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Undersökningen fokuserar på hur lärare påverkar elevers motivation. Vi har 
fördjupat oss i hur medvetna de intervjuade lärarna är när det gäller vikten av att 
motivera eleverna. Vi vill även ta reda på hur de intervjuade lärarna arbetar med att 
bygga upp motivation hos elever. Dessutom vill vi undersöka hur viktig roll lärare har 
när det gäller elevernas motivation.  
 
Undersökningen baseras på semistrukturerade intervjuer. Sex stycken 
yrkesverksamma lärare på tre olika skolor intervjuades till denna studie. 
Informanterna är lärare på högstadiet respektive gymnasiet på skolor som är belägna 
på en mellanstor ort i Sverige. 
 
Resultatet visar att informanterna är medvetna om hur viktig roll motivationen 
spelar för inlärning och utveckling hos elever. Våra slutsatser är att relationer, 
variation, inspiration och individualisering spelar en stor roll för att få elever 
motiverade. Alla informanter var eniga om att när undervisningen anpassas efter 
elevernas intressen och de tycker att det är roligt föds motivationen.   
 
 
 
 
_______________________________________________ 
Nyckelord: motivation, relation, inspiration, variation, kunskapsutveckling 
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Inledning 

PISA-resultaten tyder på en försämring i den svenska skolan. Professor Astrid 
Pettersson anser att detta kan räddas genom motiverade elever (Skolvärlden, 2013, 
12 december). Kan det vara så att bristen på motivation är anledningen till att vissa 
elever saknar kunskap i vissa ämnen. Kritiken mot skolan har under en lång tid varit 
hård på grund av kunskapsbrist hos vissa elever. Lärare möter dagligen elever som är 
omotiverade och inte anstränger sig i skolan. Vi har skrivit detta arbete för att 
uppmärksamma omgivningen om det viktiga i att elever är motiverade och lärarens 
betydande roll i detta motivationsarbete.  
 
Under vår tid som lärarstudenter har vi upplevt att eleverna är olika mycket 
motiverade. Olikheten ligger inte enbart mellan eleverna utan detta kan även skilja 
sig mellan ämnena. Vissa elever är mer motiverade i vissa ämnen än i andra. Kan 
detta bero på att lärarna är olika bra motivatörer eller finns det andra faktorer som 
kan spela in?  
 
Vi har valt att arbeta med motivation då vi anser att vissa elever i dagens skola är 
omotiverade. Vi vill ta reda på om det är som vi befarar eller hur situationen ser ut i 
skolan. Vi tror att lärare har en stor betydelse i elevernas motivation och att de kan 
påverka elevernas inställning till lärande. Motivation är ett stort ämne som vi nu 
måste bryta ned. Därför har vi valt att koncentrera oss på lärarens roll och hur denne 
kan arbeta för att bli en god motivatör. 
  



 6 

Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur lärare tänker kring motivation. 
Vi vill undersöka hur de intervjuade lärarna motiverar eleverna.  
 
 

Forskningsfrågor 

 Hur anser de intervjuade lärarna att de kan bygga upp motivation hos elever? 

 Hur viktig roll anser de intervjuade lärarna att de har när det gäller elevernas 
motivation?  
 

Nyckelord: motivation, relation, inspiration, variation, kunskapsutveckling 
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Begreppsdefinition 

Vi kommer i detta avsnitt skriva om begreppet motivation och vad som preciserar 
detta. Jenner (2004) anser att motivation är ett mångtydigt begrepp och att 
formulera en allomfattande definition är närmast omöjligt men det kan benämnas 
som: ”Ordet ”motivation” kan härledas ur latinets movere, som betyder att röra sig.” 
(Stensmo, 1997, s. 97).Stensmo (1997) menar att motivationsforskningens 
huvudfråga behandlar vad det är som sätter människan i rörelse. Motivation bidrar 
till att vårt beteende får energi och riktning. Enligt NE (2014) beskrivs motivation 
som en ”psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar 
beteendet mot olika mål.”  
 
Stensmo (1997) skriver att det finns tre typer av motivation, inre, yttre och interaktiv 
motivation. Inre motivation innebär att målen finns inom människan genom behov 
som ska tillfredsställas. Med yttre motivation menas att den omgivande miljön står 
för målen hos individen, dessa gäller belöning och bestraffning. Interaktiv motivation 
innebär att motivation är något som uppstår i ett samspel mellan en situation och en 
person (Stensmo, 1997). 
 
SAOL (2011) beskriver en motiverad elev som någon som har getts ett motiv eller ett 
intresse för något. Stensmo (1997) benämner lärare och ledare som arbetar för att 
sätta elever i rörelse mot bestämda mål motivatörer och han anser att en av lärarens 
viktiga roller är att vara en motivatör.  
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2.   Litteraturgenomgång  

I detta avsnitt kommer vi att beröra vad tidigare forskning och andra författare anser 
om motivation. Vi kommer att skriva om motivation ur ett allmänt perspektiv och 
även ur skolans perspektiv. 

