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Syftet med studien är att undersöka vad lärare anser motivera elever i skolan och hur 
lärare beskriver att de planerar en motiverad undervisning. Vi valde att utgå från 
kvalitativt arbetsätt och i undersökningen har vi intervjuat åtta grundskolelärare med 
olika antal år i yrket. Resultatet med undersökningen påvisar att relationen mellan 
lärare och elever har betydelse för elevers motivation i skolan. Under interjuverna 
framkom även betydelsen av lärares återkoppling till elever samt skolmiljöns 
betydelse för elevers motivation. Resultatet av undersökningen visade betydelsen av 
att synliggöra syfte och mål med undervisningen för eleverna. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nyckelord: motivation, undervisning, relationer, lärstilar och lärare. 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   3	  

	  

 
Tack! 
 
Vi vill börja med att tacka lärarna som har deltagit i vår undersökning som gett oss 
värdefull information kring begreppet motivation. Vi vill även tacka vår handledare 
som har stöttat oss genom processen med arbetet. 
 
Slutligen vill vi tacka våra familjer för deras stöd och tålamod under arbetets gång. 
 
 
Anette & Jenni 
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Inledning	  
Vi har valt att fokusera på begreppet motivation i vårt examensarbete. Tar vi 
motivationen för given som en viktig faktor i människors lärande och hur kommer 
motivationen till uttryck? Hur ser lärare på motivation? Anledning till att vi har valt 
att undersöka vad som motiverar elever i skolan är att vi under lärarutbildningens 
gång har upplevt svårigheten att motivera elever i skolan.  
 
I media debatteras det ofta om svenska skolans pedagogik. Vi vill särskilt lyfta fram 
två exempel ur debatten som på ett tydligt sätt pekar på motivation som en 
pedagogisk problematik. Begler och Persson Weiss skriver i Dagens Nyheter (2013) 
att skolan inte stimulerar och stödjer elever tillräckligt i skolan. Författarna hänvisar 
till en rapport från skolinspektionen där det framkommer att undervisningen inte 
stimulerar och motiverar elever tillräckligt. Elever bör utmanas i sitt lärande för att 
nå optimala resultat menar författarna.  
 
Ytterligare en diskussion om den svenska skolans pedagogik kan man läsa i Lärarnas 
tidning (2013) där Kling hänvisar till Joanna Giotas uttalande. Joanna Giota som är 
docent vid Göteborgs universitet menar att skolan inte klarar av att motivera elever. 
Giota menar att skolan inte tar tillvara elevers lust att lära och att skolan inte stöttar 
de elever som är i behov av stöd eller elever som behöver utmanas. Eftersom det 
debatteras i media om den pedagogiska problematiken i skolan och att motivation 
kan definieras på olika sätt har det betydelse att undersöka vad motivation innebär. 
 
Utifrån mediadebatten om skolan har tankar väckts hos oss om lärarrollens betydelse 
för elevers motivation. Med vårt examensarbete hoppas vi bidra med ökad kunskap 
om vad lärarrollen har för betydelse för elevers motivation. I läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det om skollagen 
(2010:800) att skolan ” ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära” (s. 7). Hur ska lärare skapa förutsättningar för ett gott lärande 
så eleverna känner sig motiverade i skolarbetet? 

Syfte	  

Syftet	  med	  arbetet	  är	  att	  undersöka	  lärares	  föreställningar	  om	  motivation	  och	  hur	  dessa	  
föreställningar	  återspeglas	  i	  deras	  syn	  på	  undervisning.	  Forskningsfrågor	  
 

• Hur definierar lärare begreppet motivation? 
• Vad anser lärarna vara motiverande för eleverna i undervisningen? 
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På	  väg	  mot	  en	  definition	  av	  motivation	  

Vi har inlett med att definiera begreppet motivation utifrån en allmän definition. 
Därefter har vi tittat på begreppet motivation utifrån några olika teoretiska 
perspektiv. Eftersom forskare definierar begreppet motivation på flera olika sätt. För 
att förstå motivationens olika betydelser valde vi börja med att definiera begreppet 
motivation utifrån Nationalencyklopedins allmänna definition. 
 

motivation (av motiv), psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, 

formar och riktar beteendet mot olika mål. Teorier om motivation förklarar varför vi 

över huvud taget handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra. Teorier om 

motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför vi gör vissa saker 

snarare än andra. De behövs för att vi ska förstå det faktum att organismer konsekvent 

strävar mot bestämda mål med hjälp av flexibla beteenden (Nationalencyklopedin). 

Hedonistiska	  motivationsteorin	  

Grekiska filosofen Epikuros menade att människan vill uppnå lust och undviker det 
som känns olustigt. Epiukuros tankar ligger till grund för hedonismens lust-olust-
princip. Principen är en av de äldsta beskrivningarna om motivationens innebörd och 
ligger till grund för andra typer av motivationsteorier. I den hedonistiska 
motivationsteorin utmärks två olika mål, något ska uppnås eller något ska undvikas 
(Stensmo 2008). 

Interaktiv	  motivation	  

Stensmo (2008) menar att interaktiv motivation utformas genom interaktion mellan 
en person och en situation. Kurt Lewin som var psykolog inom socialpsykologin 
ansåg att människans vägval av olika mål beror på människans tidigare erfarenheter i 
livet. Kurt Lewin menade att både positiva och negativa erfarenheter påverkar 
människans vägval. Lewins medarbetare Friedrich Hoppe har formulerat formeln 
nedan för att förklara interaktiv motivation.  
 

	   	  
	  

”M står för motivation, F är förväntan om framgång respektive, möjligheterna att misslyckas och V är värdet att ha 
framgång: att nå ett mål” (Stensmo 2008, s. 120). 

 
Stensmo (2008) menar att formeln ovan kan beskriva människans strävan att uppnå 
ett uppsatt mål. Målets resultat utgår ifrån vad människan förväntar sig och vad det 
har för värde för människan. Förväntan om att lyckas bottnar i människans tidigare 
erfarenheter och av framgång eller icke framgång av att nå det uppsatta målet. Värdet 
av framgång till att uppnå målet är avgörande om människan lyckas eller inte. Värdet 
av framgång är också beroende på vad människan anser vara betydelsefullt. Vidare 
skriver Stensmo (2008) att lärarens förväntningar på sina elever påverkar elevernas 
resultat. Psykologerna Robert Rosenthal och Elizabeth Jacobson forskade på 1960-
talet om förväntningarnas betydelse för motivation. Psykologerna kom fram till om 

M	   F	   V	  
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lärarna hade höga förväntningar på elevers resultat resulterade det i bättre 
elevprestationer. Till skillnad mot lärare med låga förväntningar som fick 
lågpresterande elever skriver Stensmo (2008). 

Motivation	  som	  berör	  människans	  inre	  

Stensmo (2008) och Lundgren & Lökholm (2006) anser att inre motivation berör 
människors inre känslor. Författarna menar att de inre känslorna ska bli 
tillfredsställda och vi människor gör det vi tycker om att göra. Stensmo (2008) 
skriver om Abraham H. Maslows motivationsteori. Teorin beskriver två olika 
mänskliga behov och de två behoven är bristbehov och utvecklingsbehov. Maslow 
menar att människan måste uppfylla vissa behov som exempelvis mat och vatten för 
sin överlevnad och hälsa. I brist på de nödvändiga behoven skapas ett bristbehov hos 
människan och då kan inte människan heller motiveras till att göra annat, då all kraft 
går till att överleva. Med utvecklingsbehov menar Maslow att när människan har fått 
bristbehovet uppfyllt så har människan möjlighet att uppfylla sitt behov när det gäller 
att utvecklas vidare i sin personliga utveckling. 
 
Susan Harter (Harter omnämnd i Lillemyr, 2002) har utvecklat en teori som hon 
kallar för kompensationmotivation. Teorin förklarar individens inre motivation och 
uppfattning av sig själv. Harters teori förklarar motivation på följande sätt: på vilket 
sätt barnet utvecklas och känner att de klarar av situationer som de möter i sin 
omgivande miljö. Kompensationsteorin förklarar även det sociala samspelets 
betydelse för barnet. Harter menar om lärare är medvetna om vilka delar som är 
viktiga för barnet, underlättar det för läraren att stötta barnet i sin utveckling. I 
Harters kompensationsteori beskrivs att barnet utvecklar sin känsla att bli kompetent 
utifrån både positiva och negativa erfarenheter. Lillemyr (2002) menar att barnet 
utvecklas även genom uppgifter som är passande och tillräckligt stimulerande. När 
ett barn klarar av uppgifter medför det att barnet känner att den har lyckats och 
känner sig kompetent. När barnet känner sig kompetent medför det att barnet får en 
inre kontroll och ett inre välbefinnande. 
 
