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 Syftet med denna studie var att undersöka ett antal gymnasielärares syn på olika 

faktorer som påverkar motivationen hos elever.  Jag har använt en kvalitativ 

forskningsmetod, där jag har intervjuat sex gymnasielärare på en gymnasieskola som 

ligger i en mellanstor stad i Sverige. Informanterna i min studie utgörs av två män 

och fyra kvinnor. Samtliga informanter använder sig av en situationsanpassad 

lärarstil i arbetet för att skapa en ökad motivation i klassrummet. Enligt de 

intervjuade lärarna går motivation att påverka och det är lärarens uppgift i 

interaktionen med eleverna. En annan viktig aspekt att lyfta fram utifrån mina 

informanters perspektiv är att återkoppling/feedback är ett grundläggande och 

primärt verktyg för att öka motivationen för elever. Dessutom är det viktigt att 

anpassa undervisningen efter elevers förutsättningar för att skapa motivation. 
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1 Inledning 
 
En av lärares uppgift är att motivera elever i klassrummet.  Elevers motivation är 

något som har blivit belyst genom min lärarutbildnings gång och det är även ett 

begrepp som ofta blir diskuterat i skolverksamheten i samband med de mål elever ska 

uppnå och hur undervisningens upplägg ska se ut. Genom att undersöka vilka 

faktorer som påverkar elevers motivation till att lära sig kan det tillföra nya 

perspektiv på hur undervisningen kan planeras för att tillgodose elevers behov vid 

alla undervisningstillfällen i skolan. Detta bidrar till ett gott lärandeklimat för olika 

elever.  

 

Utifrån mina erfarenheter från skolvärlden har det funnits omotiverade elever på 

gymnasieskolor. För att eleverna ska uppnå målen i läroplan och kursplan, måste 

lärare anpassa sin undervisning för att främja motivationen bland elever, menar 

Lundgren och Lökholm (2006).   

 

Varje lärare har sin egen undervisningsstil och måste använda den som denne anser 

vara lämpligast för att leda och organisera arbetet med elever. Lärare är olika och har 

olika erfarenhet, personlighet, mål och inställning till arbetet. Trotts detta måste 

läraren kunna planera väl, göra lektion intressant samt anpassa undervisningen efter 

elever för att främja motivationen hos dem. Dessutom bör lärare göra elever 

medvetna om vilka mål som finns uppsatta för dem i gällande styrdokument för att 

skapa motivation. Det vill säga att man måste identifiera mål för elevernas 

ansträngning och lärande.  

1.1 Syftet  
Syftet med denna studie är att undersöka ett antal gymnasielärares syn på olika 

faktorer som påverkar motivationen hos elever.   

1.2 Forskningsfrågor 
 

Jag har utgått ifrån nedanstående frågor som utgångspunkt i denna uppsats: 

1) Hur definierar och uppfattar gymnasielärare begreppet motivation?  

2) Hur upplever gymnasielärare att de kan öka motivation hos elever? 

3) Vilka andra faktorer kan påverka motivationen enligt gymnasielärare? 
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1.3 Begreppsdefinitioner 
 

Karlsson (2002) påpekar att motivation är det som avgör om en person arbetar 

intensivt samt väljer själv att lägga mer tid och ansträngning på ett visst område. 

Jenner (2004) poängterar att motivation består av tre koopererande faktorer. Den 

första handlar om motivation som en inre faktor, där det är något som sätter igång 

handlandet eller beteendet. Framförallt kan det handla om drivkraft och den räcker 

inte till alla gånger för att man ska bli motiverad, utan drivkraften måste ställas i 

relation till något mål. Den andra aspekten handlar om att handlande kan vara riktat 

mot något, exempelvis inre mål såsom glädje, stolthet och självförverkligande. Det 

kan även handla om yttre mål och belöningar som högre betyg och pengar. En elev, 

som är inriktad på yttre målsättningar, blir i första hand fokuserad på att skaffa sig 

kunskap som leder till belöning i form av höga betyg menar författaren.  Elevens inre 

mål, såsom att få aha-upplevelser, kommer i skymundan. Den tredje aspekten 

handlar motivation om att den är en växelverkan mellan personens drivkraft och mål, 

samtidigt hänger den samman med personens självförtroende och om målet uppnås 

eller inte.  

2 Litteraturgenomgång 
Detta kapitel kommer att handla om lärares inflytande och arbetssätt, att skapa 

motivation bland elever, inre och yttre motivation samt vad skolklimatet har för 

betydelse för elevernas motivationsökande.  

2.1 Lärarens inflytande 
 

Karlsson (2002) menar att flera klassiska pedagogiska tänkare såsom Dewey och 

Montessori utgår från att alla elever har en egen medfödd nyfikenhet och därav ett 

intresse för lärande. Lärarens uppgift är att vägleda och ge kunskap åt sina elever, 

även skydda och vid behov återskapa detta spontana intresse.  

 

Motivation är en universell utmaning för lärare i skolan oavsett innehåll, område 

eller åldersgrupp, anser Andrews (2011).  Det är läraren som leder och organiserar 

arbetet med eleverna i skolan. Allt lärare gör i klassrummet har inflytande på 

elevernas motivation, antingen positivt eller negativt. Detta omfattar hur läraren 

presenterar informationen, dennes samverkan med elever och ansvar som ges till 
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dem. Det kan även handla om elevernas relation till vem läraren är, hur bekväma de 

känner sig i klassrummet och om de har möjligheter att arbeta individuellt eller i 

grupp menar författaren. I allmänhet bör läraren kunna hantera sociala situationer i 

klassrummet och det är väsentligt med lärares relation till elever i undervisnings- 

eller lärandeprocess.  

 

Andrews (2011) påpekar att elever måste uppleva arbetet i skolan som viktigt och 

spännande och att de kan utvecklas kunskapsmässigt. För att läraren ska kunna 

skapa förutsättningar för en god inlärningsprocess, är det viktigt att elever själva är 

motiverade. Läraren måste kunna sitt ämne väl, förmedla ett autentiskt intresse och 

ett engagemang för innehållet, för att minska någon typ av osäkerhet och oro i 

klassrummet. Dessutom bör läraren vara väl förberedd, på liknande sätt måste denne 

vara skicklig och kunna använda sig av situationsanpassade lärarstilar i sin 

undervisning i förhållande till elevers intressen och förutsättningar.  

 

Jenner (2004) menar att lärarens motivation speglar elevers motivation. En lärare 

som tror på sig själv och sitt arbete och är engagerad, överför positiva förväntningar 

än en lärare som är omotiverad och trött. Eftersom ingen skulle vilja lyssna till en 

människa som är oengagerad. Författaren uppfattar inte motivation som en egenskap 

utan snarare som en följd av det bemötande man får och de erfarenheter man har. 

