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Syftet med undersökningen är att belysa motivationsskapande ur ett 
lärarperspektiv och hur läraren kan agera för att motivera eleverna. 
Undersökningen är ett försök att komma åt den tysta kunskap som många 
lärare besitter inom detta område. Forskningsstrategin är kvalitativ. 
Datainsamlingen skedde genom personliga, semistrukturerade intervjuer. 
Resultatet visar att läraren måste besitta en mängd egenskaper för att kunna 
vara en bra motivatör. Bland dessa märks framförallt förmågan att gå in med 
en positiv inställning för att sprida god stämning samt en social kompetens 
som gör att man kan skapa förtroendefulla relationer med eleverna. Oavsett 
lärarrens personliga egenskaper finns det ett antal metoder man kan använda 
sig av. Elevernas motivation kan höjas om de får vara delaktiga i utformandet 
och valet av de strategier de skall använda sig av för att nå kursplanens mål. 
Struktur och förtydligande av elevens prestation i förhållande till 
betygskriterierna är andra viktiga aspekter. Slutsatserna är att det krävs en 
mängd olika egenskaper av läraren för att vara en bra motivatör, men att det 
ändå går att förbättra sig genom att öka sin kunskap inom området. Ett utökat 
samarbete och utbyte mellan lärarna på skolorna kring detta ämne samt ett 
större fokus på dessa frågor inom lärarutbildningen vore önskvärt då dagens 
lärarroll ställer stora krav på denna kompetens. 
 
 
Nyckelord 
 
Lärare, motivation, motivationsskapande, motivatör 
 
 
 
 



 3 

Innehållförteckning 
 

1. Inledning .............................................................................................4 
1.1 Syfte ........................................................................................................4 
1.2 Forskningsfrågor................................................................................4 
1.3 Begreppsdefinitioner .......................................................................5 
 

2. Litteraturgenomgång...................................................................5 
2.1 Historisk bakgrund ............................................................................5 
2.1.1 Ordet motivation .............................................................................5 
2.2 Motivationsteorier.............................................................................6 
2.2.1 Instinktsteorier ...............................................................................6 
2.2.2 Drivkraftsteorier ............................................................................6 
2.2.3 Kognitiva teorier.............................................................................7 
2.2.4 Prestationsteorier ..........................................................................7 
2.2.5 Inre och yttre motivation .............................................................8 
2.3 Motivation i skolan ............................................................................8 
2.4 Sammanfattning av litteratur.........................................................11 

3. Metod ....................................................................................................12 
3.1 Forskningsstrategi .............................................................................12 
3.2 Datainsamlingsmetod.......................................................................12 
3.3 Urval ......................................................................................................13 
3.4 Databearbetning och analysmetod ...............................................13 
3.5 Reliabilitet och validitet ...................................................................14 
3.6 Etiska ställningstaganden................................................................14 
 

4. Resultat................................................................................................15 
4.1 Resultatpresentation.........................................................................15 
4.1.1 Lärarens inställning .......................................................................15 
4.1.2 Lärostoff ............................................................................................16 
4.1.3 Beröm och bekräftelse...................................................................17 
4.1.4 Betyg ...................................................................................................18 
4.1.5 Mentorskap och föräldrakontakt ...............................................19 
4.1.6 Struktur och delaktighet ...............................................................21 
4.1.7 Relation och förtroende ................................................................22 
4.1.8 Inre och yttre motivation..............................................................23 
4.1.9 Hur arbetar skolan med motivation?........................................24 
4.1.10 Lärarutbildningen och motivation ..........................................25 
4.2 Sammanfattning av resultat............................................................26 
 

5. Analys ...................................................................................................27 
 

6. Diskussion..........................................................................................30 
6.1 Metoddiskussion ................................................................................30 
6.2 Resultatdiskussion ............................................................................30 
6.3 Nya forskningsfrågor........................................................................32 
 

Litteraturförteckning........................................................................33 
Bilaga 1. Intervjufrågor............................................................................34 
Bilaga 2. Missivbrev..................................................................................35 



 4 

1. Inledning 
 
 
Under våra VFU perioder har vi upptäckt hur viktig lärarens förmåga att 
motivera sina elever är. Vi har observerat hur elever i stor utsträckning 
uppvisar bristande motivation för undervisningen och skolarbetet som helhet. 
Det finns förmodligen flera orsaker till detta. En anledning kan vara att 
eleverna i vissa fall prioriterar andra saker än skolan. Det finns även djupare 
problematik som är svårare att komma åt exempelvis, olika former av sociala 
problem. Detta kanske inte kännetecknar alla skolor, utan vi baserar vår 
erfarenhet utifrån de perioder vi har vistats på våra partnerskolor under vår 
utbildning. Vi menar att i denna miljö blir lärarens roll som motivatör extra 
viktig. Då vi under våra auskultationer inom ramen för lärarutbildningen har 
kunnat närvara på många olika lärares lektioner har vi kunnat se att en del 
lärare har svårt att skapa motivation hos eleverna, men även hur många andra 
är mycket duktiga på det. Vi har haft förmånen att se hur skickliga pedagoger 
arbetar med att öka elevers motivation för skolarbetet och kunnat konstatera 
att det finns ett stort behov av denna kompetens hos dagens lärare. Det finns 
idag, enligt vår mening, ett stort samlat kunnande kring dessa frågor i 
lärarkåren. Vi tror dock att denna kunskap inte alltid är medveten hos lärarna 
själva. Den kan nog snarare beskrivas som en tyst kunskap som det kanske 
inte alltid talas så mycket om. Detta arbete är ett försök att komma åt denna 
tysta kunskap och föra fram den i ljuset. Ämnet motivation har endast berörts 
i mindre utsträckning än vi önskat under lärarutbildningen och därför fann vi 
det extra viktigt att undersöka detta. Vi vill för vår framtida yrkesutövning få 
så mycket kunskap som möjligt om hur vi som lärare kan motivera våra elever. 
Med denna undersökning hoppas vi kunna uppfylla detta önskemål. Skolans 
styrdokument tar upp motivationsskapande som ett av våra uppdrag. Enligt 
riktlinjerna i Lpo 94 skall läraren ”stärka elevernas vilja att lära och elevens 
tillit till den egna förmågan” (Lpo 94, s. 14). Detta visar hur viktigt detta ämne 
är och att det är något som bör prioriteras. 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med vår undersökning är belysa motivationsskapande ur ett 
lärarperspektiv, hur läraren kan agera i sin roll som motivatör för eleverna och 
vilka egenskaper som krävs av läraren för att vara en bra motivatör. 
 

1.2 Forskningsfrågor 
 
•  Vilka egenskaper och kompetenser behöver läraren besitta för att vara en 

bra motivatör för eleverna? 
••••  Vilka konkreta metoder kan läraren använda för att höja elevers 

motivation? 
••••  Hur arbetar de berörda skolorna med motivationsskapande? 
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1.3 Begreppsdefinitioner  
 
Mentorskap = Med begreppet mentorskap avser vi den del av lärarens arbete 
som innebär ett utökat ansvar för en bestämd grupp elever. Mentorskapet 
innebär att läraren skall ha en inblick i elevens hela studiesituation och 
fungera som stöd och handledare till dessa elever. 
 
Betygskriterier = De av skolverket fastställda bedömningsgrunderna som 
anger vilken kunskapsnivå som krävs för betygen Godkänt, Väl godkänt och 
Mycket väl godkänt. 
 
Affektivt område = känslor, förnimmelser, värderingar. 
 
Lärostoff = Det material eller de metoder som används i undervisningen. 
 
 

2. Litteraturgenomgång 
 
 

2.1 Historisk bakgrund 
 

2.1.1 Ordet motivation 
 
Ordet motivation har sitt ursprung ur det latinska ordet movere som betyder 
att röra sig. Motivation är det som sätter människan i rörelse (Stensmo, 1997). 
 

”Motivation definieras som en strävan hos människan att leva ett så 
meningsfullt liv som möjligt. Denna strävan är sammanfattningen av 
människans innersta natur; att vara konstruktiv, målinriktad, social och 
aktiv” (Revstedt 1986, citerat i Stensmo, 1997, s. 98). 
 

Stensmo (1997) beskriver ordet motivatör som en ledare vars arbetsuppgift är 
att få andra att röra sig mot ett bestämt mål. 

 
 

Med ursprung i hedonism menade den grekiska nyttofilosofen och empirikern 
Epikuros att människan bör njuta av ögonblicket då ingen vet vad 
morgondagen har att erbjuda (Lewin, 2004). Många motivationsteorier som 
kommit fram efter detta kan härledas till denna hedonism vars grundtanke är 
att människan alltid strävar efter eget välbefinnande och att minimera 
olustkänslor och smärta. Denna tanke blev allt mer betydande under 1700- 
och 1800-talet då filosofer som Locke, Bentham och Mill använde den till att 
förklara det mänskliga beteendet. Under 1900-talet överfördes denna tanke 
från filosofin till pedagogiken och psykologin (Jenner, 2004). 
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2.2 Motivationsteorier 
 

2.2.1 Instinktsteorier 
 
I början av 1900-talet var instinktsteorierna den ledande förklaringen till 
mänskligt beteende, framförallt inom psykologin. Grundtanken är att 
medfödda instinkter och drifter ligger bakom allt mänskligt beteende. 
Instinktsteoriernas viktigaste företrädare var Sigmund Freud, William James 
och William McDougall (Jenner, 2004).  

 
McDougall använde sig av Darwins teori om arternas uppkomst för att styrka 
sin egen teori om att såväl människors som djurs beteende var resultatet av 
medfödda instinkter och inte något inlärt. McDougall menade även att varje 
instinkt var kopplad till en känsla, t.ex. var instinkten flykt kopplad till känslan 
fruktan och motvillighet kopplad till avsky och så vidare (Child, 1997). 

 
Freud menade med sin driftsteori att människan styrdes av två drifter, 
sexualdriften och självbevarelsedriften. Dessa slogs sedan ihop till en drift 
kallad livsdriften (Eros) vilken senare kom att kompletteras med dödsdriften 
(Thanatos). Dödsdriften innefattar destruktivt och aggressivt beteende. Dessa 
två drifter styr enligt Freud människan mot olika beteenden, t.ex. den törstige 
som söker vatten (Ahl, 2004). Instinktsteorierna kom att kritiseras hårt efter 
1920-talet främst på grund av att fler och fler instinkter kom till hela tiden. Till 
slut var listan så lång, nästan 6000 instinkter, att dess volym underminerade 
en vetenskaplig förklaring till motivation. Detta dilemma banade väg för nästa 
våg av motivationsteoretiker, drivkraftsteoretikerna (Jenner, 2004). 

 
 

2.2.2 Drivkraftsteorier 
 
Efter instinktsteorierna tog drivkraftsteorierna över som ledande inriktning. 
Från och med nu sågs sexualitet, hunger och törst som drivkrafter istället för 
instinkter. Två framträdande namn inom detta område var Clark Hull och E.J 
Murray (Ahl, 2004). 
 
Clark Hull lade i början av 1940-talet grunden till drivkraftsteorin genom sin 
ekvation som går ut på att vanan och drivkraftens styrka styr storleken på 
ansträngningen. Han menade att drivkraftens styrka styrs av tidigare 
erfarenheter. Hull kom senare att revidera sin teori och lägga till 
förväntningarnas och de framtida målens betydelse (Jenner, 2004). Hull 
klassificerade drivkrafterna som primära och sekundära. De primära bestod av 
de drivkrafter som är direkt avgörande för överlevnad till exempel hunger och 
törst. De sekundära drivkrafterna är inte direkt livsavgörande, till dessa hör till 
exempel pengar, trygghet och rädsla (Child, 1997). Murray definierade 
exempelvis hunger som timmar utan föda och reducerade på så sätt den långa 
listan som instinktsteoretikerna brottats med (Ahl, 2004). Murray delade även 
in mänskliga behov i två stora grupper, där den ena utgör de psykologiska 
behoven medan de andra har att göra med sociala motiv (Child, 1997). 
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2.2.3 Kognitiva teorier 
 
Med kognitiv teori menas att det som styr det mänskliga beteendet är 
framförallt förväntningar och tankar om framtiden (Jenner, 2004). En av 
förgrundsfigurerna inom kognitiv teori var Jean Piaget, som lade stor vikt vid 
barns kognitiva utveckling. Enligt Piaget behöver barnen ingen yttre stimulans 
för lärandet då motivationen istället kommer inifrån. Det finns många olika 
kognitiva motivationsteorier bland vilka tre namn har blivit särskilt betydande; 
Lewin, Vroom och Dweck. Lewin utvecklade på 1930-talet sin fältteori som går 
ut på att förklara sambandet mellan beteende och kognition. (Ahl, 2004). 
Enligt Lewin är människans handlande styrt av olika krafter som strävar mot 
olika mål. Tidigare positiva eller negativa erfarenheter avgör vilka mål som 
uppfylls (Stensmo, 1997). Vroom utvecklade Lewins tankar. Enligt honom är 
möjligheten att en handling utförs en kombination av värdet på handlingen 
och förväntningen på att resultatet infrias. Dweck, har forskat om hur barns 
självbild påverkar beteendet under inlärningen. Enligt henne har barn som ser 
sin förmåga som oföränderlig en större benägenhet att kategorisera 
personerna i sin omgivning antingen som dåliga eller goda, dumma eller 
intelligenta. Dessa barn undviker medvetet utmaningar som kan avslöja deras 
brister. De som däremot ser sin förmåga som föränderlig gör motsatsen. De 
ser möjligheterna snarare än hindren (Ahl, 2004). 