Harters tre huvudpunkter punkter enligt Lillemyr (2002) vad gäller den inre 
motivationen är:  
 

• ”att barn föredrar utmaningar framför lätta uppgifter” 
• ”att barn av egen kraft är nyfikna/intresserade av nya saker-inte för   

att de känner att de bör vara det” 
• ”att barn tycker om att klara av något på egen hand (bemästra) heller 

än att få hjälp av andra” (Lillemyr, 2002:182). 

Edward Deci och Michael Ryan (Deci & Ryan nämnda i Lillemyr, 2002) har utvecklat 
en teori om inre motivation . Deci och Ryan som är proffessorer i psykologi menar 
om lärandet ska bli stimulerat på bästa sätt ska det egna valet, känslan av att vara 
kompetent och känslan av att känna sig inkluderad tillgodoses. När eleven får 
utmaningar och stöd av personer i sin omgivning stärks elevens inre motivation och 
utvecklas vidare. För att eleven ska få en stärkt inre motivation behövs olika behov 
tillfredställas. Eleven får känna sig kompetent, känna att den får bestämma själv och 
att eleven känner känslan av tillhörighet i sociala och kulturella sammanhang. 
 
Deci och Ryan har utformat tre huvudprinciper som har betydelse för att barns inre 
motivation ska bli stimulerad. Första principen innebär att barnet ska få stöd till att 
bli självständig och få stöd vid val av aktiviteter. Men även minimera kraven på att 
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något ska genomföras på ett visst sätt och visa att man tror på att barnet kan lyckas. 
Andra principen innebär att läraren ska synliggöra målen och följder av olika 
händelser. Läraren ska stötta barnet genom att ge respons så barnet får en känsla av 
självkontroll. Läraren ska även se till att barnet får överblick över hur uppgifterna ska 
genomföras. Tredje principen innebär att de personer som finns i barnets omgivning 
bekräftar vad barnet åstadkommer. Genom det visar de viktiga personerna sitt 
engagemang till barnet, vilket medför att barnet blir bekräftat och får en känsla av 
tillhörighet skriver Lillemyr (2002). 

Yttre	  motivation	  

Lundgren & Lökholm (2006) skriver att yttre motivation kan förklaras med yttre 
faktorers inverkan på det som sker inom oss. Exempel på yttre faktorer och yttre 
tryck kan vara påverkan, olika råd från medmänniskor, uppmaningar och skrämsel. 
Betyg i skolan är ett exempel på yttre tryck som elever kan känna av. Människors 
handlingar går många gånger ut på att uppnå belöning och undgå negativa följder av 
sitt handlande. 

Belöning	  

Stensmo (2008) beskriver att med hjälp av belöningar kan man påverka ett beteende 
hos människor. Lepper (Lepper omnämnd i Lillemyr, 2002) som är proffesor i 
psykologi har gjort en undersökning om förskolebarns motivation. I Leppers 
undersökning framkom det hur belöningar kan inverka på barn och elevers 
motivation. Lepper påpekar att den yttre belöningen kan påverka elever på olika sätt 
beroende på vilken sorts belöning och vilken situation eleverna befinner sig i. 
Samverkan mellan elever och vuxna kan också påverka. Lepper menar att de elever 
som redan har inre motivation kan mista den om man tillför för mycket yttre 
belöning. Även Gärdenfors (2010) menar att yttre motivation bör användas med 
eftertanke då den kan påverka den inre motivationen på ett sådant sätt att den inre 
motivationen kan minska. 
 
Deci, Schwartz, Sheinman och Ryan beskriver hur lärares förhållningssätt påverkar 
den inre motivationen vid yttre belöning. Lärare som litar på att eleverna är 
kompetenta och klarar uppgifter med lite stöttning medför att elevens inre 
motivation inte minskar vid yttre belöning. Lärare som är kontrollbenägna och 
använder sig av straffåtgärder för att eleverna ska genomföra uppgifter riskerar att få 
elever med minskad inre motivation vid yttre belöning (Lillemyr, 2002). 
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Förutsättningar	  för	  elevers	  motivation	  i	  skolan	  
Under följande rubrik har vi beskrivit vad vissa författare skriver om motivation. 
Författarna är bland annat lärare, forskare, docent och professorer inom pedagogik. 
Vi har även skrivit om vad viss tidigare forskning anser vara motiverande för elever i 
skolan. I litteraturdelen har vi nämnt det vi ansåg ha relevans till vårt syfte med 
undersökningen. 

Skolmiljön	  

Beroende på vilket sätt skolbyggnaden och skolgården är utformad påverkar elevers 
välbefinnande skriver Björklid (2005). Författaren anser att skolans lokaler inte är 
anpassade efter de arbetssätt som finns i dagens skola. Hon nämner att många skolor 
är utformade för att passa undervisningen från de tidigare läroplanerna vilket 
innebär att skolorna på flera ställen i Sverige bedriver sin undervisning i lokaler som 
inte är anpassade utifrån den aktuella läroplanen. Vidare skriver författaren att 
klimatet och materialet inne i skolan påverkar elevers och lärares fysiska hälsa. 
Exempel på det som kan påverka den psykiska hälsan är skolans klassrum och 
stämningen som finns i rummet. Fysiska miljöer signalerar olika budskap, 
exempelvis om man är välkommen eller inte i en miljö. På grund av det bör rummen 
vara utformade på ett sådant sätt att eleverna känner sig välkomna. Ytterligare sätt 
för att elever ska känna sig välkomna och känna gemenskap i klassen är att de får 
vara med och skapa den fysiska miljön. Alster som skapas av eleverna får finnas kvar 
och inte plockas undan på en gång i klassrummet menar Björklid (2005). I Lgr11 står 
det att: ”Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger 
trygghet och vilja och lust att lära” (Lgr 11, s.10). 
 
Stensmo (2008) skriver att alla människor är i behov av att känna trygghet. För att 
alla elever ska känna trygghet i skolan bör klassrumsmiljön vara strukturerad och 
förutsägbar. Författaren menar att förutsättningen för ett gott lärande är att eleven 
måste känna sig trygg i klassrummet och i skolan. När elever känner sig trygga i 
klassrummet kommer eleverna att våga utmana sig själva i sitt lärande utan att deras 
självkänsla påverkas negativt. I skolverkets rapport (2001-2002) har det framkommit 
att arbetsron i klassrummet har betydande roll för elevers lust till att lära. 
 
Även Kullberg (2004) skriver om skolmiljön och om lärares förhållningssätt till 
eleverna. Om elever upplever miljön som negativ skapar det ingen lust till att lära. 
Detsamma gäller om elever upplever något negativt innan skoldagen, exempelvis 
bråk hemma innan skoldagen. Då kommer eleven inte ha samma förutsättning till att 
delta i undervisningen eftersom eleven kommer att tänka på det som har hänt 
tidigare. Undervisningen bör omfattas av positiva möjligheter för både lärare och 
elever eftersom det är av stor vikt. Om elever jämt upplever negativa händelser 
resulterar det i att eleverna inte har någon kraft kvar åt att följa med i 
undervisningen. Kullberg (2004) menar att det är av stort värde för elevers 
utveckling om lärare ser möjligheter, har ett positivt synsätt och har tilltro till sina 
elever. 

Relationen	  mellan	  lärare	  och	  elev	  

Jenner (2004), Kullberg (2004) och författarna i skolverkets rapport (2011-2002) 
anser att relationen mellan lärare och elever har stor betydelse för elevers motivation. 
Kullberg (2004) menar att lärares förhållningssätt gentemot elever avgör hur 
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eleverna deltar i undervisningen. Jenner (2004) menar däremot att beroende på 
vilket sätt läraren bemöter och tolkar elevers beetende har det betydelse för 
kommande samarbete mellan lärare och elever. För att elever ska bli motiverade 
krävs det att lärare har positiv syn på sina elever och att det är lärarnas ansvar att det 
blir en god och givande relation. I skolverkets rapport (2001-2002) betonas även 
relationens betydande roll mellan lärare och elever men också elever emellan. Utan 
en god relation kan man inte skapa trygghet, arbetsro och en trevlig miljö i 
klassrummet. I rapporten står det också skrivet om lärarens positiva bemötande 
gentemot elever och dess betydelse för elevers egna tro på sig själv. 
 