Därför måste läraren ha förståelse för vad de upprepade misslyckanden kan betyda 

för elever.  

 

Giota (2002) påpekar att det som ökar motivationen hos elever är att lärare måste 

göra elever medvetna om betydelsen med utförandet av skoluppgifter.  All kunskap 

de får i skolan är betydande för deras eget lärande och utveckling.  Vidare menar 

författaren att det är viktigt med återkoppling från läraren och forskningen har visat 

att positiv återkoppling gynnar elevens inre motivation. 

 

För att skapa motivation i klassrummet är det av vikt att lärare ger elever feedback på 

deras åtagande och genomförande av uppgifterna anser Lundgren och Lökholm 

(2006) och Kveli (1994). Det kan vara både beröm och kritik men den springande 

punkten är att eleverna får en personlig utveckling. Detta leder till att eleverna 
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känner sig sedda, vilket i sin tur resulterar till att eleverna känner sig motiverade att 

gå i skolan.   

2.1.1 Lärarens funktion och arbetssätt 
 

Enligt Utbildningsdepartementet (2011) måste lärare ta hänsyn till varje enskild 

elevs behov, förutsättning, erfarenhet och tänkande.  Läraren ska leda och organisera 

arbetet så att varje elev utvecklas gentemot sina förutsättningar och behov, likaså 

stimuleras till att använda och utveckla sin egen förmåga. Skolans uppgift är att låta 

varje elev finna sin unika egenart och erbjuda varje elev det stöd den behöver för att 

uppfylla sitt mål och klara sina studier. 

 

Wolvén (2000) konstaterar att det är angeläget att lärare bevarar och utvecklar de 

mänskliga resurser och detta i sin tur kan skapas genom att använda sig av goda 

ledarskapsverktyg såsom fungerande belöningssystem som är motiverande för elever. 

Lärarens roll är att ha förmåga att förmedla tydliga mål och syfte men även att skapa 

samhörighet bland elever genom att överlämna ansvaret till dem i olika områden som 

exempelvis via klassråd och elevråd. Social kompetens är ett annat ledarskapsverktyg 

som läraren måste använda sig av vid kommunikation med elever menar författaren. 

Med social kompetens menas i det fallet att läraren oberoende av sin dag kan vara 

optimistisk och låta vänlig i klassrummet därför att skapa ett bra klimat. För att 

skapa gemenskap, trygghet och motivation bland elever är det viktigt att ganska 

snabbt uppfatta elevernas avsikter, visa ett leende och ha förmåga att lätt komma i 

kontakt med dem.  

 

Det kan uppstå konflikter bland elever i skolan och enligt Granér (1994) genom att 

läraren på ett professionellt sätt skapar förutsättningar för att möjliggöra 

gruppdiskussioner under undervisningens gång, där olika normer och värderingar 

lyfts upp, skapas ett bättre och samarbetsinriktad klimat i klassrummet. Däremot 

finns det alltid en risk att läraren tillfredsställer en viss individ eller grupp. Därför 

måste läraren med en medvetenhet, ta hänsyn till allas behov i klassrummet ur ett 

övergripande och mer långsiktigt perspektiv och inte bara vissa elevers intressen.  

2.2 Att skapa motivation bland elever 
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Margaretta Holmegaard och Inger Wikström (2004) menar att man ska integrera 

språkundervisningen i ämnesundervisning, detta kan läraren förverkliga genom att i 

undervisningen av skolämnen även jobba språkutvecklande. De menar att läraren ska 

arbeta språkutvecklande genom att i undervisningen ta stöd från modersmålslärare 

för att motivera elever.  

 

Kernell (2002) påpekar att det måste finnas tydliga målsättningar, där läraren ska 

kunna kommunicera ut sina ändamål och även ha förmåga att förmedla till elever vad 

som krävs och förväntas av dem i det tidsenliga ämnet. Dessutom bör läraren kunna 

beskriva värdet av undervisningen och ämnet för elever för att skapa motivation i 

förhållande till lärandet.  

 

Davidsson & Flato (2010) hävdar att det finns många faktorer som påverkar 

elevernas studier, motivation och möjligheter. Elevers syn på sina möjligheter har 

starkt förbindelse till föräldrarnas sysselsättning. Elevers prestation styrs av sin 

omgivning. Därför bör läraren se till att låta elever så mycket som möjligt prestera 

efter sina egna förutsättningar. 

 

Lundgren och Lökholm (2006, s.49) menar att ” beröm är motivationshöjande”. Det 

har en positiv effekt på motivationen om det innehåller viktig information för att 

kunna genomföra och lösa en viss arbetsuppgift. Det vill säga att beröm bör vara 

specifikt så att det inte uppstår ett gap mellan vad man hör och vad man tycker och 

tror sig vara. Beröm ska anses som en belöning i syfte att stärka motivationen så att 

eleven fortsätter prestera det som anses önskvärt. Genom att elever får feedback 

stärks dess självkänsla samt byggs upp trovärdigheten för läraren och skoledningen. 

2.3 Yttre och inre motivationsfaktorer 
 

Bolman & Deal (2005) menar att motivation skapas av både yttre och inre faktorer 

som höjer motivationsgraden bland elever och i klassen. Yttre faktorer leder inte 

frivilligt till en högre arbetsmotivation utan hindrar vantrivsel däremot understödjer 

de själva motivationsprocessen. Exempel på yttre faktorer är bland annat ledarskap, 

mål och sociala relationer. Det är viktigt att lärare använder sig av stimulerande 

arbetsuppgifter och att elever känner uppskattning från andra i klassen samt att 
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denne arbetar effektivt med belöningar, där eleverna kan känna att de lyckas, för att 

det skapas motivation och trivsel bland dem. Skolan måste tillämpa olika faktorer för 

att motivera elever. På samma sätt ska skolan kunna skapa ett klimat där elever ska 

känna att de står i centrum och detta sker genom att anpassa uppgifterna till 

elevernas intresse, kapacitet, ambitioner och ansvarstagande. Det är läraren 

tillsammans med eleverna som skapar verktyg och styrdokument för både goda och 

dåliga prestationer, som kan bearbetas i mål med att individen utvecklas, (Wolvén, 

2000). 

