppgifter? 

 Har du sett arbetet mynna ut i positiva resultat? 

 Delar jag en gemensam uppfattning om utvecklingen? 

Slutligen redovisar Hattie (2008) en ”barometer” där han värderar olika faktorer efter den 

effektivitet den når i undervisningssammanhang. Skalan påbörjas med negativa faktorer som 

kan beskrivas som bakåtsträvande till successivt ökande faktorer i betydelse för motivation. 

Nivåerna börjar med ”not worth it yet” och graderas genom ”close to averege”  och “average” 

till de betydelsefulla faktorer som sorteras under ”the winners”. Nedan följer ett urval av de 

faktorer som enligt Hatties (2008) forskning påverkar motivationen för lärande:  

 

Mindre betydelsefulla Betydelsefulla Stor betydelse 

Lyhörda skolledare Föräldrasamverkan Praktiska inriktningar 

Integrering Gruppen inverkan Feed-back  

Ekonomi Kartläggning/ tidiga insatser Relation lärare-elev 

Klasstorlekar Ämnesintegrering Kvaliten på undervisning 

Familjeförhållanden Positiva förväntningar Tydlighet 

 Nivågruppering Hemmiljön  

 Mål och utmaningar 
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Det kan vara förvånande att faktorer som ekonomi och klassens storlek räknas som mindre 

betydelsefulla medan många placeringar är logiska och lätta att förstå, exempelvis vikten av 

feedback, relationen mellan lärare och elev och undervisningens kvalité (a.a.). Hatties (2008) 

forskning visar vilka framgångsfaktorer som är viktiga för en lyckad undervisning. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Följande rader beskriver studiens syfte och formulerar de frågeställningar som 

besvaras av studiens resultat. 

 

3.1 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka några elevers och pedagogers uppfattningar om vilka 

faktorer som påverkar elevernas motivation till skolarbete.  

 

3.2 Frågeställningar 

 

 Vad anser pedagoger och elever vara en god utvecklingsmiljö där 

förutsättningar för lärande skapas?  

 Vilka faktorer anser pedagoger och elever främjar motivationen? 

 Vilka faktorer anser pedagoger och elever missgynnar motivationen? 

 



 

12 

 

4 METOD 
I följande avsnitt kommer vi att motivera de forskningsetiska val vi gjort och berätta 

hur vi resonerat när vi valt de elever och pedagoger som hjälpt oss med det empiriska 

materialet. Avsnittet innehåller också en beskrivning av de individer vi intervjuat. 

4.1 Metodval 

Vi valde att göra en kvalitativ studie med intervjuer istället för enkäter. Enkäter har 

ofta låg svarsfrekvens samtidigt som vi ville nå informanternas tankar och känslor 

vilket är omöjligt med hjälp av enkäter (Kvale, 1997). Under intervjuerna ställde vi 

öppna frågor med spontana följdfrågor med syfte att få mer utvecklade svar. Då 

studiens syfte var att undersöka elevers och pedagogers uppfattningar om vad som 

påverkar elevernas motivation till arbete valde vi att använda oss av kvalitativa, 

halvstrukturerade intervjuer, som enligt Kvale (1997) skapar goda förutsättningar för 

att utveckla kunskap och insikt hos intervjuarna.  Vår önskan var att skapa ett 

förtroende för oss genom en samtalsliknande intervju där vi ställde öppna frågor och 

undvek ett alltför styrt frågeformulär. Patel och Davidsson (2003) berättar hur viktig 

relationen mellan intervjuaren och den som blir intervjuad är för den motivation som 

skapas för att delta i samtalet, vilket också var en intressant aspekt för syftet med 

uppsatsen som helhet. Ett äkta intresse för vad den intervjuade kommer att berätta är 

av stor vikt (a.a.) och vårt intresse var självklart då vi valt ämnet med anledning av 

att vi finner området spännande att utforska inför vår kommande yrkesutövning. Vår 

fullständiga uppmärksamhet ledde förhoppningsvis till att de intervjuade anförtrodde 

oss mycket tankar och direkta, okontrollerade åsikter när de fick möjlighet att 

uttrycka sig fritt. Vårt syfte med intervjuerna var att komma åt eleverna/lärarnas 

känslor utan att ställa ledande frågor. Svårigheten att förbereda följdfrågor kan vara 

en nackdel med den halvstrukturerade intervjun menar Kvale (1997) men vi ansåg att 

utmaningen med att spontant leda samtalet vidare kändes stimulerande. Vi ville nå 

åsikter som förmedlades fritt och öppet.  

För att få möjlighet att vid behov höra intervjuerna igen valde vi att spela in våra 

samtal med hjälp av en mobiltelefon. Metoden garanterade att vi skulle få med alla 

ord, nyanser och pauser som informanten uttryckte, något som Kvale (1997) och 

Trost, (2005) betonar. Vidare gav oss inspelningen möjlighet att citera ordagrant. 

Trost (2005) berättar också att elevernas trygghet är avgörande för vilka svar de ger 

och den lokal vi hade till förfogande erbjöd lugn och ro för att undvika onödiga 

distraktioner och bidrog till den trygga miljö vi önskade uppnå, allt för att få så 

komplett material som möjligt. 

4.2 Urval 

Under lärarutbildningen har vi fått kontakt med olika skolor under både VFU och 

vikarietillfällen, därför blev det naturligt att kontakta skolor där vi var kända 

ansikten. Av bekvämlighetsskäl valde vi att tillfråga personal och elever på dessa 

skolor om de ville medverka i vår studie. Enligt Trost (2005) kan bekvämlighetsurval 

formuleras som att det används informanter som tros passa i studien, det är ett 

tillvägagångssätt för ett metodiskt urval.  

Urvalet baserades på riktade förfrågningar till pedagoger på den ena skolan genom 

att vi personligen överlämnande ett informationsbrev (bilaga 1). Eleverna i årskurs 6 

på den andra skolan fick också ett informationsbrev (bilaga 2) med studiens syfte och 



 

13 

 

en fråga om målsmans godkännande. De pedagoger som ingår i studien valdes med 

hänsyn till deras arbetsbelastning och eleverna valdes naturligt genom att vi 

intervjuade de elever som ville delta i studien och som fick sina målsmäns 

godkännande. Pedagogerna arbetar på en F-9-skola medan eleverna går i en F-6-

skola. Informanterna/pedagogerna som intervjuats har olika lång 

arbetslivserfarenhet, en av informanterna har dessutom erfarenhet av andra yrken. 

Informanterna/eleverna går samtliga i klass 6 och vi valde något äldre elever då vi 

hoppades att de skulle förstå begreppet motivation och ha mer att tillföra vår studie. 

Sammanlagt intervjuades fyra pedagoger och nio elever. Informanterna befinner sig i 

två skilda kommuner i sydöstra Sverige. 