Stensmo (2008) nämner vikten av lärarens postitiva inställning och förhållningssätt 
att det har positiv betydelse för elevernas självförtroende. Författaren menar att 
relationen mellan lärare och elever ska vara väl fungerande för att eleverna ska kunna 
bli stimulerade i undervisningen. Ytterliggare en faktor som har betydelse för att 
eleverna ska ta del av undervisningen är att lärarna ska utgå ifrån elevernas intressen 
i undervisningen. På grund av elevers olika behov, intressen och förmågor skriver 
Stensmo (2008) att läraren ska ha i åtanke att undervisningen ska utformas på bästa 
sätt. Författaren menar att undervisningen ska utgå ifrån elevers olika behov och 
förmågor för att kunskapsutvecklingen ska bli så fördelaktigt som möjligt. 

Att	  ge	  feedback	  till	  elever	  

Stensmo (2008) hävdar att lärare ska ge konternuerlig feeback till elever för att skapa 
stimulerande undervisning. Läraren kan ge feedback på olika sätt till elever 
exempelvis att läraren och eleven tillsammans går igenom elevens arbete som är 
kopplat till mål som ska uppfyllas. Ett annat exempel är att läraren och eleven 
tillsammans tittar på och jämför elevens tidigare arbete, för att eleven ska se sin egen 
utveckling. Jämförelsen ska enbart ske mellan elevens egna arbete och inte jämföras 
med någon annan elev. Även i Skolverkets rapport (2001-2002) nämns att elever ska 
jämföra sitt eget lärande med sig själv och inte med andra elevers prestationer. Giota 
(2002) skriver också om vikten av att ge feedback till elever för att det påverkar 
elevers motivation i skolan. Genom att elever får feedback från läraren bidrar det till 
att eleven får bekräftelse i sin kunskapsutveckling. I skolverkets rapport (2001-2002) 
framkommer det att lärares feedback till elever medför en ökad lust till ett aktivt 
deltagande i undervisningen. 
 
Stensmo (2008) menar att när läraren ger feedback är det viktigt att läraren ger 
konstruktiv kritik på elevens arbete och inte på eleven i sig. Författaren menar att om 
det finns en positiv anda i klassrummet bidrar det till att elever enklare kan bemöta 
konstruktiv kritik av läraren vid bedömning av skolarbetet. När elever arbetar 
tillsammans i grupp och när grupparbeten fungerar bra medför det att elever känner 
att de har lyckats och dessutom att sammanhållningen gynnas elever emellan. 
 
Giota (2002) anser att om lärare möter elever utifrån deras egna förutsättningar kan 
det medföra att läraren upptäcker elevers olika kompetensnivåer där elevens starka 
sidor kan kompensera elevens mindre starka. Jenner (2004) menar att när elever 
stöter på svårigheter i skolan är det inte eleven i sig som är problemet och behöver 
åtgärdas. Det som ska åtgärdas är själva problemet som finns kring eleven. Lärare 
måste kunna möta sina elever där de befinner sig i sin livssituation för att förstå och 
hjälpa sina elever. Giota (2002) skriver att forskningen rörande elevers 
skolmotivation har visat vikten av att möta elever där de befinner sig i sin 
livssituation för att kunna nå elever på ett djupare plan. 
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Olika	  lärstilar	  som	  förutsättning	  för	  motivation	  

I läroplanen Lgr 11 står det att: 
Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 

vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla (s.8). 
Gärdensfors (2010) menar att läraren bör ha kännedom om elevers olika sätt att lära 
sig för att undervisningen ska vara motiverande för elever. Genom att ha kännedom 
om elevers olika lärstilar och deras intressen kan läraren skapa och anpassa 
undervisningen efter elevers kunskapsnivå. Författaren skriver att människor lär sig 
på olika sätt och har olika lärstilar. Undervisningen bör tillgodose de olika lärstilarna 
och varieras då alla lär sig på individuellt sätt. I skolverkets rapport (2001-2002) står 
det skrivet att undervisningen bör vara varierad och flexibel för att undervisningen 
inte ska bli enformig vilket medför till ökad lust hos eleverna att delta i 
undervisningen. I rapporten nämns det även att skolan ska ta hänsyn till olika 
lärstilar eftersom elever lär sig på olika sätt. 
 
Stensmo (2008) skriver om metalärandet som handlar om vad människor tänker om 
sitt eget lärande. Enligt författaren har metalärandet och metakognition samma 
betydelse. Metalärandet innehåller två sätt att se på lärandet skriver Stensmo (2008). 
Första sättet innebär vad och hur man ska göra för att lära sig. Andra sättet att se på 
metalärandet är hur man tar sig an och slutför en uppgift på samt på vilket sätt man 
går vidare. Med hjälp av metalärandet hjälper eleven sig själv i sitt lärande. Även 
Kullberg (2004) skriver om metakognition att om eleven är medveten om sitt eget 
lärande kan eleven själv finna brister av olika slag i sitt eget eller i andras 
formuleringar. 

Elevers	  medvetande	  om	  mål	  i	  undervisningen	  

I Lgr 11 står det att elever ska få vara delaktiga i utformningen av undervisningen: 
”läraren ska tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen” 
(s.15). Enligt Stensmo (2008) bör elever få ta del av målen med undervisningen och 
vara med vid själva utformningen av undervisningen.  Författaren menar att elevers 
intresse och ansträngning ökar om elever vet vilka mål som finns i undervisningen. 
Gärdenfors (2010) däremot skriver om lärares engagemang i undervisningen och att 
den påverkar elevers attityd till lärande. Om läraren är entusiastisk i sin lärarroll 
inspirerar det eleverna på ett positivt sätt i undervisningen. Om läraren däremot inte 
är entusiastisk bidrar det till att eleverna ser negativt på undervisningen. 
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Metod	  

Forskningsstrategi	  

Vi har valt kvalitativt arbetsätt i den empiriska delen av examensarbetet. Eftersom 
målsättningen är att undersöka hur lärare definierar begreppet motivation och vad 
lärarna anser vara motiverande för elever i undervisningen. I vår undersökning har vi 
valt att använda oss av djupintervjuer med lärare. Djupintervjuerna är en del av 
underlaget för undersökningen i arbetet. Stukát (2005) menar att med djupintervjuer 
försöker forskare skildra och förstå det som är det särskilda hos varje enskild 
informant. I vår undersökning har vi intervjuat lärare i grundskolans tidigare år för 
att ta del av deras syn och erfarenheter kring elevers motivation. Eftersom i 
kvalitativa metoder analyseras resultat utifrån det som framkommer i 
undersökningen. Forskaren ska inte dra allmänna slutsatser, förklara eller förutspå 
undersökningens resultat. Medan i kvantitativ analys letar man efter återkommande 
mönster som analyseras (Stukát 2005). 
 
Denscombe (2009) skriver att i kvalitativa analyser av data grundar sig på fyra 
grundregler. Första grundregeln är att dataanalysen och dess slutliga 
sammanställning från forskningen ska utgå från data. Andra grundregeln är att 
forskarens redogörelse av data ska utgå ifrån ett grundligt studium. Tredje 
grundregeln innebär att forskaren ska avstå från ogrundade fördomar i dataanalysen. 
Fjärde grundregeln innebär en upprepad process av dataanalysen. 
Sammanfattningsvis innebär det att dessa grundregler går från specifik data till 
generell teori. När vi utförde djupintervjuer med lärare som är undersökningens 
huvudsakliga fokus tog vi hänsyn till de fyra grundreglerna. Sedan har vi bearbetat 
den samlade informationen från de intervjuade lärarna på ett noggrant sätt genom 
att transkribera och analysera intervjuerna. Vi analyserade transkriptionerna på ett 
neutralt sätt genom att inte blanda in våra egna åsikter om begreppet motivation. Vi 
läste och analyserade transkriptionerna många gånger för att inte gå miste om viktiga 
detaljer från de intervjuade lärarna. 

Datainsamlingsmetod	  

När vi intervjuade lärarna utgick vi från frågeguiden där vi hade utformat 10 stycken 
frågor för att få svar på lärarnas syn på motivation. Alla lärare svarade på samma 
frågor utifrån vår frågeguide. Frågorna var utformade på ett öppet sätt så att lärarna 
kunde svara utifrån sina erfarenheter vilket gav oss nyanserade svar om motivation. 
Ett exempel på en fråga som vi ställde var: Hur gör du som lärare för att motivera 
dina elever? Tillvägagångssättet som vi använt oss av vid intervjuerna kallar Stukát 
(2005) för halvstrukturerat eller semistrukturerat intervju. 
 