 

Katz, Kaplan och Gueta (2010) menar att en del studier visar att en del elever gör sina 

läxor bara för att undvika bestraffning och inte för att de är engagerade och tycker att 

arbetsuppgiften är intressant. De skiljer mellan extern och naturlig motivation. Den 

naturliga motivationen är kopplad med hög grad av prestationsförmåga, kreativitet 

och med positiva känslor och intresse för skolan. Den externa är ofta förknippad med 

låg inlärnings- och prestationsförmåga, det finns en risk att elever avslutar sina 

studier i förtid. Graden av motivationen som en elev har inför en uppgift är relaterad 

till dennes engagemang och intresse av ämnet.  

2.4 Skolklimatets betydelse för lärande och motivation 

 
Enligt Lgr11 är skolan en social och kulturell mötesplats där alla elever måste 

erbjudas en likvärdig undervisning med hänsyn till elevers olikheter och 

förutsättningar. Läraren bör alltså förmedla kunskaper som elever kommer att ha 

nytta av i framtiden, samtidigt skapa förutsättningar för elevers kunskapsutveckling 

och tänkande.   

 

Fürth och Krafft (2010) konstaterar att trots att skolan står i centrum för lärande, 

räknas den inte som samhällets främsta lärmiljö. Eftersom lärandet i dagsläget har 

tagit nya former, vilket ställer krav på att skolan och lärare hänger med i IT-

utvecklingen, utvecklar ny pedagogik och gör undervisningen mer effektiv och 

stimulerande för att skapa motivation hos elever. Internet, underhållningsindustrin 

och Tv:n har blivit dagens främsta förmedlare av kunskap och lärande och det elever 

lär sig idag sker i allt mindre utsträckning inom skolans väggar.  
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Ingestad (2006) menar att skolans uppgift är att vara den arena, där enskilda och 

grupper kan delta på lika villkor, bevaras och utvecklas i verksamheten. En skola som 

bygger på ett system, där lärare värderar elever i ”sämre” och ”bättre”, kan inte nå ett 

arbetssätt där alla elever känner sig delaktiga och likvärdiga.  Författaren anser också 

att:  

De bestämda målen, som i dagens skola domineras av kravet på 

godkända kärnämnesbetyg, upptas en stor del av skoltiden för de elever 

som har svårigheter under längre perioder. Frågan är emellertid om en 

målbeskrivning, genom vilken jag gång på gång får veta att jag inte 

lyckas, någonsin kan utgöra en konstruktiv utgångspunkt för en 

långsiktig lärandeprocess byggd på motivation och delaktighet (Ingestad, 

2006 s. 147-148). 

 

 

Det är av vikt att skapa ett positivt klassrumsklimat och Davidsson och Flato (2010) 

menar i sin tur kan leda till att eleverna motiverar varandra och klarar av att 

samarbeta. Det är angeläget att lärare, redan vid första mötet med elevgruppen, 

arbetar med sammanhållningen. De menar att ”samhörighetsövningarna ska hjälpa 

till att förstärka en grupp och skapa en inkluderande och positiv känsla”(s.15). 

Gruppen måste lära sig att samarbeta och stötta varandra mot dessa mål som varje 

elev har. För att uppnå bättre självkänsla och studieresultat och för att kunna hålla en 

god samhörighet under längre period krävs det att övningarna görs kontinuerligt.  

 

Enligt Hugo (2011) måste elever uppleva en tillhörighet och att de har inflytande i 

undervisningen. De måste känna delaktighet för att de ska tycka att undervisningen 

är meningsfull. Det som förutsätter lärarens öppenhet och vilja att förändra sig själv, 

är att förändra det traditionella sättet att undervisa och istället sträva efter att utgå 

från elevers erfarenheter och göra dem mer delaktiga genom att få dem att vara med 

och planera innehåll och examinationsformer samt få de att uppleva att de själva kan 

påverka hur det kommer att gå för dem i livet. Det krävs en ökad medvetenhet om 

hur man själv agerar som lärare och vad det kan få för konsekvenser för eleverna. För 

att läraren ska lyckas med att få eleverna motiverade för skolarbetet, krävs det 

engagemang och intresse för den enskilde eleven och förståelse för dennes tidigare 

skolerfarenheter.  
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3. Metod och material 
 

För att kunna skaffa mig underlag och besvara de aktuella frågeställningar, har jag 

använt mig av intervjuer, då jag undersökt gymnasielärares upplevelser om hur man 

kan öka motivationen hos elever i klassrummet. I detta avsnitt kommer jag att 

presentera studiens informanter som utgör urval i min studie, etiska 

ställningstaganden, mitt val av datainsamlingsmetod samt mitt tillvägagångssätt. 

3.1 Kvalitativ intervju 
 

Jag har i denna uppsats valt att använda mig av en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerad intervju som hämtningsmetod. I enlighet med Stukát (2011) är 

intervjumetoden den bäst lämpad, om forskaren vill följa upp informanternas idéer, 

sondera svar och känslor, vilket inte är möjligt via enkäter eller observationer. Därför 

passar denna metod med mitt arbete.  

 

Stukát (2011) anser att semistrukturerad intervju handlar om att intervjuaren bör ha 

förberett med nedskrivna frågor, samtidigt som intervjuaren har möjlighet att under 

intervjun ställa följdfrågor till informanterna för att få utförligare och mer utvecklade 

svar. Fördelar med en kvalitativ studie är att det finns möjligheter till alternativa 

tolkningar, då den tillåter mer än en gällande förklaring, eftersom den bygger på 

forskarens tolkningsförmåga, menar Denscombe (2009). Men det finns en risk att 

resultatet tolkas olika beroende på vem som är forskaren. Dessutom kan denna 

metod vara mycket tidskrävande vid transkribering av en intervju och kan bli många 

sidor. Intervjufrågorna formulerades utifrån syftet med forskning och i dessa frågor 

utgick jag ifrån relevant litteratur för min studie.  Frågorna hade jag i skriftlig form 

och under intervjuernas gång tillkom även följdfrågor. 

3.2 Urval 
 

Inför detta arbete gjorde jag ett subjektivt urval, där jag intervjuade sex verksamma 

lärare inom den frivilliga skolformen, gymnasieskolan, vilka jag känner sen tidigare. 

Med subjektivt urval menas att urvalet handplockas för undersökningen (Stukát, 

2011). Jag intervjuade lärare som har minst en inriktning i svenska som andraspråk 

eller samhällskunskap på olika nivåer, då jag själv studerar dessa två ämnen som 
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inriktning i min lärarutbildning. Vidare därifrån ville jag undersöka mer på djupet 

hur man som lärare kan öka motivationsnivån för elever i undervisningen.   