4.3 Genomförande 

Vi valde att fråga olika pedagoger om de kunde tänka sig att ställa upp på vår 

intervju och beskrev för pedagogerna vad c-uppsatsen handlade om då Trost (2005) 

menar att det är viktigt att vara tydlig för att motivera informantens deltagande.  

Informanterna intervjuades enskilt. Varje intervju spelades in för att vi vidare skulle 

kunna analysera den insamlade empirin.   

De informanter som representerade elevernas åsikter går samtliga i klass 6. Vi valde 

att använda informanter ur den årskursen då vi ansåg att yngre elever har svårare att 

förstå vad begreppet motivation innebär. Informanterna valde om de ville intervjuas 

enskilt eller i grupp, då deras trygghet är i centrum (Trost, 2005).  Detta gjorde att 

intervjuerna utfördes både enskilt och i grupp. 

Pedagogerna tillhandahöll ett informationsbrev där vi redovisade de fyra etiska 

principerna från Vetenskapsrådet (2002) (se bilaga 1). Ett informationsbrev delades 

även ut till en årskurs sex där vi informerade om studien samt att de skulle tillfråga 

sina målsmän om de fick medverka i vår studie (se bilaga 2). De elever som gett sitt 

och sina målmäns godkännande valde vi att intervjua. 

Med detta i hand berättade vi uppsatsens syfte, att det var frivilligt att delta, anonymt 

och att informanten närsomhelst kunde avbryta sin medverkan. Vi berättade att 

intervjun kommer att spelas in med hjälp av våra mobiltelefoner, detta för att få en så 

säker analys som möjligt och där vi kan använda oss av både citat och referat. Enligt 

Trost (2005) finns det både för- och nackdelar med varför man ska spela in intervjun. 

Författaren menar att fördelen med inspelade intervjuer är att intervjuaren kan lyssna 

på tonfall för att få en så säker sammanställning som möjligt och att det går att 

analysera empirin igen. Nackdelar som författaren väljer att ta upp handlar om att det 

är tidskrävande då all empiri måste skrivas av (a.a.).  

Trost (2005) menar att de inledande frågorna är avgörande för hur intervjun ska 

fortsätta, därför lät vi informanterna presentera sig själva med syfte att inleda 

samtalen på ett tryggt sätt. Intervjuerna utfördes i ett enskilt rum utan störande 

moment, en trygg miljö där informanterna kände sig tillfreds och de hade tillgång till 

och kunde följa frågorna under intervjun. Den insamlade empirin raderades efter 

analys.  

4.4 Analysidé 

Studiens resultat analyserades genom att empirin kategoriserades i olika områden. 

Vidare diskuterades de faktorer som informanterna anser påverka motivationen och 
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resultatet kopplades till de teorier och tidigare forskning studien behandlar. 

Avslutningsvis sammanfattades de olika informantgruppernas svar. 

4.5 Metoddiskussion 

När samtalen skulle äga rum var det tydligt att samtliga pedagoger var stressade, 

intervjuerna sammanföll tidsmässigt med perioden för utvecklingssamtal. Eftersom 

det inte fanns någon alternativ tidsperiod för intervjuerna blev urvalet inte så stort. 

Trost (2005) menar att intervjuarna finner personer som de tror kan passa till studien, 

ett bekvämlighetsurval på grund av den aktuella situationen (a.a.). Urvalet av elever 

som intervjuades blev naturligt de elever som besvarade vår förfrågan. De eleverna 

hade uppenbarligen ett visst intresse för att delta i studien då de ansträngde sig för att 

förmedla förfrågan både hem och tillbaka till oss. Redan där fanns risken att tappa de 

elever som varit intressanta att intervjua, de som har svårt att se skolan som 

meningsfull. Eftersom schemat var pressat valde vi ändå att intervjua de individer 

som visat intresse för att medverka.  

Den nackdel med stor mängd information att bearbeta vid inspelad empiri som Trost 

(2005) beskriver vägdes upp av att materialet blev väldigt komplett. En annan 

nackdel Trost (2005) betonar är att gruppintervjuer kan ha en negativ effekt då tysta 

personer kan få svårt att komma till tals, men vi kunde genom riktade frågor 

uppmuntra de lite tystare eleverna att delta mer aktivt. Ytterligare en negativ effekt 

av gruppintervjuer är att empirin ska behandlas konfidentiellt. Vi ansåg att frågorna 

var av sådan karaktär att intervjuerna kunde utföras i grupp med syfte på den 

trygghet Trost (2005) berättar om. 

Studien genomfördes med hänsyn till de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver. I beaktning togs de fyra huvudkraven, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(a.a.). I samband med den första kontakten underrättades informanterna om studiens 

syfte och att deras medverkan var frivillig. Informanterna upplystes om att deras 

medverkan kunde avbrytas under intervjuns gång och att uppgifterna behandlades 

konfidentiellt. Studiens empiri användes endast i forskningssyfte och informanterna 

deltog anonymt. De elever som deltog i studien erhöll målsmans samtycke. De 

deltagande pedagogerna benämns pedagog A-D och eleverna elev 1-9. När vi 

presenterar pedagogerna är det viktigt för resultatet att det framgår att en av 

pedagogerna arbetar i en förberedelseklass med de speciella förhållanden det innebär 

för eleverna. 
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5 RESULTAT 
Resultatet av vår empiriska undersökning kommer att redovisas i följande avsnitt. Vi 

har valt att strukturera informanternas svar i kategorier. Slutligen kopplas studiens 

resultat till de teorier vi studerat i vår bakgrund.  

5.1 Intervjuer pedagoger 

Informanterna som intervjuats är samtliga kvinnor och har olika lång arbetslivs-

erfarenhet. Pedagog A har erfarenhet inom andra yrken.  

Pedagog A  56 år, förberedelseklass, 22 års arbetslivserfarenhet 

Pedagog B 32 år, åk 3, 7 års arbetslivserfarenhet 

Pedagog C 34 år, åk 1-2 5 års arbetslivserfarenhet 

Pedagog D 27 år, åk 5, 3 års arbetslivserfarenhet 

 

Frågorna berör följande områden: 

 Hur pedagogens olika roller påverkar motivationen 

 Motivationens olika ansikten 

 Bemötande av elever med låg motivation 

 Klassrumsmiljö 

 

Hur pedagogens olika roller påverkar motivationen 

Två av fyra informanter utmärkte sina svar genom att säga att deras roll är oerhört 

viktig.  En informant arbetar med asylsökande elever, därför menar hon att skolan är 

nyckeln till deras framtida språk om uppehållstillstånd medges. Informant D säger: 

”att man vill förmedla kunskap och en demokratisk värdegrund, man är lärare 

men även vägledare” (pedagog D) 

Informanten menar att man förutom att förmedla kunskap och ett demokratiskt 

synsätt vill fungera som en viktig vuxen och elevernas förebild (Bruner, 1974). 