Stukát (2005) menar, genom att använda sig av en frågeguide vid intervjuer kan den 
som intervjuar formulera frågorna på ett lättförståeligt sätt till informanten. 
Författaren menar att det finns möjlighet för den som intervjuar att ställa följdfrågor 
till den intervjuade för att försäkra sig om att få relevanta svar. Genom att ställa 
följdfrågor utnyttjas samspelet mellan den som intervjuar och informanten. 
 
Vi var måna om att intervjutillfällena skulle upplevas som ett samtal och inte som ett 
förhör. Vid intervjuer har det stor betydelse att visa respekt och ha en positiv 
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inställning gentemot informanten för att lätta upp stämmningen nämner Björndal 
(2005). Vid utformningen av intervjufrågorna utgick vi från vårt syfte och 
frågeställningarna för att få kännedom om lärarnas åsikter om elevers motivation. Vi 
valde att visa intervjufrågorna i förväg så att informanten kunde förbereda sig innan 
intervjutillfället. Denscombe (2009) menar att svarens kvalitet möjligtvis förbättras 
om informanten får förbereda sig genom att ta del av intervjufrågorna innan 
intervjutillfället. 
 
När intervjuerna genomfördes använde vi oss av ljudupptagning via våra 
mobiltelefoner. Denscombe (2009) menar genom att spela in intervjuer får man näst 
intill en komplett dokumentation av det som tas upp i intervjun. Innan varje 
intervjutillfälle kontrollerade vi vår utrustning noga för att undvika tekniska 
missöden. När intervjuerna var klara transkiberade vi intervjuerna vilket innebar att 
vi skrev ut allt som nämndes under intervjuerna. Tillsammans lyssnade vi på 
ljudupptagningarna från intervjuerna när vi transkiberade, precis som Denscombe 
(2009) skriver är det inte alltid lätt att höra vad som sägs i ljudupptagningar. Vi anser 
att det var bra att vi satt tillsammans när vi transkiberade för att tillsammans tyda 
när det var svårt att höra. Vi valde att skriva allt som nämndes på intervjuerna 
inklusive pauser och suckar. Björndal (2005) menar att genom transkribtion ges en 
god förutsättning för att sammanställa resultatet och saker man annars inte hade 
reflekterat över. 

Urval	  

De kriterier som vi hade i vårt urval av intervjupersoner var att de skulle ha 
lärarutbildning och arbeta eller ha erfarenhet av arbete med barn från årskurs 1-6. 
Ytterligare ett kriterium var att ha en spridning gällande lärarnas antal år i yrket för 
att se om lärarnas syn på elevers motivation skiljde sig åt. 
 
För att komma i kontakt med intervjupersoner kontaktade vi rektorer på olika skolor 
inom samma kommun. Resultatet av detta gav inget resultat och vi fick därmed inte 
kontakt med några lärare som kunde delta. För att komma vidare i sökningen av 
intervjupersoner till intervjuerna bestämde vi oss för att använda oss av strategiskt 
urval. Vid strategiskt urval menar Stukát (2005) att man väljer de som ska bli 
intervjuade efter karaktär som passar det som ska undersökas. Vi kontaktade lärare 
som vi tidigare hade kännedom om och tillfrågade dem. Vi fick på så sätt kontakt 
med åtta lärare som ville medverka i undersökningen. Samtliga lärare som vi har 
intervjuat uppfyllde vårt kriterium för undersökningen. 

Databearbetning	  och	  analysmetod	  

Efter att vi hade transkriberat alla genomförda intervjuer har vi tillsammans läst 
igenom transkriptionerna flera gånger. För att få en tydlig överblick över 
intervjuresultaten valde vi att färgkoda den väsentliga informationen efter arbetets 
syfte och frågeställningar. Vartefter vi läste transkriptionerna noterade vi likheter och 
skillnader som vi fann i materialet. Den färgkodade informationen delades in i fyra 
olika temarubriker: 
 

• Vad är motivation 
• Planering och genomförande av undervisning på ett motiverat sätt 
• Den kompetenta läraren som förutsättning för motivation 
• Skolmiljöns betydelse för elevers motivation 
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Vi valde att kategorisera informanternas svar i fyra temarubriker för att se det som 
informanterna hade gemensamt och se vad som skiljde dem åt. Stukát (2005) menar 
genom att gestalta resultatet från informanterna bör vi söka efter likheter och 
olikheter i informanternas svar. Sedan ska svaren sorteras utefter de områden som 
blir synliga. 
 
Vi valde att presentera de intervjuade lärarna med fingerade namn och vad de hade 
för lärarutbildning. Resultatet av databearbetningen presenterades genom att 
använda fyra olika temarubriker. Under varje rubrik har vi en sammanfattning som 
är kopplad till de frågeställningar som vi har använt oss av vid intervjuerna. Under 
varje temarubrik har vi sammanfattat och citerat något från informanterna. Vi valde 
att tematisera resultatet för att det ska bli intressantare och tydligare för läsaren vad 
som framkom under intervjuerna. 

Reliabilitet	  och	  validitet	  

Enligt Denscombe (2009) är det viktigt att fastställa realiteten i kvalitativ forskning. 
Med det menar författaren att forskaren ska påvisa att resultatet är tillförlitligt. På 
grund av det måste forskaren redovisa resultatet på något sätt och resultatet ska ha 
sin utgångspunkt i metoder och tillvägagångssätt som är grundade i god forskning. 
Stukàt (2005) skriver om de begrepp som används vid tillförlitlighet för 
undersökningens kvalitet i resultatet och dessa begrepp är reliabilitet och validitet. 
 
Reliabilitet innebär undersökningens tillförlitlighet och hur noggrant 
undersökningen har utförts skriver Stukát (2005). För att uppnå en så hög reliabilitet 
som möjligt i vår undersökning försökte vi vara transparanta vid intervjutillfällena 
för att inte påverka informanternas svar. Vi såg även till att vi fick sitta på en plats 
där yttre störningar kunde påverka så lite som möjligt. I flertalet av intervjuerna med 
lärare har vi båda studenter deltagit för att komplettera varandra, eftersom personer 
hör och tolkar på olika sätt. Stukát (2005) skriver att dagsformen kan påverka 
informanternas svar vid intervjuerna och eventuell feltolkning av frågor kan också 
påverka svaren. Dessa brister har vi haft i åtanke när vi har genomfört 
undersökningen. 
 
Validiteten handlar om arbetets trovärdighet enligt Stukàt (2005). Vidare menar 
författaren att forskare undersöker det som är relevant att ta reda på i 
undersökningen. Reliabiliteten måste finnas med som villkor för att uppnå en säker 
validitet. Hög reliabilitet är inte tillräcklig för att undersökningen ska få hög validitet. 
Validiteten blir låg om man inte undersöker det som man ska undersöka. Stukàt 
(2005) skriver om människors ärlighet och uppriktighet vid intervjuer. Vid intervjuer 
ska det beaktas att informanterna kan undvika att svara på ett helt uppriktigt sätt 
eftersom informanten kan vilja vara intervjuaren till lags. För att få så uppriktiga svar 
som möjligt ifrån informanterna försökte vi få en tillitsfull situation vid 
intervjutillfällena. 
 
Det är av stor betydelse att frågeställningarna i intervjuerna utgår från syftet med 
undersökningen och att frågeställnigarna ska hålla sig till området som undersöks 
(Stukát, 2005). I vår undersökning handlar det om att vi har utformat och ställt de 
rätta frågorna om motivation under intervjutillfällena. 
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Etiska	  ställningsantaganden	  

I våra intervjuer har vi förhållit oss till de fyra forskningsetiska principerna som 
vetenskapsrådet definierar om i God forskningssed (2011). Stukat (2005) skriver om 
de fyra etiska kraven: 
 

• Informationskravet innebär att de som deltar i undersökningen ska få 
vetskap om syftet med arbetet. Men även att de som deltar gör det 
frivilligt och att de kan avbryta deltagandet om de så vill.  
 

• Samtyckeskravet innebär att deltagarna ger sitt samtycke till att delta 
och de har rättighet att besluta om sitt deltagande i arbetet.  

