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Syftet med undersökningen var att ta reda på vad som gör elever i år 5 och 6 
motiverade att lära. Vi använde oss av elevenkäter och litteratur rörande motivation 
för att kunna besvara syftet. Resultatet från undersökningen visade att när det 
kommer till vad som gör elever motiverade var det främst tre faktorer som var 
avgörande. Dessa innefattar att eleven känner lust inför lärandet, att det eleven lär 
sig upplevs som meningsfullt och att eleven är intresserad av det hon eller han lär sig. 
Detta resultat visade sig även överensstämma med mycket av den litteratur som finns 
inom ämnet motivation. Undersökningen visade även att läraren visserligen har ett 
stort ansvar när det kommer till att planera undervisningen så att dessa faktorer 
uppstår hos eleverna, men det är ändå till slut bara eleven själv som kan sätta sin 
egen motivationsprocess i rörelse. 
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Förord 
 
Vi vill tacka lärarna och eleverna på de skolor som har varit med i undersökningen. 
Utan er hjälp hade inte undersökningen kunnat genomföras. 
 
Vi vill också tacka vår handledare för alla snabba svar. 
 
Naturligtvis vill vi även tacka våra nära och kära för allt stöd de gett oss. 
 
Och sist men inte minst vill vi ge oss själva en eloge för att vi har tagit oss igenom det 
här arbetet med hälsa och vänskap i behåll. 
 

Läraren kan öppna dörrar men du måste själv gå in. 
- Kinesiskt ordspråk - 
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1. Inledning 
Som lärarstudent eller yrkesverksam lärare så undrar man säkert då och då hur man 
kan motivera sina elever. Vi gör det. Och det är anledningen till varför vi ville göra 
den här undersökningen. 
 
Motivation är ett område som vi anser har saknats i vår utbildning. De få gånger vi 
har kommit i kontakt med arbete som rör motivation har varit ute på vår 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU), i praktiska situationer. Dessa praktiska 
kunskaper är visserligen betydelsefulla men vi skulle känna oss tryggare i vår 
lärarroll om vi även hade teorier att backa upp vårt handlande med. Vi anser precis 
som Einarsson (2007) att motivation på ett självklart sätt är ”central i all inlärning” 
(s. 93). På grund av att vi anser att motivation är så viktigt känner vi också att vi har 
ett stort ansvar när det kommer till att lära oss mer inom området. Vi tycker 
naturligtvis även att det är ett intressant område att fördjupa oss i och få mer 
kunskap om. 
 
I uppstarten av arbetet hade vi återkommande diskussioner rörande 
motivationsfaktorer i skolan och varför man blir motiverad. Spelar yttre faktorer som 
hemmiljö, klasskompisar och belöningssystem någon roll eller är det inre faktorer 
baserade på inre tillfredsställelse som är avgörande? Kanske är det 
undervisningsmetoden som är den avgörande faktorn? Och vilken roll spelar läraren 
in i det hela? 
 
Vi har valt att utföra denna undersökning i år 5 och 6 då vi anser att det inte har 
genomförts så många studier om motivation i dessa åldrar. De undersökningar som 
vi har hittat, till exempel Melentieva (2007), Larsson & Samefors (2006) och Khezri 
(2007), har främst gjorts på äldre elever. Undersökningarna har också främst varit 
kvalitativa och baserat sig på lärarnas uppfattningar om vad motivation är och vad de 
anser motiverar deras elever. 
 
 
1.1 Syfte och forskningsfråga 
Syftet med undersökningen är att ta reda på vad motivation är och vad det är som gör 
elever motiverade att lära. 
 
Vi ämnar med vår studie undersöka följande forskningsfråga: 
• Vad gör elever i år 5-6 motiverade att lära i skolan? 
 
 
1.2 Begreppsdefinitioner 
Ordet motivation är ett komplext begrepp och därför inte så enkelt att förklara. 
Enligt Lundgren och Lökholm (2006) och Jensen (2004) är motivation ett 
mångsidigt och svårdefinierat begrepp men de skriver att det har att göra med en 
vilja att lära och utvecklas. I Nationalencyklopedin (2008a) kan man läsa att ordet 
motivation är en ”sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter i 
gång, upprätthåller och riktar beteende.” Själva ursprunget till ordet motivation 
härstammar från det latinska ordet movere, vilket betyder att röra sig (Stensmo, 
2006; Jenner, 2004). 
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Eftersom begreppet motivation är så pass komplext och mångsidigt så har vi funnit 
att det är svårt att sammanfatta motivationsbegreppet på ett enkelt sätt. Vi har på 
grund av detta valt att citera tre olika författare för att kunna förklara begreppet 
motivation samt för att ge en förklaring till hur vi själva tänker när det kommer till 
motivationsbegreppet. De citat som bäst definierar motivationsbegreppet, så som vi 
ser det är; 
 

• ”Motivation är de processer som sätter människor i rörelse mot bestämda mål. 
Dessa mål kan vara av två olika slag: 1) att uppnå något, 2) att undvika något.” 
(Stensmo, 2006, s. 30) 

 
• ”En definition av motivation lyder: de inre processer som aktiverar, guidar 

och bibehåller beteenden.” (Lundgren & Lökholm, 2006, s. 45) Författarna 
fortsätter att skriva att detta med motivation är en komplex process och att om 
”dessa inre processer skulle utebli uppstår det vi kallar apati. Utan motivation 
skulle vi inte företa oss någonting” (s. 45). 

 
• ”Motivation är inte en egenskap hos individen, utan en följd av de erfarenheter 

man gjort och det bemötande man får” (Jenner, 2004, s. 15).”En 
grundläggande tanke är alltså att motivation inte i första hand har att göra 
med egenskaper – eller om en ”vilja” som finns eller saknas – utan om 
bemötandet” (s. 18). 

 
 
2. Litteraturgenomgång 
Det finns en hel del litteratur inom motivationsområdet. Nedan kommer vi att ta upp 
det som vi anser är mest relevant för vår undersökning. 
 
 
2.1 Motivation 
Stensmo (2006) och Jenner (2004) skriver att man kan härleda motivationsteorierna 
ända tillbaka till antikens filosofer. De psykologiska teorierna om hedonism och lust-
olust-principen utgår enligt Nationalencyklopedin (2008b, 2008c) från att 
människans drivkraft grundar sig i en strävan efter sådant som är lustfyllt och/eller 
gör en lycklig. Detta resulterar naturligtvis också i sin tur att människan försöker 
undvika sådant som skapar olust och/eller lidande. Enligt Stensmo (2006) kan man 
utläsa två typer av mål i de flesta teorier som rör motivation, och dessa är dels en 
strävan efter att uppnå något och dels en strävan att undvika något. Dessa mål finns 
antingen inom människan i form av behov eller känslor eller så finns de utanför 
människan, i dennes omvärld, i form av att man försöker uppnå yttre belöningar eller 
försöker undvika yttre bestraffningar. 
 
För att förstå människans beteende är motivation ett centralt begrepp. Wagner 
(2007) skriver att det är motivationen som styr allt beteende, förutom enkla reflexer. 
Motivation handlar enligt Imsen (2006) om känslor, tankar och förnuft och om hur 
dessa begrepp flyter in i varandra. Motivation har även med grundläggande 
värderingar att göra. Detta gör att man inte kan se motivation som endast något 
individuellt fenomen utan man måste även se det som en social fråga. Ens motivation 
färgas av det som är värdefullt, rätt och ”inne” i det kulturella sammanhang som man 
lever i. Det är vanligt att man definierar motivation som det som orsakar en handling 
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eller aktivitet samt det som upprätthåller den. Enligt Wagner (2007) är motivation 
beteendestyrt vilket innebär att det både stimulerar och leder beteendet mot ett mål. 
Imsen (2006) menar att det är motivationen som ger handlingen eller aktiviteten ett 
mål och en mening. Pedagogikprofessor Jenner (2004) skriver i sin 
forskningssammanställning att det är tre faktorer som samverkar när det kommer till 
motivation. Dessa är en inre drivkraft, målsträvan och samverkan mellan dessa två. 
Den inre drivkraften kännetecknas av att det är något inombords som så att säga 
sätter igång beteendet eller handlandet. Målsträvan handlar om att man riktar 
handlingen mot ett mål, som kan vara av både inre och yttre natur. Samverkan 
mellan den inre drivkraften och målsträvan hänger också ihop med personens 
självförtroende och om man når upp till de satta målen eller inte. 
 
Även själva motivationsprocessen består enligt Jenner (2004) av tre olika faktorer. 
Dessa nämner han som; 
 

• Målet 
• Uppnåendets värde 
• Misslyckandets sannolikhet 

 
Den första punkten, målet, går ut på att individen bör ha ett mål som finns inom 
synhåll. Det vill säga målet får inte vara för svårt att uppnå eller för långt bort. 
Den andra punkten, uppnåendets värde, innebär att individen måste känna att målet 
är värt att sträva efter och att det är till någon nytta. Den tredje och sista punkten, 
misslyckandets sannolikhet, relaterar till individens egen bedömning av hur stora 
chanser hon har att lyckas respektive misslyckas. (Jenner, 2004) 
 
Enligt Sanderoth (2002) finns det viss kritik riktad mot motivationsforskning, bland 
annat från feministiskt håll. Kritikerna menar att de modeller som finns är utformade 
från ett manligt tänkande och de resultat som finns är främst baserade på män. 
Brophy (Sanderoth, 2002) menar även att man bör fokusera mer på motivationens 
betydelse än vad man tidigare har gjort då man främst har fokuserat på 
motivationens ”riktning, förväntan och mål” (s. 108). 
 
 
2.1.1 Motivationsteorier 
Inom psykologin finns det olika inriktningar, till exempel den behavioristiska och 
den humanistiska. Dessa har lite olika sätt att se på människan och hennes beteende 
och drivkrafter. De här olika sätten att se på människan genererar i sin tur också till 
olika synsätt när det kommer till hur och varför människan agerar och reagerar som 
hon gör. Det är de olika inriktningarna inom psykologin som ligger till grund för de 
olika motivationsteorier som finns idag. ”Teorier om motivation förklarar varför vi 
över huvudtaget handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra” 
(Nationalencyklopedin, 2008a). 
 
Behaviorismen 
Inom behaviorismen anser man att anledningen till att en individ engagerar sig och 
handlar på ett visst sätt är belöning och straff. Genom belöningar skapar man en lust 
som individen vill uppnå vilket gör att hon kommer att upprepa det beteende som 
bidrar till en belöning. Denna belöning måste inte vara fysisk utan kan även vara 
symbolisk, i skolan är betyg ett exempel på en symbolisk belöning. För att få ett 
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önskat beteende använder man sig även av straff då individen inte lever upp till det 
förväntade beteendet. Individen vill alltså undvika straff då detta medför obehag och 
istället söka lusten genom att upprepa det goda beteendet. Inom behaviorismen 
spelar de kognitiva egenskaperna och processerna en mycket liten roll. (Imsen, 2006) 
 
Kognitiv motivationsteori 
I den kognitiva motivationsteorin lägger man fokus på att det är de psykologiska 
drivkrafterna, så som tankar, förväntningar och föreställningar rörande framtida 
händelser, som styr människan (Jenner, 2004). I denna motivationsteori ser man 
människan som en, av naturen, nyfiken och undersökande varelse. Det är begäret att 
undersöka och lära sig som gör människan motiverad. Detta gör oss mentalt 
tillfredställda och ger oss viljan att söka nya utmaningar (Imsen, 2006). Beteenden 
ses alltså som målorienterade och som ett resultat av medvetet handlande. Självklart 
spelar även flera olika slags faktorer in, till exempel tidigare erfarenheter (Jenner, 
2004). 
 