Informant A berättar att man ska kunna se sig själv som ledare och förebild, 

kunskapen ska förmedlas genom intressant och rolig undervisning. Informant B 

beskriver att man som lärare ska vara: 

”stöttande, omhändertagande, uppmuntrande och pushande” (pedagog B). 

Informanten menar att man i sin yrkesroll ska tro på eleverna, ge positiv återkoppling 

och utmana dem. I många fall kan pedagogen vara den viktiga vuxna förebild som 

eleven behöver. Det resultat som framkom under intervjun finner stöd i både Hatties 

(2008) studie och Bruners, (1974) teori, de båda författarna belyser vikten av 

återkoppling, uppmuntran och att utmana på lagom nivå. 

Vidare säger informanten att det idag inte är så mycket undervisning som hon skulle 

vilja. Hon upplever att läraryrket har fått en låg status och säger:  

”att man har dålig förståelse för jobbet från vissa, det kan vara från föräldrar men 

även andra” (pedagog B)  
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Informanten menar att läraryrket har förändrats och hon upplever att människor har 

dålig förståelse för yrket, men berättar samtidigt att jobbet är roligt och stimulerande. 

 

Motivationens olika ansikten 

Två informanter beskriver att en sida av motivation är att eleverna är positiva till vad 

de gör. Informant D menar att motivation kan vara när eleverna i klassen är 

”hungriga” det vill säga att de vill lära sig mer. Att vara hungrig beskriver 

informanten som att: 

”det är när de vill lära sig mer än det jag har tänkt mig” (pedagog D) 

Informanten menar att motivation är när eleverna vill lära sig mer, vilket hon 

uttrycker som positivt. Informant B berättar om hur eleverna själva kommer med 

förslag på arbetssätt, samt om en klassrumsmiljö som gynnar lärande (Hattie, 2008). 

Informant D säger att en klass utan motivation är jättesvår men menar samtidigt att 

elever är olika motiverade och så kommer det alltid att vara. Informant A berättar att 

eleverna i gruppen har god motivation så länge de har hopp om att få stanna i landet 

och Hattie (2008) beskriver i sin forskning att otrygga hemförhållanden är en av de 

faktorer som påverkar eleverna negativt. 

Samtliga informanter menar att undervisningen ska var intressant och spännande, 

samt att eleverna ska arbeta varierat. Informant D beskriver att mycket färg och form 

gynnar motivationen. Eleverna ska få möjlighet att kombinera olika arbetsformer, 

estetiska uttryck som sång och musik tillsammans med bild/collage integrerat med 

teori, både Bruner (1974) och Hattie (2008) betonar vikten av varierade 

arbetsformer.  

Informant B säger att man använder olika sätt att arbeta i klassen. Informanten 

beskriver hur de använder sig av olika arbetsformer under bokstavsinlärningen, 

exempelvis att sjunga, spåra, läsa om ett djur som börjar på den aktuella bokstaven 

eller titta på film etc. 

Informanterna B och D betonar också att man måste jobba varierat och låta eleverna 

komma med egna idéer. Informant D säger att: 

”det är viktigt att man inte bara ger eleverna en läsebok och 

instuderingsuppgifter utan visar att man kan skaffa sig kunskap på annat sätt” 

(pedagog D) 

Informanten menar att man ibland måste tänka utanför ramarna och att eleverna inte 

endast ska läsa fakta och svara på frågor. Det är många vägar som bär till Rom, alltså 

finns det många sätt att uppnå kunskap vilket får stöd i både Bruners (1974) och 

Hatties (2008) forskning om vikten av att arbeta varierat för att öka motivationen.  

Informanterna ger oss olika tolkningar av vilka faktorer som inverkar på elevernas 

motivation.  Informanterna B och D menar att elevens hemförhållanden spelar stor 

roll. De pratar om vikten av att föräldrarna har tid för exempelvis läxhjälp och om 

hur synen är på skolan är, om den är viktig eller inte. 

”Har man inte stödet hemifrån är det svårt att se det nyttiga med skolan” 

(pedagog D) 

Hattie (2008) betonar att en av de främsta faktorerna som har inverkan på elever är 

föräldrasamverkan vilket pedagogen belyser med hur avsaknad av stöd från hemmet 



 

17 

 

inverkar negativt på barnets uppfattning om skolan.  Om föräldrarna arbetar mycket 

och saknar engagemang för barnets skolgång blir det svårt för eleven att bära 

ansvaret för skolan på egen hand.  

Tre av informanterna diskuterar att svag motivation kan orsakas av olika svårigheter, 

som till exempel att eleven är i behov av särskilt stöd i någon form.  Även 

uppgifternas svårighetsgrad är relevant, är de för lätta eller för svåra påverkar det 

motivationen. 

”eleven kan hamna i en ond spiral där de inte tror på sig själva. De orkar inte ens 

försöka då de är säkra på att ändå inte klara uppgiften” (pedagog D) 

Med detta menar informant D att en elev som hamnat i en negativ spiral kan vara 

svår att vända. Men uppmuntran i ett ämne kan fungera som katalysator i andra 

ämnen (Bruner, 1974).  

 

Bemötande av elever med låg motivation 

Informanterna beskriver att deras förhållningsätt mot elever med låg motivation 

består av ett genuint intresse för eleven och att det är viktigt att lyfta fram individens 

styrkor för att skapa motivation. Informanterna beskriver ett projekt där eleverna fick 

fördjupa sig i sitt intresse.  

”Pedagogen behöver hitta vägar för att nå eleverna på deras nivå.  Det gynnar 

elevernas motivation om pedagogen lär känna sin klass och får kännedom om 

vilka intressen som ligger till grund för deras motivation” (pedagog D). 

Informanten menar att man måste vara lyhörd för vad som intresserar eleverna och 

använda den kunskapen för att finna stimulerande uppgifter, vilket stöds av Bruner 

(1974) som skriver att undervisning med utgångspunkt i elevernas intressen ökar 

både nyfikenheten och kompetensen (a.a.). 

Informant D berättar vidare att lärarna gör sitt bästa för att hitta vägar att nå eleverna 

och en utgångspunkt kan vara deras intresse. Men flera faktorer spelar in. Informant 

C menar att elever med läs- och skrivsvårigheter får svårare att finna motivation på 

grund av besvären. Informanten berättar att vissa elever använder sig av individuella 

scheman som kan underlätta skolarbetet och berättar vidare.  

”Vi lärare är duktiga på att se vad eleverna inte kan men inte lika duktiga på att 

se vad de är bra på” (pedagog C) 

Vi måste bli bättre på att lyfta elevernas styrkor. Hattie (2008) menar att tidig 

klartläggning ökar möjligheten att hjälpa eleven på rätt sätt. 