 
 

2.2.4 Prestationsteorier 
 
En förgrundsfigur inom prestationsteorin var David McClelland som 1953 
poängterade betydelsen av att klara av en uppgift för uppgiftens egen skull. 
Teorin bygger på att människan har ett behov av att känna att man bemästrar 
den situation man befinner sig i. Detta innebär att elever som drivs av en stark 
prestationsmotivation tenderar att utsätta sig för utmaningar varken mindre 
eller större än de känner att de klarar av att uppnå. De försäkrar sig på detta 
sätt om att de alltid har en god chans att bli bekräftade (Ogden, 1993). 
McClelland fann att uppgiften i sig snarare än belöningen var det drivande för 
dessa elever. Beröm var tvunget att ges i direkt anslutning till prestationen för 
att ge en effekt (Ahl, 2004). Elever som är prestationsinriktade kännetecknas 
av att de har ett effektivt lärande, lyckas ofta lösa problem, är uthålliga och 
starkt koncentrerade på det de skall lära sig (Ogden, 1993). McClelland menar 
vidare att denna prestationsinriktning grundläggs i uppfostran. Barn som 
tidigt får lära sig att klara sig själva tenderar att i högre utsträckning bli 
prestationsinriktade (Ahl, 2004). McClellands teorier vidareutvecklades av 
John Atkinson som påvisade att prestationsmotivation består två 
komponenter, lusten att utföra en uppgift samt rädslan att misslyckas med 
denna. Atkinson menar att människan vid varje prestationstillfälle väger dessa 
två komponenter mot varandra. Lusten att ta i tu med enkla uppgifter är små 
då utmaningen är för liten. För svåra uppgifter gör att rädslan för att 
misslyckas tar överhanden. Chansen till den bästa prestationen finns vid 
medelsvåra uppgifter (Stensmo, 1997). 
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2.2.5 Inre och yttre motivation 
 
Inre motivation baseras på känslor, intresse och lust. Vi utför något av egen 
vilja. Stensmo (1997) beskriver detta som att målen finns inom oss själva. 
Motivationen är kopplad till våra behov. På 1950-talet redogjorde Abraham 
Maslow för sin behovshierarki. Maslow skiljer på två olika sorters behov, 
utvecklingsbehov och bristbehov. Stensmo förklarar att utvecklingsbehoven 
består av självkänsla och självförverkligande medan bristbehoven är direkt 
livsnödvändiga. Till de senare hör behovet av mat, dryck, säkerhet, trygghet, 
kärlek och tillhörighet.  
 
Med yttre motivation menas att motivationen väcks av yttre betingelser. 
Tanken härstammar från B. Frederic Skinners operanta beteendeteori. 
Skinner studerade hur straff och belöning påverkar det mänskliga beteendet. 
Enligt den operanta beteendeteorin så kan en individ genom att arrangera den 
yttre miljön få en annan individ att bete sig enligt önskat mönster. Enligt 
Skinner så kan objekt i omgivningen förstärka önskat mänskligt beteende. 
Dessa objekt kallas förstärkare och kan antingen vara något positivt som 
tillkommer vid önskat beteende eller att något negativt försvinner. Dessa två 
former belöningar kallas positiv och negativ förstärkning. Belöningar kan vara 
materiella (t.ex. mat, pengar, godis) eller sociala som innebär att bli sedd och 
respekterad av omgivningen. Även olika former av privilegier är social 
belöning. En annan form av yttre motivation är bestraffning. Detta är dock 
något Skinner lade mindre vikt vid. Han ansåg att straff inte eliminerar ett 
oönskat beteende utan snarare håller det tillbaka. Straff kan vara en muntlig 
återkoppling om regelbrott, men även olika former av fysisk eller psykisk 
bestraffning så som aga eller andra former av tillrättavisningar. I skolmiljö kan 
bestraffning innebära kvarsittning eller att rektor och föräldrar kontaktas 
(Stensmo, 1997). 
 
Lundgren & Lökholm (2006) beskriver riskerna med ett regelbundet och 
slentrianmässigt användande av yttre motivation. Om ett barn arbetar med 
något som det tycker är roligt och intressant, det vill säga drivs av inre 
motivation, och sedan blir belönad för sin insats finns det en risk att barnet 
börjar fästa sin uppmärksamhet vid den yttre belöningen. Författarna 
förklarar att barnet kan börja utföra uppgifter för att få belöningen istället för 
att det är roligt och den inre motivationen förvandlas till yttre motivation.  
 
 

2.3 Motivation i skolan 
 
Ogden (1993) beskriver att det enligt den pedagogiska debatten finns mycket 
som pekar på att motivationen för inlärning avtar ju högre upp i årskurserna 
man kommer. Denna tendens är allmänövergripande oavsett vad lärarna gör. 
Det framstår ofta som att skolmiljön kväver elevernas lust att lära. Författaren 
tar upp de ökande kunskapskraven, stillasittande arbete och den stora 
mängden teori i klassrummet som tänkbara bidragande orsaker till den 
minskande motivationen. En annan möjlig orsak, enligt Ogden, är att eleverna 
i början av sin skolgång ofta är måna om att bli sedda av läraren medan de i ett 
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senare skede blir mer fokuserade på att bli erkända av sina kamrater. Äldre 
elever har dessutom intressen utanför skolan i större utsträckning.  
 
Det är under dessa förutsättningar läraren skall agera som motivatör i 
klassrummet. Det praktiska motivationsarbetet beskrivs av Stensmo (1997) 
som förändringsarbete då det i regel bygger på att förändra beteenden. 
Författaren presenterar ett antal viktiga saker att beakta i lärarens roll som 
motivatör. Eleverna måste vara delaktiga i utformandet av verksamhetens mål. 
Därigenom känner de ett större personligt ansvar för målen och för hur de 
skall nå dit. Om en elev har kontroll över undervisningens mål har den även 
kontroll över sin egen lärprocess. Dewey (1997) förklarar att ett kriterium för 
skapandet av goda mål är att de sätts upp inom gruppen. De skall vara en 
produkt av existerande förhållanden och inte tvingas på i färdigt skick av 
någon auktoritet utanför verksamheten. Ogden (2003) förklarar att elevers 
motivation även stimuleras av goda relationer med de vuxna i skolan. 
Författaren presenterar en rad råd att beakta vid etablerandet av goda 
relationer. Läraren bör lära känna eleverna och ha den öppenhet som krävs för 
att eleverna skall kunna lära känna läraren. För att lära känna eleverna kan det 
vara positivt att skaffa en inblick i den enskilde elevens intressen. Det är viktigt 
att läraren även visar att han eller hon är mån om eleverna och vill att det ska 
gå bra för dem. Stensmo (1997) understryker också betydelsen av att elevernas 
intressen tillvaratas i undervisningen. Varje individ har egna intressen, behov 
och begåvningar. Lärarens uppgift blir att tillvarata dessa och, i den mån det är 
möjligt, skapa uppgifter som kombinerar dessa intressen med verksamhetens 
mål. 
 
Stensmo (1997) förklarar att undervisningen även måste anpassas efter 
elevens behov och förmåga. Vissa elever vill arbeta mycket självständigt och 
själva ta ansvar för sitt lärande medan andra kräver tydliga direktiv från 
läraren. Eleverna kan med fördel grupperas utefter intressen och behov. 
Författaren beskriver begreppet konfluent lärande och betydelsen av att 
använda det affektiva området för att skapa motivation. Författaren förklarar 
att känslor är av stor betydelse för lärandet. Med konfluent lärande menas 
således att det affektiva och det kognitiva förenas i undervisningen och 
därmed i lärandet.  
 
Läraren måste kontinuerligt bekräfta elevens prestationer genom att ge 
återkoppling i förhållande till målbeskrivningen eller i förhållande till tidigare 
prestationer. Genom att uppmärksamma elevens prestation kan positivt 
beteende förstärkas. Viktigt är att återkopplingen sker i förhållande till elevens 
egna tidigare prestationer och att dessa ej jämförs med andra elevers insatser. 
Beröm är ett sätt att stärka goda prestationer. Det är dock viktigt att läraren 
lyckas skapa en god balans mellan denna yttre motivation och den inre 
motivationen (Stensmo 1997). Lundgren & Lökholm (2006) vill ge en mer 
nyanserad bild av kopplingen beröm och motivation. De menar att beröm 
måste ges på rätt sätt och vid rätt tid för att fungera motivationshöjande. Den 
som mottar beröm kommer att tolka det utefter dess innehåll och den kontext 
berömmet ges i. Berömmet måste ha en tydlig koppling till prestationen, samt 
vara specifikt och ärligt. Författaren pekar på studier som inte funnit någon 
koppling mellan lärares beröm och elevers prestationer. Orsaken är att lärarna 
ofta berömmer med hög frekvens utan berömmet är specifikt, ärligt eller har 
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en tydlig koppling till prestationerna. Om relationen mellan läraren och eleven 
är dålig finns det även risk att berömmet uppfattas som oärligt och som ett sätt 
att försöka kontrollera. Ogden (1993) beskriver att vissa lärare felaktigt 
använder beröm som ett medel för att få kontroll i klassrummet. Detta 
genomskådas dock snabbt av eleverna. Denna form av beröm kan av eleverna 
uppfattas som oärlig. Istället har berömmet störst effekt när det utgör en sann 
och äkta återkoppling till elevens prestation. Med andra ord är det 
prestationen som skall berömmas, inte elevens ansträngningar att vara läraren 
till lags. Läraren måste även verka för att stärka elevernas självbild. Detta kan 
läraren göra genom att tilldela elever individuellt anpassade uppgifter så att 
även lågpresterande elever får uppleva känslan av att lyckas (Stensmo 1997). 
 
För att kunna skapa ett gott klassrumsklimat måste det finnas en acceptans för 
misstag så att eleverna kan känna trygghet. Viktigt för ett gott klassrumsklimat 
är även att läraren lyckas skapa positiva attityder. För att detta skall vara 
möjligt måste läraren själv gå in med en positiv inställning och entusiasm då 
detta smittar av sig på eleverna. Utmaningar och ansvarstagande ger en positiv 
effekt på elevernas klassrumsmoral. Detta kan ske genom att eleverna får delta 
i olika former av representativa uppdrag så som elevråd, antimobbinggrupper, 
o.s.v. Det är även viktigt att de vuxna i skolan är synliga för eleverna. Detta 
gäller i klassrummet som i övriga delar av skolan (Stensmo, 1997). 
 
För att skapa ett gott lärandeklimat är det oerhört viktigt att läraren skapar 
goda relationer med sina elever. Enligt Jenner (2004) är grunden för det 
pedagogiska mötet den aktuella relationen mellan elev/lärare. Vidare menar 
han att relationen skapas redan vid de två parternas första möte och att det är 
pedagogen som bär ansvaret för att dessa goda relationer frambringas och 
bevaras. Som professionell pedagog har man ett bestämt uppdrag och därmed 
ett faktiskt övertag och detta medför att en jämställd relation mellan parterna 
saknas. Man måste som pedagog vara uppmärksam på det överläge man 
besitter och vara medveten om att man i denna maktposition har det bestämda 
ansvaret för att få relationen att fungera. Pedagogens har till uppgift att 
anstränga sig för att förstå eleven, dock har inte eleven fått i uppdrag att 
försöka att förstå pedagogen (Jenner, 2004). 
 