Humanistisk motivationsteori 
Inom den humanistiska motivationsteorin anser man att det är alla sidor av en 
person som bidrar till motivationen. Det är personens tankar, känslor och 
uppfattningar om omvärlden som gör personen motiverad. Man menar även att det 
finns både inlärda och medfödda behov som ligger bakom motivationen. Dessa behov 
består inte enbart av fysiologiska behov så som mat utan även av sociala och mentala 
processer som anses viktiga för en meningsfull existens för personen och även för 
mänskligheten. (Imsen, 2006) 
 
Maslows behovshierarki 
Ett av de stora namnen inom behovsteorierna är Maslow. Maslow menar att man inte 
kan förklara människans beteende enbart med hjälp av de fysiologiska behoven. 
Maslows behovshierarki består av fem grundläggande behov. Dessa måste ses i ett 
sammanhang då man inte kan isolera dem från varandra. Behoven kan dock indelas i 
två huvudgrupper, bristbehoven och växtbehoven. Bristbehoven har med de 
livsnödvändiga behoven att göra. Växtbehoven innebär däremot inte några behov 
som är livsnödvändiga utan berör bland annat behovet att utforska och känna sig 
accepterad. Behoven brukar oftast beskrivas med hjälp av en triangel eller en trappa 
som visar att de nedersta behoven måste tillfredställas först innan man kan 
tillfredställa de övre behoven. (Imsen, 2006) 
 
1. De behov som är först (nederst) i Maslows behovshierarki är de fysiologiska 

behoven, så som hunger och törst. Dessa är nödvändiga för att man ska överleva. 
Dessa behov måste enligt denna modell tillfredställas först. 

2. Efter de fysiologiska behoven kommer trygghetsbehoven. Dessa innebär ett behov 
av säkerhet, trygghet och stabilitet. 

3. Det tredje steget är behovet av kärlek och social tillbehörighet. Motiveringen som 
Maslow ger till detta behov är att människan är en social varelse och därmed har 
ett behov av kärlek samt social tillbehörighet. 

4. Nästa steg är behovet av erkännande och respekt. Maslow menar att människan 
behöver ha en positiv uppfattning om sig själv. Människan har ett behov att känna 
att man duger, att man känner att man har en reell kompetens och därigenom 
självständigt kan behärska en uppgift. Människan har även ett behov att känna att 
man är något i andras ögon och då även vinna respekt. 
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5. Det sista (översta) steget i Maslows behovshierarki är behovet av 
självförverkligande. Detta steg innebär att vi får göra något som passar oss och 
där man får använda sina förmågor fullt ut. Man använder alltså sina förmågor i 
ett, enligt en själv, meningsfullt sammanhang. (Imsen, 2006) 

 
Maslow menar även att människan inte formas av omgivningen utan att det är vi 
själva som skapar och organiserar omgivningen utifrån våra inre behov. (Imsen, 
2006) 
 
Prestationsmotivation 
För att förklara prestationsmotivation tar Imsen (2006) upp ett exempel med två 
elever. Dessa två elever har en ungefär lika stor begåvningen men den ena får bra 
betyg och arbetar flitigt medan den andra har problem med att komma igång, 
glömmer läxorna och verkar allmänt ointresserad av undervisningen. Hon menar att 
man kan tolka det som att den första eleven är uthållig och vet att man först måste nå 
de små målen innan man kan nå de stora och långsiktiga. Den andra elevens 
beteende kan man tolka som brist på framåtanda och målmedvetenhet. Imsen menar 
vidare att den andra elevens beteende även kan bero på att hon/han inte ser skolan 
som betydelsefull jämfört med andra intressen. Dessa förklaringar menar Imsen att 
man kan hitta inom teorin prestationsmotivation. 
 
Motivationen ligger i att vilja lyckas med något inte bara för egen vinnings skull utan 
för att helt enkelt göra bra ifrån sig. Det är alltså en inre motivation eftersom om man 
har en hög prestationsmotivation försöker man alltid att göra sitt bästa oavsett om 
man får en belöning eller ej. Den största delen av forskning som är gjord inom detta 
område är gjord av David McClelland. Det som skiljer honom från Maslow är att han 
anser att prestationsmotivationen varierar från kultur till kultur. Det är alltså inte ett 
naturligt behov som finns hos alla människor utan det är ett formbart och 
föränderligt behov. Ett annat stort namn inom prestationsmotivationen är Atkinson. 
(Imsen, 2006) 
 
Atkinsons prestationsmotivationsmodell 
Denna modell är endast relevant då personen i fråga ser sig som den ansvariga för 
slutresultatet. Den ska även endast användas vid tillfällen där slutresultatet kommer 
att bedömas. Modellen innebär att varje gång en människa ställs inför en uppgift så 
utsätts hon för två impulser. Den ena impulsen är lusten att lyckas, lusten att vilja 
genomföra uppgiften, den andra impulsen är rädslan för att misslyckas. Om rädslan 
är större än lusten kommer personen att undvika att genomföra uppgiften. Är 
däremot den första impulsen, nämligen lusten att lyckas, den starka kommer 
personen att genomföra uppgiften. Även inom denna modell beror 
prestationsmotivation både på personlighetsdrag samt hur personen uppfattar 
situationen, det vill säga om personen ser uppgiften som meningsfull. (Imsen, 2006) 
 
Impulsen som innebär lust att lyckas är ett resultat av tre förhållanden. Det första är 
ett grundläggande framgångsmotiv, den andra är hur sannolikt personen upplever 
det är att han lyckas och det tredje är personens bedömning av värdet med att lyckas. 
Dessa tre faktorer är de som avgör om en person känner motivation eller inte. Enligt 
denna modell ska en situation eller uppgift ligga på en medelsvår nivå för att 
personen skall känna optimal motivation. Det är även viktigt att uppgiften har ett 
högt incitamentvärde för personen i fråga. (Imsen, 2006) 
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Atkinsons modell har dock blivit kritiserad för att ha ett alltför snävt och 
etnocentriskt perspektiv. (Imsen, 2006) 
 
 
2.1.2 Inre och yttre motivation 
Begreppet motivation delas ofta upp i två delar, den inre och den yttre motivationen. 
(Lundegren & Lökholm, 2006; Imsen, 2006) 
 
Den inre motivationen innebär att motivation kommer från individen själv och styrs 
av känslor (Lundgren & Lökholm, 2006). Imsen (2006) skriver att detta ofta uppstår 
då individen känner en glädje vid utförandet samt att handlingen känns meningsfull. 
Det handlar med andra ord om att man gör något för att man tycker om det man gör 
till exempel läsa en bra bok (Lundgren & Lökholm, 2006). 
 
Yttre motivation innebär däremot att individen genomför en aktivitet i hopp om att 
få en belöning av något slag. Motivationen kommer alltså inte inifrån individen och 
har egentligen ingenting med själva aktiviteten att göra. Den beror endast på att 
individen vill få en belöning eller uppnå ett mål som inte har med uppgiften i sig att 
göra (Imsen, 2006). Mycket av det vi gör i det dagliga livet handlar om att uppnå 
belöningar eller slippa negativa konsekvenser, till exempel att gå till jobbet för att få 
pengar. Den yttre motivationen kan även komma från yttre tryck, så som till exempel 
vädjan eller hot från andra människor. Det handlar med andra ord om att 
omgivningen vill få oss att göra något. Dessa yttre påtryckningar inverkar på de inre 
processer som styr vår motivation (Lundgren & Lökholm, 2006). 
 
 
2.1.3 Belöningar 
Jensens (1996) definition av belöning innebär att kompensationen måste uppfylla två 
krav, att den är förutsägbar samt att den har ett marknadsvärde. Har 
kompensationen endast ett marknadsvärde, till exempel en överraskning, anser han 
att det endast är en guldkant på tillvaron. Är kompensationen endast förutsägbar är 
det snarare en bekräftelse än en belöning eftersom den saknar ett marknadsvärde. 
 
Det är vanligt att man inom bland annat skolan försöker motivera eleverna med hjälp 
av olika belöningssystem eller använda sig av negativa konsekvenser så som till 
exempel bestraffningar (Lundgren & Lökholm, 2006). Jensen (1996) menar att 
belöningar skapar en osäkerhet hos eleverna då de undrar om de kommer att få 
någon belöning eller inte. Denna osäkerhet och oro skapar en stress hos eleverna som 
påverkar deras inlärning på ett negativt sätt. Minnet är en förmåga som försämras 
vid sådana här tillfällen. Hjärnan börjar arbeta på så kallad lågrisknivå, man 
använder sig av välbekanta mönster och arbetssätt. Detta gör enligt Jensen att 
kreativiteten försvinner och eleverna kan inte använda sig av komplicerade 
tankeprocesser som bland annat behövs vid problemlösning. 
 
Forskning har visat att den inre motivationen hämmas av den yttre motivationen. 
Enligt Lundgren och Lökholm (2006) är problemet med att använda sig alltför ofta 
av yttre motivation, som en morot istället för att värna om den inre motivationen, att 
den inre tillfredsställelsen blir lidande och att man bara gör saker för att man ska får 
något i utbyte av andra människor. Enligt Jensen (1996) är anledningen till detta att 
den yttre motivationen hämmar kreativiteten som behövs för att man ska kunna 
använda sig av sin inre motivation. Det finns helt enkelt inte någon anledning till att 
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vara kreativ, det viktiga är att man beter sig så som det önskas. Forskning har även 
visat att belöningar gör så att kvaliteten försämras. I en undersökning lovades 
eleverna en belöning om de klarade av att läsa en text under en viss tid samt 
memorera vissa nyckelord. Denna undersökning visade att eleverna hade mycket 
svårt att komma ihåg nyckelorden samt att de nästan inte alls kom ihåg andra 
element i texten. 
 
Jensen (1996) menar att problemet med belöningar är att utifrån så ser det ut som 
om metoden fungerar mycket bra. Han menar att detta beror på att en elev som är 
van vid ett belöningssystem presterar bra så länge han eller hon får belöningar som 
lever upp till hans eller hennes förväntningar. När man sedan tar bort 
belöningssystemet blir elevens prestationer sämre. Man ser då detta som att 
belöningssystemet fungerar bra som metod för inlärning. Jensen menar däremot att 
detta visar att belöningar tar död på den inre motivationen. När man inte längre får 
någon belöning finns det inte längre någon anledning till att prestera. Belöningarna 
fungerar alltså för stunden men motverkar ett långvarigt lärande. 
 