 

Klassrumsmiljö 

En informant menar att en bra klassrumsmiljö är när det är ombonat och när eleverna 

är placerade i lämpliga par. Det är viktigt att de ser tavlan. 

”Om eleven har behov av att kontrollera vad de andra eleverna gör är det bra 

med en placering som ger god överblick av klassrummet. Teckningar och 

arbeten som finns uppsatta i klassrummet måste vara aktuella, det kan inte sitta 

sommarteckningar uppe på vinterhalvåret.” (pedagog A). 
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Undervisningen och klassrumsmiljön måste vara aktuella, elevernas placering i 

klassrummet är delvis avgörande för interaktionen i klassrummet (Bruner, 1974, 

Hattie, 2008).  

Två informanter diskuterar arbete individuellt och i grupp. Det kan både vara tyst 

eller som en informant uttrycker ett härligt surr vid grupparbeten. 

”Jag anser att eleverna lär sig genom att diskutera med sina kompisar” (pedagog 

D).  

Den viktiga interaktionen bidrar till ökat lärande (Bruner, 1974, Hattie, 2008) 

Informant C menar att man måste se alla barn och vara uppmärksam på hur 

talutrymmet fördelas. Det är viktigt att man som pedagog är tydlig i sin planering 

och har en välstrukturerad undervisning. Eleverna får då god överblick över den 

aktuella dagen. Hattie (2008) betonar att tydliga instruktioner hjälper eleverna och 

Bruner (1974) ger pedagogerna ansvaret för skapa en god utvecklingsmiljö som 

gynnar elevernas kunskapsinhämtning.  

 

Pedagogernas syn på klassrumsmiljön 

Samtliga informanter menar att klassrumsmiljön skapas tillsammans med tydliga 

regler och ramar. Om man som lärare har börjat skapa ett trivsamt klassrum ska man 

låta eleverna växa in i det. 

Undervisningen ska vara tilltalande för eleverna. 

”Allting kan inte vara roligt men det är viktigt med varierat arbetssätt” (pedagog 

D) 

Syftet med undervisningen är tydligt men arbetsformerna kan variera och utgå från 

elevens förutsättningar. 

Informant D berättar vidare att det är värt mödan att individanpassa undervisningen 

då den stimulerar elever på samtliga nivåer. Arbetet fungerar motivationshöjande 

men det kan vara svårt att räcka till som ensam pedagog i klassen.  

Informanterna nämner begrepp som respekt, tillit, gemenskap, tydlighet och struktur. 

Att arbeta med värdegrund och relationer, både mellan pedagog och elev samt 

mellan elev och elev har positiv inverkan på både klassrumsmiljö och motivation. 

Det är viktigt att som pedagog vara lyhörd mot eleverna. Idag har eleven kanske en 

dålig dag och hur stöttar jag för att dagen ska bli så dräglig som möjligt. Den sociala 

biten är viktig, om den inte fungerar blir skolarbetet lidande. Hattie (2008) betonar 

vikten av gruppens inverkan och relationerna mellan elever och elev-pedagog. 

 

5.2  Intervjuer elever 

Vi intervjuade nio informanter i olika konstellationer, de fick själva välja om de ville 

intervjuas ensamma, i par eller i grupp. Detta resulterade i fem intervjuer varav två 

var enskilda, två i par och en i grupp om tre informanter. Informanterna omnämns 

som elev 1-9.  
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Frågorna berör följande områden: 

 Elevernas syn på motivationens innebörd  

 Klassrumsmiljöns betydelse för motivationen 

 Arbetsformers betydelse för motivationen 

 Andra faktorer med betydelse för motivationen 

 

Elevernas syn på motivationens innebörd  

Det var inte någon av de intervjuade informanterna som spontant kunde beskriva 

ordet motivation. Några missförstånd lyftes där de blandade ihop ”motivation” med 

begreppet ”motivera” som har en helt annan innebörd. Som en naturlig följd 

förklarade vi att motivation kan ses som en vilja och lust att göra olika saker och att 

vi ville att de skulle tänka sig motivation för skolarbete när de hörde frågan.  

Flera informanter associerade till vilket ämne som låg dem varmast om hjärtat för det 

är självklart där de känner störst motivation. En gemensam nämnare visade sig vara 

att det var mest praktiska ämnen som kom på tal, många gånger bild och idrott. Ett 

undantag lyftes av en informant: 

”Matematik är roligt för det är kul att tänka och lösa problem” (elev 2) 

Informanten menar att det är den kognitiva utmaningen i kompetensbegreppet som 

stimulerar motivationen, något som Bruner (1974) beskriver som ett av de tre 

områden som driver den inre motivationen . 

Informanternas svårighet att tolka begreppet motivation kan ligga till grund för hur 

ungefär hälften av dem besvarade ovanstående fråga, då svaret innehöll någon form 

av resultat. De informanter som intervjuades i grupp om tre får symbolisera 

tolkningen: 

”När man gjort något bra (elev 5) 

”Matte i matteboken, skönt när man är klar!”(elev 6)  

”Att kämpa med något och blivit färdig med något jobbigt” (elev 7) 

Vi förstår tanken, det är känslan av tillfredställelse som är källan till motivationen. 

Tre informanter drog en tydlig parallell mellan motivation och betyg. Informanterna 

går i årskurs 6 och är först ut att erhålla betyg enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011).  

”När jag tänker på betygen så skärper jag mig” (elev 3) 

Informanten visar att nyheten med betyg fungerar som en motivationsfaktor.  

När elev 8 fick beskriva motivation för skolarbete svarade han snabbt: 

”Få jobb, jag vill ha ett bra jobb” (elev 8) 

Vi tolkar informantens svar som att eleven har motivation till skolarbetet för att det 

kan leda till ett bra jobb. Hattie (2008) betonar vikten av att eleverna förstår syftet 

med undervisningen. 

Fem informanter berättar om fritidsintressen när de tillfrågas om vad som motiverar 

dem. Den absolut första associationen leder till de intressen eleverna har utanför 

skolans värld (Bruner, 1974). 
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Klassrumsmiljöns betydelse för motivationen  

En intressant reflektion är den om hur viktigt det är med arbetsro. Samtliga 

informanter är överens om att det ska vara tyst och lugnt i klassrummet även om de 

inte kräver absolut tystnad. En informant säger: 

”Man kan få gå runt ibland om man inte stör och det kan vara tillåtet att prata 

tyst” (elev 6)  

Vi tolkar citatet som att varje elev tar eget ansvar för sitt lärande. När vi frågar om 

hur det ska se ut i klassrummet säger en av informanterna: 

”Jag är inte så petig med inredning med det är mysigt om det finns plats för en 

soffa någonstans. Och det ska vara ordning” (elev 8) 

Inredningsdetaljer är inte viktiga men det måste vara ordning och reda. Klassrummet 

får gärna vara mysigt och finns det plats för lite mer avspänd inredning upplevs det 

positivt.  