Vikten av motiverande samtal med eleven är något Lundgren & Lökholm 
(2006) belyser. Tidigare hade man kvartsamtal som oftast blickade tillbaka i 
tiden och utgick ifrån vad eleven hade gjort för resultat snarare än att se 
framåt på vad som istället kunde uppnås. Dagens individuella 
utvecklingssamtal fyller en annan funktion då de alltid utgår från skolans 
ansvar för elevens utveckling och att de alltid skall vara framåtsträvande. Att 
stärka elevens självförtroende och att hela tiden utgå från elevernas starka 
sidor är utvecklingssamtalens syfte och det skall alltid präglas av ett 
utvecklingsperspektiv. Viktigt att tänka på innan man har dessa samtal är att 
föräldrarna och eleven förstår syftet med samtalet. Tanken med dessa samtal 
är att göra eleven och dennes föräldrar delaktiga i elevens lärande. 
Tillsammans med eleven och dennes föräldrar så formuleras och enas man om 
specifika mål som eleven skall försöka nå. Detta samtal kan ge eleven en inre 
motivation som förhoppningsvis ger eleven en större makt över sin egen 
framtid och sitt eget lärande med stöd från skolan och hemmet (Lundgren & 
Lökholm, 2006). 
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2.4 Sammanfattning av litteratur 
 
De ledande motivationsteorierna kan delas in i fyra huvudgrupper; 
instinktsteorier, drivkraftsteorier, kognitiva teorier och prestationsteorier. 
Enligt instinktsteorierna ligger medfödda instinkter och drifter bakom allt 
mänskligt beteende inklusive människans motivation (Jenner, 2004). Enligt 
drivkraftsteorierna är istället exempelvis hunger, törst och sexualitet inte 
instinkter utan drivkrafter. Dessa kan delas in i primära och sekundära där de 
förstnämnda är avgörande för människans överlevnad (Ahl, 2004). Enligt 
kognitiva teorier är det människans förväntningar och tankar om framtiden 
som styr beteendet. Motivation ansågs komma inifrån människan (Jenner, 
2004). Prestationsteorierna bygger på att människan har ett behov av att 
känna att man klarar av den situation man befinner sig i. Elever som drivs av 
en stark prestationsmotivation tenderar att utsätta sig för utmaningar som de 
känner att de klarar av och därmed försäkrar de sig om att de blir bekräftade 
(Ogden, 1993). 
 
I detta stycke sammanfattas punkterna inre och yttre motivation samt 
motivation i skolan. Dessa punkter tas sedan vidare till analysdelen för att där 
analyseras i förhållande till våra resultat. Stensmo (1997) förklarar att inre 
motivation kommer från känslor, intresse och lust. Det vi utför gör vi av egen 
vilja och motivationen är kopplad till våra behov. Med yttre motivation menas 
att motivationen kommer utifrån t.ex. genom straff eller belöning. En individ 
kan därmed få en annan individ att bete sig på ett visst sätt genom att 
arrangera den yttre miljön. Stensmo (1997) och Dewey (1997) förklarar att 
eleverna bör vara delaktiga i utformandet av verksamhetens mål för att de 
därmed känner ett större ansvar för att nå målen. Ogden (2003) och Jenner 
(2004) betonar att en god relation mellan lärare och elev är viktigt för elevens 
motivation. Stensmo (1997) understryker betydelsen av tillvaratagandet av 
elevernas intressen, behov och begåvningar i undervisningen. Undervisningen 
måste anpassas efter elevens behov. Författaren förklarar begreppet konfluent 
lärande och möjligheten att använda känslor i undervisningen för att skapa 
motivation. Författaren tar även upp att läraren kontinuerligt måste bekräfta 
elevens prestationer genom att ge återkoppling. Beröm kan stärka positivt 
beteende. Lundgren & Lökholm (2006) menar att beröm måste ges på rätt sätt 
för att vara positivt för motivationen. Berömmet måste ha en tydlig koppling 
till prestationen, det måste vara specifikt och ärligt. Stensmo (1997) beskriver 
att läraren måste lyckas skapa positiva attityder i klassrummet genom att själv 
gå in med en positiv inställning och entusiasm. Lundgren & Lökholm (2006) 
belyser vikten av motiverande samtal med eleven. Utvecklingssamtalens syfte 
är att stärka elevens självförtroende genom att hela tiden utgå från elevernas 
starka sidor. 
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3. Metod 

 
 

3.1 Forskningsstrategi 
 
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning då vi hade för avsikt att nå 
respondenternas egna erfarenheter, känslor, och upplevelser kring det aktuella 
ämnet. Vi ansåg denna metod vara passande för vår undersökning då vi 
ämnade få en djupare kunskap inom området motivation. Den kvalitativa 
forskningsstrategin lämpar sig bra för detta ändamål och för besvarandet av 
våra forskningsfrågor. Då grunden i det kvalitativa synsättet är att du som 
forskare skall försöka förstå och tolka resultaten som framkommer och inte 
generalisera, förutsäga och förklara (Stukat, 2005) är den kvalitativa studien 
det arbetssätt som passar vår undersökning bäst. Denscombe (2000) beskriver 
nackdelarna med den kvalitativa forskningen. Den är enligt honom kopplad till 
forskarens jag och dess resultat är ej generaliserbara. Vi ansåg dessa nackdelar 
ha minimal betydelse då ändamålet med undersökningen var att nå våra 
respondenters egna uppfattningar och erfarenheter i det för undersökningen 
aktuella ämnet.  
 
 

3.2 Datainsamlingsmetod 
 
Vi valde intervjun som datainsamlingsmetod för vår undersökning. Enligt 
Denscombe (2000) är valet av intervjun beroende av ifall forskaren är ute efter 
detaljerad information från få respondenter eller ytlig information ett större 
antal. Då vi eftersökte detaljerad information för att nå en djupare nivå av 
respondenternas erfarenheter ansåg vi intervjun vara den bäst lämpade 
datainsamlingsmetoden. Det finns tre olika typer av intervjuer enligt 
Denscombe. I den strukturerade intervjun har forskaren en hög grad av 
kontroll medan den ostrukturerade intervjun innebär en låg grad av kontroll. 
Vi valde den tredje varianten, den semistrukturerade intervjun vilken innebär 
att forskaren utgår från en färdig lista med frågor. Viktigt att beakta är dock 
flexibilitet när det gäller frågornas ordningsföljd och respondentens möjlighet 
att utveckla sina svar. Vi använde oss av personliga intervjuer då dessa är 
smidiga att arrangera då endast två personer är involverade. Andra fördelar är 
att forskaren kommer respondenten nära eftersom alla frågor ställs till samma 
person vilket i sin tur gör att all insamlad information kommer från en källa, 
den intervjuades. Denscombe beskriver även de så kallade intervjuareffekten 
som en tänkbar nackdel med intervjun. Denna innebär att det finns en risk att 
respondenternas svar påverkas av forskarens identitet och svarar som de tror 
att forskaren förväntar sig att de ska svara. Vi bedömde det som högst 
osannolikt att detta skulle ha någon betydelse i detta fall då våra respondenter 
alla har mångårig erfarenhet inom yrket medan vi som forskare och 
lärarstudenter hade betydligt mindre erfarenhet. Vi förberedde en lista med 
frågor (enligt bilaga1) där de flesta konstruerades som öppna frågor. Alla hade 
följdfrågor, vilket var av särskild vikt på de frågor som inte var öppna. Här 
krävdes detta för att fördjupa diskussionen. Därefter lämnades frågorna ut till 
respondenterna tillsammans med ett missivbrev (enligt bilaga 2). Här ingick 
dock inte följdfrågorna, utan dessa användes istället av oss själv som stöd 
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under intervjun. Frågorna tilldelades våra respondenter några dagar innan 
intervjuernas genomförande. Detta gjordes för att de skulle få en god inblick i 
intervjuns innehåll samt för att vi ville ge respondenterna möjlighet att tänka 
till kring frågorna. På detta sätt öppnades möjligheten till mer genomtänkta 
svar. Vid genomförandet av intervjuerna beaktades respondenternas önskemål 
vad gällde tid och plats för intervjuerna. Stukat (2005) förklarar att miljön för 
intervjun bör vara så trygg och ostörd som möjligt med tanke på att 
respondenten skall kunna känna sig avslappnad och säker. Därför är det 
viktigt att tillmötesgå respondentens önskemål på denna punkt. Intervjuerna 
tog i genomsnitt 40-45 minuter att genomföra och totalt sex lärare 
intervjuades. Vi utgick från de förberedda frågorna med inkluderade 
följdfrågor, men använde oss även av följdfrågor av mer spontan karaktär för 
att få respondenten att ytterligare belysa intressanta aspekter. Intervjuerna 
spelades in med hjälp av ljudupptagningsinstrument. Denscombe (2000) 
beskriver att en fördel med ljudupptagningar är att det är svårt för 
respondenterna att ta tillbaka det de redan sagt eller hävda att forskarna 
feltolkat någonting. Det underlättar även för andra forskare vid eventuell 
kontroll. En nackdel är att viss relevant information missas som t.ex. miljön, 
kroppsspråket och intervjuklimatet.  
 
 

3.3 Urval 
 
Vi valde att skriva om motivation ur ett lärarperspektiv. Vi gjorde ett medvetet 
subjektivt urval av respondenter. Anledningen till detta val var att vi ville ha 
respondenter som i så hög utsträckning som möjligt kunde bidra med 
information för att lyfta vår undersökning. Då vi under våra VFU perioder har 
haft många tillfällen att auskultera lärare på våra partnerskolor gav det oss bra 
möjligheter att göra vårt urval. Vårt syfte är att gå på djupet i ämnet vi valt. 
Denscombe (2000) beskriver detta som icke-sannolikhetsurval. Han menar att 
de respondenter som valts görs så medvetet för att de har något att bidra med. 
Av de sex valda respondenterna är fem kvinnor och endast en man. Detta är en 
tillfällighet eftersom vi valde de respondenter vi ansåg kunde ge tyngd till 
undersökningen. Detta är dock ingen belastning för undersökningen då vi ej 
har som syfte att producera generaliserbara resultat. Vi hade inte som avsikt 
att spegla könsfördelningen på skolorna. Samtliga respondenter arbetar på 
grundskolans senare år. Av dessa är fyra språklärare och två matematik och 
NO lärare. Denna fördelning är, precis som könsfördelningsfrågan, ej 
intressant för undersökningens syfte. 
 
 

3.4 Databearbetning och analysmetod 
 
Efter att samtliga intervjuer var genomförda så avlyssnades och 
transkriberades hela materialet. När materialet var transkriberat sorterades 
svaren in under olika kategorier. Dessa kategorier valdes utefter det 
insamlande materialet. Vi sammanförde de områden vi ansåg höra ihop. Detta 
gjordes för att få en bra struktur och underlätta för läsaren. För att kunna hålla 
isär de olika svaren och samtidigt behålla respondenternas anonymitet har de 
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namngivits med bokstäverna A-F. Svaren från intervjuerna har analyserats och 
jämförts med den litteratur och tidigare forskning vi använt oss av. 
 
 

3.5 Reliabilitet och validitet 
 
Enligt Denscombe (2000) kan man inte i en kvalitativ forskning eftersträva en 
fullständig reliabilitet. Med reliabilitet menas att forskningen skall kunna 
upprepas vid ett annat tillfälle och då ge samma resultat. Då vi valt att göra en 
kvalitativ undersökning är fullständig reliabilitet ej relevant. Vi vill istället 
komma åt respondenternas personliga erfarenheter, känslor och kunskaper. 
Denscombe tar dock upp ett antal punkter som bör beaktas för att underlätta 
vidare forskning. Det skall finnas tydliga forskningsfrågor och syfte samt en 
väl genomarbetad metoddel och väl motiverade urval. Vi har i vår 
undersökning försökt motsvara dessa punkter. 
 
Denscombe (2000) beskriver att med validitet avses att forskaren skall 
undersöka det som han eller hon hade för avsikt att undersöka. En röd tråd 
skall löpa genom undersökningen där slutsatserna skall vara fria från 
förenklingar och delarna i undersökningen är tydligt redovisade. Vi har därför 
noggrant valt vår litteratur utefter vårt syfte och våra forskningsfrågor för att 
kunna upprätthålla en röd tråd i vår undersökning. Forskningsfrågorna berörs 
i litteraturdelen, de är inbyggda i intervjufrågorna och redovisas därmed i 
resultatdelen. Slutligen diskuteras forskningsfrågorna i resultatdiskussionens 
tre stycken där varje stycke berör en forskningsfråga. På detta sätt stärker 
frågorna och besvarandet av dessa studiens validitet. 
 