 
• Konfidentialitetskravet innebär att vi som intervjuar deltagarna ska 

beakta deras anonymitet. Vi hanterar datainsamlingen på ett 
konfidentiellt sätt vilket innebär att det sker i förtroende.  

 
• Nyttjandekravet betyder att den information som vi får av deltagarna 

ska enbart användas till vårt examensarbete.  

 
För att uppfylla de fyra forskningsetiska principerna har vi informerat deltagarna och 
vi har mejlat över vårt missivbrev (bilaga 1) till dem. Vi har även tagit hänsyn till 
deltagarnas anonymitet genom att använda fingerade namn på de intervjuade. 
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Resultat	  
Vi har sammanställt resultatet från de intervjuade lärarna i följande avsnitt.  
Resultatet från intervjuerna med lärarna har vi delat in i fyra olika temarubriker för 
att på ett lätt överskådligt sätt presentera vad som framkommit från intervjuerna. 
Under temarubrikerna har vi sammanställt resultatet och citerat uttalande från 
lärarna för att tydliggöra lärarnas föreställningar. Temarubrikerna är relevanta till 
vårt syfte och frågeställningar och vi har valt följande temarubriker: 
 

• Vad är motivation 
• Planering av undervisning på ett motiverat sätt 
• Den kompetenta läraren som förutsättning för motivation 
• Skolmiljöns betydelse för elevers motivation 

Presentation	  av	  de	  intervjuade	  lärarna	  

Lärarna som vi har intervjuat väljer vi att presentera med fingerade namn: 
 
Alma: antal år i yrket: 10 år som fritidspedagog och 10 år som lärare i 
                  grundskolan. 
                  Utbildning: lärarutbildning årskurs 4-9 och fritidspedagogutbildning. 
 
Kim: antal år i yrket: 40 år som examinerad lärare i grundskolan årskurs 1-3. 
                  Utbildning: lärarutbildning årskurs 1-3. 
 
Pia: antal år i yrket: 27 år som examinerad lärare. 

Utbildning: lågstadielärarutbildning inriktning årskurs 1-2 läst till 
matematik, idrott, svenska2 årskurs 1-6.  

 
Helene: antal år i yrket: 5 år som examinerad lärare. 
                  Utbildning: lärarutbildning årskurs 1-6 med inriktning språk och 
                  språkutveckling. 
 
Siv: antal år i yrket: 7 år som examinerad lärare. 
                  Utbildning: lärarutbildning årskurs 1-6. 
 
Lotta: antal år i yrket: 3 år som examinerad lärare. 
                  Utbildning: lärarutbildning årskurs 1-6 med inriktning matematiskt 
                  tänkande. 
 
Julia: antal år i yrket: 13 år som examinerad lärare. 
                  Utbildning: Förskollärare och läst vidare inom matematik och svenska. 
 
Mimmi: antal år i yrket: 2 år som examinerad lärare. 
                  Utbildning: Lärarutbildning årskurs 7-9 och gymnasiet. 
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Lärares	  definitioner	  och	  uppfattningar	  om	  motivation	  

Vad	  är	  motivation	  

Inledningsvis bad vi lärarna associera till begreppet motivation genom att ställa 
frågan: Vad tänker du på när du hör begreppet motivation? Det som de intervjuade 
lärarna associerade till när det hörde begreppet motivation beskrev de på följande 
sätt: ”roligt”, ”individens lust”, ” viljan att göra något”, ”behöver ha en morot för att 
bli motiverad”, ” intressant för eleverna”, ” lustfylld undervisning”, ”egen drivkraft”, 
”att individen är intresserad”, ”nyfiken”, ”belöning”. 
 
Alma beskrev att hon tidigare ansåg att motivationen hos elever var en liten del i 
undervisningen. Hennes uppfattningar om motivationens betydelse har ändrats 
genom åren och att hon nu anser att motivation är allt. Läraren säger sedan på 
följande sätt:  
 

Är inte eleverna motiverade så händer det ingenting hos eleverna (Alma). 
 
Lotta beskrev motivation utifrån två olika perspektiv: 
 

Det finns olika typer av motivation en del elever har en egen drivkraft en inre, 
medans andra behöver ha en morot för att bli motiverade (Lotta). 

Planering	  av	  undervisning	  på	  ett	  motiverat	  sätt	  

Under denna rubrik har vi tematiserat svaren utifrån våra intervjufrågor som vi 
ställde när vi intervjuade lärarna. Två av intervjufrågorna som blev ställda var, 
 

• Hur gör du som lärare för att motivera dina elever? 
 

• Hur planerar du din undervisning så att den blir motiverande för 
eleverna? 

Frågorna ovan hör ihop eftersom båda frågorna berör undervisningens utformning 
och planering för att motivera elever i undervisningen.  
 
Vid frågan: Hur gör du som lärare för att motivera dina elever? Framkom det att 
flertalet av de intervjuade lärarna ansåg att eleverna ska få vara med och påverka 
undervisningens innehåll. Hälften av de intervjuade lärarna nämnde att eleverna ska 
få veta målet och syftet med undervisningen. Vidare nämnde alla de intervjuade 
lärarna också att undervisningen ska planeras efter elevernas kunskapsnivå och att 
undervisningen ska varieras med olika arbetssätt för att tillgodose alla elever. Två av 
de intervjuade lärarna nämnde att belöning kunde vara ett sätt för att motivera 
eleverna. Belöningen kunde vara exempelvis att eleverna fick en lektion eller stund 
där de själva får bestämma vad de vill göra. En av lärarna poängterade att belöningar 
ska användas med en viss försiktighet så det inte bara blir belöningssystem, utan att 
eleverna ska inse och förstå att vissa saker behöver man göra i skolan. 
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Helene menar för att kunna motivera sina elever tänker hon på att variera sin 
undervisning och hon uttrycker sig så här: 

 
för att det ska bli lustfyllt så måste man ha ganska stor variation i 
undervisningen då menar jag både på innehållet och arbetssättet eftersom alla 
är olika (Helene). 

 
Vid frågan Hur planerar du din undervisning så att den blir motiverande för 
eleverna? Svarade de intervjuade lärarna på skilda sätt. Vi har valt att sammanställa 
de intervjuade lärarnas svar eftersom de svarade inom fyra olika områden.  
 
Första området berörde lärarens förhållningssätt. Lärare ska vara lyhörda och ta 
tillvara elevers tidigare erfarenheter och kunskaper. Men även variera 
undervisningen med olika arbetssätt eftersom elever lär sig på olika sätt.  
 
Andra området som de intervjuade lärarna berördes var lustfyllt lärande. 
Undervisningen ska genomsyras av lustfyllt lärande och där syftet med 
undervisningen synliggörs för eleverna.  
 
Tredje området som lärarna berörde var med utgångspunkt från ett elevperspektiv. 
Lärarna utgick från eleverna och deras intressen, genom att planera undervisningen 
så att den passade och tilltalade alla elever. Läraren utgår ifrån vart eleverna befinner 
sig i sin kunskapsutveckling och utmanar eleverna ytterligare genom att ta reda på 
elevernas intressen.  
 
Fjärde området som lärarna berörde handlade om utformningen av undervisningen. 
Lärarna låter eleverna vara med och utforma undervisningen. Planeringen har sin 
utgångspunkt från de elever som lärarna har just nu.  
 
Alma uttryckte sig på det här viset vad gällde utformningen av undervisningen: 
 

Finns det ingen motivation så känns det som en platt undervisning, jag undervisar men 
de lär sig ingenting (Alma). 

Den kompetenta läraren som förutsättning för motivation 
Under denna rubrik har vi tematiserat utifrån vad de intervjuade lärarna svarade på 
intervjufrågan Är relationen viktigt mellan dig och dina elever vad gäller 
motivation? Alla de intervjuade lärarna svarade att relationen mellan elev och lärare 
är viktig. De intervjuade lärarna ansåg att relationen mellan dem och eleverna har 
stor betydelse för elevers motivation. Lärarna nämnde också att lärare ska vara 
lyhörda mot eleverna, visa ömsesidig respekt och att läraren tar sig tid att lyssna på 
sina elever. Här nedan har vi valt att citera två av de intervjuade lärarna eftersom 
citaten beskriver relationens betydelse för elevers motivation. 
 

Absolut med tanke på att om jag har en bra relation med mina elever anser jag att jag 
lättare kan motivera och stimulera deras lärande (Helene). 
 
Absolut relationen är viktig mellan mig och eleverna, jag som lärare måste peppa och 
pusha eleverna så at de kommer framåt. Förstå vad varje enskild person behöver hjälp 
med och vad varje elev blir motiverad av (Julia). 