En informant berättar: 

”det är viktigt att ha en bra bänkkompis”(elev 2) 

Här drar vi parallellen till den viktiga interaktionen igen. Det är mycket mer 

stimulerande att arbeta tillsammans med någon man trivs med (Bruner, 1974, Hattie, 

2008). 

När vi frågar om vilka egenskaper en bra lärare ska ha svarar en av informanterna: 

”hon ska vara glad och positiv, lagom sträng och rättvis” (elev 7) 

Samtliga informanter delar åsikten att ovanstående egenskaper är viktiga hos en 

pedagog. Åtta informanter anser att det är viktigt med uppskattning och beröm: 

”läraren ska peppa om det tar emot” (elev 5) 

Den positiva återkopplingen är viktig, eleverna behöver känna att pedagogen tror på 

dem (Bruner, 1974, Hattie, 2008). Det är också uppskattat med humor och 

spontanitet.  

En informant uttrycker en annan åsikt: 

”det är inte viktigt med beröm” (elev 3) 

Citatet är en reflektion som inte får stöd i de teorier vi berättar om. Tidigare 

forskning visar att det är viktigt att fokusera på elevens styrkor och ge positiv 

feedback (Hattie, 2008).  

 

Arbetsformers betydelse 

Samtliga informanter är överens om att instuderingsfrågor är den minst motiverande 

arbetsformen.  

”Det är tråkigt att bara skriva i böcker” (elev 3) 

Att läsa text och svara på frågor stimulerar inte informanternas lust att lära. Det är de 

praktiska ämnena som kommer på tal med idrotten som exempel. Idrott är ett ämne 

med starkt elevinflytande och mycket fysisk aktivitet vilket gynnar motivationen. 

Drama är något som kan vävas in i de flesta ämnen och det tycker informanterna är 

roligt. Vidare anser de att arbete med datorer är populärt liksom grupparbeten i alla 

dess former.  
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”Det är mycket roligare att arbeta i grupp än att sitta själv och jobba” (elev 6)  

Den viktiga interaktionen belyses av informanterna som uppskattar att arbeta 

tillsammans (Bruner, 1974, Hattie, 2008). 

Numera åker ytterskolornas årskurs 6 till en 1-9 skola där de har slöjd och B-språk 

som en förberedelse inför högstadiet. B-språket står högt i kurs på motivationslistan.  

En informant berättar: 

”Det är jättekul att åka till högstadiet och ha spanska och slöjd” (elev 1) 

Det kan vara både nyfikenhet och kompetens som driver motivationen (Bruner, 

1974). 

 

Andra faktorer av betydelse  

Samtliga informanter är överens om att orsakerna till låg motivation kan vara att 

arbetet känns stressigt, jobbigt, inte intressant eller svårt. Att arbeta med något som 

inte känns meningsfullt lyfts också som negativt för motivationen. En mogen analys 

för deras ålder är vikten av sömn och frukost:  

”Det är viktigt att gå och lägga sig när man ska och så att äta ordentligt ” (elev 5) 

Orken är mycket viktig för att kunna delta aktivt på lektionerna och den ökar 

självklart om eleverna sover och äter som de ska (Lennernäs, 2011).  

Ytterligare en intressant åsikt är den två informanter är överens om: 

”det kan hjälpa att få skäll för det är inte kul” (elev 8)  

En intressant reflektion som visar att det förekommer opedagogiska metoder i 

klassrummet som tvingar till arbetsro. 

Bruners (1974) motivationsteori stödjer informanternas resonemang om olika 

faktorers inverkan på motivationen. Två av informanterna, elev 4 och 9, hänvisar till 

betygen som en motivationshöjande faktor. Vi såg fram emot att få ta del av andra 

metoder som informanterna använder för att skapa arbetslust men tyvärr anser sju 

informanter att: 

”nej, jag gör inget speciellt, det är bara att jobba, det får bara gå” (elev 2)  

”skönt när det är klart” (elev 7) 

 ”man kan tänka att det inte är tråkigt, det är bara en gång i veckan” (elev 9) 

Ovanstående citat visar att det är den inre motivationen som får driva arbetet när det 

känns motigt medan informant 3 och 4 beskriver att de tycker de det är roligt att 

kunna saker och kul att lära sig” 

Den sista reflektionen värmer våra hjärtan, medan de tidigare är trist läsning där 

eleverna beskriver skolarbetet som ett nödvändigt ont. Här har läraren en enormt 

viktig roll för att skapa stimulerande och intresseväckande undervisning (a.a.). 

 

5.3 Sammanfattande resultat 

 

Resultatet av vår empiri besvarar väl våra frågeställningar enligt följande: 
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God utvecklingsmiljö  

Pedagogen ska vara en god förebild med höga förväntningar på eleverna, dessa 

aspekter tillsammans med positiv återkoppling är nödvändiga faktorer för en god 

utvecklingsmiljö. Arbetsro betonas av både elever och pedagoger som en 

förutsättning för motivation och pedagogens kompetens är avgörande för att kunna 

skapa varierad undervisning. 

Faktorer som främjar motivationen  

De faktorer som är mest betydelsefulla för motivationen i skolan kan sammanfattas 

som praktiska inriktningar med varierade arbetsformer, elevinflytande, interaktion 

samt höga förväntningar på eleven. Vidare är positiv återkoppling av stor vikt för att 

finna motivation till skolarbete, liksom arbete som knyter an till elevernas verklighet 

och intressen. 

Faktorer som missgynnar motivationen 

De främsta faktorerna som inverkar negativt på lusten att lära är att skolarbetet 

upplevs meningslöst och svårt. Andra orsaker är stress och dålig ork vilket kan bero 

på externa faktorer som hemmiljö etc. 
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6 DISKUSSION 
Studiens resultat diskuteras nedan där vi inleder med vår empiri och avslutar med 

sammattande reflektioner och förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Diskussion resultat pedagoger 

Samtliga intervjuer visar att informanterna ser lärarrollen som mycket viktig. De 

menar att pedagogen ska vara en tydlig ledare som förmedlar kunskap till eleverna, 

då de är grunden för samhällets framtid. Pedagogernas viktigaste utmaning är att 

väcka elevernas nyfikenhet och lust att lära samt tillåta eleverna att vara delaktiga i 

beslut om arbetsformer etc. Detta har stöd i Gärdenfors (2010) forskning som menar 

att elevinflytande ökar elevernas möjlighet att nå målen. Som pedagog ska du 

uppmuntra eleverna att tro på sig själva och våga testa sina idéer och tankar 

(Skolverket 2011). Detta kräver att pedagogen är lyhörd och vågar släppa in eleverna 

i arbetsprocessen. Bruner (1974) menar att det är lärarens uppgift att skapa en god 

utvecklingsmiljö och pedagogerna beskriver hur viktigt det är med varierade 

arbetsformer då motivation stimuleras på olika sätt.  