 

Jag kontaktade mina informanter på plats. Informanterna fick läsa genom de 

temaområden som intervjuerna skulle kretsa kring innan intervjun. I enighet med 

Stukát (2011) är jag medveten om att detta kunde påverka informanternas svar, 

eftersom de fick tid att fundera kring vilka svar som skulle vara mest relevanta. Men 

min ambition var att de skulle skapa sig en närbild av frågorna innan intervjun. 

Lärarna informerades om syftet med denna studie och att deltagande i denna 

undersökning är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande.  

 

Undersökningen genomfördes i en gymnasieskola som ligger i en mellanstor stad i 

Sverige. Fördelningen blev tre lärare med ämnet SVA (svenska som andraspråk) och 

tre med samhällskunskap. 

 

Nedan följer en presentation av informanterna: 

Tabell 1 Presentation av informanter 

Gymnasieskolan Ålder erfarenhet                ämnen 

Lärare 1: Man    53            18  år SH/Historia/psykoligi 

Lärare 2: Kvinna  30                             3    år                 SH/Religion 

Lärare 3: Kvinna     33             9    år SH/SVE/Religion 

Lärare 4: Man 53                             4    år SVA/Spanska 
 

Lärare 5: Kvinna      47               7    år  SVA/SVE 

Lärare 6: Kvinna                        28                              5   år                 SVA/SVE 

3.3 Genomförandet av intervjuer 
 

Enligt Kvale (2001) grundas en kvalitativ intervju på en kompetent forskares 

omdömesförmåga, det vill säga att det inte finns särskilda metodregler för hur en 

sådan intervju ska gå till. Men resultatet på intervjun beror på intervjuarens 

kunnande, benägenhet och inlevelse.  

 

Intervjuerna genomfördes på skolan under en vecka i november 2012. Intervjuerna 

bandades och för att kunna ge en rättvis tolkning av informanternas uppfattningar 

transkriberades svaren. Två av informanterna tyckte att det var ganska obehagligt att 
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bli inspelade men efter ett samtal accepterade de det. Trots att transkriberingen av 

intervjuer var tidsödande och det kunde bli många sidor, såg jag fördelar med 

inspelningen av intervjun, för man slipper använda papper och penna för att notera 

svaren. Detta bidrog till att jag kunde koncentrera mig på informanternas svar och 

kunde lättare komma på följdfrågor för att få utvecklade svar.  

 

Innan intervjun med varje informant sattes igång, fick den intervjuade en beskrivning 

om undersökningens syfte och frågeställningar samt tydlig information om hur data 

skulle användas i arbetet. Likaså informerades om att hänsyn skulle tas till de etiska 

ställningstagandena. Dessutom fick informanterna gå igenom temaområden precis 

innan jag började intervjua (se bilaga 1).  

 

Lärarna hade själva bestämt tid och valt plats för intervjun och intervjuerna 

genomfördes på lärarnas arbetsplats. Jag håller med Stukát (2011) om att miljön 

måste vara så ostörd som möjligt och upplevas som trygg för både forskaren och den 

intervjuade. Därför satte vi oss ensamma i ett grupprum för att vi inte skulle avbrytas 

under intervjun. Det vill säga att jag strävade efter en stressfri diskussion för att 

kunna ha fokus på frågorna som skulle behandlas.  

 

För att uppnå syftet med intervjun, fick jag ställa frågor och följfrågor under 

intervjun. Informanterna kunde tala om sina upplevelser och utrycka sig fritt men vi 

höll oss hela tiden till temafrågorna. Intervjutiden varade mellan 25-35 minuter 

beroende på respektive lärare. Generellt upplevdes det att de intervjuade hade positiv 

ställning till intervjun och det blev en vänlig stund, även om det kändes nervöst i 

början för två av dem.  

3.4 Databearbetning  
 
Efter intervjuerna lyssnade jag flera gånger på inspelningen för att undvika 

missförstånd av informanternas tolkningar och svar. Sedan transkriberades de på 

datorn. Efter att jag läst genom det utskrivna materialet ett par gånger, valdes det 

viktiga ut till resultatet och det materialet som inte ansågs vara betydelsefullt för 

studien, uteslöts, till exempel pauser och osäkerhet behandlades inte i arbetet. Det 

inspelade materialet har sparats på så sätt att ingen obehörig kan få tillgång till det. 

Det informanterna sa under intervjuerna kopplades till relevant litteratur inom 
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området, motivation. På så sätt blev jag mer insatt i detta område och kunde lättare 

välja punkter ur mina intervjuer som var relevanta för min forskning och därefter 

analyserades och bearbetades dessa data.  

 

Vidare är det väsentligt att belysa att tolkningen och förståelseprocessen i denna 

studie är att jag som forskare försöker förmedla betydelsen av informanternas 

förklaringar, vilket sedan sammankopplas ihop med litteraturen inom 

problemområdet, motivation. Data analyserades sedermera genom att jämföra 

informanternas svar med varandra och mot forskningen. 

3.5  Reliabilitet och validitet 
 

Med reliabilitet menas kvaliteten på själva mätinstrumentet, om undersökningen 

som genomförts är korrekt menar Stukát (2011). Det gäller att forskaren förmedlar 

det informanterna har sagt. Validitet innebär att forskaren bör använda sig av rätt 

undersökningsmetod, anser författaren. Vid kvalitativ forskning kan brister med 

reliabilitet förekomma, där noggrannheten inte alla gånger är mätbar. Svaren kan 

tolkas och uppfattas olika beroende på olika forskare. Jag är med stor sannolikhet 

övertygad om att informanterna inte bytte sina åsikter eftersom det upptäckte jag 

med hjälp av följdfrågor som jag ställde ur olika perspektiv och ändå fick samma svar.  

 

I denna studie har mina tolkningar byggt på informanternas perspektiv och 

upplevelser kring hur motivationen ökas i klassrummet. I studien ingår sex lärares 

inställningar till motivationen och de är få. Av denna anledning kan resultaten inte 

generaliseras. Jag har ändå haft som ambition att beskriva själva forskningsprocessen 

så noga att en annan forskare kan upprepa den.  

3.6 Etiska ställningstaganden 
 

De olika etiska grundreglerna; informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet 

och konfidentialitetskravet togs hänsyn till för att skydda informanternas identitet. 

Stukát (2011) anser att utgångspunkten i en studie är att ta hänsyn till den 

medverkande anonymiteten för läsaren.  
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Informanterna meddelades i förväg om att det var frivilligt att delta i undersökningen 

och att ingen skulle kunna komma åt de insamlade informationerna om respektive 

lärare samt det endast skulle användas för forskningsändamål. Jag valde fingerade 

namn till informanterna för att minska risken att kunna identifiera dem. All data som 

framkom i undersökningen behandlades konfidentiellt för att skydda informanterna 

som ställde upp för intervjun. Dessutom namngav jag inte vilken skola de arbetade på 

och i vilken ort. Jag har i mina intervjuer strävat efter att anpassa tid och plats efter 

informanternas schema och arbetsplats.  