Lundgren och Lökholm (2006) skriver att beröm ofta används som en form av 
belöning, något som höjer motivationen, och ses som ett sätt att stärka någons 
självkänsla. Men forskning inom området visar att det är viktigt att man ger beröm 
”på rätt sätt och vid rätt tillfälle” (s. 49) för att det ska få den inverkan man 
eftersträvar. Detta är något som också Sjöberg (1997) tar upp, då han menar att 
belöningar kan vara positiva om man använder de på rätt sätt. Om man som pedagog 
ger eleverna belöningar då de verkligen har uppnått en förståelse kommer eleverna 
sträva efter att få en djupare förståelse. Om man däremot ger eleverna belöningar då 
de enbart lär för stunden eller bara upprepar något som de läst eller läraren sagt är 
belöningar förkastligt. 
 
När det kommer till att ge beröm, i syfte att stärka en elev, är det viktigt att tänka på 
att man riktar berömmet mot elevens ansträngning och kompetens istället för mot 
själva förmågan. Berömmet i sig bör också vara specifikt, ärligt och riktat mot 
individen, utan jämföranden med andra. (Lundgren & Lökholm, 2006) 
 
 
2.1.4 Lärarna 
Enligt Jenner (2004) spelar lärarens förväntningar på eleverna stor roll när det 
kommer till att skapa och upprätthålla deras motivation, även kallad 
pygmalioneffekten. Elevernas beteenden och prestationer är i mångt och mycket en 
avspegling av de förväntningar läraren har på dem. Bemöter läraren eleverna på ett 
positivt sätt och förväntar sig läraren att eleverna ska göra bra ifrån sig så tenderar de 
att göra det också. Detsamma gäller dock i negativ riktning, det vill säga om läraren 
har negativa och/eller låga förväntningar på eleverna så tenderar eleverna att 
uppfylla även de förväntningarna. 
 
Attributionsforskningen handlar om hur vi människor orsaksförklarar beteenden så 
som framgång respektive misslyckande och hur den orsaksförklaringen i sin tur även 
påverkar vårt fortsatta handlande. Förklarar man sitt handlande genom yttre 
påverkan eller genom påverkan inifrån, från den egna personen. Ser man sig själv 
som ansvarig för sitt beteende eller härleder man det till yttre förklaringar. 
”Misslyckas Mats i skolan för att han är lat eller för att undervisningen inte är den 
bästa?” (Jenner, 2004, s. 19) 
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Det är viktigt att man som lärare har förståelse för att dålig självkänsla och 
återkommande misslyckanden präglar eleven. Forskning inom området visar på att 
individer med svag självkänsla har en tendens att förklara dåliga resultat med interna 
faktorer medan de har en tendens att förklara bra resultat med hjälp av externa 
faktorer, som till exempel tur. (Jenner, 2004) 
 
Ladberg (1994) anser att ”barn alltid är aktiva, sociala och lärande” (s. 14). Hon 
fortsätter: 
 

Inget barn behöver ”aktiveras”. Inget barn behöver ”lära sig” att bli socialt. Inget 
barn behöver ”motiveras” för att lära sig något. Det är frågan om hur 
aktivitetsförmågan, den sociala förmågan och inlärningsförmågan tar sig uttryck, inte 
om de finns där. Den pedagogiska uppgiften handlar om hur de ska riktas in, inte om 
hur de ska väckas.                                                                                   (Ladberg, 1994, s. 14) 

 
Jensen (1996) skriver att man som pedagog inte kan motivera sina elever. Han menar 
att eleverna redan har en inre motivation och ens uppgift som pedagog är att ta bort 
de hinder som finns, vilka gör att denna motivation inte kommer fram. Har man i sitt 
klassrum ett positivt inlärningsklimat är eleverna redan motiverade till att lära. 
Problemet med omotiverade elever beror alltså inte på att eleverna saknar motivation 
utan att klimatet i klassrummet är inlärningsfientligt. Faktorer som hindrar 
motivationen är bland annat påtryckningar, negativt konkurrensinriktade relationer, 
inkonsekventa regler och principer, monoton utantillärning och att man inte ser 
någon mening med det man gör. Glasser (1996) menar att elever som inte arbetar i 
skolan inte känner att skolan och skolarbetet tillfredställer de behov som de har just 
då. Han skriver vidare att problemet kan ligga hos undervisningen eller 
arbetsmaterialet eller bägge delarna. 
 
Man kan dock som pedagog hjälpa eleverna till att använda sig av sin inre 
motivation. Detta genom att till exempel ge eleverna möjligheten att vara med och 
bestämma, låta dem sätta mål och utforma metoder utifrån dessa, väcka nyfikenhet, 
ge feedback, använda sig av olika lärstilar och skapa en fysiskt och psykisk trygghet i 
klassrummet (Jensen, 1996). Även Jenner (2004) tar upp hur viktigt det är med en 
bra pedagog i dessa sammanhang. Han betonar vikten av öppenhet, engagemang och 
reflektion. Jenner skriver också att det krävs en god organisation för att pedagogen 
ska kunna utföra ett bra arbete. 
 
Sanderoth (2002) hänvisar i sin avhandling till en undersökning om 
meningsfullheten i skolan. Denna undersökning visade att om eleverna känner att de 
kan påverka skolan och undervisningen blir den även mer meningsfull. Även Glasser 
(1996) menar att man som lärare inte kan få sina elever att lära om de själva inte 
anser att det som lärs ut är meningsfullt och tillgodoser deras behov. 
 
 
2.1.5 Intresse och lust 
Enligt Ogden (2008) är motivation starkt förknippat med känslor och Jensen (1996) 
skriver att det är känslorna som styr all inlärning. ”Känslor styr barns 
uppmärksamhet och kan både förvirra, så att barnet inte klarar av att koncentrera sig 
på stoffet, och stimulera och ge lust att lära” (Ogden, 2008, s. 251). Jensen (1996) 
skriver vidare att om personen i fråga har negativa känslor under inlärningen 
kommer han eller hon att uppleva inlärningen som tråkig, meningslös och svår. Har 
personen däremot positiva känslor under inlärningen ser han eller hon den som 
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spännande och meningsfull. Även Kullberg (2004) menar att lust och intresse är 
oerhört viktiga för både inlärningen och elevernas kognitiva utveckling. Hon hänvisar 
till Vygotskij som skriver att ”lusten är den motor som startar lärandeprocesser och 
sedan håller dessa vid liv” (s. 30). Jensen (1996) menar att eftersom känslorna spelar 
så pass stor roll när det gäller inlärningen är det viktigt att man upplever en mening 
med det man gör samt att man känner starkt för det. Detta är något som även 
Sanderoth (2002) tar upp. Hon menar att det i dagens skola är viktigt att eleverna är 
motiverade eftersom skolarbetet är både tålamodsprövande och målinriktat. Ekholm 
(Sanderoth, 2002) tar upp att forskning som gjorts inom klassrumspedagogik visar 
på enformighet, vilket enligt Ekholm är förödande för elevernas motivation när det 
kommer till skolarbetet. Sanderoth (2002) fortsätter att skriva att elevernas 
arbetsmotivation avgörs av tre faktorer. Dessa är materiell trygghet, social trygghet 
och meningsfullhet. 
 
För att engagera elevernas känslor i skolarbetet kan man använda sig av drama och 
musik. Som pedagog kan man även vara en förebild för barnen genom att visa hur 
viktigt man själv tycker att kunskap är. Man kan även på ett positivt sätt 
uppmärksamma det eleverna har åstadkommit för att väcka deras känslor. Detta kan 
till exempel ske i form av beröm, bekräftande eller att man ordnar någon form av 
festlighet. (Jensen, 1996) 
 
Lundahl och Öquist (Sanderoth, 2002) visar genom en undersökning gjord i slutet av 
1990-talet att elever upplever skolan som tråkig. De gånger eleverna uppvisade lust 
och motivation var i ämnen så som bild, idrott och slöjd. 
 
 
2.2 Styrdokument 
I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 
94 (Utbildningsdepartementet, 2006) nämns inte ordet motivation någonstans. Man 
kan dock koppla ihop vissa delar i styrdokumentet med motivationsbegreppet. I 
delen som rör skolans värdegrund och uppdrag kan man läsa följande: 
 
”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta 
kunskaper.” (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 5) 
 
”Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas 
genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer.” 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s. 6) 
 
”Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I 
skolarbetet skall de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.” 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s. 6) 
 
”Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla 
olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.” 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s. 7) 
 
”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.” 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s. 7) 
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I delen som rör skolans mål och riktlinjer kan man läsa följande: 
 
”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen.” 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s.9) 
 
När man tittar på kommunernas lokala skolplaner nämns dock ordet motivation hos 
de flesta i en eller annan form. I två av dessa kommunala skolplaner kan man läsa: 
 
”Stimulans och motivation är viktigt för ett effektivt lärande. Motivation skapas 
genom att studierna förankras i elevernas egna intressen och omvärld.” (Umeå 
skolplan för Umeå kommun 2000-2003, s. 6) 
 
”Elevens motivation är den viktigaste drivkraften för goda prestationer och bör 
därför stimuleras.” (Skolplan för Stockholm stad, s. 5) 
 
Även Eskilstuna kommun tar i sin skolplan upp begreppet motivation. De skriver att 
ett av deras mål är att elevernas motivation för lärandet ska ha ökat till år 2011. 
(Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011) 
 
 
2.3 Sammanfattning 
De motivationsteorier som finns idag härstammar från bland annat de tre stora 
inriktningar inom psykologin, den behavioristiska, den kognitiva och den 
humanistiska. 
 
Wagner (2007) skriver att motivationen är beteendestyrd och att den både stimulerar 
beteendet samt leder det mot ett mål. Enligt Imsen (2006) handlar motivation om 
känslor, tankar och förnuft, detta anser även Ogden (2008) och Jensen (1996). 
Jensen menar att när det kommer till inlärningen så är det känslorna som styr. 
Beroende på om eleven har negativa eller positiva känslor under inlärningen kommer 
han eller hon uppleva den som tråkig, meningslös, spännande eller meningsfull. 
Glasser (1996), Jensen (1996) och Sanderoth (2002) tar alla upp hur viktigt det är att 
eleverna upplever skolan och undervisningen som meningsfull. Imsen (2006) anser 
att motivationen är det som ger en handling eller aktivitet en mening och ett mål. 
Jenner (2004) tar upp att motivationsprocessen består av tre faktorer, målet, 
uppnåendets värde samt misslyckandets sannolikhet. 
 
Atkinsons prestationsmotivationsmodell (Imsen, 2006) innebär att en person 
påverkas av två impulser varje gång hon eller han ställs inför en uppgift. Dessa är 
lusten att lyckas och rädslan för att misslyckas. Beroende på vilken impuls som är 
starkast kommer personen att genomföra uppgiften eller undvika den. 
 