 
I frågan Är relationen viktigt mellan dig och dina elever vad gäller motivation? Här 
poängterade två av de intervjuade lärarna vikten av att lärare lyssnar på sina elever 
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och att de skapar ett tillåtande klimat i klassrummet. Vidare menade lärarna genom 
att ge eleverna positiv respons ökar elevers motivation i undervisningen. 
 
Kim beskrev relationens betydelse för gott samarbete mellan sig och sina elever: 
 

… vi kan inte samarbeta om vi inte har en relation till varandra både jag och eleverna 
ska ha ömsesidig respekt. Viktigt att ha en sådan relation där eleverna känner att de 
kan säga även om det är fel (Kim). 

 
Pia nämner responsens betydelse för att öka elever motivation: 
 

… jag tänker att positiv respons ökar motivationen hos eleverna och att man måste ta 
sig tid att lyssna på eleverna för att kunna skapa en bra relation (Pia). 

 
Två av de intervjuade lärarna belyste att motivationen hos elever har förändrats över 
tid. Lärarna upplevde att det har blivit svårare att motivera eleverna i skolan idag 
jämfört med tidigare om åren. 
 

jag tror att man måste lägga mera krut på motivering idag därför att många barn idag 
är upptagna på sin fritid (Kim). 

Skolmiljöns betydelse för elevers motivation  
Alla av de intervjuade lärarna talade om att undervisningen ska vara lustfylld. Utifrån 
vad de intervjuade lärarna svarade har vi valt att tematisera vad de ansåg vara 
motiverande för eleverna i skolarbetet. För att undervisningen ska bli lustfylld 
nämner två av de intervjuade lärarna att det kan ske med hjälp av olika digitala 
verktyg. De hjälpmedel som de två intervjuade lärarna nämner och även använder sig 
av är olika digitala verktyg, exempelvis datorer och läsplattor. Ytterligare en av de 
intervjuade lärarna sa att genom tillgång till större klassrum skulle det kunna ha 
mera stimulerande skolarbete. Exempel på det skulle kunna vara målarhörna, 
datahörna eller hörna med kreativ matematik vilket skulle motivera mera enligt 
läraren. 
 
När vi under intervjuerna ställde frågan Är skolmiljön viktig för elevernas 
motivation? Svarade alla de intervjuade lärarna att skolmiljön har betydelse för 
elevers motivation och alla lärare nämnde den psykosociala miljöns betydelse. 
 
Pia och Julia uttryckte att klassrummets miljö har betydelse för elevers motivation: 
 

Ett lugnt och tillåtande klimat i klassrummet är viktigt för alla elever, att de inte ska 
vara oroliga i att säga fel och att andra skrattar åt dem (Pia). 

 
Finns arbetsro så underlättar det absolut för eleverna att orka med dagen (Julia). 

 
Sex av åtta intervjuade lärare svarade att den fysiska skolmiljön har betydelse vad 
gäller elevers motivation. Mimmi och Julia menade att skolmiljön har betydelse för 
elever och att lärarens förhållningssätt till skolmiljön påverkar elevers inställning: 
 

Skolmiljön både ute och inne om man har det fint både ute och inne, viktigt att lärare 
också visar på att miljön är viktig för detta smittar av sig till eleverna så att man hjälps 
åt att fortsätta att hålla det fint (Mimmi). 

 
Lokalmässigt att vi trivs i lokalerna att det är ordning och reda, fräscht och inte så där 
nedslitet och tråkigt (Julia). 
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Resultatanalys	  och	  diskussion	  

Metoddiskussion	  

Anledningen till att vi valde kvalitativ arbetsmetod i undersökningen var för vi ansåg 
att den metoden passade vårt syfte med arbetet. Vi valde att intervjua lärare och 
därigenom få en inblick om lärares uppfattning om begreppet motivation och hur de 
motiverar eleverna i undervisningen. Stukát (2005) menar att huvudsyftet med 
kvalitativa arbetssätt är att analysera resultatet och tolka svaren som framkommer i 
undersökningen. I kvalitativa arbetssätt ska forskare inte dra allmänna slutsatser, 
förklara eller förutspå undersökningens resultat. 
 
För att komma i kontakt med lärare som kunde delta i undersökningen kontaktades 
lärare som vi hade kännedom om sedan tidigare. När vi genomförde intervjuerna 
med lärarna spelade vi in intervjusamtalen för att sedan transkribera dem. Vid något 
tillfälle när vi intervjuade märktes det att informanten blev påverkad av inspelningen 
att vi spelade in intervjusamtalet. Inledningsvis upplevdes samtalen lite stela men 
vartefter intervjun fortlöpte kopplade informanten bort att vi spelade in intervjun. 
Innan vi genomförde intervjuerna visade vi frågeguiden för de lärare som skulle 
delta. Anledningen till att de intervjuade lärarna fick ta del av frågeguiden innan för 
att kunna förbereda sig inför intervjutillfället. Genom att de intervjuade lärarna fick 
ta del av frågeguiden innan och förbereda sig kan det ha medfört fylligare svar på 
våra intervjufrågor. 
 
Lärarna som medverkade vid intervjuerna fick ta del av vårt missivbrev och vi var 
noga med att informera om de fyra forskningsetiska principerna som 
vetenskapsrådet har tagit fram. Under intervjuerna har vi förhållit oss neutrala för att 
inte påverka de intervjuade med våra åsikter kring ämnet. Vi upplevde att lärarna 
förstod frågorna som vi ställde under intervjuerna. När vi sedan skulle ta fram 
resultatet på de genomförda intervjuerna upptäckte vi att vissa av de intervjuade 
lärarna hade kringgått vissa av de ställda intervjufrågorna. Men vi anser i alla fall att 
vi har fått fram tillräckligt med information från lärarna vid intervjutillfällena. 
Reflektion över hur vi kan göra till en annan gång är att vara mera uppmärksamma 
om informanterna kringgår frågan. Genom att vi ställer frågor som, har jag uppfattat 
dig rätt när du säger så här? 
 
En svaghet med undersökningens resultat kan vara att vi har fått tagit del av ett fåtal 
lärares uppfattningar och metoder i hur de gör för att motivera sina elever. Vilket 
innebär att vi har en begränsad information om hur lärare gör för att motivera sina 
elever. Men det har gett oss en liten inblick i hur några lärare tänker och gör när de 
motivera sina elever. Men den informationen som vi har fått tagit del av, från de 
intevjuade lärarna har gett oss en fingervisning i hur de tänker kring begreppet 
motivation och vad som är viktigt för att kunna motivera eleverna. 

Resultatanalys	  

I följande analysdel har vi först analyserat vilka typer av definitioner av motivation 
som lärarnas svar återspeglar. För att sedan analysera hur lärarna beskrev hur de 
planerade undervisningen så att elever känner sig motiverade. Vidare har vi 
analyserat lärares uppfattningar om relationen mellan dem och eleverna. För att 
avslutningsvis analysera vad lärarna anser vara skolmiljöns betydelse för elevers 
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motivation. När vi har analyserat resultatet har vi jämfört informanternas svar med 
stöd av litteraturdelen kring begreppet motivation. 

Lärarnas	  begreppsdefinition	  om	  motivation	  

De intervjuade lärarna definierade begreppet motivation på olika sätt. Flera av de 
intervjuade lärarna associerade till ord som beskriver en känsla när de hörde 
begreppet motivation. De intervjuade lärarna nämnde orden, lust, viljan, lustfylldhet 
och roligt. En sådan typ av definition av motivation som flera av de intervjuade 
lärarna associerade till påminde i hög grad om den hedonistiska 
motivationsförklaringen som Stensmo (2008) beskriver. Författaren skriver att den 
hedonistiska lust - olust - principen är en av de äldsta beskrivningarna om vad 
motivation innebär. Den hedonistiska lust - olust - principen beskriver hur 
människor vill uppnå lust eller undvika sådant som upplevs olustigt. Olika teorier 
beskriver hur motivation uppstår och hur det bidrar till att människor blir och känner 
sig motiverade. 
 
Några av de intervjuade lärarna beskrev motivation utifrån individens lust, vilja att 
göra något och egen drivkraft. Några av de intervjuade lärarna beskriver motivation 
på ett liknande sätt som Stensmo (2008) och Lundgren & Lökholm (2006) beskriver 
motivation. Författarna anser att människor vill tillgodose sina inre känslor och göra 
sådant som känns bra för oss. Författarna menar att de inre känslorna är kopplade 
till den inre motivationen. Även Lillemyr (2002) skriver att barn är nyfikna och 
intresserade utifrån den egna drivkraften. 