En av informanterna berättar om elever vars motivation är beroende av om de har 

förhoppning om uppehållstillstånd. Ett avslag på asylansökan inverkar förödande på 

motivationen (Andersson, 2010), vilket också kan inverka negativt på gruppen som 

helhet. 

Informanterna menar att det kan vara svårt att vända den negativa tankebana en elev 

kan befinna sig i. Giota (2002) berättar att en elev med låg självkänsla snabbt ger upp 

sin motivation och hänvisar till Bandura (1986) som menar att människor ofta har en 

bestämd åsikt om vad de klarar av. Ytterligare stöd erhålls i Bruners (1974) 

forskning som menar att en elev som kommit in i negativa tankebanor kan utveckla 

ett obehag mot skolan som helhet. Informanterna berättar att pedagogens kompetens 

är en viktig motivationshöjande faktor som skapar trovärdighet och meningsfullhet i 

undervisningen. Även Doveberg och Pramling Samuelsson (2012) beskriver att 

något som känns meningsfullt främjar motivationen och inverkar positivt på lärandet. 

Ett sätt att skapa meningsfull undervisning är att verklighetsförankra innehållet vilket 

ökar elevernas möjlighet att behålla nyfikenhet och intresse för skolarbetet (Bruner, 

1974).  

När informanterna diskuterar sitt förhållningssätt gentemot elever med låg 

motivation betonar de vikten av att arbeta individanpassat (Skolverket, 2011, 

Gärdenfors, 2010). Olika verktyg kan vara att variera arbetsscheman och att använda 

metoder som stimulerar elevernas intressen, (Giota, 2002, Bruner, 1974). 

Informanterna betonar vikten av att man som pedagog försöker lyfta fram elevens 

styrkor tillsammans med en förståelse för till exempel svårigheter med läs- och 

skrivinlärning. Om pedagogen tillåter elevens intresse genomsyra undervisningen 

kan motivationen stimuleras och den onda spiral som vi tidigare nämnt vändas (a.a.). 

Andra dimensioner som inverkar positivt på lusten att lära är kompetensbegreppet 

och ömsesidighet som ger människan en känsla av social tillhörighet när uppgiften 

delas med andra (Bruner, 1974). 

Revstedt (2002) stödjer informanternas reflektion om att motivation yttras på olika 

sätt, allt ifrån att vilja göra mer än det pedagogen tänkt sig eller att man kommer med 

egna förslag på arbetsformer. Författaren menar att en klass alltid kommer att bestå 

av elever med olika god motivation som yttrar sig på olika sätt (a.a.).  
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Informanterna beskriver att det ska vara mycket färg och att olika arbetssätt kan 

kombineras för att skapa så god motivation som möjligt. Alla arbetssätt passar inte 

alla elever men om de får göra olika moment i ett arbetsområde tror vi liksom 

informanterna att detta gynnar flertalet elever. Detta finner stöd i de olika 

motivationsteorierna, bland annat Hatties (2008) som betonar vikten av att använda 

sig av olika lärstrategier för att gynna elevernas lärande. Ytterligare stöd tolkas i 

Lgr11 (Skolverket, 2011) som skriver att undervisningen inte kan utformas lika för 

alla.  Som pedagog krävs det att man är lyhörd för de strategier som inte fungerar 

och finner andra vägar till kunskap för de elever som inte avancerar (Hattie, 2008).  

En informant pratar om vikten av återkoppling och att pedagogen uppmärksammar 

alla elever, detta stöds av bland annat Hattie (2008). Klassrummets utformning har 

inverkan på eleverna, det är viktigt att de sitter bra och ser tavlan. Placeringen av 

eleverna är betydelsefull för att klassrumsklimatet ska bli bra, exempelvis kan en 

elev med behov av att ha kontroll på sina kamrater med fördel placeras längre bak 

för att den ska slippa bli störd av de andra i klassen. Sitter eleven längre bak har den 

god uppsikt över vad som händer i klassrummet vilket undviker distraktion. Arbeten 

som är uppsatta i klassrummet måste vara aktuella och pedagogen behöver vara 

uppdaterad i både yrke och samhälle.  Det är också viktigt för eleverna att de får reda 

på hur dagen kommer att se ut. Samtliga ovanstående faktorer återfinns i Hatties 

(2008) modell ”visible learning”.  

Sammanfattningsvis konstaterar vi att det finns många orsaker som påverkar 

elevernas motivation. Förutom ovanstående faktorer spelar elevens ”dagsform” en 

avgörande roll och den påverkas av en mängd olika saker.  Föräldrars samspel 

inverkar (Nilsson, 2008), sömn och matvanor spelar roll (Lennernäs, 2010) 

tillsammans med interaktioner mellan kamraterna (Bruner, 1974, Hattie, 2008). 

Informanterna betonar att elevens hemförhållanden påverkar motivationen (a.a.), och 

föräldrarnas inställning till skolan inverkar (Nilsson, 2008). Motivationen kan vara 

beroende av om eleven har stöd hemifrån, om den får hjälp med läxan eller ej. Här 

spelar även dagens samhälle in med den stressiga livssituation många lever i idag 

(a.a.).  

6.1.1 Egna reflektioner 

En pedagog som är trygg i sin roll som ledare har lättare för att släppa in eleverna i 

lärprocessen och kan skapa en meningsfull undervisning, kanske med hjälp av 

elevernas intressen utanför skolan. Ett genuint intresse för eleven och uppmuntran i 

arbetet bidrar till att stötta de elever som behöver yttre stimulans för att vända en 

negativ inställning till skolan. En lyhörd pedagog kan möta varje elev på individnivå 

med positiv feedback och ömsesidigt lärande. En engagerad och kompetent pedagog 

erbjuder varierade arbetsformer och är öppen för viktig föräldrasamverkan. 

Relationer är betydelsefulla, relationen elev och elev, elev och pedagog samt även 

relationen mellan hem och pedagog/skola. Pedagogyrket är oerhört komplext med 

allt vad det innebär.  