 

3.6 Etiska ställningstaganden 
 
Vi har i denna undersökning tagit del av och följt Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
(1990). Fyra huvudkrav tas upp för att forskning ska få bedrivas. 
Informationskravet innebär att de medverkande i forskningen informerats om 
vilket syfte forskaren har med sitt arbete. De skall informeras om att deras 
medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas. Denna information har 
våra respondenter mottagit i form av ett missivbrev. Enligt Samtyckeskravet 
måste respondenterna själva samtycka till att delta. Våra respondenter gav 
detta samtycke. Konfidentialitetskravet innebär att all information om 
deltagarna är konfidentiell. Vi har ej använt oss av våra respondenters namn 
eller personuppgifter i vår forskning. Enligt Nyttjandekravet får våra 
insamlade data endast användas för forskning. Vi beaktade detta krav och 
valde när undersökningen var klar att destruera ljudupptagningarna. 
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4. Resultat 
 
 

4.1 Resultatpresentation 
 
Efter transkribering och bearbetning av data valde vi att dela in materialet i ett 
antal rubriker. Rubrikerna valdes för att spegla det material vi fick fram och 
för att ge resultatpresentationen en tydlig struktur. Vi sammanförde de svar 
som vi ansåg relatera till varandra och valde sedan rubriker utefter detta. 
 
 
4.1.1 Lärarens inställning 
 
En återkommande synpunkt när det gäller lärarens inställning är vikten av att 
gå in med en positiv energi och attityd i klassrummet. De första sekunderna i 
klassrummet anses oerhört viktiga för lektionens utgång. Här spelar även 
kroppsspråket en stor roll. Läraren måste själv tycka att det är roligt och brinna 
för ämnet. En respondent vidareutvecklar resonemanget genom att belysa 
ärligheten i sammanhanget. Det måste vara en sann och ärlig positiv energi från 
lärarens sida. 

 
Ja, när man går in i ett klassrum och känner att det här kommer bli så 
himla bra, jag känner verkligen för det här. Då blir det oftast bra, alltså 
kroppsspråket, din attityd när du går in, för har du tappat dom första 
sekunderna, då är det svårt. Men går du in med det att det kommer bli en 
jättebra lektion, så blir det oftast det. (F) 
 
En förutsättning för att lyckas som lärare är att du brinner för det ämnet du 
är verksam i. (A) 
 
Barn är smartare än vi tror och de genomskådar oss snabbt om det vi 
rabblar om inte är något vi själva tycker är intressant. Ärlighet mot 
eleverna är otroligt viktigt. Eleverna känner om jag är motiverad och 
inspirerad för uppgiften. Sen får man försöka att göra uppgifterna lite 
spännande och det finns ju olika knep. (B) 

 
En annan aspekt av lärarens inställning är betydelsen av att se helheten hos 
eleven och dennes personliga utveckling. Det är inte bara slutresultatet som är 
av betydelse utan även det faktum att eleven verkligen har försökt att klara 
uppgiften. Detta anses extra viktigt när det gäller de elever som är 
kunskapsmässigt svagare. Respondenten ser här en stor möjlighet att skapa 
motivation hos eleven. Eleverna måste ges chansen att utvecklas efter sin egen 
förmåga. 

 
Som språklärare så försöker jag se helheten i elevernas arbete. Framförallt 
gäller det de elever som är lite svagare kunskapsmässigt Vissa arbeten kan 
vara felstavade till förbannelse men man märker i texten att eleven 
verkligen har tänkt till vilket jag tycker är minst lika viktigt. Här finns en 
stor chans att tända en gnista. (A) 

 
Det är extremt viktigt att eleverna tillåts utvecklas utifrån sig själva och dess 
egen förmåga. (A) 
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Läraren bör ständigt vara uppmärksam och se varje möjlighet att ge 
inspiration och motivation. Olika metoder och lister kan användas i detta 
arbete och varje liten öppning kan användas i motivationsskapandet. 
Respondenten använder sin egen skolgång, som inte var präglad av motivation, 
som inspiration för sin egen undervisning.  
 

Man måste använda sig av väldigt många olika sorters ”lister” för att få 
elever motiverade. Når man bara fram så är nästan alla medel tillåtna. 
Minsta lilla ingång är viktig att beakta. Jag använder min egen skolgång 
som garanterat inte var fylld av motivation som en källa för hur jag 
motiverar mina elever idag. Jag tänker tillbaka på hur jag ville att lärarna 
skulle ha agerat och försöker tänka på det i min egen lärarroll så att jag 
inte gör samma misstag som mina lärare gjorde. (A) 

 
 

4.1.2 Lärostoff 
 
En genomgående åsikt vad gäller lärostoff är betydelsen av variation. Elever 
har olika preferenser och därför måste lärostoffet varieras. Materialet skall 
väcka idéer, tankar och inspiration. För att få fram ett intressant och 
fungerande lärostoff kan man på olika sätt utgå från eleverna och deras 
intressen. Respondenten tar tjejer i tidiga tonåren som exempel då dessa ofta 
tycker kärlek är spännande. Det behöver dock inte alltid vara odelat positiva 
saker utan kan även var ämnen och påståenden som provocerar eleverna. Det 
är inte nödvändigt att eleverna alltid arbetar med samma saker, utan 
respondenten ger dem ofta friheten att välja vad de vill skriva eller läsa. 
 

Man måste dock ha klart för sig att det som jag tycker är roligt är det inte 
säkert att andra tycker om. Variation är nyckeln. Finna material som 
väcker idéer och tankar och inspirerar. (A) 
 
Hur jag gör är att verkligen försöka att finna saker som i alla fall de flesta 
skulle kunna vara intresserade av. Det behöver inte alltid vara helt 
positiva saker, det kan t.ex. vara saker som retar mina elever men som 
ändå ger en reaktion och att jag utgår därifrån för att motivera. Tjejerna 
tycker i den här åldern att kärlek är skitspännande, och detta är 
naturligtvis tacksamt att spinna vidare på. Samtidigt har jag på senare år 
blivit mycket flexiblare och tycker inte det är viktigt att eleverna håller på 
med samma saker samtidigt utan låter dom välja ganska fritt efter 
intresse vad de vill jobba med i texter och läsning av böcker. Det säger sig 
självt att resultatet av detta blir bättre. (A) 
 
 

Variationen av lärostoffet kan även vara av vikt för att läraren skall kunna 
behålla sin egen motivation och inspiration. För att undervisningen ständigt 
skall utvecklas tas vissa moment som var mindre lyckade bort och nya läggs till.  
 

Viktigt är även att variera sitt stoff och inte köra samma sak år ut och år 
in. Det skulle vara svårt att behålla motivationen om man ständigt körde 
exakt samma koncept år ut och år in. Man plockar bort det man tyckte 
var mindre bra och lägger till saker man tycker man vill prova. (B) 

 
Flera lärare använder sig av kopplingar till verkligheten för att göra lärostoffet 
mer intressant. Detta kan göras genom berättelser från verkligheten utanför 
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skolans väggar. Denna koppling underlättas om läraren har erfarenhet av 
andra yrken. Dessa erfarenheter kan då vävas in i och berika undervisningen.  
 

För att göra en uppgift spännande tenderar jag att berätta ganska mycket. 
På detta sätt försöker jag vinkla det på ett sätt så att det blir mer 
spännande. Jag försöker ofta göra kopplingar till verkligheten. Här är 
svenskan ett tacksamt ämne att arbeta med. (B)  
 
Då känner jag att just det här som jag behärskar, där har jag lättare, ge 
exempel, ”jag jobbade på blodcentralen, där var det patienter som stod i 
kö för njurtransplantation” man kan liksom väva in det och då känner jag 
att då är jag entusiasmerande, därför att jag kan berika undervisningen 
med saker som jag har jobbat med eller som jag känner till mer om. (D) 

 
 

4.1.3 Beröm och bekräftelse 
 
De flesta respondenter ansåg att beröm och bekräftelse är något viktigt och bör 
ges frekvent och kontinuerligt. Berömmet bör ges i direkt anslutning till 
prestationen. En respondent försöker hinna runt till alla elever under varje 
lektion för att på detta sätt ge dem uppmärksamhet och bekräftelse. 
Bekräftelse är viktigt för alla, både de som har lätt för sig i skolan och de som 
har det svårare. En respondent påpekar att få bekräftelse är viktigt för alla 
människor, såväl vuxna som barn. Det är viktigt att inte bara påpeka det 
negativa, utan istället uppmärksamma det positiva. 
 

Att försöka peppa hela tiden och tala om hur duktiga dom är. Försöka 
berömma dom här och nu, vad duktig du är, du kunde det här. (F) 
 
Jag brukar försöka hinna runt i klassrummet till alla elever så att jag ser 
alla under varje lektion. Det tror jag kan motivera dom, att bli sedda, för 
det är det många barn saknar idag, och att man uppmärksammar dom på 
rätt sätt, när dom gör någonting bra, det har jag tänkt mycket på. (E) 
 
Det är jätteviktigt, viktigt för alla även dom här som ligger högt uppe på 
stegen dom behöver det också. Det är viktigt för oss vuxna också. Alla vi 
väl ha bekräftelse när man gör något bra? (F) 
 
Jag tror det är A och O. det här med att se dom när dom gör någonting 
bra istället för att bara uppmärksamma det negativa hela tiden. (E) 
 

En respondent var dock av åsikten att beröm skall ges mer sparsamt och 
med eftertanke. Det skall alltid ges i förhållande till elevens 
förutsättningar. Beröm behöver inte nödvändigtvis ges till en elev som 
fått ett högt betyg, utan det kan lika väl ges till den som ansträngt sig 
mycket. Respondenten vill undvika att berömmet uppfattas som orättvist 
vill därför inte peka ut elever. 
 

Ja, alltså, beröm ska ju den ha som utifrån sina förutsättningar 
utvecklats till det bättre. Beröm behöver inte vara ett MVG därför att den 
eleven har den förmågan och dom färdigheterna, men beröm skall då ges 
till den eleven som har höjt sig och som verkligen har lagt ned mycket 
jobb. (D) 
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…samtidigt får ju inte beröm vara något som eleverna kan uppleva som 
att man är orättvis som lärare, jag är ingenting för att peka ut elever vare 
sig det gäller negativt eller positivt i klassrumssituationen. (D) 

 
 
4.1.4 Betyg 
 
Vad gäller betygen som motivationskälla så skiljde sig åsikterna även här. En 
del såg betygen, betygskriterierna och målen som motivationshöjande. En 
respondent gav uttryck för vikten att beröra målen utan att använda dem som 
hot. En annan använder betygskriterierna aktivt som motivationskälla och 
förklarar att det fungerar bra med den aktuella klassen då eleverna där är 
väldigt seriösa. En tredje respondent menar att betygen i sig räcker för de 
flesta elever som motivationskälla då de vill komma igenom grundskolan med 
åtminstone godkända betyg. Även åsikten att elever i årskurs åtta kämpar lite 
extra för sina första betyg kom fram. 
 

Jag berör målen i mitt sätt att motivera men jag använder inte dom och 
betygskriterierna som hot som jag vet att en del av mina kollegor gör. Jag 
försöker använda mig av dessa som morot snarare än hot. (A) 
 
I den klassen jag har nu så funkar det med att använda sig av kriterier 
som motivationskälla. Eleverna är väldigt seriösa och vill framöver jobba 
för att få höga betyg. (C) 
 
Alla måste igenom det här och dom måste dessutom ha godkänt i 
kärnämnena. I dom flesta programmen måste dom dessutom ha med sig 
ett antal poäng till. För det stora flertalet räcker det här för motivationen, 
även om inte dom tycker det här är kul eller intressant så måste dom. 
Detta räcker som motivation. (D) 
 
Det är många i årskurs åtta som kanske blir lite mer motiverade och 
kämpar lite mer för att nu ska jag få mitt första betyg. (E) 

 
En annan synpunkt är att betygen kan upplevas som ett hinder för lärandet. 
Eleverna kan känna sig stressade och uppfatta samtal om betyg som ett hot. 
Resonemanget utvecklas och respondenten påpekar att det ändå kan gå att 
använda betygen för att höja motivationen. Läraren och eleven bör i så fall 
sitta ned tillsammans med ett arbete och titta på betyget i förhållande till det 
eleven presterat. Läraren kan då påvisa vad eleven behöver göra för att nå 
nästa nivå och därmed höja betyget. Arbetet med betyg blir därmed en 
långsiktig process. Om tid ej finns till detta individuella samtal måste arbetet i 
alla fall kommenteras med vad som behöver göras för ett högre betyg. 