När man talar om motivation delar man enligt Lundgren och Lökholm (2006) ofta in 
begreppet i två delar, inre motivation och yttre motivation. Den inre motivationen 
betyder att motivation kommer från individen själv, den styrs av känslor. Den yttre 
motivationen innebär att det är omgivningen som försöker att påverka individen. 
Detta kan ske dels genom belöningar eller genom vädjan eller hot från andra 
människor. Lundgren och Lökholm skriver även att det inom skolan är vanligt att 
man använder olika belöningssystem för att motivera eleverna. Forskning har dock 
visat att yttre motivation hämmar den inre motivationen. 
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Ladberg (1994) och Jensen (1996) menar att läraren inte kan motivera sina elever. 
De menar att eleverna redan har en motivation och att uppgiften man har som lärare 
är att ta bort de hinder som finns för eleverna. 
 
 
3. Metod 
Denna del beskriver hur själva studien genomfördes. I första delen redogörs valet av 
forskningsmetod. Detta följs av en genomgång av genomförandet, det vill säga hur 
urval och data valdes. Därefter beskrivs hur undersökningen bearbetades och 
analyserades. Slutligen kommer frågor som rör tillförlitligheten och de etiska 
ställningstagandena att tas upp. 
 
 
3.1 Forskningsstrategi 
När det kommer till forskningsmetod kan man använda sig av den kvantitativa, den 
kvalitativa eller en kombination av dessa två. Enligt Denscombe (2006) och Stukát 
(2005) gynnar de olika metoderna olika typer av studier. Efter noggrant övervägande 
mellan de olika metoderna föll valet på en kombination av dessa eftersom vi anser att 
det bäst stämmer överrens med syftet på undersökningen. 
 
Eftersom intresset ligger i att veta hur man kan motivera elever i stort, så ville vi få in 
så pass många svar som möjligt. Enligt Denscombe (2006) är en av fördelarna med 
enkäter just det att man på ett enkelt sätt kan nå ut till många personer och 
därigenom även få många svar. På grund därav föll valet av forskningsmetod på en 
enkät med öppna frågor (Bilaga 1). Det är här kombinationen av de båda metoderna 
kommer in. Metodvalet å ena sidan tyder på en kvantitativ metod medan 
utformningen av frågorna och hur svaren är tolkade å andra sidan tyder på en 
kvalitativ metod. 
 
Andra metoder som skulle kunna ha använts, enskilt eller som komplement till den 
valda metoden, är observationer och intervjuer. Anledningen till att observationer 
inte valdes var att vi inte ansåg att observationer hade kunnat synligöra elevernas 
motivation. Anledningen till att intervjuer inte valdes var att vi ansåg att vi ville ha 
fler svar än vad som var möjligt att få genom intervjuer. 
 
 
3.2 Datainsamlingsmetoder 
I denna studie har vi i litteratur sökt efter fakta om motivation samt forskning som 
rör området. Litteraturstudien genomfördes med ett induktivt perspektiv. 
 
Frågeformuläret utformades som en enkät. Enkätens innehåll bestod av fem öppna 
frågor och anpassades till åldersgruppen. Anledningen till att vi valde att ställa frågor 
om skolämnen (fråga 1 och 3) är att vi tror att det är för svårt för elever i dessa 
årskurser att svara på vad som gör dem motiverade. Detta anser vi eftersom 
motivation är ett så pass svårdefinierat begrepp. Vi anser att i de ämnen som 
eleverna anger som favoritämne är de även motiverade. När eleverna motiverar 
varför ämnena är deras favorit anser vi att de skriver vad som gör dem motiverade. I 
de ämnen som eleverna anger att de inte tycker om anser vi att motivationen saknas. 
 
Utformningen av enkäten gjordes för att få en bild av elevernas egna tankar och 
synpunkter. Enligt Denscombe (2006) är detta en stor fördel med öppna frågor. 
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Vanligtvis utformas enkäter med fasta svarsalternativ med till exempel skalor för att 
få fram mätbara variabler samt för att underlätta sammanställningen. Denna enkät 
utformades inte på detta sätt eftersom vi var intresserad av att få ett mer kvalitativt 
innehåll likt ett sådant man får vid till exempel en intervju. Enkäten genomfördes i 
elevernas egna klassrum med oss närvarande. Anledningen till detta var att vi ville 
finnas till hands om det skulle uppstå några frågor. 
 
 
3.3 Urval 
När det kommer till valet av respondenter användes ett sannolikhetsurval baserat på 
ett flerstegsurval. Enligt Denscombe (2006) innebär flerstegsurvalet att man gör ett 
urval utifrån tidigare urval. Detta medför alltså att urvalet smalnar av på ett naturligt 
sätt. 
 
I denna undersökning användes två av de skolor vi kommit kontakt med under den 
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Genom att genomföra undersökningen på 
två olika skolor istället för endast en skola anser vi att man får en större bredd på 
undersökningen då ingen skola är den andra lik, med tanke på skolkoder och så 
vidare. För att få kontakt med de klasser som vi genomförde enkäten i började vi med 
att ta kontakt med rektorerna på skolorna via e-post, där vi bifogade ett missivbrev 
(Bilaga 2). Därefter tog vi kontakt med fyra olika klasslärare i år 5 och 6 på skolorna. 
Även denna kontakt skedde via e-post och ett missivbrev bifogades (Bilaga 3). 
Lärarna i sin tur fick ansvaret för att skicka ut ett missivbrev till eleverna och deras 
vårdnadshavare (Bilaga 4). 
 
I de klasser som deltog i undersökningen fick alla elever, som fick tillåtelse att delta i 
denna studie, svara på enkäten. Totalt var det 68 elever utav 80 som deltog i studien. 
Bortfallet blev därför 15 %. När det kommer till respondenterna så är vi väl medvetna 
om att urvalet kan tyckas vara lite magert. Men å andra sidan anser vi att urvalet av 
respondenterna representerar den grupp av elever som arbetet syftat till att 
undersöka. Antalet respondenter i undersökningen bör dock ses som tillräckligt för 
att kunna dra meningsfulla och trovärdiga slutsatser. För kvantitativa studier ligger 
det rekommenderade minimumet för antalet respondenter på ca 30 stycken enligt 
Tryggvason (2008) och Nyberg (2003). 
 
 
3.4 Databearbetning och analysmetod 
När det kommer till sammanställningen av enkäterna började vi med att läsa igenom 
alla svar. I fråga 2, 4 och 5 sammanställde vi resultatet genom att dela upp svaren i 
olika kategorier. Dessa kategorier grundar sig dels i att vi hittade återkommande ord 
i svaren och dels utifrån våra egna tolkningar av innebörden av svaren. Ett svar kan 
ingå i flera kategorier då eleverna har fått ange flera olika orsaker i deras svar. För att 
underlätta sammanställningen användes tuschpennor och olika symboler för att på 
så sätt bättre kunna urskilja de olika kategorierna. I fråga 1 och 3 sammanställde vi 
resultatet genom att räkna ihop hur många gånger de olika ämnena angavs. Eftersom 
kursplanerna (Skolverket, 2008) i de samhällsorienterade ämnena (SO) respektive 
de naturorienterade ämnena (NO) förordar ett helhetsperspektiv så valde vi att 
sammanställa de olika delämnena, till exempel geografi och kemi, som en helhet det 
vill säga som SO eller NO. Livskunskapen har vi valt att ha som en egen kategori 
eftersom skolorna som vi har varit på har valt att ha detta som ett eget ämne. Sy- och 
träslöjd valde vi att placera under kategorin slöjd. 



13 
 

När det kommer till analysen har vi utgått ifrån de kategorier som framkom i 
sammanställningen. Därefter identifierade vi mönster och återkommande teman 
mellan de olika kategorierna. Resultatet har även analyserats utifrån våra egna 
tolkningar kopplat till litteratur i ämnet. Vi har alltså tolkat, jämfört och 
sammanställt vårt resultat med litteratur och annan forskning och därigenom 
upptäckt likheter och skillnader. 
 
 
3.5 Reliabilitet och validitet 
Att ett arbete har hög tillförlitlighet brukar generellt innebär att man ska kunna göra 
om studien vid en annan tidpunkt och få samma resultat. Trost (2007) menar dock 
att så inte är fallet eftersom man då förutsätter att förhållandena är statiska från gång 
till gång. Vi anser att reliabiliteten är god i detta arbete eftersom hela 
undersökningen kan göras om på samma sätt. Det som eventuellt kan komma att 
skilja sig åt är resultaten då dessa i mångt och mycket är kontextbundna till 
forskarens objektivitet och respondenternas situation. Med detta menar vi att 
situationen, tidpunkten, platsen och samhället påverkar respondenternas svar. 
 
Som forskare är man aldrig helt objektiv enligt Denscombe (2006). Vi är medvetna 
om detta dilemma och har därför genomfört sammanställningen tillsammans för att 
på det sättet kunna uppnå en högre grad av validitet i tolkningsförfarandet. 
 
Genom att kombinera flera olika forskningsmetoder så uppnås en högre grad av 
giltighet enligt Denscombe, 2006. I den här undersökningen har frågeformulär i 
form av enkäter kombinerats med litteraturstudier inom tidigare forskning och 
rådande teorier inom ämnet. 
 
 
3.6 Etiska ställningstaganden 
När det kommer till etiken inom forskningen så var vi noga med att ta del av och följa 
de krav, regler och rekommendationer som Vetenskapsrådet (2008) publicerat. 
Speciellt viktigt har det varit att följa de krav som står i anknytning till 
individskyddet. De principer som finns kan sammanfattas i fyra huvudkrav. Dessa 
fyra huvudkrav - informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet - kan ses som själva kärnan i forskning inom de humanistiska och 
samhällsvetenskapliga traditionerna. 
 
Informationskravet och samtyckeskravet uppfylldes genom att information skickades 
ut i form av missivbrev till de rektorer, lärare samt vårdnadshavare och elever som 
berördes i undersökningen. Dessutom samlades skriftliga samtycken in från 
elevernas vårdnadshavare innan eleverna fick delta i enkäten. Vid själva 
enkätundersökningen informerades respondenterna om att deltagandet var frivilligt 
och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan om de så önskade. 
Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att eleverna fick fylla i enkäterna anonymt. 
Syftet med detta var bland annat för att minimera risken för att enskilda elever skulle 
kunna identifieras. Nyttjandekravet uppfylls genom att forskningsuppgifterna som 
framkommit i studien inte kommer att överlämnas till obehöriga. Vidare så 
uppfylldes även rekommendationerna genom att berörda personer i studien erbjöds 
att ta del av de resultat och tolkningar som framkommit. 
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4. Resultat 
Nedan presenteras de svar som framkommit i enkätundersökningen. Resultaten 
presenteras i form av tabeller och löpande text. 
 
4.1 Resultatpresentation 
Resultatet presenteras fråga för fråga, eftersom vi anser att det ger en klar och tydlig 
bild över resultaten som har framkommit. Totalt var det 68 elever som deltog i 
studien men eftersom frågorna var öppna har eleverna kunnat ange flera alternativ 
under respektive fråga. Detta i sin tur resulterade i att slutsumman inte blev den 
samma som elevantalet. Vi har valt att inte dela upp våra respondenter klass-, års- 
eller skolvis eftersom vårt syfte inte har varit att göra en jämförande studie. 
Tabellerna innehåller därför den totala svarsfrekvensen. För förklaring av 
kategorierna se bilaga 5. 
 