4 Resultat 
Nedan presenteras resultatet 

4.1   Begreppet motivation 
 

Det framkom att samtliga informanter ansåg att motivation var ”ett mångtydigt 

begrepp” och låg ganska nära nyfikenhet och drivkraft. En av informanterna beskrev 

att motivation ”handlar om att kunna uppnå sina delmål och andra mål i sitt liv”. 

Man måste genomföra en viss uppgift med ett syfte för att man ska tycka det är 

intressant. Två informanter menade däremot att motivation är någonting som 

aktiverar oss. Det kan handla om att få eleverna att få lust att vilja göra någonting och 

att få fram drivkraften som gör att eleverna blir aktiverade samt viljan att lära och 

arbeta.   

 

Några informanter menade att motivation handlar om att få eleverna att vilja delta 

aktivt, genom olika verktyg, framför allt genom att vara förberedd, påläst samt kunna 

arbeta med mångfald och olika sätt att lära, utvärdera och examinera på. En av dem 

sammanfattade begreppet motivation genom att säga att det handlar om att ”man 

måste ha ett mål för att kunna bli motiverad”. Dessutom är motivationen avgörande 

för elevernas prestation i klassrummet ansåg informanterna. 

4.2 Att skapa motivation hos elever  
 

När informanterna beskrev hur man kan öka elevernas motivation ansåg de att 

undervisningen måste anpassas efter elevernas behov och förutsättningar, alltså efter 

elevernas styrkor och svagheter. Dessutom måste läraren kunna ge feedback för att 
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eleverna ska prestera bättre i skolan. Två av informanterna delar uppfattningen om 

stoffurvalet, det gäller att hålla sig till det som intresserar eleverna och ”läraren måste 

vara dagsaktuell i undervisningen, att kunna knyta an till det som händer här och nu” 

menar dem.  En tredje informant tycker att ”läraren lyckas inte alla gånger med att 

motivera alla i klassrummet på grund av elevernas olika förutsättningar”. Han 

uttrycker att i synnerhet elever med utländsk bakgrund inte känner sig motiverade 

alla gånger, eftersom de inte känner igen den nya situationen som de befinner sig i. 

Det vill säga att skolsystemet i Sverige skiljer sig i jämfört med deras hemländer.  

 

Samtliga informanter menar att det är viktigt att ge feedback till eleverna och framför 

allt positiv feedback, för att öka deras motivation, samtidigt stärks dess inlärning- och 

prestationsnivå. Detta bidrar i sin tur till att eleverna känner trygghet och ett ansvar 

till sin egen inlärning samt utvecklas vidare i skolan.  

 

Vidare anser informanterna att läraren måste utgå ifrån elevers intresse för att öka 

deras motivation men det kan vara svårt beroende på storlek på klass, men involveras 

eleverna i planering kring olika arbetsområden kan det bli lättare att anpassa efter 

vad de önskar att göra. En av informanterna menar att ”Livet är ju inte skolämnen, 

utan skolämnen är något de ska kunna använda i livet och då är det ju bra om de kan 

träna på just det liv som de lever i”.  Att förstå vad som förväntas av en, tror två av 

informanterna skapar motivation. Om elever är helt klara över vad de förväntas göra 

blir det lättare med motivationen. Omväxling är nog viktigt för motivationen för det 

blir åtminstone mindre tråkigt, anser de.   

 

Samtliga informanter anser att flexibilitet är viktigt och motivationen måste hela 

tiden vara levande och även i en och samma grupp eftersom det finns olika typer av 

elever. Läraren måste välja anpassade metoder för att skapa motivation bland alla. 

Situationsanpassade lärarstilar är något att föredra. Två av informanter tycker att det 

har en viss betydelse vilket program man studerar, exempelvis på yrkesprogram är 

mångfalden ibland större och det kan finnas större svårigheter, där elever har olika 

behov medan studieförberedande program är annorlunda, eftersom där kan elever 

vara inriktade på betyg och resultat och vill inte stöta sig med läraren även om de 

känner ett missnöje. Informanterna påpekar att inre och yttre motivation har en stor 

påverkan på elever i skolan. För att lärare ska kunna skapa motivation bland elever, 
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är det viktigt att denne bjuder ständigt på sig själv och medvetandegör dem om 

innebörden av inre och yttre motivation. Det innebär att lärare måste lära elever att 

de inte ska vara betygsfokuserade helt och hållet utan de ska känna att fakta och 

kunskap är viktigt och är till hjälp för att lyckas i framtiden.  Vidare anser de att 

intresse och glädje är centrala faktorer och att eleverna engagerar sig helhjärtat om 

de är intresserade av ämnet, annars får de en ytlig förståelse av innehållet om de 

upplever att lärandet styrs av yttre krafter. Alltså Graden av motivationen hos eleven 

kan ökas eller minskas beroende på elevens intresse för ett visst ämne. 

 

Två av informanterna fortsätter med att säga att läraren måste försöka göra det bästa 

de kan för att förmedla budskapet, så att det ska verka roligt och måste även ha 

energi och kunna levandegöra undervisningen exempelvis ta upp egna upplevelser i 

undervisningen. Om man skulle märka att någonting är ganska aktuellt och attraktivt 

i en viss klass, kan läraren gärna ta upp det flera gånger under resans gång. Det vill 

säga att läraren måste kunna återknyta elevernas kunskaper och intressen till den 

aktuella undervisningen, menar de. Om lärarens planering utgår från att den ska 

undervisa om statsskick och det visar sig att eleverna är intresserade av USA:s val, då 

ska man väva in valet hela tiden i undervisningen menar de. 

 

En annan informant menar att i en och samma grupp kan det finnas elever med olika 

förkunskaper och intresseområden och elevernas motivation kan skilja sig väldigt 

mycket då och inte bara i mångfald utan även i vad de har sin motivation. Därför kan 

det vara svårt att individualisera som man skulle vilja alla gånger. ”En bra lärare 

använder sig av olika metoder, kan variera undervisningen och använder sig av 

feedback” påpekar informanten.   