 
Ofta är betygen ett hinder, för ofta när man pratar betyg med eleverna så 
förefaller det i deras öron mera som ett hot än som en sporre. (F) 

 
Enda gången som det funkar bra och jag kan ha glädje och nytta av 
betygen det är när vi sitter med ett arbete som dom gjort och jag har satt 
ett betyg på det, men betygen är ju hela tiden en process. Om vi sitter och 
pratar då: ”hade du gjort så här istället, och så här, och kanske att du 
skrivit så…” att man hela tiden kan gå vidare uppåt. Det måste ungarna få 
lära sig. (F) 
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Om man inte har tid att prata så måste man åtminstone kommentera det. 
Vad skulle jag behöva göra för att få ett högre betyg till nästa gång? Då 
funkar det bra, men inte det här att stå framme vid tavlan och säga ni vet 
att ni får betyg på det här. Då funkar det mera som en belastning. Jag 
tycker inte om att prata betyg. (F) 

 
 

4.1.5 Mentorskap och föräldrakontakt 
 

Mentorskapet kan användas på olika sätt för att motivera eleven och stimulera 
dennes lärande. Det faktum att mentorn får en helhetsbild av eleven, oftast 
mer tid i undervisning och en kontakt med dennes vårdnadshavare anses 
många gånger som positivt ur motivationssynpunkt. Läraren träffar även 
dessa elever i andra situationer än själva undervisningssituationen, så som till 
exempel utvecklingssamtal eller enskilda samtal i mentorsgrupper, vilket även 
det kan vara bra för motivationsskapandet. Båda skolorna har en speciellt 
avsatt tid där läraren träffar de elever som ingår i dennes mentorsgrupp. Detta 
ger läraren en möjlighet att gå runt till eleverna, samtala och fråga hur de mår. 

 
Man får en mycket vidare och större bild av eleverna du är mentor till. 
Du får en helhetssyn, du träffar föräldrarna på ett helt annat sätt. Du 
träffar även eleverna i andra situationer än själva lärsituationen. Ofta har 
du även dina mentorselever mer timmar i undervisning än du har andra 
elever vilket medför att du får en annan relation till dessa elever. (B) 

 
Man känner ju dom mycket mer, man känner ofta deras föräldrar och får 
en helhetsbild av dom på ett annat sätt. Där är man ju närmare och då 
kan man försöka gå in och motivera på lite andra sätt. Man har ju större 
möjlighet att träffa dom mer enskilt i mentorsgrupperna och då kan man 
ju gå runt och kolla hur det ser ut, hur de mår. (F) 

 
Många beskriver föräldrakontakten som något viktigt för 
motivationsskapandet. Föräldrarna ses i de flesta fall som en tillgång från vilka 
läraren kan få kontinuerlig återkoppling. Hur frekvent denna kontakt är 
varierar från elev till elev beroende på dennes skolsituation. Föräldrarna kan 
hjälpa till att försöka få omotiverade elever att förstå vikten av skolarbetet. 
Den kontinuerliga föräldrakontakten knyts samman i utvecklingssamtalen 
vilka ses som ett utmärkt tillfälle att motivera eleven. Åsikten att 
utvecklingssamtalen har blivit bättre med tiden förs fram. Mentorskapet kan 
även användas för att hjälpa eleven genom att ge struktur åt undervisningens 
innehåll. Läraren kan när de träffas gå igenom vad som händer under veckan, 
vilka läxor de har o.s.v. och därmed hjälpa eleverna att strukturera och planera 
sin skolgång. En respondent mailar även hem veckoplaneringen till 
föräldrarna. 
 

Ja, den är jätteviktig för att har du en bra kontakt med föräldrar så kan 
du ju också få feedback från dom, dom får feedback från mig och du kan 
också ha mailkontakt, du kan stämma av med täta mellanrum. Jag har en 
elev som vi stämmer av ofta och en elev där jag skickar hem läxor en 
gång i vecka och vi stämmer av med varandra. Det är jätteviktigt. Hur tät 
kontakten är beror på elevens skolsituation. Det är viktigt att man 
kontaktar hemmen även när det hänt något bra. (F) 

 
Dessutom har man ju den naturliga föräldrakontakten som man kan 
använda sig av när man försöker att belysa att en elev tycker att ett visst 
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ämne är det tråkigaste som finns. Många gånger har jag och eleven 
tillsammans med föräldrarna gemensamt försökt att få eleven att förstå 
vikten av att verkligen försöka och oftast dock inte alltid ger detta ett gott 
resultat. Föräldrakontakten blir här viktig som en motivationshöjande 
faktor. Den här föräldrarelationen (god som dålig) har man oftast bara 
med de elever man är mentor till. (A) 

 
Men, som utvecklingssamtalen idag är uppbyggda med den dialog man 
har med föräldrar så har jag aldrig upplevt att föräldrar säger att ”nej det 
här är inte något viktigt” utan verkligen tvärtom. De kan säga: ”Tänk om 
jag tänkt annorlunda när jag gick i skolan” så att man får den biten. Sen 
kan ju eleven ibland i den situationen ibland tycka att det blir lite tjatigt, 
men utvecklingssamtalen tycker jag, dom har verkligen blivit till det 
bättre genom skolåren och där har man ett gyllene tillfälle. Samtalen i sig 
kan vara viktiga för motivationsskapande för att då pratar vi ihop oss. (D) 

 
Mentor innebär ett ganska stort område som både stöttare och hjälpare, 
studieteknik och planering, man försöker ju få eleverna så motiverade 
som man bara kan. När vi träffas på måndagarna så har jag alltid en 
veckoplanering och så går jag igenom ämne för ämne, vad gör ni där? 
Har ni några läxor? Då får dom se det svart på vitt, dom skriver ned det i 
sina kalendrar och sen mailar jag hem den här planeringen till föräldrar i 
min mentorsgrupp, och på så sätt tror jag man kan få dom motiverade, 
då dom ser att det är struktur. (E) 
 

Den föräldrakontakt som mentorsrollen innebär upplevs dock inte alltid som 
positiv och mentorns agerande kan även påverka negativt i 
motivationssynpunkt. Respondenten ger uttryck för att situationen ibland kan 
förvärras efter föräldrakontakten och är bättre att gå direkt till den berörda 
eleven istället för via föräldrarna. 

 
Mentorsrollen kan påverka både negativt och positivt när det gäller 
motivation. Här krävs fingertoppskänsla. Som mentor måste man agera 
som vuxen förebild men i vissa fall blir det värre efter man tagit kontakt 
med föräldrarna. Jag tycker att den bästa vägen att gå när det gäller 
motivations eller andra problem är att gå till den berörda eleven i första 
hand för att lösa problemet. Går inte det tar jag kontakt med föräldrarna. 
Detta har jag lärt mig av att jag i min förra klass fick en hel del bakslag 
när det gällde just detta. Man kan skapa en sämre relation med eleven 
genom att gå via deras föräldrar. Detta är inte lätt då en tonåring inte 
alltid är logisk i sitt tänk och handlande. (C) 
 

Respondenterna ser mentorskapet som ett övergripande ansvar över elevens 
hela skolsituation. De försöker hjälpa sina elever om de har problem i andra 
ämnen. Det kan även handla om att eleven inte kommer överens med den 
undervisande läraren. Mentorn är många gånger den vuxne som eleverna 
vänder sig till i första hand. Det påpekas dock att det är av vikt att skilja på 
lärarrollen och mentorsrollen. Läraren har ju ett utökat ansvar för de elever 
som ingår i dennes mentorsgrupp, men i klassrumssituationen är alla elever 
lika viktiga. Där har man lika stort ansvar för alla elever. 

 
Jag har ett totalansvar för de jag är mentor för vilket gör att när mina 
mentorelever har besvärligt i andra ämnen så försöker jag hjälpa till i den 
utsträckning det behövs. Eleven kanske inte kommer överens med 
läraren och då istället går via mig för att lösa problemet då de tycker allt 
inklusive dom själva är värdelöst. Då försöker jag motivera dem att gå dit 
i alla fall och försöka. (A) 
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Det är klart att vi har ett större ansvar gentemot våra mentorselever 
annars så finns det ju ingen mening med mentorskap. Det är ju mig dom 
kommer till i första hand om det så är problem eller något positivt eller 
någon feedback överhuvudtaget. Jag pratar ju självklart mer med dom 
eleverna än med andra elever. Men det gäller att skilja på mentorsrollen 
och lärarrollen då dessa är helt olika roller. I min lärarroll så agerar jag 
likadant oavsett om det är mina mentorselever eller inte då dessa är 
precis lika viktiga. Här kommer min profession och mitt uppdrag in. (B) 

 
 
4.1.6 Struktur och delaktighet 
 
Flera respondenter betonar vikten av att motivera och vara tydlig om varför 
eleverna skall lära sig det aktuella ämnesområdet. Läraren måste alltid ha 
syfte och mål med sin undervisning. Man kommer alltid som lärare få frågan 
varför eleverna skall lära sig detta och det gäller att kunna besvara denna fråga 
på ett trovärdigt sätt. Det krävs klara direktiv om vad som förväntas av 
eleverna för att nå målen. Eleverna får i många fall ut mål och syfte skriftligt 
inför varje arbetsområde. 

 
Det måste alltid finnas syfte och mål för din verksamhet. Jag måste 
kunna svara på ”varför” skall vi lära oss detta, och vad som är syftet. Jag 
får aldrig stå handfallen då frågan kommer. (B) 
 
Jag anser att det är otroligt viktigt att vi tydliggör innan vi jobbar med ett 
ämnesområde, att vi ger eleverna väldigt klara direktiv av vad som 
förväntas av dem för att de skall nå målen. (B) 

 
Man har ju en skyldighet som lärare att i varje arbetsområde att sätta 
upp mål, visa vad det är som gäller och varför de ska lära sig det här. De 
får detta skriftligt. Jag tycker att man har kommit långt med det här på 
skolan, längre än där jag var förut. (E) 

 
Elevernas delaktighet i och inflytande över undervisningen ses av flera 
respondenter som något mycket viktigt för att skapa motivation. En 
respondent beskriver detta som att eleverna får ramen av läraren, men skall 
själva måla tavlan. Eleverna får chansen att välja vad och hur de skall göra 
inom en bestämd ram. På detta sätt kan elevernas intressen tillgodoses. 
Eleverna kan även välja arbetets redovisningsform, t.ex. om det skall ske 
muntligt eller skriftligt. Om eleverna får vara delaktiga och ha inflytande över 
hur de skall nå målen så blir de även mer intresserade av att försöka uppfylla 
dessa. 
 

Jag tycker att man skall ge eleverna ramen till bilden men eleverna själva 
skall måla bilden På detta sätt erbjuder du dem två saker som är så 
viktigt i detta sammanhang. Vad vill du göra? Hur vill du göra det här? (B) 

 
I sjuorna håller vi för tillfället på och jobbar tematisk (antiken) inom 
svenska, engelska och SO. I detta tema arbete har vi gett eleverna ett 
ganska stort inflytande. Vi har berättat lite löst om antiken, eleverna har 
tittat på grovplaneringen och sedan valt ett område som dom själva ska 
arbeta med. Detta medför att flera olika intressen kan tillfredställas. Till 
exempel kan en elev som är idrottsintresserad arbeta med Olympiaden. 
De elever som är intresserade av kläder kan ta reda på det aktuella modet 
o.s.v. Här har eleven en stor valmöjlighet. (A) 
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Jag försöker låta dom välja med vilket sätt dom ska komma fram till det 
här målet. Hur dom vill göra, och hur dom vill redovisa. Det brukar vi 
kunna göra, t.ex. på den här novellanalysen så får dom välja muntligt 
eller skriftligt. (F) 

 
Om eleverna kan vara med och påverka hur de ska nå målen så har det 
naturligtvis en inverkan på deras motivation. I och med att de själva får 
vara med och ta del av det så är dom ju också lite mer intresserade av hur 
det går i slutändan. (F) 

 
Flera respondenter påpekar dock att tidsbristen är ett hinder för detta 
arbetssätt. Det ges dock uttryck för en önskan att arbeta mer enligt detta 
arbetssätt. 

 
Det svåraste hindret för detta arbetssätt är naturligtvis tiden då den 
aldrig räcker till. (C) 

 
Min önskan är att jag kunde sitta ned med eleverna och planera vad vi 
ska göra men detta är nog en utopi med tidsbristen. (A) 

 
En annan form av delaktighet är den som sker i den muntliga 
klassrumsinteraktionen. En respondent uttrycker sin önskan att klassrummet 
skall vara levande och ett öppet diskussionsforum. Den enkelriktade 
kommunikationen bör undvikas så att eleverna blir delaktiga i 
klassrumsdiskussioner. Målet är inte ett tyst klassrum, utan istället ett levande 
där eleverna ställer frågor och tillåts vara aktiva. 
 