Vilket är ditt favoritämne? 
Denna tabell åskådliggör vilka ämnen eleverna i enkäten har angett som 
favoritämnen. 
 
Kategori Antal svar 

Bild     9 
Elevens val   2 
Engelska   11 
Idrott     25 
Livskunskap   - 
Matematik   9 
Musik     12 
NO     - 
Slöjd     12 
SO     12 
Svenska   6 
Inget     - 
Övrigt     - 
Tabell 1. Sammanställning av fråga 1 
 
Resultatet visar att de ämnen som eleverna rankar högst är idrott, musik, slöjd och 
SO. 
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Vad är det som gör att det är ditt favoritämne? 
Denna tabell åskådliggör vilka faktorer som gör ett ämne till elevernas favoritämne. 
 
Kategori   Antal svar 

Roligt/kul     43 
Kinestetiskt     31 
Eget intresse     19 
Bra/duktig     5 
Lära sig/inre kunskap   11 
Nivå anpassat   

 
3 

Läraren       1 
Övrig       5 
Tabell 2. Sammanställning av fråga 2 
 
Resultatet visar att de faktorer som gör ett ämne till elevens favoritämne är främst att 
eleven känner att ämnet är roligt/kul, att eleven får arbeta kinestetiskt och att eleven har 
ett eget intresse för ämnet i fråga. Kategorin övrigt innefattar svar som har varit svåra att 
tyda. 
 
Under kategorin roligt/kul har eleverna exempelvis svarat; För det är roligt., Man får 
göra roliga saker., Det är kul med sporter. 
 
Under kategorin kinestetiskt har eleverna exempelvis svarat; För att jag tycker om att 
snickra och springa mycket. Kul att röra på sig., …och det är roligare än att bara sitta 
still på stolen och lyssna och skriva. 
 
Finns det något ämne som du inte tycker om? 
Denna tabell åskådliggör vilka ämnen som eleverna angett att de inte tycker om. 
 
Kategori Antal svar 

Bild     1 
Elevens val   - 
Engelska   9 
Idrott     - 
Livskunskap   1 
Matematik   18 
Musik     - 
NO     9 
Slöjd     4 
SO     4 
Svenska   18 
Inget     5 
Övrigt     1 
Tabell 3. Sammanställning av fråga 3 
 
Resultatet visar att de ämnen som eleverna tycker minst om är matematik, svenska, 
engelska och NO. Resultatet visar också att 5 elever inte har något ämne som de inte 
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tycker om. Under kategorin övrigt har vi valt att redovisa att 1 elev svarade att alla 
ämnen utom ett är de ämnen som han/hon inte tycker om. 
 
Vad är det som gör att du inte tycker om det ämnet? 
Denna tabell åskådliggör varför eleverna inte tycker om ett specifikt ämne. 
 
Kategori   Antal svar 

Tråkigt/jobbigt     34 
Tycker inte om     11 
Ej bra/duktig      3 
Ej nivåanpassat     12 
Pedagogik     2 
Stillsamt     3 
Tidsaspekt     2 
Brist på självtillit     2 
Ej anpassat arbetsmaterial   14 
Vet inte       3 
Övrigt       3 
Tabell 4. Sammanställning av fråga 4 
 
Resultatet visar att de faktorer som främst gör att eleven inte tycker om ett specifikt 
ämne är att eleven upplever ämnet som tråkigt/jobbigt, att arbetsmaterialet ej är 
anpassat och att ämnet inte är nivåanpassat. 3 elever kunde inte motivera varför de 
inte tycker om ett specifikt ämne. 
 
Under kategorin tråkigt/jobbigt har eleverna exempelvis svarat; För det är jobbigt 
att…, …är så långtråkigt…, Jag tycker bara att det inte är kul. 
 
Under kategorin ej anpassat arbetsmaterial har eleverna exempelvis svarat; …och 
boken är tråkig., Den [sic] gör för enkla böcker till oss., …för att man måste svara 
på några frågor som jag inte fattar ibland. 
 
Kategorin övrigt innefattar svar som har varit svåra att tyda. 
I kategorin pedagogik vill vi lyfta fram elevernas svar. 
Elev A: Lärarna bara berättar om gamla saker som hänt förr i tiden. 
Elev B: …jag är inte van att läsa högt för hela klassen. 
 
Vi vill även lyfta fram elevernas svar i kategorin brist på självtillit. 
Elev A: … jag kan inte rita. 
Elev B: Jag suger på det. 
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Hur skulle man kunna göra så att du tycker om det ämnet mera? 
Denna tabell åskådliggör vad som skulle kunna få eleverna att tycka mer om ett 
ämne. 
 
Kategori   Antal svar 

Tidsaspekt     5 
Träna/öva     5 
Kinestetiskt     10 
Nivåanpassa   

 
6 

Annat arbetsmaterial   14 
Mer resurser   

 
1 

Göra det roligare     3 
Vet ej       13 
Inget       4 
Övrig       6 
Tabell 5. Sammanställning av fråga 5 
 
Resultatet visar att de främsta faktorerna som eleverna tar upp som skulle kunna 
bidra till att de tycker mer om ett ämne är annat arbetsmaterial, att undervisningen 
är mer kinestetiskt upplagd och att ämnet är nivåanpassat. 13 elever har skrivit att 
de inte vet vad man skulle kunna göra för att de ska tycka om ämnet mer. 4 elever har 
angivit att det inte finns något man kan göra för att de ska tycka om ämnet mer. 
Kategorin övrigt innefattar svar som har varit svåra att tyda. 
 
I kategorin kinestetiskt vill vi lyfta fram 2 elevers svar. 
Elev A: Man kanske kunde spela något mattespel nån gång ibland istället för att 
räkna matematik hela tiden. 
Elev B: Engelskt spel, datorspel där det finns engelsk text. 
 
 
5. Resultatanalys 
I den här delen kommer resultatet från enkätundersökningen att analyseras 
tillsammans med litteratur. 
 
 
5.1 Praktiska ämnen 
När det kommer till frågan som handlar om eleverna har något favoritämne kan man 
i resultaten utläsa att tre av de fyra högst rankade ämnena – idrott, musik och slöjd – 
faller in under vad man kan kalla kinestetiska eller praktiska ämnen. Våra resultat 
överrensstämmer med den undersökning som Sanderoth (2002) skriver om, då hon 
tar upp att eleverna i den undersökningen tyckte bäst om ämnen så som bild, idrott 
och slöjd. I den undersökningen, liksom i vår tyckte eleverna bäst om ämnen som 
idrott och slöjd. Vi tolkar detta resultat som att eleverna finner att de praktiska 
ämnena är mer lustfyllda, intressanta och meningsfulla än de mer traditionellt 
teoretiska ämnena, så som svenska och matematik. Men vi anser också att detta 
betyder att man som lärare kan få eleverna att tycka mer om de teoretiska ämnena 
om man anpassar undervisningen efter sina elever. Genom att göra undervisningen 
mer meningsfull och arbeta mer ämnesöverskridande så borde man kunna väcka 
elevernas intresse och skapa de positiva känslor som behövs för att känna en inre 
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glädje och motivation att lära sig. Detta med att känna att det man gör känns 
meningsfullt och att det är lustfyllt och intressant har bland annat Kullberg (2004) 
och Jensen (1996) tagit upp som en viktig grund för motivationen. 
 
När det kommer till elevernas val av favoritämnen respektive ämnen de inte tycker 
om är det viktigt att komma ihåg att elevernas svar i denna undersökning är väldigt 
kontextbundna. Elevernas svar speglar ofta ett här och nu tänkande, vilket resulterar 
i att om de håller på med ett moment i ett ämne som de för tillfället upplever som 
jobbigt/tråkigt eller roligt/kul så är det just det ämnet som kommer upp som ett 
ämne de har som favoritämne respektive ett ämne som de inte tycker om. Men skulle 
denna undersökning göras om en månad eller två skulle svaren i många fall säkert ha 
ändrats. 
 
 
5.2 Faktorer som påverkar motivationen positivt 
Under frågan som berör ämnet om vilka faktorer det är som gör att eleverna tycker 
om ett speciellt ämne angav 43 stycken elever att de upplevde ämnet som roligt eller 
kul. Eftersom eleverna inte alltid har angett varför de upplever ämnet som roligt eller 
kul kan vi då inte analysera faktorn bakom elevernas känslor om ämnet. Man kan 
däremot koppla det till det som Jensen (1996) har skrivit om att känslorna är en 
viktig del av inlärningen. Eftersom eleverna i vår undersökning uppenbarligen har 
positiva känslor under lärandet kan man anta att de även ser inlärningen som 
meningsfull. Att man känner att det man gör är meningsfullt är en mycket viktig del 
av motivationen enligt både Jensen (1996) och Sanderoth (2002). Sanderoth menar 
att en av faktorerna som avgör elevernas arbetsmotivation är just meningsfullhet. 
 
11 elever angav att en anledning till varför ett ämne är deras favoritämne var att de 
kände att de lär sig något. Även detta svar tyder på att eleverna ser ämnet som 
meningsfullt vilket då även gör dem motiverade. Dessa elever upplever med största 
sannolikhet även att det är ett positivt inlärningsklimat i klassrummet. Enligt Jensen 
(1996) är just inlärningsklimatet oerhört viktigt när det kommer till elevernas 
motivation. Ett positivt inlärningsklimat bidrar till att öka elevers motivation medan 
ett negativt inlärningsklimat sänker motivationen. 
 
En annan anledning som eleverna har angivit är att de får arbeta kinestetiskt. Detta 
är något som har visat sig även i tidigare forskning. Lundahl och Öquist (Sanderoth, 
2002) fann i en undersökning att det var i de praktiska ämnena, som bild, idrott och 
slöjd, som eleverna var motiverade och kände en lust för ämnet. Imsen (2006) menar 
att ens motivation färgas av det som är rätt och ”inne”. Man kan därför fråga sig om 
eleverna verkligen känner sig som mest motiverade när de får arbeta kinestetiskt 
eller om det helt enkelt är mer rätt och ”inne” att tycka och känna så. Är det till 
exempel mer acceptabelt att ange att man tycker om att sporta än att skriva eller 
läsa? 
 
Att man har ett eget intresse för ämnet var även det en faktor som 19 stycken elever 
angav. Att det egna intresset för det man gör bidrar till ens motivation är något som 
även har framkommit i våra litteratur efterforskningar. Imsen (2006) skriver bland 
annat om Maslows behovshierarki där det sista steget är behovet av 
självförverkligande. Med detta menas att man som människa har ett behov att få göra 
något som verkligen passar en, man får använda sina förmågor i ett sammanhang 
som man själv anser är meningsfullt. Att man har ett eget intresse för det man gör 
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kan man även tolka som att man har en inre motivation. Man gör helt enkelt något 
för sin egen skull. Imsen (2006) skriver att den inre motivationen ofta uppstår då 
personen känner en glädje vid själva utförandet. Detta är något som tydligt har visat 
sig i vår undersökning då många elever har angett både eget intresse och att de 
upplever ämnet som roligt eller kul som faktorer till varför det är deras favoritämne. 
 