 

De flesta informanter konstaterar att lärarens roll är att försöka hitta varje elevs 

drivkraft och utifrån den skapa uppgifter som känns meningsfulla. ”Om eleven förstår 

varför man gör något och förstår vad den kunskap de får kan användas till ökar 

elevernas motivation”, säger en av informanterna. Att alltid förstå vad en uppgift ska 

leda till är kanske det viktigaste att kommunicera. De tre pedagogiska frågorna, vad, 

hur och varför är bra att alltid ha med sig som lärare, menar informanten. 
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 Informanterna anser att undervisningen måste göras intressant, lockande och 

begriplig och det finns inga standardlösningar för att göra det intressant men det 

finns ett antal dellösningar, där man kan problematisera för att få elever att bli aktiva. 

Utmanande uppgifter får elever känna stimulans. Lektionen måste upplevas som 

intressant, meningsfull och strukturerad och eleven måste känna att den kan ha nytta 

av det denne lär sig på lektionerna för att dennes motivation ska ökas. Känslan av att 

man utvecklas som människa är också viktig. Men en av dem menar att ”det finns en 

hel del saker man måste lära sig fast man inte känner någon motivation” och om man 

till exempel lär sig grammatik kan det vara ganska tråkigt att känna motivation för 

men för att språket i slutändan ska bli fulländat bör man förstå en del grammatik 

säger informanten. Detaljerna i samhällskunskap kan också upplevas som svåra för 

en del elever och det kan ta tid tills man börjar förstå hela systemet såsom grundlagar 

och dylikt menar informanten. Motivationen skapas i klassrummet genom att försöka 

väcka intresse, göra lektionen spännande, utmanande och meningsfull. Men det kan 

även ha att göra med andra faktorer som bidrar till en allmän klassrumstrivsel, där 

man känner att det är en bra stämning i klassen och att man känner att man är 

välkommen och trygg, anser samtliga informanter.  

4.3 Faktorer som påverkar elevers motivation 
 

Flera av informanterna påpekar att allting kan påverka elevernas motivation men 

olika saker kan påverka olika mycket. Det finns inga standardlösningar där, men 

exempelvis om en elev har svårt socialt är det viktigt att stötta eleven och öka 

förståelse för varför den har svårare att klara skolan. Dessutom kan man variera mera 

i sitt undervisningssätt. Det är viktigt att anpassa språket så att eleven förstår vad 

läraren säger. ”Klassrumsmiljö spelar också en viktig roll och det är viktigt att alla 

elever känner trygghet och deltagande i klassrummet” anser en informant.  

 

Tre av informanterna konstaterar att när man talar om tonåringar kan det vara 

svårare att öka motivationen hos elever där många är motiverade för saker som ligger 

utanför skolvärlden. Därför tror de att det är viktigt att bygga målbilder som inte 

ligger alltför långt fram i tiden och som inte är för abstrakta. En stärkt självkänsla kan 

vara bra för motivation samt att låta eleven lyckas är angeläget för alla vill lyckas och 

en sådan känsla kan skapa motivation för att lyckas igen menar informanterna. 
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En av informanterna berättar att det står inskrivet i grundlagen att Sverige är ett 

mångfaldigt land, man måste förhålla sig till det. Om läraren inte gör det, kan man 

där tappa många människor beroende på vad de har för bakgrund och språk. Det 

handlar alltså mycket om hur läraren är och vilken syn denne har, hur denne talar 

och vem denne talar till. Vidare anser informanten att språket kan till exempel 

bromsa upp hela utvecklingen i yrkesprogram eftersom vissa elever inte har så 

mycket kunskap med sig och därför kan det vara svårt för dem att avkoda vissa ord, 

såsom helhetsperspektiv och konversation. Det gäller att ”mixa” lite med språket och 

skippa svåra begrepp menar informanten. Medan en annan informant konstaterar att 

språket bör anpassas efter elevers nivå men det gäller väl att läraren också använder 

svåra begrepp för att stimulera elever. Samtidigt måste läraren hela tiden tänka på att 

stanna upp, förklara det eleverna tycker är obegripligt samt skriva det upp på tavlan, 

för att elever utvecklas bättre genom utmanande uppgifter.  

 

Samtliga informanter fastställer att bakgrund och diagnoser kan påverka elevernas 

motivation och det läraren bör göra är att bland annat ta hänsyn till dessa elever 

genom att låta dem lämna in uppgifter lite senare eller att man har muntlig förhör 

istället för skriftligt.  

 

Samtliga informanter tycker gemensamt om att skolbakgrund är en viktig del i 

motivationen. Familjens bakgrund är viktig, barn som får uppmuntran och stöd 

hemma har lättare att bli motiverade och klara sina studier än andra. Lärarens roll är 

att motivera alla elever och detta genom att göra undervisningen intressant och 

uppmuntra samt stödja elever i deras kunskapsutveckling. Det gäller att ge dem 

uppgifter anpassade till deras nivåer. Syftet med undervisningen är att elever ska 

lyckas i samhället och undervisningen bör bygga på detta.  

5. Diskussion  
 

Nedan kommer jag att diskutera och analysera metod- och resultatdelen relaterad till 

litteraturen som presenterats i litteraturgenomgången. 

5.1 Metoddiskussion 
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Mitt val av metod var passande för syftet med undersökningen, det vill säga att jag 

med denna undersökning fått svar på mina forskningsfrågor; vad som menas med 

motivation, hur lärarna kan öka motivationen hos elever i klassrummet, det vill säga 

vilka faktorer som kan påverka elevers motivation. Det utfördes en kvalitativ 

forskning, eftersom jag ansåg att denna var den lämpligaste strategin i min studie och 

detta eftersom syftet med min studie är att få en fördjupad bild av lärarnas syn på 

motivation. En annan undersökningsmetod som exempelvis enkäter skulle ge kortare 

och statistiska svar, vilket inte var syftet med min undersökning.  Jag anser även att 

man genom intervjuer får utförligare och djupare svar eftersom det är lättare att 

kommunicera med lärare och lättare uppfatta deras tankar kring olika frågor. Detta 

var också en anledning till att jag valde bort observationer och ansåg att intervjuer 

var den mest lämpliga undersökningsmetoden för min studie.  

 

Min forskning gick ut på att genomföra sex muntliga intervjuer i en gymnasieskola. 

För att underlätta intervjusituationen bandades intervjuerna, därmed blev det lättare 

att fokusera sig på att lyssna på det informanterna sa när man inte samtidigt var 

tvungen att tillföra anteckningar. Efter att jag lyssnat ett par gånger på 

inspelningarna skrevs intervjumaterialet ut. Dessa byggde grunden för min 

resultatsundersökning och där analyserades intervjuerna djupare.  