Jag använder även kroppen och gestikulerar mycket när jag undervisar. 
Det får absolut inte bli en monolog i klassrummet där jag pratar eleverna 
lyssnar utan jag vill ha ett ”levande” klassrum. Jag är absolut inte rädd 
för ett klassrum med ljud i. (B) 

 
Strategin är att arbeta utifrån att få eleverna delaktiga, jag vill inte ha en 
passiv grupp som sitter. Jag strävar inte efter att få noll decibel i 
klassrummet. Hellre 50 decibel och ett positivt sorl, att man diskuterar, 
ställer frågor, kommer med påståenden. (B) 

 
 

4.1.7 Relation och förtroende 
 
En generell syn hos respondenterna är vikten av att skapa en förtroendefull 
relation mellan lärare och elev. Eleverna arbetar bättre om de har en bra 
relation till läraren. Här blir inte ämnet i sig det viktigaste utan den personliga 
relationen mellan lärare och elev. Det handlar mycket om att läraren måste bry 
sig om eleverna. 
 

Eleverna arbetar bättre hos en lärare de har förtroende för och har en 
sund relation till även om de tycker illa om ämnet som läraren har. 
Personen och inte ämnet styr engagemanget hos eleven. De elever som 
gillar mig skulle ju aldrig arbetsvägra på mina lektioner medan de man 
har en något frostigare relation till inte gör så mycket på lektionerna. (A) 

 
Det är viktigt att visa eleverna att du ser dom, att du är intresserad, och 
förhoppningsvis ökar detta deras motivation så att de kommer till skolan, 
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gör ett bra jobb. Det handlar inte om vi ska vara ordningsvakter utan att 
vi bryr oss. (D) 
 
För att du ska kunna skapa motivation hos eleverna så måste du ju ha en 
god relation till dem. Det är jätteviktigt. (F) 

 
En förtroendefull relation kan skapas på olika sätt. Beröm och bekräftelse tas 
upp. Läraren måste se eleven och ge eleven tid. En respondent använder sig av 
en tankebok där eleverna får möjlighet att tänka till och även uttrycka sina 
känslor. Detta ger en personlig dialog med läraren och på detta sätt kan en 
förtroendefull relation byggas.  
 

Beröm och bekräftelse är oerhört viktiga ingredienser i lärarrollen. Att se 
eleven och ge eleven tid är något som skapar goda relationer mellan elev 
och lärare. (C) 

 
Ja, jag har under de här åren haft någonting jag kallar för tankebok som 
jag skriver med mina mentorselever. Då ställer jag lite ”tänk-efter-frågor”, 
som hur är en bra kompis och lite så och sen skriver jag alltid en fråga 
eller en kommentar som de ska besvara så att det blir en personlig dialog. 
Det här är bara något mellan mig och mina mentorselever. Är det så, det 
har jag sagt till dom, om jag får reda på saker som jag inte kan jobba med, 
typ kurators frågor då måste jag gå vidare, och det vet eleverna. Jag har 
deras förtroende, t.ex. om det står att de blir slagna hemma så måste jag 
ju gå vidare med det och det är dom medvetna om. Det ömsesidiga 
förtroendet har vi. Givetvis blir man ju dom väldigt nära, man duttar lite 
extra med dom. (E) 

 
 
4.1.8 Inre och yttre motivation 
 
Respondenterna var samstämmiga i åsikten att den inre motivationen är att 
föredra. Ordet lust används av en respondent istället för inre motivation. Om 
lusten finns har man mycket gratis. Denna lust måste även finnas hos läraren. 
De egna känslorna kan användas för att komma åt elevens känslor. Yttre 
motivation bör användas med eftertanke. En del respondenter menar att den 
kan visa sig användbar i vissa fall. Det är då främst elever med ett oönskat 
beteende som avses. Förhoppningsvis kan den yttre motivationen på sikt 
successivt övergå till inre motivation. 
 

Jag kallar det inte för inre motivation utan för lust. Om lusten finns så är 
över hälften av jobbet gjort redan. Svaret på frågan är att jag i mycket 
större utsträckning använder mig av inre motivation än yttre. (A) 

 
Jag använder mig nog av båda. Men jag anser att den som är viktigast är 
den inre motivationen. Är inte jag intresserad och inspirerad så läser 
eleverna av mig direkt och då blir inte det här bra oavsett om jag säger att 
man får gå tidigare när man gjort det man skall göra. Då är hela syftet 
med uppgiften som bortblåst. (B) 

 
Jag använder nog mina egna känslor för att komma åt elevernas inre 
känslor och inre motivation. Om jag visar att jag brinner för någonting då 
får jag lättare med mig eleverna och kan väcka deras egna inre 
motivation. (C) 
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Den inre motivationen är bra. Straff tror jag inte på. Det leder ingenstans. 
Den yttre motivationen kan vara bra om den görs med eftertanke, beröm 
är bra. (F) 

 
På vissa elever kanske man måste använda sig av yttre motivation i större 
utsträckning än inre men det är inte det man vill ta till i första hand. (C) 

 
Många gånger kan man använda sig av inre, men dom här stökiga 
eleverna, dom här speciella som har problem då är det nog kanske mera 
yttre: T.ex. om du gör det här så får du det. Det kanske lönar sig på kort 
sikt, men det blir ändå på lång sikt de blir motiverade att göra saker och 
förhoppningsvis kan det gå hand i hand i slutändan. (E) 

 
 
4.1.9 Hur arbetar skolan med motivation? 

 
Inget övergripande arbetssätt finns på de berörda skolorna vad gäller 
motivationsarbete. Ansvaret för detta ligger till stor del på den enskilde läraren. 
Önskemål om mer ämnesövergripande arbetssätt för att elever skall kunna se 
sammanhanget lättare förs fram. Om eleverna ser att många ämnen hör ihop 
och ser en röd tråd i undervisningen kan det påverka deras motivation positivt. 

 
Jag tycker inte att det finns något övergripande arbetssätt på skolan utan 
det ät ”sköt dig själv” som gäller. (C) 
 
Nej, jag saknar det. Jag skulle villa jobba mer ämnesövergripande för då 
tror jag att man skulle få eleverna mer motiverade så man jobbar i flera 
ämnen med ett område under en tid istället för den snuttifiering som blir 
när man läser ämnena för sig och inte visar hur de hänger ihop. Jag tror 
det är lättare att få dom motiverade att lära sig saker om dom ser att det 
finns ett sammanhang. (E) 

 
Dock pågår diskussioner i mindre grupper inom arbetslagen. Ett par 
respondenter gav uttryck för att dessa diskussioner endast sker med enstaka 
kollegor där en gemensam syn på dessa frågor finns. En synpunkt som fördes 
fram var att lärarlaget måste ha ett öppet och tillåtande klimat när denna typ 
av frågor lyfts. Man måste som lärare våga ta en diskussion om detta. 

 
Detta är inte något man gör med vem som helst av sina kollegor utan 
man har sin lilla oas av kollegor man har en närmare relation till som 
man diskuterar med. Med dessa nära kollegor känner jag att jag kan lyfta 
motivationsfrågor fritt och höra vad de har för tips att ge. (A) 
 
Jag har även en kollega i ämneslaget (NO) som jag utbyter idéer med 
kring motivation på olika plan. (C) 
 
Jag har ett par kollegor där jag lyfter och diskuterar denna typ av frågor. 
Vi är några som ser på undervisning och undervisar på ungefär samma 
sätt och hjälper varandra i denna typ av frågor. Med dessa diskuterar jag 
även arbetsupplägg (ämnesövergripande) och om hur man går vidare i 
olika frågor. (A) 

 
Det är viktigt att det är ”högt i tak” när sådana här diskussioner förs. Det 
är viktigt att man som lärare vågar, vill och kan lyfta denna typ av frågor. 
(B) 
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Fortbildning inom detta område är obefintlig på de berörda skolorna. En 
respondent har dock stött på ämnet vid någon enstaka föreläsning. Dock finns 
önskemål om ett mer systematiskt utbyte av erfarenheter inom detta område. 
Skolan skulle tjäna mycket på ett utökat samarbete mellan lärarna kring dessa 
frågor. Ett önskemål är att detta sker genom att klassrummen öppnas upp så 
att lärarna kan ta del av varandras erfarenheter kring området motivation. 

 
Någon fortbildning i motivation har vi inte fått.(B) 

 
Vi blir inte direkt utbildade i det men skolan försöker nog, ibland dyker 
det upp någon föreläsning. Man pratar mycket med varandra i 
arbetslaget men ingen gemensam linje finns. (F) 

 
Jag skulle vilja att man kunde flyta omkring och vara med andra lärare i 
deras undervisning och lära av dom hur dom motiverar sina elever. Här 
ser jag en stor vinst som vår skola skulle dra nytta av. Vi måste öppna 
upp våra klassrum. (C) 

 
 

4.1.10 Lärarutbildningen och motivation 
 

I denna fråga var respondenterna slående överens. Lärarutbildningen tog upp 
minimalt inom det berörda ämnet. Endast en respondent ansåg sig ha kommit 
i kontakt med ämnet under utbildningen, men dock i för liten utsträckning. 
Man kan ändå som lärarstudent ha turen att under praktiken komma i kontakt 
med handledare som är duktiga inom detta område. Den genomgående 
åsikten var att lärarutbildningen bör ta upp mer om detta ämne. 

 
Lärarutbildningen tog inte upp någonting om motivation, jag hörde inte 
ens ordet. (A) 
 
Lärarutbildningen tog definitivt inte upp någonting av detta. 
Konflikthantering, samtalsmetodik och motivation som kanske är de 
viktigaste kunskaperna i dagens lärarroll berördes aldrig på högskolan. 
(C) 
 
Jag hade turen att komma ut på bra praktik med bra handledare, men 
motivationsskapande kan jag inte minnas att vi pratade om. (D) 
 
Ja, dom här få tillfällen man hade metodik och didaktik. Då fick man 
klart för sig vikten av det här att se till varje elev och försöka få igång 
varje individ. Men det var ju alldeles för lite. (F) 
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4.2 Sammanfattning av resultat 
 
Lärarens inställning är av stor vikt för att skapa motivation. Respondenterna 
betonar vikten av att läraren alltid går in i klassrummet med en positiv 
inställning och energi. Om läraren inte tycker att det är roligt och inte brinner 
för undervisningen så kommer detta av naturliga skäl avspegla sig på 
elevernas beteende och motivation. En av respondenterna påpekar vikten av 
att denna positiva inställning och energi måste vara ärlig och sann. Den kan 
inte vara påklistrad och konstlad då eleverna snabbt genomskådar detta. 
Samtidigt betonas betydelsen av att se helheten hos den enskilde eleven utefter 
dennes egna förutsättningar och behov. När man gör detta skapas en bra 
möjlighet att motivera eleven. 
 
Nyckelordet beträffande lärostoff är variation. Detta är mycket viktigt för att 
skapa intresse och motivation hos eleverna, men även för att läraren skall 
kunna behålla sin inspiration. Lärostoffet bör också i så stor utsträckning som 
möjligt utgå från elevernas egna intressen. Flera respondenter anser 
berättandet och kopplingar till verkligheten utanför skolmiljön vara betydande.  
 
Vad gäller beröm och bekräftelse kunde två olika uppfattningar skönjas. 
Majoriteten ansåg att beröm bör ges frekvent och kontinuerligt. Läraren bör 
hela tiden peppa och uppmuntra och fokus skall ligga på det positiva snarare 
än det negativa. Enligt den andra uppfattningen bör beröm ges mer restriktivt, 
individuellt och med eftertanke. Detta för att undvika risken att beröm upplevs 
som orättvist. 
 
Även åsikterna beträffande betygen som motivationskälla skiljde sig. Flera 
respondenter menar att betygen och betygskriterierna kan ha en 
motivationsskapande effekt. Dock fanns åsikten att betygen kan upplevas som 
en belastning och hinder för lärande snarare än en drivkraft. 
 