Man kan se det som förvånande att det bara var en elev av 68 som angav läraren som 
en faktor till vad det är som gör att hon eller han har ämnet som favorit. Jensen 
(1996) menar dock att läraren inte kan motivera sina elever och därför borde heller 
inte så många ha tagit upp läraren som en faktor här. Jenner (2004) skriver å andra 
sidan att lärarens förväntningar på eleverna spelar en mycket stor roll när det 
kommer till deras motivation. Jensen (1996) skriver vidare att även om läraren inte 
kan motivera sina elever, eftersom eleverna redan har en inre motivation, så måste 
man som lärare underlätta för sina elever att använda sin motivation. Det kan läraren 
göra genom att försöka få ett positivt inlärningsklimat i klassrummet. Detta arbete är 
något som man som elev kanske inte tänker på eller ser och det kan vara en orsak till 
att så få angav läraren som en faktor. Det kan även vara så att eleverna egentligen 
känner att läraren spelar en stor roll men att detta bara inte framkommit i denna 
undersökning, därför kan vi heller inte analysera den faktorn så ingående. 
 
Nivåanpassningar är även det en faktor som eleverna har tagit upp. Kategorin 
innebär att eleverna själva känner att ämnet och undervisningen ligger på rätt nivå 
för dem. Enligt Imsen (2006) ska undervisningen och uppgifterna ligga på en 
medelsvår nivå för att man ska uppnå optimal motivation. Det är dock inte många av 
eleverna som har tagit upp detta som en faktor, endast tre stycken av 68. Det är dock 
fem elever som har skrivit att de tycker om ämnet för att de känner sig bra och 
duktiga i det. Man skulle kunna tolka det som att undervisningen och ämnet då även 
är på rätt nivå men så som eleverna har svarat har vi inte alltid kunnat göra den 
tolkningen. Att man känner sig säker och bra på det man gör är en viktig del utav 
motivationen. Maslow (Imsen, 2006) anser att man som människa behöver känna att 
man duger och har en reell kompetens. Han menar vidare att man som människa 
även behöver känna att man duger i andras ögon. Eftersom eleverna i 
undersökningen har angivit att de själva känner sig bra och duktiga vet vi inte om 
deras klasskompisar ser dem på samma sätt. Därför kan vi inte analysera om 
klasskompisars syn på dem påverkar deras motivation. Däremot har litteraturen visat 
att ens egen syn på sin förmåga påverkar motivationen. Enligt Jenner (2004) består 
motivationsprocessen av tre olika faktorer där misslyckandets sannolikhet är en av 
dessa tre. Även Atkinson (Imsen, 2006) har i sin modell angivit rädslan att 
misslyckas som en av impulserna som människan utsätts för när hon ställs inför en 
uppgift. Detta innebär alltså att om man känner sig duktig och säker på det man gör, 
rädslan för att misslyckas är med andra ord liten, kommer man att vara motiverad till 
att genomföra uppgiften. Vi tolkar det som att de elever som har angett att de känner 
sig bra eller duktiga är motiverade i ämnet i och med att de känner att risken för att 
de ska misslyckas är liten. 
 
 
5.3 Faktorer som påverkar motivationen negativt 
När det kommer till varför eleverna inte tycker om ett ämne så angav hälften av 
eleverna att orsaken är, eller bland annat är, att det är tråkigt eller jobbigt. Att något 
upplevs som tråkigt eller jobbigt säger visserligen inte så mycket om orsaken till 
varför man upplever det så men litteratur i ämnet visar ju att motivationen är starkt 
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förknippad med känslor, lust och intresse. Och genom att göra den kopplingen till 
litteraturen så blir resultaten genast mer intressanta och tolkningsbara. Eftersom vi 
människor drivs av en strävan att göra och uppleva sådant som är lustfyllt och/eller 
gör oss lyckliga så visar dessa resultat på att dessa ämnen inte uppfyller de 
kriterierna. Vad detta beror på i sig är svårare att analysera utan att ha en djupare 
inblick i hur lektionerna är upplagda och så vidare men Stensmo (2006) skriver att i 
de flesta motivationsteorier så ingår det en del där man strävar efter att uppnå något. 
Kanske är det så att denna strävan efter att uppnå något inte har internaliserats i 
eleverna. Kanske är det så att de inte finner ämnena meningsfulla. Vilket är ännu en 
viktig aspekt av det hela, om man går till vad bland annat Jensen (1996) och 
Sanderoth (2002) skriver. Trots att det mesta som har tagits upp här kan härledas till 
läraren eller pedagogiken så vill vi påminna om det som Glasser (1996) tar upp, 
nämligen att man som lärare inte kan få eleverna att lära sig något om de själva inte 
vill eller anser att det inte är tillräckligt intressant. Även Jensen (1996) skriver att 
man som pedagog inte kan motivera eleverna att lära sig något eftersom eleverna 
redan förfogar över den färdigheten. Däremot ska man som pedagog ta bort 
eventuella hinder som stör elevernas motivation. Detta hänger även ihop med det 
som Ladberg (1994) nämner, nämligen att inlärningsförmågan redan finns där hos 
barnet så det man har till uppgift som pedagog är att rikta in den, inte att väcka den. 
Detta betyder alltså att läraren har en oerhört viktig roll när det kommer till 
elevernas motivation men i slutändan är det ändå bara eleven själv som kan påverka 
sin motivation. Vi har tidigare nämnt att det finns en hel del litteratur i ämnet 
motivation men att vi inte hittat så mycket som rör just skolans värld. Därför vill vi 
här ta upp det som Jenner (2004) nämner då det kommer till att det krävs en god 
organisation för att pedagogen ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt. För att 
kunna vara en skicklig pedagog anser vi att det också krävs att man som pedagog har 
tillräckligt med tid och resurser för att kunna skapa en så meningsfull undervisning 
som möjligt för eleverna. Med tanke på vad styrdokumenten förespråkar så borde 
detta vara något som ingår i varje skolas dagliga arbete då vi är ålagda att följa det 
uppdrag som Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) förevisar. 
 
Resultat visar även att många av eleverna inte tycker om ett speciellt ämne på grund 
av att de inte tycker att arbetsmaterialet eller nivån passar dem. Även detta kan 
kopplas till att eleverna inte upplever det de gör som meningsfullt. Men det är också 
viktigt att tänka på att då eleverna tycker att nivån eller arbetsmaterialet är för lätt 
eller för svårt så är inte situationen eller uppgiften anpassad till eleverna. Enligt 
Atkinsons prestationsmodell (Imsen, 2006) ska elevernas uppgifter vara medelsvåra 
för att deras motivation ska kunna hållas på en optimal nivå. 
 
Det är väldigt sorgligt att se att en elev har skrivit att alla ämnen utom hans/hennes 
favoritämne är ämnen som eleven inte tycker om. Detta är anmärkningsvärt och vi 
undrar naturligtvis vad detta beror på. Om vi kopplar detta till pedagogikprofessor 
Jenners (2004) definition av begreppet motivation så kan man tolka detta som att 
eleven inte har några goda erfarenheter av varken skolarbetet eller bemötandet. När 
det kommer till skolarbetet kan det vara så att den här eleven har tidigare negativa 
erfarenheter av just det vilket kan resultera i att eleven inte tycker om ämnena. När 
det gäller bemötandet skriver Jenner (2004) att lärarens bemötande och 
förväntningar på eleven i fråga också spelar en stor roll för elevens motivation. Om 
omgivningen inte förväntar sig att man ska göra bra ifrån sig så kan det bli en form 
av självuppfyllande profetia. Om den här elevens upplevelse om ämnena har med 
läraren och/eller pedagogiken att göra eller eleven själv är dock svårt för oss att 
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analysera på ett djupare plan eftersom vi inte har bakgrunden till varför den här 
eleven har skrivit så som han eller hon gjort, men det har heller inte varit vår avsikt i 
denna studie. 
 
En annan faktor som påverkar motivationen negativt är om eleverna inte trivs med 
undervisningsformen. En elev har tagit upp att hon eller han inte är van vid att läsa 
högt för klassen. Detta tolkar vi som att eleven kan känna sig tvingad att läsa högt, 
vilket kan bidra till att eleven upplever klimatet i klassrummet som 
inlärningsfientligt. Detta skulle enligt Jensen (1996) i så fall kunna vara ett hinder för 
elevens motivation. Men man kan också tolka detta svar som att elevens självkänsla 
är låg och att han eller hon på grund av detta inte tycker om att stå så pass mycket i 
centrum, som man ju gör när man ska läsa högt inför sina klasskamrater. Enligt 
Jenner (2004) är det viktigt att man som lärare har förståelse för detta med vad låg 
självkänsla innebär och att man även förstår att återkommande misslyckanden 
präglar ens handlande och hur man förklarar sina misslyckanden respektive 
framgångar med interna respektive externa faktorer. En annan elev anser att läraren 
bara berättar om gamla saker som hänt förr i tiden. Även detta svar anser vi att man 
kan tolka på två olika sätt. Antingen är det så att eleven inte trivs med själva 
berättandet för att läraren anammat den gamla katederundervisningen, som mest 
består av monologa samtal där eleverna inte får vara deltaktiga i så stor utsträckning 
som skulle behövas för att deras intresse ska kunna väckas och bibehållas. Vikten av 
delaktighet är för övrigt även något som Sanderoth (2002) tar upp som en viktig 
faktor för att eleverna ska känna att det de gör känns meningsfullt. Eller så är det 
själva ämnet eller delmomentet i ämnet som inte passar eleven. Kanske är det så att 
klassen håller på med saker från förr i tiden, till exempel vikingatiden, och att det är 
detta som denna elev inte tycker om. Men om det är så är det istället viktigt att man 
försöker anpassa undervisningen till den eleven. Umeås skolplan (2008) och 
Stockholm stads skolplan (2008) tar upp vikten av att man kopplar ihop elevernas 
intressen med det de ska lära sig och att man på så sätt skapar ett så effektivt lärande 
som möjligt. 
 
Två elever i undersökningen har tagit upp att de inte känner att de kan det som krävs 
inom ämnet, vilket gör att de inte tycker om det specifika ämnet. Den ena av dem har 
skrivit att hon eller han inte kan medan den andra har valt uttrycket suger på det, 
båda dessa svar tolkar vi som att eleverna visar en brist på självtillit. Enligt Atkinsons 
prestationsmodell (Imsen, 2006) kan dessa svar betyda att eleverna inte tycker om 
ämnet för att de upplever risken att misslyckas alltför stor. Även Jenner (2004) anser 
att en persons motivation blir påverkad om personen i fråga upplever misslyckandets 
sannolikhet som hög. 
 