6.2 Diskussion resultat elever 

Resultatet visar att informanterna har svårt att förstå vad begreppet motivation 

betyder. Motivation kan definieras på ett omfattande sätt så den totala innebörden 

kan vi självklart inte förvänta oss att eleverna har kännedom om, men den enkla 

betydelsen vilja och ha lust trodde vi att tolvåringar kände till. Efter ett förtydligande 
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av begreppet kunde informanterna besvara frågan och de områden de angav som lätta 

att finna motivation för var i hög grad praktiska och estetiska ämnen. Detta stämmer 

väl överens med den teori Bruner (1974) beskriver som människans nyfikenhet och 

lust att lära tillsammans med Deweys (1980) pedagogiska inriktning ”learning by 

doing”. Flera informanter kände sig sporrade av att bli betygsatta och använde 

tanken på ett bra betyg som en motivationshöjande faktor (Gärdenfors, 2010). Den 

informant som ser en god insats i skolan som en väg till ett bra arbete saknar den inre 

motivationen att erhålla kunskap för livet. Detta resultat kan belysas ur ett 

sociokulturellt perspektiv (Hundeide, 2006). Elever, vars föräldrar inser skolans 

värde, påverkar sina barn att värdesätta vikten av en god utbildning, för att kunna 

konkurrera på arbetsmarknaden. Hur fungerar det då för en elev vars uppväxt präglas 

av negativ syn på skolan med inställningen att ”jag gjorde aldrig några läxor och det 

har gått bra för mig ändå…” eller liknande. De informanter vi fick förmånen att 

intervjua ställde sig positiva till skolan samt betyg och bedömning.  

Reflektionen ett par elever lyfte om att frukosten är viktig stöds av Lennernäs (2010). 

Kolhydrater krävs för att hjärnan ska fungera, därtill ökar också en god natts sömn 

förutsättningarna för att orka med en skoldag. Ofta förlängs dessutom dagen av att 

barnen både inleder och avslutar den på ett fritidshem (a.a.).  

Under lärarutbildningen har vi fått kunskap om att vi inte ska fungera som 

auktoritära ledare men att auktoritet är av godo. Auktoritet kan erhållas på många 

olika sätt, bland annat genom kompetens i yrket och sitt/sina ämnen (Hattie, 2008, 

Gärdenfors, 2010). Reflektionen att arbeta för att undvika bannor är intressant ur den 

synvinkeln att den visar att viss respekt är av godo. En enig grupp informanter, både 

elever och pedagoger, är överens om att arbetsro är viktigt när det ska skapas ett 

klassrumsklimat som främjar arbetslusten. Respekt och hänsyn är då nödvändiga 

ingredienser, såväl mellan elever som mellan elever och pedagoger. Hjälpsamhet 

upplevs positivt och de nya betygen som för den här klassen är högaktuella anses 

också inverka positivt på undervisningsmiljön (a.a.). 

Vid informanternas diskussion kring vilka metoder som används motivationshöjande 

kan vi dessvärre konstatera avsaknaden av sådana. Informanterna ser till stor del 

skolan som ett nödvändigt ont där Bruners (1974) områden nyfikenhet, kompetens 

och ömsesidighet delvis inverkar. Några synpunkter av ett par informanter vilka 

beskriver möjligheten till förkovring som tillfredställande räddar vår empiri men 

resultatet är trots det nedslående. Med hänsyn till ovanstående blir följden att det 

endast är de elever som har den drivkraft som sorteras under begreppet inre 

motivation eller betyg som mäktar med det arbete skolan består av idag. I de fall det 

krävs yttre stimulans i form av piska och belöning kommer skolan till korta. 

Informanterna önskar arbetsro i klassrummet då det befinner sig många elever på en 

begränsad yta, samtidigt som interaktion gynnar lärande. När informanterna berättar 

att de tycker om att arbeta i grupp och gärna vill sitta tillsammans med en bra kompis 

stöds det av interaktionsbegreppet som behandlas positivt i båda 

motivationsteorierna (Bruner, 1974, Hattie, 2008) . Vidare är eleverna överens om att 

läraren ska ”tro på en”, vara ”lagom sträng och rättvis” och gärna vara ”spontan och 

ha humor”. Den positiva återkopplingen finns med i de motivationsteorier (a.a.) vi 

diskuterat och stöder informanternas reflektioner med undantag av ”det är inte viktigt 

med beröm”. 
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Förutsättningarna för att nå arbetsområdets mål ökar om eleverna varit delaktiga i 

formuleringen av målen (Skolverket, 2011, Gärdenfors, 2010). Delaktigheten kan 

styras av pedagogen medan eleverna ansvarar för att de lyssnar när de blir tillsagda. 

Detta utesluter inte att man kan skratta och ha kul, om fler sinnen är aktiva i 

lärprocessen gynnas lärandet (Gärdenfors, 2010, Dewey, 1980). Eleverna uppskattar 

också en lärare som inte är alltför sträng.  

Upplevelsebaserad inlärning, på engelska ”learning by doing” (Dewey, 1980) kan 

användas sammanfattande när vi diskuterar vilka arbetsformer som informanterna 

anser gynna motivationen. Samtliga informanter ansåg att motivation missgynnas av 

att enbart läsa text och svara på frågor. De estetiska ämnena var omtyckta och 

arbetsformer där olika praktiska övningar varvas med teori. Lärarutbildningen har 

givit oss insikt i att lärandet gynnas ju fler sinnen som är engagerade i 

lärandeprocessen (Gärdenfors, 2010).  

Några orsaker som missgynnar arbetslusten är att uppgifterna upplevs som svåra, 

jobbiga, stressiga och ointressanta (Giota, 2002). En avgörande motivationsskapande 

faktor är att undervisningen känns meningsfull (Bruner,1974), författaren berättar 

hur pedagogen kan använda material som är elevnära och koppla undervisningen till 

samhället utanför skolan för att skapa intresse (a.a.). Om eleverna inser att deras 

framtid är beroende av ansträngningarna i skolan kan läraren stötta utvecklingen i 

takt med individuell mognad och på så sätt skapa en undervisning som känns 

meningsfull. Gärdenfors (2010) menar att skolan har mycket att lära av 

dataspelsindustrin för att skapa en undervisning som främjar motivationen. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att motivation är beroende av varierad 

undervisning. De gemensamma nämnare som kan utläsas ur resultatet är att 

elevinflytande, grupparbeten och praktiska inslag anses gynna motivationen, vilka 

samtliga förekommer i Bruners (1974) teorier, liksom nyfikenhet och kompetens 

som är drivkrafter när eleverna får möjlighet att resa till högstadieskolan.   

6.2.1 Egna reflektioner 
Informanterna gav intryck av att skolarbetet i många fall utfördes som ett nödvändigt 

ont, inte av nyfikenhet, intresse och viljan att söka kunskap. Vårt antagande grundar 

sig på åsikterna ”skönt att bli klar, det är bara en gång i veckan, skönt när man blivit 

färdig med någonting jobbigt” etc, där pliktkänslan blir tydlig. En förhoppning är 

annars att eleverna vill uppnå kompetens enligt Bruners (1974) utvecklingsteori där 

ursprunget är det lilla barnets utrop ”kan själv” när individen successivt utvecklar 

sina färdigheter och några elever gav uttryck för att det är roligt att lära sig och att 

kunna saker. 