Respondenterna förklarar att mentorskapet ger en helhetsbild av elevens 
skolsituation vilket de ansåg vara positivt ur motivationssynpunkt. Det större 
antalet lektionstimmar som mentorskapet oftast innebär och den regelbundna 
kontakten med vårdnadshavare är faktorer som i många fall gynnar elevens 
motivation. Flera respondenter understryker föräldrakontaktens betydelse, 
men åsikten fanns även att det i vissa specifika fall kan vara bättre att gå direkt 
till eleven. Utvecklingssamtalet ses som ett bra tillfälle att knyta samman 
elevens skolsituation. Mentorskapet ger även läraren möjlighet att hjälpa 
eleverna strukturera skolarbetet. 
 
En klar och tydlig struktur anses viktig. Läraren måste kunna motivera varför 
eleverna skall lära sig det aktuella ämnet när frågan kommer. Syfte och mål för 
undervisningsområdet bör tydliggöras. Flera respondenter menar att eleven 
bör ges delaktighet och inflytande över hur kunskapsmålen skall nås. 
Respondenterna angav tidsbristen som den största orsaken till svårigheten att 
jobba med ökat elevinflytande. 
 
En förtroendefull relation mellan lärare och elev oerhört viktig för att öka 
elevens motivation. Denna relation kan skapas på olika sätt. Läraren måste se 
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eleven och ge eleven tid. Den förtroendefulla kommunikationen mellan lärare 
och elev kan ske så väl muntligt som skriftligt. 
 
Samtliga respondenter ansåg den inre motivationen vara viktig. Att väcka 
intresse och skapa lust och inspiration ur elevens egna inre känslor är en god 
förutsättning för ett aktivt lärande. Den yttre motivationen ansågs vara 
användbar i vissa specifika fall. 
 
Det framkom att inget gemensamt övergripande arbetssätt vad gäller arbetet 
med elevers motivation finns på skolorna. Dock pågår ibland diskussioner i 
arbetslagen där dessa frågor lyfts. Ingen fortbildning av lärarna har skett i 
ämnet, men önskemål om detta i form av erfarenhetsutbyte och auskultation 
finns.  
 
Respondenterna har inte givits någon teoretisk utbildning i motivation från 
lärarutbildningen, men några kom ändå i kontakt med detta under 
praktikperioderna. 
 
 

5. Analys 
 
I denna del av arbetet kommer valda delar av litteraturen analyseras i 
förhållande till våra resultat. De delar som vi valt att ta vidare till denna analys 
finns sammanfattade i andra stycket av litteratursammanfattningen, punkt 2.4. 
 
Stensmo (1997) skriver om vikten av att positiva attityder i klassrummet. För 
att skapa ett positivt klassrumsklimat måste läraren måste gå in med energi 
och entusiasm och på så sätt sprida detta till eleverna. Flera av våra 
respondenter tog upp betydelsen av denna positiva energi från lärarens sida. 
De poängterade att läraren måste tycka det är roligt att undervisa, brinna för 
ämnet och visa detta för eleverna. En respondent betonade vikten av att visa 
detta under lektionens första sekunder. Detta måste visas med hela lärarens 
förhållningssätt och kroppsspråk. En annan respondent påpekade att denna 
positiva energi måste vara sann från lärarens sida. Läraren måste vara ärlig 
annars genomskådas det lätt av eleverna. Stensmo beskriver vidare att 
undervisningen måste anpassas efter elevens behov och förmåga. Detta kan 
innebära att vissa elever ges större frihet och självständighet medan andra 
behöver tydliga direktiv från läraren. Det kan också innebära att gruppering 
sker utefter intressen och behov. Våra respondenter tog upp betydelsen av att 
anpassa undervisningen efter den enskilde elevens behov. En av 
respondenterna betonade vikten att se helheten i elevens arbete och bedöma 
prestationen utefter elevens förmåga. Ett arbete kan innehålla många fel, men 
ändå innebära en helhetsförbättring från elevens sida. Respondenten menar 
att det är viktigt att uppmärksamma när eleven tänkt till och verkligen gjort ett 
försök. Varje sådan liten ingång måste beaktas och tas till vara på för att tända 
en gnista. 
 
Flera respondenter tog upp nödvändigheten av att variera lärostoffet, både för 
att öka elevernas motivation och för att läraren skall kunna behålla sin egen 
inspiration. Ett par respondenter tog upp berättandets betydelse och det 
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faktum att läraren kan utgå från sina egna erfarenheter utanför skolans värld i 
sitt berättande. Undervisningen kan på detta sätt göras mer spännande och 
ges en direkt koppling till verkligheten. Några respondenter förklarade att de 
brukar utgå från elevernas egna intressen vid val av lärostoff. Detta kan göras 
utefter elevernas intressen, men också utefter ämnen som provocerar eleverna 
och ger en reaktion. Detta stämmer väl överens med begreppet konfluent 
lärande som Stensmo (1997) förklarar. Genom att utmana elevernas känslor 
och värderingar genom provokation, kan deras tänkande och förståelse 
utvecklas. Läraren lyckas således sammansmälta det affektiva och det 
kognitiva i undervisningen. En respondent påpekade att alla elever ej behöver 
hålla på med samma sak samtidigt utan de kan välja fritt utefter intresse. 
Stensmo skriver en del om detta. Han menar att elevernas engagemang 
stimuleras om undervisningen anpassas efter elevernas intressen, behov och 
talanger. 
 
Vad gäller beröm och bekräftelse framkom två olika synpunkter från våra 
respondenter. Den ena innebär att beröm ges kontinuerligt och frekvent. 
Fokus skall ligga på det positiva och alla individer vill bli bekräftade. Detta 
stämmer väl överens med det Stensmo (1997) skriver om återkoppling. Han 
menar att läraren kontinuerligt bör ge eleven återkoppling och att beröm kan 
stärka positivt beteende. Beröm är dock en form av yttre motivation och 
författaren menar att läraren måste hitta en balans mellan den inre och den 
yttre motivationen. Lundgren & Lökholm (2006) varnar för att ett 
slentrianmässigt användande av belöning kan innebära att eleven tappar den 
inre motivationen och istället börjar sträva efter att få belöningen istället. En 
av våra respondenter gav uttryck för ett mer restriktivt användande av beröm 
för att minimera risken att berömmet upplevs som orättvist. Respondenten 
menade även att beröm skall ges till den elev som utefter sina egna 
förutsättningar och tidigare prestationer gjort en bra insats. Denna 
uppfattning framkommer även hos Stensmo (1997) som förklarar att 
återkoppling skall ske i förhållande till elevens tidigare prestationer och ej i 
förhållande till andra elevers insatser. Lundgren & Lökholm (2006) förklarar 
att beröm inte alltid påverkar motivationen positivt, utan berömmet måste 
vara ärligt, specifikt och tydligt kopplat till prestationen för att ha effekt. En 
annan form av yttre belöning är betyg. Flera av våra respondenter menar att 
betygen och betygskriterierna i sig kan fungera motivationshöjande. Betygen 
som yttre belöning räcker i vissa fall för att skapa motivation. Det framkom 
dock även en annan synpunkt beträffande betyg. Den går ut på att betygen 
riskerar att uppfattas som hot vilket kan ha en negativ påverkan på lärandet. 
Våra respondenter var överens om att den inre motivationen är att föredra, 
men att den yttre motivationen kan vara nödvändig och användbar i vissa 
specifika fall vilket stämmer överens med Stensmos uppfattning om behovet 
av en balans mellan inre och yttre motivation.  
 
Jenner (2004) tar upp vikten av att skapa goda relationer mellan lärare/elev. 
Han säger även att det är läraren/pedagogen med sin professionella 
kompetens som har makten och uppdraget att upprätthålla denna relation. 
Kort och gott så har inte eleverna någon skyldighet att bygga och förädla dessa 
relationer utan allt ansvar ligger på läraren. Att skapa dessa goda relationer 
var väldigt viktigt enligt de flesta av våra respondenter. Enligt vissa är det 
oftast inte ämnet som styr elevens intresse och motivation utan snarare 
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läraren som undervisar i det aktuella ämnet och dennes personlighet. 
Respondenterna gav även förslag på olika saker som kunde skapa dessa goda 
relationer. Det var av stor vikt att man ser och visar intresse för den enskilde 
eleven och att ger den tid och bekräftelse. Beröm anses även viktigt för ett gott 
relationsskapande. En respondent lyfter även vikten av att skapa ett 
ömsesidigt förtroende för varandra. Våra respondenter gav uttryck för att 
mentorskapet ökar möjligheterna att skapa goda relationer och ett ömsesidigt 
förtroende. Detta eftersom mentorn oftast har mer tid i undervisning med 
dessa elever och även träffar dessa under de kontinuerliga 
utvecklingssamtalen. Detta tillsammans med föräldrakontakten gör att man 
som mentor får en helhetssyn av eleven enligt respondenterna.  
 
Åsikterna gick isär när det gäller föräldrakontaktens fördelar och nackdelar. 
En respondent ansåg att det krävs fingertoppskänsla i kontakten med 
föräldrarna. Denne respondent föredrog att i vissa fall undvika att blanda in 
föräldrarna. Hon hade erfarenhet av att för stor föräldrakontakt kan skapa en 
sämre relation med den aktuelle eleven då de kan anse att läraren gått bakom 
ryggen på dem. Flera andra respondenter såg dock föräldrakontakten som 
positiv och något som förädlas vid de individuella utvecklingssamtalen. 
Respondenterna klargjorde att hur tät kontakten med föräldrarna är varierar 
från fall till fall utefter elevens behov. Flera respondenter uttryckte att 
föräldrakontakten i allmänhet och utvecklingssamtalen i synnerhet kan ha en 
rent motivationsskapande effekt. De använder denna kontakt som ett verktyg 
för att motivera eleven. En respondent påpekade att utvecklingssamtalen 
utvecklats till det bättre genom åren. Det individuella utvecklingssamtalet 
belyses av Lundgren och Lökholm (2006) som viktigt för elevens utveckling 
och här har föräldrarna en viktig roll som stöd. Författarna betonar att dagens 
utvecklingssamtal till skillnad mot de tidigare kvartsamtalen är 
framåtsträvande och skall utgå från elevens framtida utveckling. Man skall 
stärka elevens självförtroende och självkänsla genom att hela tiden belysa 
elevens positiva sidor. Föräldrar och eleven sätter tillsammans med läraren 
upp gemensamma uppnåeliga mål som eleven skall försöka uppnå. Dessa 
samtal sker oftast en gång per termin och ger föräldrarna ett bra tillfälle till 
inblick i sitt barns utveckling och skolarbete och det är av vikt att föräldrarna 
stöttar sitt barn i denna utveckling (Lundgren & Lökholm, 2006). 
 
Både Stensmo (1997) och Dewey (1997) tar upp vikten av att eleverna är 
delaktiga i målsättningsarbetet. Om eleverna är med i skapandet av 
verksamhetens mål så kommer de att känna ett större personligt ansvar och 
därmed anstränga sig mer för att målen skall uppnås. Dewey menar att målen 
måste skapas inifrån gruppen och ej påtvingas av någon utifrån. I skolans 
värld är målen för verksamheten redan satta av myndigheter. Våra 
respondenter gav dock uttryck för en vilja att ge eleverna inflytande över 
undervisningens innehåll i den mån det är möjligt. Några respondenter 
förklarade att de låter eleverna välja själva hur de skall nå fram till målet, vilka 
strategier de skall använda. Respondenterna påpekar att detta gör att eleverna 
blir mer intresserade av uppgiften. Dessutom ges eleverna frihet vad gäller val 
av redovisningsform, val av arbetsområde och möjlighet till fria diskussioner i 
klassrummet. Flera respondenter uttryckte att de gärna skulle vilja arbeta mer 
med att ge eleverna större frihet vad gäller planering av lektioners innehåll, 
men att tidsbristen gör det svårt att hinna detta.  
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6. Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 
 