När det kommer till vilka ämnen som eleverna angett att de inte tycker om så undrar 
vi om deras svar delvis är baserade på det som Imsen (2006) tar upp då hon skriver 
att motivation till viss del påverkas av den kultur vi lever i. Matematik är ju till 
exempel ett ämne som varken har så hög status eller som anses som roligt av många 
elever. Kanske spelar en sådan faktor in på resultatet. Men å andra sidan kan vi tycka 
att det är lite märkligt att ett ämne som NO hamnar bland de fyra översta ämnena i 
denna fråga. Enligt vår erfarenhet är NO ett ämne som innehåller en hel del 
experimenterande och borde således passa många av de elever som angett 
kinestetiska orsaker till varför de tycker om ett ämne. Kanske är det så att man bara 
inte lyckats väcka elevernas lust och intresse för ämnet i fråga. Eller så är det helt 
enkelt så att Imsens teori spelar in här i stor utsträckning. 
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Det är även många elever som angett att de inte vet eller att det inte finns något man 
kan göra för att förbättra deras uppfattning om ett ämne. Detta tyder på att det kan 
vara svårt att ge förslag på förbättringar om man inte har fått prova på olika 
arbetssätt. Eftersom vi i denna undersökning inte har gått in i klasserna och tittat hur 
de arbetar vet vi heller inte om de använder sig av flera olika arbetssätt. Detta gör att 
vi inte kan analysera dessa svar på djupet. Det kan dock vara så att dessa elever inte 
ser någon mening med detta ämne och därför heller inte kan ge förslag på hur man 
skulle kunna göra så att de tycker mer om ett ämne. Enligt Imsen (2006) skulle det 
kunna vara så att dessa elever helt enkelt anser att det finns andra ämnen eller 
intressen som för dem känns mer betydelsefulla. Det kan även vara så att dessa 
elever känner att risken för att de ska misslyckas är stor. Enligt Jenner (2004) skulle 
detta kunna leda till att eleverna då undviker det ämnet som de inte tycker så mycket 
om. Känner eleverna så här kan man förstå att det då är svårt för dem att ge förslag 
på hur man skulle kunna förbättra ett ämne. 
 
 
5.4 Faktorer som ökar motivationen 
14 stycken elever anser att ett annat arbetsmaterial skulle kunna få dem att tycka mer 
om ett ämne. Anledningen till detta tror vi kan vara att arbetsmaterialen ofta har en 
framträdande roll i undervisningen, genom att byta arbetsmaterialet kan då själva 
ämnet upplevas som både roligare och intressantare. Är man van vid att arbeta i olika 
arbetsböcker kan det vara svårt att se att man även kan arbeta på något annat sätt. 
Glasser (1996) anser att arbetsmaterialet har en stor påverkan på elevernas 
motivation. Han menar att elever som känner att skolarbetet inte tillfredställer deras 
behov och saknar mening ofta inte är omotiverade i sig. Problemet ligger inte hos 
eleven utan hos undervisningen eller arbetsmaterialet. Därför anser vi med stöd av 
Glasser (1996) att elevernas motivation skulle kunna öka vid ett byte av 
arbetsmaterial. 
 
Fem elever tog upp att de skulle kunna tycka mer om ett ämne om de övade och 
tränade mer och då blev bättre på det. Detta kan man koppla ihop med det som 
framkom i fråga två under kategorin som handlar om att känna sig bra eller duktig. 
Om eleverna skulle öva mer skulle de känna sig säkrare på ämnet och då skulle risken 
för ett misslyckande minska. Detta är som sagt en av faktorerna som Jenner (2004) 
tar upp när det kommer till motivationsprocessen. Jenner tar även upp forskning 
som visar att elever med svag självkänsla förklarar dåliga resultat med interna 
faktorer. Detta är naturligtvis något som man bör ta i beaktande då man pratar om 
elevers motivation. Men att gå så långt som att säga att de elever som har tagit upp 
detta i undersökningen skulle ha dålig självkänsla vill vi dock inte göra. Vi anser 
snarare att deras svar visar på att de inser att motivationen måste komma från dem 
själva. Detta är något som flera av författarna, till exempel Jensen (1996) och 
Ladberg (1994), tar upp då de skriver att ingen person kan motivera en annan utan 
att motivation måste komma inifrån personen själv. 
 
Flera elever har skrivit att de skulle tycka mer om ämnet om det skulle vara på en 
annan nivå. Vissa upplever ämnet som för svårt och vissa upplever det som för lätt. 
Som vi skrev tidigare så ska ämnet ligga på en medelsvår nivå för att motivation ska 
vara optimal enligt Atkinsons prestationsmodell (Imsen, 2006). Om nivån är 
medelsvår så kommer eleverna att känna en större lust för att genomföra uppgifterna 
än om nivån är för hög eller för låg. I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) står 



23 
 

det bland annat att eleverna ska stimuleras till att inhämta kunskap och att lusten ska 
vara en av grunderna för undervisningen. 
 
Två elever i undersökningen har angivit att spel skulle kunna få dem att tycka mer 
om ämnet och vi tolkar det som att de då blir mer motiverade. Att spela spel anser vi 
skulle kunna få eleverna att känna en inre motivation eftersom Lundgren och 
Lökholm (2006) menar att den inre motivationen uppstår då man gör något som 
man tycker om. Även Imsen (2006) skriver att den inre motivation härstammar från 
individens intressen och det som ger individen glädje. Tre elever har skrivit att man 
borde göra ämnet roligare för att de ska tycka mer om ämnet. Även här kan man se 
hur viktig det egna intresset och lusten är för motivationen och inlärningen. Ogden 
(2008) menar att känslorna är det som styr uppmärksamheten och därigenom även 
inlärningen. Positiva känslor kan simulera eleverna till att lära medan negativa 
känslor hämmar inlärningen. Vi anser att om man skulle kunna göra så att dessa 
elever upplever ämnet som roligare och mer glädjefyllt skulle därmed även deras 
motivation i ämnet säkerligen öka. 
 
 
6. Diskussion 
I denna del kommer vi att gå igenom arbetet med kritiska ögon. För att på så sätt 
kunna poängtera för- och nackdelar med sådant som vi gjort och tagit med och inte 
gjort och inte tagit med. 
 
 
6.1 Metoddiskussion 
Fördelen med vårt metodval var att vi kunde få in en stor mängd svar på ett relativt 
enkelt sätt. Eftersom vi var med när respondenterna fyllde i enkäterna gick heller 
ingen längre tid åt att vänta på inkomna svar, som fallet kan vara vid postenkäter. 
Risken för att lärarna skulle kunna påverkade svaren blev mindre i och med att vi var 
med under tiden då eleverna fyllde i enkäterna. 
 
Vi är dock lite osäkra på undersökningens validitet eftersom vi inte med all säkerhet 
kan fastställa att frågorna mäter exakt det som de är avsedda att mäta. Men genom 
att de data som har kommit fram i vår undersökning överensstämmer i stora delar 
med tidigare forskning anser vi ändå att vi uppnår god validitet. Vi anser dock att om 
vi skulle ha utökat vår undersökning med elevintervjuer hade vi kunnat få en djupare 
kunskap om elevers motivation. Även observationer hade kunnat bidra till detta. 
 
Vi inser också att frågorna hade kunnat formuleras på ett annat sätt. Men eftersom 
motivation är ett så pass svårt område har vi ändå gjort vårt bästa med att formulera 
frågorna. Vi är dock nöjda med valet att ha öppna frågor då vi var ute efter elevernas 
egna åsikter och tankar. En nackdel med de öppna frågorna var emellertid att det var 
svårt att sammanställa resultaten. Vi fick många gånger tolka svaren för att kunna 
sammanställa dem. Vi vet att det är omöjligt att vara helt objektiv vid sådana 
tillfällen och kan därför inte säga att sammanställningen och analysen har gjorts på 
ett helt objektivt sätt. Vi har sammanställt och analyserat all data tillsammans vilket 
vi anser har stärkt validiteten. 
 
När det kommer till valet av respondenter föll det på elever i år 5 och 6 eftersom vi 
anser att de på ett mer utförligt sätt kan uttrycka sig i skrift än yngre elever. Att 
eleverna går på de partnerskolor som vi har kommit i kontakt med under vår VFU ser 
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vi inte som något problem eftersom undersökningsmetoden inte bygger på någon 
personlig kontakt. 
 
Det finns gott om litteratur som handlar om motivation. Det har däremot varit svårt 
att hitta litteratur om elevers motivation i skolan. Den litteratur som vi har valt att ha 
med anser vi ändå har varit relevant för studien. 
 
 
6.2 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att ta reda på vad motivation är och vad som gör elever i år 5 och 6 
motiverade att lära. Vid våra litteratur efterforskningar visade det sig att det fanns 
många teorier om vad motivation är och hur den uppstår. Vi insåg även hur 
svårdefinierat begreppet motivation var. Det som vi dock kom fram till var att man i 
många teorier menar att motivation har med känslor att göra. Imsen (2006) är en av 
dem som anser att motivation hör ihop med människans tankar, känslor och förnuft. 
Detta är något som vi trodde även innan vi började med denna undersökning och nu 
har vi fått bekräftelse på att vi var inne på rätt spår. 
 
Även enkätundersökningen stödjer teorin om att intresse och lust påverkar elevernas 
motivation positivt. Över hälften av eleverna i vår undersökning har angett att de 
tycker om ett ämne för att de upplever det som roligt. Vidare så skriver 34 stycken 
elever att en av orsakerna till varför de inte tycker så mycket om ett ämne är att de 
upplever det som tråkigt och jobbigt. Eftersom eleverna skrivit vad de upplever som 
roligt och tråkigt men inte angett någon djupare motivering till varför är det svårt att 
göra någon vidare analys bakom det hela. Men vi anser ändå att resultatet på ett 
tydligt sätt visar hur viktig lusten är för elevernas motivation. Lust och glädje hör 
enligt både Lundgren och Lökholm (2006) och Imsen (2006) till den inre 
motivationen kan man även se det som att den inre motivationen är den mest 
effektiva. 
 
Något som vi fann förvånade var att läraren inte togs upp av fler elever som en faktor. 
Vi anser ändå att läraren är en viktig del av elevernas motivation även om det bara är 
en elev som har tagit upp läraren som en faktor. Vi grundar denna åsikt i att det är 
läraren som lägger grunden för undervisningen. Undervisningen har visat sig spela 
en stor roll för elevernas motivation. Om eleverna upplever undervisningen som 
intressant och meningsfull blir de även motiverade. Glasser (1996) menar att även 
arbetsmaterialen påverkar elevers motivation. Eftersom det är läraren som i mångt 
och mycket väljer arbetsmaterialet påverkar läraren elevernas motivation även i detta 
avseende. Läraren har med andra ord ett viktigt uppdrag när det kommer till att välja 
undervisningssätt och arbetsmaterial. Det gäller att man lyckas hitta ett arbetssätt 
och material som får eleverna intresserade och därigenom motiverade. Vår 
erfarenhet talar dock för att man som lärare inte alltid kan skapa den meningsfulla 
pedagogik man eftersträvar på grund av till exempel ekonomiska orsaker. Detta är 
något som de enskilda lärarna inte kan påverka, inte på kort sikt i alla fall, utan det 
krävs beslut uppifrån, från regering, riksdag och kommunfullmäktige att anslå mer 
pengar till skolan. 
 