Lärarutbildningen har givit oss insyn i hur lärande underlättas då flera sinnen är 

inblandade i lärprocessen. Därför är informanternas åsikter om varierat arbete, gärna 

med praktiska inslag istället för instuderingsfrågor extra intressanta. Med hänsyn till 

dessa synpunkter borde all undervisning med grundböcker och arbetsböcker kastas i 

soporna till förmån för praktiska arbetsformer, om vi kan nå elevernas inre med hjälp 

av upplevelser ökar graden av inlärning markant (Dewey, 1980). De praktiska 

arbetsformer eleverna uppskattar levandegör undervisningen och främjar lärandet, 

liksom olika former av grupparbeten vilka främjar diskussion och utbyte av tankar 

och idéer (Dewey, 1980, Bruner, 1974, Gärdenfors, 2010). 
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6.3 Sammanfattande diskussion 

Pedagogerna ser med sina egenskaper som lärare och vuxna fler faktorer som 

påverkar motivationen än vad eleverna gör. Tidigare forskning (Giota 2002, 2006, 

Gärdenfors, 2010) stöder flera av åsikterna som diskuteras av samtliga informanter, 

framför allt tydlighet och struktur, elevinflytande, varierade arbetsformer och positiv 

återkoppling. Andra åsikter som stöds av forskningen är lerning by doing, placering i 

klassrummet och relationerna mellan elever och elever och lärare.  

De primära behoven mat och sömn lyfts av eleverna.  Däremot inser pedagogerna att 

elevernas motivation gynnas av att undervisningen relaterar till deras intressen vilket 

är en reflektion eleverna inte gör. Ytterligare faktorer som pedagogerna lyfter som 

saknas i elevernas svar är den roll hemmiljön spelar och vikten av tidiga insatser för 

elever med särskilda behov (Nilsson, 2008, Hattie, 2008). Även erfarenhet och 

kompetens betonas ur pedagogernas synvinkel (Hattie, 2008).  

Pedagogerna anser som Giota (2002) att skolan ska stimulera elevernas lust att lära i 

skolan, den yttre motivationen betyg får inte vara avgörande. Det som dock blir 

intressant är att eleverna ur sitt perspektiv lyfter betygen som en motivationsfaktor.  

När vi sammanfattar det totala resultatet ser vi att elevers motivation är starkt 

kopplad till fyra huvudområden; meningsfullhet, delaktighet, variation och 

upplevelsebaserad inlärning..  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

För att skolan ska kunna bli en skola för alla måste den bli en plats där den inre 

motivationen stimuleras genom nyfikenhet, kompetens och ömsesidighet. De elever 

som idag faller mellan stolarna behöver fångas upp av alternativa undervisnings-

metoder när traditionella lärstilar inte fungerar, vilket Hattie (2008) betonar. En mer 

omfattande studie av elever som saknar motivation för skolarbete kunde var 

intressant, framför allt en studie gjord ur elevernas perspektiv.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev pedagoger 

Hej! 

Vi heter Viktoria Karlfeldt och Linnéa Uebel och är lärarstuderande vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Inför vår examen skriver vi nu vår avslutande c-uppsats 

där syftet är att undersöka sambandet mellan en god utvecklingsmiljö och elevernas 

motivation till arbete.  

Vi behöver din hjälp för att genomföra en studie som kommer att utföras genom 

kvalitativa intervjuer med både elever och lärare. Intervjuerna kommer att vara ca 30 

minuter och kommer att spelas in för att vi ska kunna analysera svaren.  Intervjun är 

frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan. Den insamlade 

informationen kommer att förvaras inlåst och enbart behandlas av oss.  Vi kommer 

att använda oss både av citat och referat i uppsatsen men svaren kommer att vara 

anonyma.  I uppsatsen kommer de intervjuade att avidentifieras likaså 

verksamheterna som intervjuerna genomförts på.  

Tack för att du medverkar i vår studie! 

Om du har några frågor vänligen kontakta oss på 

Linnea Uebel XXXXXXXXXXX eller Viktoria Karlfeldt XXXXXXXXXXX  
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Frågor till lärare 

Inledningsvis  

 Ålder 

 Utbildning 

 Arbetslivserfarenhet 

1. Hur ser du på din roll som lärare? 

2. Hur yttrar sig motivation hos eleverna i din klass? 

3. Berätta hur du brukar skapa motivation till arbetslust hos eleverna? 

4. Berätta om ditt förhållningssätt gentemot elever med låg motivation. 

5. Vad tror du kan vara en orsak till låg motivation? 

6. Vad är en bra klassrumsmiljö? 

7. Hur skapas den? 

8. Jag har inga fler frågor! Har du något mer att tillägga om det vi har pratat 

om? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev elever        

Hej! 

Vi heter Viktoria Karlfeldt och Linnéa Uebel och är lärarstuderande vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Inför examen skriver vi nu vår avslutande c-uppsats där 

syftet är att undersöka sambandet mellan en god utvecklingsmiljö och elevernas 

motivation till arbete.  

Vi behöver din hjälp för att genomföra en studie som kommer att utföras genom 

kvalitativa intervjuer med både elever och lärare. Hjälpen består i att vi behöver ert 

medgivande för att få möjlighet att intervjua er son/dotter.  Intervjuerna kommer att 

vara ca 30 minuter och kommer att spelas in för att vi ska kunna analysera svaren.  

Intervjun är frivillig och kan när som helst avbrytas. Den insamlade informationen 

kommer att förvaras inlåst och enbart behandlas av oss.  Vi kommer att använda oss 

både av citat och referat i uppsatsen men svaren kommer att vara anonyma.  I 

uppsatsen kommer de intervjuade att avidentifieras likaså verksamheterna där 

intervjuerna genomförts.  

Om du har några frågor vänligen kontakta oss på 

Linnea Uebel XXXXXXXXXXX  eller Viktoria Karlfeldt XXXXXXXXXXX  

 

 

…………………….   Jag vill ej att min son/dotter blir intervjuad 

…………………………………………………………………….. 

Elevens namn 

 

Härmed samtycker jag till ovanstående villkor 

 

Elevens 

namn…………………………………………………………………………… 

Målsmans 

underskrift…………………………………………………………………...... 
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 Frågor till elever 

1. Berätta vad du tänker på när du hör ordet motivation? 

2. När känner du dig motiverad? 

3. Berätta vilka arbetsformer som motiverar dig mest. 

4. Om du känner låg motivation inför ett ämne eller arbetsområde hur gör du 

då för att skapa motivation hos dig? 

5. Vad tror du att låg motivation beror på? 

6. Vilka egenskaper ska en lärare ha för att kunna motivera dig till att arbeta 

bra i klassrummet? 

7. Berätta hur du vill att det ska vara i klassrummet för att du lätt ska kunna 

känna motivation.. 

8. Hur kan vi skapa en sådan klassrumsmiljö? 

9. Jag har inga fler frågor! Har du något mer att berätta/tillägga om det vi 

har pratat om? 

 