Valet av den kvalitativa forskningsstrategin var en självklarhet då vi vill 
komma åt respondenternas inre tankar och åsikter samt deras erfarenhet inom 
området. I och med detta kan man säga att vårt val av forskningsstrategi har 
påverkat resultatet i önskad riktning. Vi valde intervjun som 
datainsamlingsmetod och den semistrukturerade intervjun vilken innebär att 
forskaren utgår från en färdig lista med frågor. Frågorna lämnades ut till 
respondenterna på förhand för att de skulle ha chansen att tänka igenom sina 
svar. Detta gjorde att respondenterna kände sig väl förberedda inför 
intervjuerna och kunde ge uttömliga svar. En negativ effekt av detta var dock 
att respondenterna i vissa fall föregick vissa frågor och svarade på dem i en 
annan ordning än de ställdes. Detta försvårade transkriberingen av materialet. 
Vi anser dock att det positiva med detta förfarande överväger då vi kom åt 
respondenternas tankar, erfarenheter och känslor på ett djupare plan. 
Denscombe (2000) tar upp den s.k. intervjuareffekten som en tänkbar nackdel 
med intervjun. Enligt denna finns det en risk att respondenternas svar 
påverkas av forskarens identitet. Om respondenterna känner sig underlägsna 
t.ex. på grund av åldersskillnaden är risken att de svarar som de tror att 
forskaren förväntar sig. Vi bedömer dock detta som högst osannolikt i vårt fall 
då våra respondenter alla har betydligt mer erfarenhet av läraryrket än vad vi 
har. Vi gjorde ett medvetet val av respondenter då vi ville ha svar från lärare 
som vi anser vara speciellt skickliga inom detta område. Denna bedömning har 
vi gjort under våra VFU-perioder på respektive partnerskola. Detta medvetna 
urval samt det faktum att vi gjorde intervjuerna med lärare på våra 
partnerskolor anser vi ha påverkat resultatet positivt då det gav 
intervjusituationen en avslappnad inramning. Denna trygga situation kan ha 
gjort att vi kom åt respondenternas erfarenheter och tankar på ett djupare 
plan. Om undersökningen hade genomförts på andra skolor där vi inte har 
någon form av relation till respondenterna är det tänkbart att vi fått ett 
annorlunda resultat och mindre djupgående svar. Intervjuerna spelades in 
med ljudupptagningsinstrument. Detta gjorde att vi fick med hela intervjuerna. 
Resultatet speglar därmed respondenternas åsikter utan förbehåll. En tänkbar 
nackdel med ljudupptagningar är enligt Denscombe (2000) att viss 
information så som kroppsspråk och intervjumiljö ej noteras.  
 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Vi tolkar vårt resultat som att man som lärare måste besitta en mängd olika 
egenskaper och kompetenser för att vara en bra motivatör. Läraren måste 
kunna gå in i klassrummet med en positiv inställning och sprida denna till 
eleverna genom att själv tycka det är roligt. Man kan ifrågasätta om detta 
handlar om en egenskap, men vi anser att vissa lärare har lättare för detta än 
andra. Dock skulle kanske utbildning, samtal och diskussioner kunna lyfta 
dem som inte har denna egenskap naturligt. En ökad medvetenhet och ett 
utbyte av erfarenheter lärare emellan skulle gagna alla. Vi anser att detta är 
sammankopplat med den sociala kompetens som en lärare bör besitta. Vi 
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tolkar våra respondenter som att förmågan att kunna skapa bra och 
förtroendefulla relationer med eleverna är bland det viktigaste när det gäller 
att motivera elever. Hur man går tillväga för att skapa denna goda relation kan 
variera, men genomgående i de svar vi fått är ärlighet, beröm och bekräftelse. 
Läraren måste vara uppmärksam och ta till vara på minsta lilla öppning från 
elevens sida så att man när tillfälle bjuds kan vara med och ge inspiration. En 
viktig egenskap läraren bör ha är den att kunna se helheten hos den enskilde 
eleven. Man måste se elevens utveckling efter dennes individuella 
förutsättningar och behov. Denna helhetssyn på eleven underlättas med 
mentorskapet då man har mer tid, en föräldrakontakt och därigenom en 
närmare relation till de elever man är mentor. Vad gäller föräldrakontakten 
kommer behovet av lärarens sociala kompetens in även där. Precis som man 
måste ha förmågan att kunna skapa en förtroendefull relation med sina elever 
bör man även kunna skapa en sådan relation med deras föräldrar. Endast då 
kan föräldrakontakten bli den tillgång i motivationsskapandet som den har 
potential att bli. Föräldrakontakten ställer dessutom ytterligare krav på 
kompetenser hos läraren. Man måste våga lita på sin professionalism men 
samtidigt inse att det är föräldrarna som känner sina barn bäst. Genom att 
förena dessa tillgångar kan man tillsammans vägleda eleven i dennes 
utveckling. 
 
Som beskrivits ovan krävs en rad egenskaper hos läraren för att vara en bra 
motivatör. Som vi tolkar våra resultat finns det dock en rad konkreta metoder 
man som lärare kan använda sig av oavsett vilka egenskaper eller kompetenser 
man besitter. Läraren bör gå in i klassrummet med en positiv inställning. Vi 
har ovan beskrivit detta som en egenskap och att denna förmåga kan variera 
från lärare till lärare. Vi tolkar dock våra resultat som att varje lärare kan 
förbättra sig inom detta område utefter sin egen förmåga. Om man som lärare 
alltid tänker positivt och att det här kommer bli roligt innan man går in i 
klassrummet så har man vunnit mycket redan där. Detta kan tyckas vara en 
självklarhet, men vi tror att det är något man som lärare hela tiden måste 
påminna sig själv om. Det finns en rad metoder att använda sig av beträffande 
lärostoffet. Vi tolkar dock variationen av lärostoff som den huvudsakliga och 
viktigaste. Då elever har olika preferenser och intressen bör undervisningen 
varieras så att så många som möjligt tillgodoses. Läraren kan använda sig av 
sina andra erfarenheter än de som direkt berör skolan för att på detta sätt göra 
kopplingar till verkligheten och därmed undervisningen mer intressant. Ett 
knep för att väcka elevernas intresse kan var provokation. Genom att med ett 
påstående uppröra eleverna kan deras inre motivation väckas. Detta tas även 
upp av Stensmo (1997) och beskrivs som konfluent lärande. Våra resultat visar 
att den inre motivationen är att föredra. Dock kan den yttre motivationen vara 
användbar i vissa specifika fall. Det handlar då främst om elever med stora 
motivationsproblem och de med ett icke önskvärt beteende. Vidare visar våra 
resultat att beröm bör användas i stor utsträckning och ske omedelbart i 
samband med prestationen. Läraren bör koncentrera sig på och uppmuntra 
det positiva istället för att lägga fokus på det negativa i elevernas beteende. Vi 
tolkar våra resultat som att betyg kan användas för att höja elevers motivation. 
Dock, menar vi, bör en avdramatisering ske genom att mål och betygskriterier 
synliggörs på ett tidigt stadium. Om eleverna tidigt blir medvetna om att detta 
är en naturlig del av skolan tror vi att betygshetsen kan undvikas. Ett annat 
sätt att arbeta med betygen i motivationshöjande syfte är att sitta ned 
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tillsammans med eleven och gemensamt titta på vad eleven har presterat i 
förhållande till betygskriterierna. Här kan läraren synliggöra för eleven vad 
som krävs för ett visst betyg och visa vad som eventuellt saknas. Dessutom kan 
läraren låta eleverna vara delaktiga i hur de skall nå kursplanens mål. Stensmo 
(1997) menar att eleverna kommer känna ett större personligt ansvar för 
målen och för hur de skall nå dit om de får vara delaktiga i utformandet av 
dem. Då skolans mål redan är satta i kursplanerna blir det dock mer 
problematiskt att helt tillgodose elevernas deltagande i målformuleringen. 
Däremot kan de vara med och påverka hur de skall nå målen. De kan 
exempelvis välja arbetsform, redovisningsform och lärostoff. En tydlig 
struktur för undervisningen är också viktig ur motivationssynpunkt. Det är 
viktigt att läraren alltid kan motivera varför eleverna skall lära sig det aktuella 
ämnet. Då man som lärare med största sannolikhet kommer få frågan får man 
inte stå handfallen när den kommer.  
 
Våra resultat visar att det ej finns något övergripande arbetssätt när det gäller 
motivationsskapandet på de berörda skolorna. Ansvaret ligger snarare på den 
enskilde läraren. Det sker ett visst kunskapsutbyte i arbetslagen men önskemål 
finns om ett utökat erfarenhetsutbyte bland lärarna. Ingen fortbildning inom 
ämnet har skett och resultaten visar att lärarutbildningen har tagit upp 
minimalt om detta. Vi som läser lärarprogrammet kan konstatera att ämnet 
berörs sparsamt även nu. Vår slutsats är att ämnet måste lyftas både på 
lärarutbildningen och i skolorna för att man som lärare skall kunna leva upp 
till de krav som ställs. Läraryrket och situationen på skolorna har förändrats 
markant de senaste åren. Det räcker idag inte som lärare att endast kunna 
förmedla faktakunskaper. Ledarskapet i sig blir allt mer viktigt och 
motivationsskapandet utgör en stor del av detta. Vi som lärarstudenter måste 
förberedas för den verklighet som råder på skolorna vilket idag ej sker i 
önskvärd utsträckning. Fortbildningen för de redan verksamma lärarna måste 
också innefatta detta ämne och ett utökat utbyte av erfarenheter bör ske. Det 
krävs en rad egenskaper för att vara en god motivatör, men mycket går att lära 
sig genom utbildning och erfarenhetsutbyte. 
 
 

6.3 Nya forskningsfrågor 
 
Detta arbete kan ses som ett försök till ett utökat erfarenhetsutbyte inom 
området motivationsskapande. Vi har intervjuat lärare och mottagit tips och 
idéer om hur man kan agera för att öka elevers motivation. Då 
undersökningen är genomförd ur ett lärarperspektiv skulle det vara intressant 
att i framtida forskning beakta detta ur ett elevperspektiv. Vad gör elever 
motiverade för skolarbetet? Hur skall en lärare agera för att få eleven 
motiverad? Det vore också intressant att undersöka hur skolorna konkret 
skulle kunna arbeta med motivation. Hur kan skolorna förbättra sitt arbete på 
detta område? 
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Bilaga 1. Intervjufrågor, motivation 
 
 

•  Vad innebär motivation för dig som lärare? 
-Vad gör dig motiverad? Kan du dra paralleller till elevers motivation? 

 
•  Ser du något i din egen utveckling när det gäller att motivera elever 

om du jämför nuläget med hur du arbetade som nyexaminerad 
lärare? 

 
•  Anser du att din skola som helhet arbetar aktivt med elevers 

motivation? 
-Om inte, hur skulle du vilja att skolan arbetade? 
-Finns det ett övergripande arbetssätt på skolan eller är det upp till varje lärare? 
-Har du fått någon fortbildning inom området? 
-Tog lärarutbildningen upp något inom detta område som du haft nytta av? 
 
•  Konsulterar du andra lärare om råd inom detta område? 
-Har du själv hjälpt någon med detta? Hur? 
 
•  Är du bekant med begreppen inre och yttre motivation? 
-Hur använder du dig av dessa? 
 
•  Hur motiverar du dina elever? Har du någon medveten strategi? 
-Betyg? –Tydliggörande av betygskriterier och kursplanens mål? Beröm? 
Bekräftelse? Ge tid? –Bygga förtroende? 
 
•  Hur ser du på din roll som mentor i förhållande till elevers 

motivation? 
-Lägger du mer kraft för att motivera dessa? 
-Kan kontakten lärare-förälder påverka elevers motivation? I så fall, på vilket sätt? 
 
•  Kan du beskriva ett specifikt fall där ditt agerande som 

motivationsskapare blev särskilt lyckosamt? 
-Varför blev det bra? Hur tänkte du? 
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Bilaga 2. Missivbrev 
 
Till er som verksam lärare 
 

Vi är två lärarstudenter på Mälardalens högskola vid namn Mats Altebo 

och Mikael Winblad som för närvarande arbetar med vårt examensarbete 

i pedagogik. Vår inriktning är motivation i skolan ur ett lärarperspektiv. 

Syftet är att undersöka hur ni som verksamma lärare går till väga för att 

motivera era elever. Vi anser att denna forskning är viktig då vi tror att ni 

lärare besitter en stor kunskap inom detta område som inte alltid syns 

och inte heller är dokumenterad. Vår förhoppning är att synliggöra 

denna kunskap. 

 

Vårt önskemål är att få intervjua er om ovan nämnda ämne. Vi har gjort 

ett medvetet urval av respondenter då vi tror att ni som vi valt ut 

kommer att ge undersökningen tyngd. Intervjun beräknas ta ca 45 

minuter och kommer att ske efter överenskommelse med er. Intervjun 

kommer att spelas in för att underlätta efterföljande analys. Det 

insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och ni 

respondenter kommer att vara anonyma i undersökningen. Deltagandet i 

intervjun är frivilligt och respondenten har rätt att avbryta sitt 

deltagande när som helst. 

 
Vid eventuella frågor nås vi på 0709-996258 (Mats) eller 070-5456943 

(Mikael). Vår handledare är Anita Nordzell och nås via e-mail,  

anita.nordzell@mdh.se  

 