Hur	  lärarna	  planerar	  undervisningen	  på	  ett	  motiverat	  sätt	  

Hur de intervjuade lärarna planerade att genomföra undervisningen på ett motiverat 
sätt varierade. Hälften av de intervjuade lärarna ansåg att eleverna bör få veta mål 
och syfte med undervisningen. Likheter i vad de intervjuade lärarna nämner och vad 
Stensmo (2008) anser är att elever bör få ta del av mål och vara med och påverka 
utformningen av undervisningens innehåll. Stensmo (2008) anser också att det 
bidrar till att eleverna känner sig delaktiga i undervisningen. 
 
De intervjuade lärarna ansåg även att det var viktigt att planera undervisningen 
utifrån den kunskapsnivå som eleverna befinner sig på. Lärarna betonade också att 
undervisningen ska varieras för att tillgodose elevers olika sätt att lära. Enligt 
Stensmo (2008) är planeringen en förutsättning för god undervisning. Författaren 
betonar också vikten av att lärare planerar undervisningen utifrån elevers olika behov 
och förmågor för genom det tillgodose elevers kunskapsutveckling. Även Gärdenfors 
(2010) betonar vikten av att undervisningen bör varieras då vi människor lär oss på 
olika sätt. 
 
De intervjuade lärarna nämnde att när de planerar sin undervisning för att den ska 
bli motiverande för eleverna utgår de från elevernas olika förutsättningar. De 
intervjuade lärarna utgår från elevernas kunskaper, intressen, tidigare erfarenheter 
och att det ska passa alla elever i undervisningen. Både Stensmo (2008) och Giota 
(2002) framhåller vikten av att lärare ska utgå ifrån elevernas olika förutsättningar. 
Stensmo (2008) framhåller även att lärare ska utgå från elevers har olika behov, 
intressen och förmågor. Giota (2002) framhåller att när lärare utgår från elevers 
olika förutsättningar kan läraren upptäcka elevers olika kunskapskompetenser. 
Några av de intervjuade lärarna nämnde även att de låter eleverna få vara med och 
påverka utformningen och innehållet av undervisningen. Stensmo (2008) nämner 
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också att om elever får vara med vid planeringen av undervisningen bidrar till att öka 
elever intresse och ansträngning i skolarbetet. 
 
Några av de intervjuade lärarna nämnde att de använder sig av belöningar för att 
motivera eleverna vid vissa tillfällen. Belöningen kunde exempelvis bestå av att elever 
fick välja fri aktivitet under en lektion. Enligt Stensmo (2008) kan belöningar 
påverka individens beteende. Även Lillemyr (2002) skriver att yttre belöningar kan 
påverka elever motivation på olika sätt. 

Relationen	  mellan	  lärare	  och	  elever	  

Alla de intervjuade lärarna var eniga att relationen är viktig mellan dem och eleverna. 
Relationen är betydelsefull för att de intervjuade lärarna ska kunna motivera sina 
elever i undervisningen. De intervjuade lärarnas uppfattningar om relationens 
betydelse överensstämmer med vad Jenner (2004), Kullberg (2004) och Stensmo 
(2008) anser. Författarna är samstämmiga om att relationen mellan lärare och elever 
har en betydande roll för elevers motivation. Stensmo (2008) menar för att elever ska 
bli stimulerade i sin kunskapsutveckling krävs det en väl fungerande relation mellan 
lärare och elever. Kullberg (2004) betonar att det beror på lärarnas förhållningssätt 
vad eleverna kommer ha för inställning till deltagande i undervisningen. En av de 
intervjuade lärarna menade att det inte går att samarbeta utan en fungerande 
relation. 
 
En av de intervjuade lärarna betonade att positiv respons ökar motivationen hos 
elever. Regelbunden feedback till elever är något som Stensmo (2008) förespråkar. 
Även Giota (2002) beskriver vikten av att ge eleverna feedback eftersom det ökar 
motivationen hos eleverna på ett positivt sätt. Genom att lärare ger feedback får 
eleverna också en bekräftelse sin kunskapsutveckling. Stensmo (2008) nämner även 
att lärare kan ge eleverna feedback på olika sätt. Exempel som författaren skriver är 
att läraren kan tillsammans med eleven titta på elevens skolarbete som kopplas till de 
mål som ska uppfyllas. Vidare menar Stensmo (2008) att om det finns positiv anda i 
klassrummet kan eleverna lättare ta emot konstruktiv kritik från läraren. Kullberg 
(2004) beskriver lärares förhållningsätt gentemot elever och om lärare tänker 
positivt om sina elever har det stor betydelse för elevers kunskapsutveckling. 
 
Två av de intervjuade lärarna som har arbetat länge i skolan upplevde att 
motivationen hos eleverna har förändrats över tid. De två intervjuade lärarna 
upplever att det har blivit svårare att motivera skolelever idag jämfört med elever 
tidigare om åren. De två lärarna anser att de behöver anstränga sig mera idag för att 
motivera skoleleverna. Anledning till att elever inte är lika motiverade i skolan idag, 
tror de intervjuade lärarna beror på att eleverna är mera upptagna på sin fritid och 
att vissa elever har långa dagar på fritids. 

Vad	  lärarna	  anser	  vara	  motiverande	  för	  eleverna	  i	  skolarbetet	  

Alla lärare som blev intervjuade nämnde att undervisningen ska genomsyras av 
lustfylldhet för att elever ska bli motiverade i skolarbetet. För att öka elevers lust och 
motivation i att delta i undervisningen nämnde några intervjuade lärare att de 
använde sig av olika digitala verktyg. Eftersom elever lär sig på olika sätt menar 
Gärdenfors (2010) att lärare ska ta hänsyn till elevers olika lärstilar. I skolverkets 
rapport (2001-2002) betonas att lärare i skolan bör variera undervisningens innehåll, 
arbetsform och läromedel, för att tillgodose elevers olika lärstilar. 
 



	   23	  

	  

Alla de intervjuade lärarna ansåg att skolmiljön har en betydande roll för elevers 
motivation. Några av de intervjuade lärarna nämnde exempelvis att det ska vara ett 
tillåtande klimat i klassrummet så att eleverna inte ska känna sig oroliga för att säga 
fel saker. Alla de intervjuade lärarna nämnde även att det ska finnas arbetsro i 
klassrummet för att elever ska orka med skolarbetet hela dagen. I skolverkets rapport 
(2001-2002) nämner författarna arbetsrons betydelse för elever lust till att delta i 
undervisningen. Stensmo (2008) skriver att när elever samarbetar i grupp så stärks 
elevernas sammanhållning vilket gynnar eleverna. Några av de intervjuade lärarna 
betonade att den fysiska skolmiljön har en inverkan på elevers motivation i skolan. 
De intervjuade lärarnas upplevelser om skolmiljön går i linje med det som Björklid 
(2005) anser om skolmiljöns betydelse. Vidare menar författaren att skolmiljön 
påverkar elevers trivsel i skolan och det har betydelse för att elever ska känna sig 
välkomna skolan. Björklid (2005) menar att det är av betydelse att elever tillåts vara 
med och utforma den fysiska skolmiljön. 

Sammanfattning	  av	  analysen	  

Vi har identifierat fyra genomgående teman i lärarnas reflektioner kring vad 
motivation är och vilken betydelse motivationen har för elever i undervisningen. I vår 
undersökning har de intervjuade lärarna definierat begreppet motivation genom att 
använda sig av olika känsloord. Exempel på ord som nämndes av de intervjuade 
lärarna var individens lust, roligt, nyfiken, intressant och viljan att göra något. 
Stensmo (2008) och Lundgren & Lökholm (2006) menar att den inre motivationen 
berör människors känsloliv och att vi människor gärna gör sådant som vi tycker om 
att göra. Utifrån vad Stensmo (2008), Lundgren & Lökholm (2006) och de 
intervjuade lärarna uttrycker tror vi att elevernas motivation är något som påverkar 
deras deltagande i undervisningen. 
 