5.2 Resultatdiskussion 
 

När informanterna definierar begreppet motivation anser de att det är ett mångtydigt 

begrepp som ligger nära nyfikenhet och drivkraft. Dessutom handlar motivation om 

att ha ett syfte och mål med det man gör. Detta styrker Kveli (1994) med att säga att 

det är viktigt med tydliga mål i undervisningen. Utifrån informanternas perspektiv på 

vikten av tydlighet i undervisningen tolkar jag att det ska finnas ett tydligt 

kunskapsmål med undervisningen utifrån de olika styrdokumenten och en av lärares 

viktigaste roll är att göra elever medvetna om dessa mål samt stödja dem i att uppnå 

dessa. Detta kan läraren sträva efter att tillämpa genom att ge elever tydliga 

instruktioner samt att elever ska vara medvetna om det som förväntas av dem. På så 

sätt är eleven delaktig i sitt eget lärande och får därmed förutsättningar att känna 

motivation samt förtroende och ansvar för sitt lärande.  
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Majoriteten av informanterna anser att läraren har stor påverkan på elevers 

motivation. De menar att om läraren är motiverad och anpassar undervisningen efter 

elevers intressen och förutsättningar, ökar motivationen hos dem. Detta kan 

jämställas med Andrews (2011) och Jenners (2004) uppfattning om att elevers 

motivation är en spegling av lärarens motivation. Läraren som är kompetent och 

engagerad samt har förståelse för elevers olika behov, överför då positiva signaler till 

dem till skillnad från en omotiverad lärare. Detta kan jag styrka med att 

informanterna menar att för att lyckas med att stimulera elevernas nyfikenhet krävs 

det även nyfikenhet bland lärare om elevers bakgrund, erfarenhet samt intresse. 

Detta kommer i sin tur underlätta att läraren i sin undervisning strävar efter att 

anpassa undervisningen efter elevers behov och därmed öka deras motivation för 

undervisningen.  

 

Samtliga informanter menar att yttre och inre faktorer har stor påverkan på elevers 

motivation. Jag tolkar deras syn som att det finns en skillnad mellan olika typer av 

elever, där elever som är fokuserade på höga betyg inte visar sitt missnöje även om de 

tycker att lektionen är tråkig till skillnad från elever som är mindre betygsfokuserade. 

Dessa markerar lättare sitt missnöje med undervisningen. Några informanter delar 

samma uppfattning som Katz, Kaplan och Gueta (2010) om att en del elever 

genomför sina skoluppgifter trots att de inte känner engagemang och intresse för sina 

studier. För att undvika att elever blir fokuserade på de yttre faktorerna tänker jag att 

läraren i undervisningen ska sträva efter att lyfta motivationen hos elever på högre 

nivåer genom att vara tydlig med att eleverna ska få känna att den kunskap de får i 

skolan har de även användning av i samhället utanför skolan. Jag tänker i likhet med 

informanterna att läraren bör sträva efter att göra eleverna medvetna om att det inte 

är själva betyget utan kunskap elever bär utgör grunden för det framtida samhället. 

Att elever ska bli medvetna om detta anser jag även är viktigt för att kunskap inte ska 

vara ytlig och lätt glömmas bort. Det bildas djupare kunskaper när elever lär sig för 

att de anser att kunskap är värdefull än om de skulle lära sig för att få högre betyg.  

 

Bland informanter som intervjuades betonade några att det finns svårigheter med att 

alla gånger lyckas motivera elever med både svensk eller utländsk bakgrund genom 

att individualisera undervisningen, eftersom elevers motivation skiljer sig åt och de 

kan ha olika intresseområden. Jag kan se problematiken med detta i skolan då alla 
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elever inte har samma kulturella och religiösa bakgrund, vilket leder till svårigheter 

med att följa den svenska normen, där alla ska vara lika samt hantera de olika 

kulturella skillnader som finns i skolan (Lgr11).  

 

Ett annat problem som tre av informanterna tar upp är att motivera tonåringar 

ansågs vara svårast eftersom deras intressen ansågs ligga utanför skolvärlden. Mina 

tankar kring detta går att styrka med vad Jenners (2004) anser, att läraren ska ha 

positiv inställning till elevers intressen och tidigare kunskaper. Informanternas 

resonemang tolkas som att det alltså är viktigt att läraren tar all kunskap elever har 

med sig på allvar och utpekar inte att det ligger utanför skolvärlden, utan istället 

utgår ifrån detta i undervisningen. Eftersom all kunskap är värdefull och att 

exempelvis integrera tonåringars intresse för sport och datorer i undervisningen kan 

ha betydelse för motivationen i undervisningen.  

 

Informanterna anser att lektionerna ska vara spännande, utmanande och 

meningsfulla. För att lyckas med denna uppgift tänker jag att det krävs att läraren 

måste brinna för sitt ämne för att ge det bästa den kan. Elever måste dessutom känna 

att läraren är i klassrummet för dem och det är även viktigt att läraren ska vara 

lyhörd. Att eleven känner att den har lärt sig någonting, har en grund att stå på är 

något som stärker självkänslan hos den.  

 

Informanterna i enighet med Lundgren och Lökholm (2006) och Kveli (1994) hävdar 

att för att bevara motivationen hos elever och förstärka deras lärande och 

målinriktning, är det av vikt att läraren använder sig av återkoppling, det vill säga ger 

feedback till elever.  Med det tänker jag att läraren ska vara tillgänglig för elever 

under genomförandet av olika uppgifter, att elever ska kunna vända sig till läraren 

och få stöd i form av positiv feedback. Detta tolkas som att positiv feedback har större 

effekt än negativ och slutsatsen utifrån detta kan det vara att läraren lättare vid 

handledningar och bedömningar kan motivera elever genom att vara inriktad på de 

starka sidorna hos dem. 

 

Resultaten tyder på att det är viktigt att eleven är delaktig i planering av olika 

uppgifter som denne ska genomföra och syftet med detta anser mina informanter ska 

vara att öka elevers ansvarskänsla samt att de ska känna att undervisningen är 
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meningsfull och givande. Vikten av elevers delaktighet i undervisningen betonas även 

av Davidsson och Flato (2010) och Ingestads (2006) teori. Utifrån denna beskrivning 

och det informanterna konstaterar kan man säga att elever lättare är delaktiga i sin 

kunskapsutveckling när de känner att undervisningen bygger på deras tidigare 

kunskaper och erfarenheter. Dessutom elever i form av tydliga instruktioner bör 

göras medvetna om olika förväntningar undervisningen ställer på dem samt vilka mål 

de ska uppnå. Förutom dessa faktorer anser informanterna att lärare ska behandla 

alla elever likvärdigt med hänsyn till deras olikheter.  Detta kan jämställas med Lgr11, 

där det står att lärares ansvar är att få elever känna delaktighet och jämställdhet, där 

deras behov ska tas tillvara. Det uppfattas som att elever i undervisningen ska få 

möjlighet att prestera och delta i undervisningen utifrån egna förutsättningar och 

detta kan förverkligas genom individualisering. Det vill säga att lärare ska anpassa 

undervisningen efter elevens kunskapsnivå men i denna process är det viktigt att 

läraren ställer krav på eleven och utgår ifrån de olika kunskapsmål i undervisningen 

som olika ämnen kräver.  