I skolan använder man sig ofta av olika belöningssystem för att motivera eleverna 
men den litteratur vi läst inom ämnen visar att detta inte är något bra sätt att 
stimulera eleverna till lärande. Forskning, som bland annat Jensen (1996) och 
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Lundgren och Lökholm (2006) tar upp, visar snarare att det är så att belöningar 
hämmar elevernas kreativitet och inre motivation. 
 
En annan sak som vi tyckte var intressant med litteraturen vi läste, men som inte 
kom upp i undersökningen, var att det är viktigt att man som pedagog tänker på hur 
man ger eleverna beröm. För att kunna stärka eleverna och deras motivation bör man 
enligt Lundgren och Lökholm (2006) ge beröm för elevens ansträngningar och 
kompetens istället för att rikta berömmet mot elevens förmåga. 
 
Vi anser att det är anmärkningsvärt att Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) 
inte nämner ordet motivation någonstans. Detta styrdokument är visserligen 
utformat på så sätt att det ger pedagogerna stor tolkningsfrihet men eftersom 
motivation är ett så pass viktigt begrepp så anser vi ändå att det borde nämnas i Lpo 
94. Däremot så fann vi att motivationsbegreppet återkom i de kommunala skolplaner 
som vi tittade på (Umeå skolplan för Umeå kommun 2000-2003 och Skolplan för 
Stockholm stad). I dessa skolplaner kan man också se att motivationsbegreppet 
kopplas ihop med lärandet på ett sätt som återkommer i de motivationsteorier som 
finns. 
 
 
6.3 Slutsatser och pedagogisk relevans 
Som lärare har man inte lika stort inflytande på elevernas motivation som vi trodde i 
början. Men det är ändå viktigt att man som lärare har kunskap om motivation då 
man kan underlätta för eleverna att ta vara på sin inre motivation. 
 
Vi känner att denna undersökning har gett oss mycket som vi kommer att ta med oss 
och tänka på i vårt kommande yrkesliv. Vi har insett hur viktigt det är att eleverna är  
motiverade och att det är vår uppgift att hjälpa dem finna och använda sin 
motivation. Det var även nyttigt att se vad det är som gör att eleverna inte tycker om 
ett specifikt ämne även om inte det var vårt huvudsyfte med undersökningen. Vi 
anser att man regelbundet bör fråga sig själv och eleverna vad det är som gör att de är 
mer eller mindre motiverade. 
 
En del av vårt syfte var att undersöka vad motivation innebär. Vi har under studiens 
gång upptäckt att det finns många teorier om detta. Vår slutsats om detta är att även 
om motivation är ett svårdefinierat begrepp så är det ett högst relevant begrepp som 
handlar om människans beteende. Motivationen är den drivkraft som orsakar och 
upprätthåller en handling eller aktivitet. 
 
Vår slutsats är således att elever i år 5 och 6 blir motiverade när de känner att det 
som de gör är roligt, meningsfullt och intressant. Utgår man som lärare från 
elevernas intresse och försöker att göra undervisningen så meningsfull som möjligt 
kommer man säkerligen också att upptäcka att ens elever är mycket motiverade. 
 
 
6.4 Nya forskningsfrågor 
Under den tid vi har arbetat med denna undersökning har ett par tankar om nya 
områden dykt upp. Det skulle vara intressant att göra en liknande undersökning men 
då fokusera på genusaspekten, det vill säga undersöka om motivationen skiljer sig åt 
mellan könen. Det skulle även vara av intresse att vidareutveckla undersökningen 



26 
 

genom att genomföra intervjuer med eleverna för att på så sätt få en djupare 
förståelse. Man skulle även kunna göra en undersökning med ett större deltagarantal. 
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 Bilaga 1 

Enkät 
 
1. Vilket är ditt favoritämne?_________________________________ 
 
 
2. Vad är det som gör att det är ditt favoritämne? 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
 
3. Finns det något ämne som du inte tycker om?__________________ 
 
 
4. Vad är det som gör att du inte tycker om det ämnet? 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
 
5. Hur skulle man kunna göra så att du tycker om det ämnet mera? 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
 
Tack för att du svarade på våra frågor!



 Bilaga 2 

 
Hej! 
Vi heter Sandra Johansson och Maria Zivkovic. Vi studerar till lärare mot de lägre åldrarna på 
Mälardalens högskola. Vi håller för tillfället på med vårt examensarbete och det är därför som 
vi kontaktar er. Examensarbetet berör området motivation och specifikt då elevers motivation. 
Syftet med studien är att ta reda på hur man som pedagog kan motivera sina elever. 
 
Uppsatsarbetet består bland annat av en kvantitativ studie där vi vill ta reda på vad eleverna 
själva tycker och tänker om frågor som rör motivation. Vi skulle därför vara tacksamma om 
du kunde hjälpa oss att komma i kontakt med två lärare i år 5 och 6, så att vi i dessa klasser 
kan genomföra en anonym enkätstudie bland eleverna. Medverkan är helt frivillig och svaren 
kommer att behandlas konfidentiellt. Naturligtvis kommer vi även att skriva ett missivbrev 
till föräldrarna för att få deras samtyckte till undersökningen. 
 
Vi har som önskemål att få komma ut till er skola och genomföra denna undersökningen på 
plats. Vi beräknar att den tid vi behöver för att informera, genomföra och samla ihop enkäten 
tar ca 30 minuter i anspråk. 
 
Om ni har några frågor är ni välkomna att ställa dem till oss. Ni kan kontakta oss via mail 
eller telefon. 
 
Tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar, 
Sandra och Maria. 
 
 
 
Sandra Johansson 
sjn05008@student.mdh.se 
073-0583699 
 
Maria Zivkovic 
mzc05001@student.mdh.se 
073-5415109 
 
Handledare: 
Carin Benjaminson 
Carin.benjaminson@ki.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bilaga 3 

 
Hej! 
Vi heter Sandra Johansson och Maria Zivkovic. Vi studerar till lärare mot de lägre åldrarna på 
Mälardalens högskola. Vi håller för tillfället på med vårt examensarbete och det är därför som 
vi kontaktar er. Examensarbetet berör området motivation och specifikt då elevers motivation. 
Syftet med studien är att ta reda på hur man som pedagog kan motivera sina elever. 
 
Uppsatsarbetet består bland annat av en kvantitativ studie där vi vill ta reda på vad eleverna 
själva tycker och tänker om frågor som rör motivation. Vi skulle därför vara tacksamma om 
vi i din klass kunde få genomföra en anonym enkätstudie bland eleverna. Medverkan är helt 
frivillig och svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Naturligtvis kommer vi även att 
skriva ett missivbrev till föräldrarna för att få deras samtyckte till undersökningen. 
 
Vi har som önskemål att få komma ut till er skola och genomföra denna undersökningen på 
plats, helst i början av vecka 42. Om denna vecka inte passar är vi öppna för andra förslag. Vi 
beräknar att den tid vi behöver för att informera, genomföra och samla ihop enkäten tar ca 30 
minuter i anspråk. 
 
Om ni har några frågor är ni välkomna att ställa dem till oss. Ni kan kontakta oss via mail 
eller telefon. 
 
Tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar, 
Sandra och Maria. 
 
 
 
Sandra Johansson 
sjn05008@student.mdh.se 
073-0583699 
 
Maria Zivkovic 
mzc05001@student.mdh.se 
073-5415109 
 
Handledare: 
Carin Benjaminson 
Carin.benjaminson@ki.se 
 
 



 Bilaga 4 

 
Hej! 
Vi heter Maria Zivkovic och Sandra Johansson. Vi studerar till lärare på Mälardalens 
högskola. Under vår utbildning har vi gjort praktik på Lagersbergsskolan och Hällby 
skola. 
 
Vi läser nu under hösten 2008 vår sista termin och skriver därför vårt 
examensarbete. Det handlar om elevers motivation. För att ta reda på det tänker 
vi göra en enkätundersökning i olika klasser. 
 
Vi undrar om ditt barn får och vill vara med i undersökningen. Enkäten kommer 
att vara anonym och helt frivillig. Den kommer att utföras under skoltid. 
 
Vi vill gärna ha svar så fort som möjligt men var vänlig och lämna in talongen till 
klassläraren senast onsdag 8/10. 
 
Har du/ni några frågor eller funderingar kan ni kontakta oss via mail: 
Maria: mzc05001@student.mdh.se 
Sandra: sjn05008@student.mdh.se 
 
 
Vänliga Hälsningar 
Maria och Sandra 
 
 
 
 

 
 
 
Vi vill gärna ha svar så fort som möjligt men var vänlig och lämna in talongen till 
klassläraren senast onsdag 8/10. 
 
Ja mitt barn får vara med: 
 
Nej mitt barn får inte vara med: 
 
 
Elevens namn:____________________________ 
 
 
Målsmans underskrift: _______________________ 



 Bilaga 5 

 
Förklaring av kategorierna i enkätsammanställningen 
 
Roligt/kul: Ämnet är roligt eller kul. 
Kinestetiskt: Arbeta med kroppen, praktiska arbetsuppgifter. 
Eget intresse: Eleven har ett eget intresse i ämnet. 
Bra/duktig: Eleven känner sig bra eller duktig i ämnet. 
Lär sig/inre kunskap: Upplever att man lär sig något, får en inre kunskap. 
Nivåanpassat: Ämnet är på rätt nivå. Varken för lätt eller för svårt. 
Läraren: Läraren är den som gör att eleven tycker om ämnet. 
Tråkigt/jobbigt: Ämnet är tråkigt eller jobbigt. 
Tycker inte om: Eleven tycker inte om ämnet. 
Ej bra/duktig: Eleven känner sig inte bra eller duktig i ämnet. 
Ej nivåanpassat: Ämnet är på fel nivå. 
Pedagogik: Undervisningsformen passar ej eleven. 
Stillsamt: Eleven upplever att han/hon får sitta stilla för länge. 
Tidsaspekt: Längden på lektionerna uppfattas som för kort eller för lång. 
Brist på självtillit: Litar inte på sin egen förmåga. 
Ej anpassat arbetsmaterial: Böcker och/eller frågor upplevs som svåra, tråkiga 
eller lätta. 
Träna/öva: Eleven känner att den behöver träna eller öva för att kunna tycka mera 
om ämnet. 
Annat arbetsmaterial: Andra böcker, frågor etcetera. 
Mer resurser: Till exempel extra hjälp.   
Göra roligare: Göra ämnet roligare för att kunna tycka mera om det. 
Inget: I fråga 3 betyder det att eleven inte har något favoritämne. I fråga 5 betyder 
det att eleven inte anser att det finns något man kan göra för att få honom/henne att 
tycka mera om ämnet. 
Vet inte: Eleven kan inte ange något specifikt. 
Övrigt: Svar som har varit svåra att tyda. 
 