Motivation kan också påverkas genom olika yttre faktorer som yttre tryck från 
omgivningen, råd från andra människor, uppmaningar och skrämsel skriver 
Lundgren & Lökholm (2006). Belöningar är ytterligare ett sätt att påverka 
motivationen hos elever skriver Stensmo (2008). Belöning var något som några av de 
intervjuade lärarna använde sig av för att motivera elever i skolarbetet och för att få 
igång de elever som behövde ”en morot” och för att komma vidare. Eleverna kunde 
även få någon form av belöning när de hade presterat något som var överenskommet 
i skolarbetet. Belöningar har både fördelar och nackdelar och därför bör man tänka 
igenom innan belöning ges eftersom den inre motivationen kan påverkas menar 
Gärdensfors (2010). Vi tolkar att motivation påverkas på olika sätt hos elever i skolan 
och där har läraren en viktig roll som motivatör. 
 
Mest framträdande i undersökningens resultat är relationens betydelse mellan lärare 
och elever, enligt lärarna själva. Alla de intervjuade lärarna betonade att relationen 
mellan lärare och elever är viktig för att de ska kunna motivera elever i 
undervisningen. För att elever ska känna sig och bli motiverade i skolan är det en 
förutsättning att relationen mellan lärare och elever är väl fungerande. I skolverkets 
rapport (2001-2002) framkommer det att relationen mellan lärare och elever har stor 
betydelse för att kunna skapa trygghet, arbetsro och trivsam klassrumsmiljö. 
Beroende på lärares förhållningsätt till elever ökar motivationen hos elever vilket 
gynnar deras kunskapsutveckling. Viktigt är att lärare tror och tänker positivt om 
sina elever och att lärare kontinuerligt ger positiv respons till elever. Stensmo (2008) 
hävdar att lärare ska ge kontinuerlig feedback till elever för att skapa bra 
förutsättningar till elevers kunskapsutveckling. 
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För att motivera eleverna i skolans undervisning planerar de intervjuade lärarna 
utifrån elever olika förutsättningar. Lärarna tar även hänsyn till elevers 
kunskapsnivå, intressen och tidigare erfarenheter för att undervisningen ska vara 
meningsfull och motiverande för elever. I planeringen ser lärarna till att elever får 
vara med och påverka undervisningens innehåll i den utsträckning det är möjligt. 
Lärarna synliggör syfte och mål med undervisningen för eleverna. Stensmo (2008) 
menar om elever får ta del av mål och syfte med undervisningen bidrar det till att 
elever blir motiverade i skolarbetet. Författaren anser även att elever ska få påverka 
undervisningens innehåll för det medför att elever känner sig delaktiga i skolarbetet. 
 
Alla intervjuade lärarna nämnde att de strävar efter att undervisningen ska kännas 
lustfylld för eleverna. Några lärare använder sig av digitala verktyg för att 
undervisningen ska bli motiverande för eleverna. Vi tror också att det gynnar elevers 
motivation då vi lever i en digitaliserad värld och bör följa med i den utveckling som 
råder. De intervjuade lärarna betonade också den fysiska och den psykosociala 
miljöns betydelse för elevers motivation. Lärarna ansåg i linje med skolverkets 
rapport (2001-2002) att ett tillåtande klimat och arbetsro i klassrummet gynnar 
elevers motivation. 

Diskussion	  

Vår slutsats med undersökningen är att relationen mellan lärare och elever har stor 
betydelse för elevers motivation i undervisningen enligt de intervjuade lärarna. För 
det är genom relationen som läraren har en god kännedom om elever och därigenom 
kan planera och utforma undervisningen på ett motiverat sätt. Om läraren känner till 
elevers kunskapnivå, intresse och de olika lärstilarna kan läraren planera 
undervisningen så att den motiverar elever.  
 
Skillanden mellan de intervjuade lärarnas svar var att lärarna som hade arbetat länge 
i skolan upplevde att eleverna idag var svårare att få motiverade jämfört med elever 
tidigare om åren. Vad det kan bero på är svårt att säga, med det skulle kunna bero på 
att elever idag har så mycket annat som tar deras uppmärkasmhet. Idag går mycket 
av elevers tid och kraft åt till annat. Exempelvis ägnar elever idag stor del av sin tid 
till fritidsintressen och andra aktiviteter istället för skolarbetet. Precis som 
Gärdenfors (2010) anser vi att undervisningen bör planeras och anpassas så att den 
känns intressant för elever. 
 
Alla de intervjuade lärarna planerar sin undervisning med hänsyn tagen till elevers 
tidigare erfarenheter och kunskaper. Genom att utgå från elevers tidigare 
erfarenheter och kunskaper formas undervisningen så att den passar de elever man 
har just nu. Stensmo (2008) och Giota (2002) anser också att undervisningen ska 
planeras utifrån elevers olika förutsättningar. Ytterligare en viktig del vid 
utformningen av undervisningen är att de intervjuade lärarna låter eleverna få vara 
med och påverka undervisningens innehåll och arbetsätt när de planerar. Vi tror att 
det är värdefullt för elever om de får vara med och påverka undervisningens innehåll. 
Genom att låta elever vara delaktiga tror vi att det medför att elever blir mera 
motiverade i undervisningen. Även Stensmo (2008) anser att elever ska få vara med 
och påverka undervisningen innehåll. 
 
Motivation hos elever är en viktig faktor för att gynna deras kunskapsutveckling. Med 
tanke på den rådande debatten om skolan och att elever idag har mycket som upptar 
deras uppmärksamhet anser vi att denna undersökning har en stor pedagogisk 
relevans. 
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Vi vill avsluta med ett citat som en av de intervjuade lärarna nämnde om motivation 
att ”motivation är en känlig liten blomma” (Alma). Citatet speglar motivationens 
skörhet och att det är något som behöver vårdas väl för att den ska komma till uttryck 
hos eleverna. 

Nya	  forskningsfrågor	  

Vi har reflekterat under arbetets gång över hur skolmiljön ska utformas så det gynnar 
elevers motivation i skolan. Som vi tidigare nämnt har skolmiljön en betydande roll 
för elevers motivation i skolan. Hur ska man utforma skolmiljön? Precis som Björklid 
(2005) nämner i sin rapport är vissa skolbyggnader inte är utformade efter dagens 
undervisning. En annan tanke som vuxit fram är att vi skulle vilja veta mer om vad 
elever anser vara motiverande i undervisningen och undersöka det utifrån ett 
elevperspektiv. 
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      Bilaga 1 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter som går Lärarprogrammet på Mälardalens Högskola. Vi går 
vår sista termin och ska skriva vårt examensarbete i pedagogik. Ämnet som vi har valt 
att skriva är om motivation och om lärares syn och erfarenheter kring detta. Syftet 
med examensarbetet är att undersöka på vilket sätt lärare gör för att motiverar sina 
elever. 
 
Vi skulle vilja intervjua dig som lärare eftersom du är ute i verksamheten och har 
kunskap om elevers lärande. Intervjufrågorna kommer att riktar in sig på hur du som 
lärare arbetar för att motivera dina elever. Intervjun kommer att ta ca 30-40min. Vår 
avsikt är att spela in intervjun, om det är möjligt. Vi hoppas att du har möjlighet att 
delta, det skulle vara värdefullt för vårt examensarbete. 
 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kommer vi att ta hänsyn vid intervjun. 
Självklart är intervjun frivillig och du kan avsluta denna när du vill. Deltagandet 
kommer att behandlas konfidentiellt. Resultatet från intervjun kommer vi att 
sammanställa i vårt examensarbete och sedan kommer arbetet att publiceras på 
DiVA. 
 
Vid ytterligare upplysningar eller frågor kontakta oss gärna. 
Hoppas att vi ses! 
 
Med vänliga hälsningar 
Anette Asplund xxxxxxxx@student.mdh.se 
Jenni Resmalm xxxxxxxx@student.mdh.se 
 
Handledare 
Jonas Nordmark xxxxxxxxxxxxxx@mdh.se 
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	   	   	   	   	   	   Bilaga	  2	  
Intervjufrågor 
 
1. Antal år som lärare? 
2. Vad har du för lärarutbildning? 
3. Vilken åldersgrupp arbetar du i? 
 
4. Vad tänker du på när du hör begreppet motivation? 
5. Hur gör du som lärare för att motivera dina elever? 
6. På vilket sätt hör undervisning och motivation ihop? 

- Hur planerar du din undervisning så att den blir motiverande för 
eleverna? 

7. Är relationen viktig mellan dig och dina elever vad gäller motivation? (På vilket 
sätt?) 
8. Har din syn på motivation förändrats övertid? 
9. Vad motiverar dig i ditt läraryrke? 
10. Är skolmiljön viktig för elevernas motivation? 