 

Informanterna är eniga om att det är en självklarhet att bakgrund, omgivning och 

språk har betydelse och med det tänker jag att om eleven inte kan språket är det lätt 

att hamna i en situation där man känner sig utanför och där uppgifterna blir för svåra 

utifrån de språkkunskaper man har och detta hävdar även Davidsson & Flato (2010). 

Informanterna tillsammans med författarna menar att elever med utvecklat 

akademiskt språk har det lättare i skolan och är därmed mer motiverade än elever 

med mindre språkkunskaper. Detta kan tolkas som att språket har en stor roll för 

elevers motivation och för att öka deras motivation är det viktigt att läraren i sin 

undervisning även utgår ifrån behovet av att utveckla språket inom de olika 

skolämnena. Jag tycker att detta kan man uppfatta som att det svenska språket är ett 

ideal till att inkluderas i det svenska samhället, samtidigt är språket nyckeln till 

utveckling, det vill säga att elever bör kunna koda de svenska orden för att bevara sin 

motivation. Däremot ska läraren ge elever språkstöd under genomförandet av olika 

uppgifter, det vill säga att elever ska ha möjlighet att få stöd på sitt modersmål om de 

möter svårigheter i skolan. Detta kan man styrka med Margaretta Holmegaard och 

Inger Wikströms (2004) tankar, om att stöd på modersmålet samt att ett 

språkutvecklande ämnesundervisning i olika skolämnen bidrar till elevernas 

kunskapsutveckling och ökar elevernas motivation.   
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Många informanter påpekar om att medlemmar i gruppen påverkar varandra, det 

finns elever som drar resten av gruppen framåt. Det vill säga att med en bra 

sammansättning kan gruppen tillsammans skapa motivation. Med det tänker jag att 

läraren i sin undervisning ska sträva efter att förbättra den fysiska och psykosociala 

skolmiljön för att eleverna ska trivas i skolan. Är det trevligt att träffas i klassen blir 

uppgifterna mindre jobbiga. Detta bidrar till en allmän klassrumstrivsel. Stämningen 

i klassrummet spelar en viktig roll och undervisningen måste upplevas som givande 

och utmanande där elevers olikheter, tankar och erfarenheter synliggörs för att öka 

deras motivation. Detta stärks med Davidsson och Flatos (2010) definition och jag 

håller helt med om att det är viktigt att skapa ett positivt klassrumsklimat, vilket i sin 

tur leder till att elever motiverar varandra och klarar av att samarbeta för att de ska 

uppnå bättre självkänsla och studieresultat. 

5.3 Slutsats 
 

Syftet med denna studie var att undersöka ett antal gymnasielärares syn på olika 

faktorer som påverkar motivationen hos elever.  Resultatet i min studie visar att 

motivationen upplevs som någonting viktigt hos informanterna. Motivationen skapar 

en positiv känsla hos individen. Genom att använda sig av situationsanpassade 

lärarstilar i undervisningen, ökas motivationen hos elever menar informanterna.  

 

Begreppet motivation uppfattas som en drivkraft som driver eleverna att genomföra 

olika skoluppgifter konstaterar informanterna. En viktig faktor som motiverar elever 

i deras skolarbete är att olika uppgifter bygger på deras tidigare erfarenheter, 

kunskaper, och förutsättningar. För att förverkliga målet med att anpassa 

undervisningen efter detta är det viktigt att lärare är engagerade och insatta i olika 

elevers bakgrund. 

 

Vidare visar resultaten att läraren hävdar att de anpassar undervisningen efter 

elevernas behov och förutsättningar och därmed individualiserar undervisningen 

efter detta för att förstärka elevers självkänsla och motivation. Sedan är det viktigt att 

läraren har ett tydligt syfte med undervisningen utifrån olika mål, gör elever 

medvetna om dessa mål samt låter de vara med och delta i utformandet av dessa mål. 
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En annan viktig faktor är lärarstödet under utformandet av olika uppgifter, det vill 

säga att läraren ska ge feedback till elever under arbetets gång och inte bara efter att 

uppgifterna har genomförts.  

 

Andra faktorer som påverkar elevers motivation i skolan, är skolbakgrund, diagnoser, 

språk, omgivning, intressen, anser informanterna. Därför är det absolut viktigaste 

punkt att variera undervisningssättet och anpassa språket efter elevers nivå för att 

stimulera och motivera dem. Informanterna menar vidare att för att förstärka elevers 

inlärning och bevara dess motivation är det viktigt att medvetandegöra dem om 

påverkan av yttre och inre motivation. 

  

Avslutningsvis kan jag säga att ett bestämt antal informanter inte är tillräckligt för att 

kunna dra en övergripande slutsats. Å andra sidan kan jag tycka att samtliga 

informanter och litteraturen tyder på att motivation är ett komplicerat begrepp. Det 

är väsentligt med återkoppling och interaktion mellan lärare och elev, för att 

motivera elever. 

5.4 Nya forskningsfrågor 
 

Jag skulle vilja undersöka närmare vilka ledarskapsstilar som skulle kunna tillämpas 

för att skapa motivation bland elever, på det viset kan jag skapa mig bättre bild av 

ledarskapsstilars påverkan på motivationen. 

5.5 Pedagogisk relevans 
 

Jag tycker att resultatet av denna studie har en pedagogisk relevans i och med att 

motivation är en viktig fråga som diskuteras mycket i skolor. Jag tror att de flesta 

lärare har någon gång upplevt problematiken med att lyckas motivera alla i 

klassrummet. Det är viktigt att ha kännedom om att elever är olika och lär sig på olika 

sätt, därför är lärarens uppgift att anpassa sin undervisning efter elevers 

förutsättningar för att skapa en ökad motivation i klassrummet. 
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Bilaga 1 
 

Kön, ålder, ämne, erfarenhet 

 

1- Hur uppfattar du begreppet motivation? 

 

2- Hur kan man skapa motivation i klassrummet? 

 

3- Vilka faktorer påverkar elevers motivation?inre/yttre 

 

4- Hur ska undervisningen anpassas för att motivera elever? 

 

5- Vad är lärarens uppgift och hur kan han/hon öka elevers motivation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