Historisk bakgrund 

Skolans förändring 
Motivation har påverkats genom tiden och lärarrollen och dess innebörd har 
förändrats från en tid till en annan, skriver Carlgren (2005). Under 1990-talet 
genomgick skolsystemets organisation stora förändringar. Konsekvenserna var 
omfattande för lärarnas arbete och kunnande. Såväl skolans styrning som bidrag till 
friskolor och införandet av rätten att välja skola har genomgripande förändrat 
skolverksamheten. Tidigare styrdes skolans verksamhet och dess betingelser centralt. 
I det senare styrsystemet har den centrala nivån arbetat för verksamhetens utfall, så 
som att formulera mål och utvärdera resultat. Vad eleverna ska bli eller vad de ska 
lära sig formuleras på central nivå. Dock lägger sig staten inte i hur detta skall gå till. 
Skolsystemets aktörer, lärare, rektorer, föräldrar o.s.v. har givits nya uppgifter 
(Carlgren, 2005). 
 
Decentraliseringen har inneburit stora konsekvenser för skolan och dess lärare, 
skriver Carlgren (2005). Läraryrket har breddats och inbegriper idag inte enbart 
verkställande av läro- och kursplaner. Idag omfattas läraryrket dessutom av att 
utveckla de lokala läro- och kursplanerna. Lärarna har tillsammans med rektorer 
ansvar för hur skolan ska organiseras, rent praktiskt, så att dess uppdrag skall kunna 
verkliggöras. Följaktligen skall lärarna, utöver planeringen av den egna 
undervisningen, planera skolans verksamhet. Detta arbete kräver kunskap. Lärarna 
skall kunna tolka och utveckla läroplaner, förståelse i hur verksamheten kan 
organiseras och kunna välja, strukturera och skapa valmöjligheter för skolans elever. 
Lärarnas nya roll ställer ytterligare krav på lärarna och deras arbete. Lärarna skall 
utveckla skolans organisation och leda arbetet i skolan. De förväntas förändra 
utbildningens innehåll, arbetssätt och arbetsformer. Därtill skall lärarna utveckla ett 
språk och ett tänkande för att bidra till det lokala läroplansarbetet.  
 
Carlgren (2005) anser att decentraliseringen har inneburit att lärarna själva måste 
utgöra en professionell kunskapsbas. Tidigare kunde lärarna vända sig till en annan 
beslutsfattare eller expert vid svårigheter och dilemman för råd och facit. Idag måste 
lärarna förlita sig till sin egen kunnighet och duglighet och vara den som kan ge svar, 
eller utveckla detta tillsammans med andra.  
 

Från att ha varit ett yrke där man haft i uppdrag att utföra vissa uppgifter under givna 
betingelser och på ett visst sätt, har det alltmer fått karaktären av att utforma, pröva och 
förändra en verksamhet i syfte att förverkliga vissa syften (Carlgren, s. 262, 2005). 

 
Läraryrket kan ses ur flera perspektiv. Å ena sidan kan lärare uppfattas ha en 
kunskapssyn där lärarens arbete kan beskrivas i relation till intentioner och 
arbetssätt och arbetstänk som beskrivs som de rätta och de riktiga. Å andra sidan kan 
lärares arbete syfta till att hantera klassrummens verklighet och finna lösningar på 
svårigheter som uppkommer där (Carlgren, 2005).  
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Forskning av klassrummen har visat att lärarna ofrånkomligt behöver göra mer än att 
enbart vägleda och undervisa. Carlgren (2005) hävdar att lärarens roll innebär att se 
till de enskilda behoven och på samma gång ansvara för och leda klassens arbete, 
upprätta och bevara ordningen, kontrollera och inspektera arbetet och dessutom 
frambringa en intressant och spännande miljö.  
 
Skolans kunskapsuppdrag är i de nuvarande läroplanerna formulerade på ett sådant 
sätt att den traditionella klassrumsundervisningen är svår att genomföra. Detta är 
inte heller förenligt med dagens krav att fostra flexibla, självständiga och goda 
samhällsmedborgare. Idag involverar lärare elever i både planering och kontroll av 
arbetet som skall genomföras. Klassrumsundervisning minskar och eleverna arbetar 
mer och mer individuellt med ”eget arbete” av olika slag. Lärarna behöver inte längre 
ge drivkraft åt eleverna på samma sätt som tidigare utan varje elev är sin egen 
drivkraft och motor. Detta kräver att lärarna reflekterar över dels vad de vill 
åstadkomma och dels över den rådande situationen men också hur den skildra vad 
man vill åstadkomma. Detta nya arbetssätt har medfört att nya möjligheter, men 
också svårigheter. Det ställer högre krav på att lyckas få eleverna att anstränga sig 
och förstå uppgifterna och inte på ett slentrianmässigt sätt genomföra dem (Carlgren, 
2005).  

Motivation i allmänhet 
De flesta teorier om motivation har sina rötter i principen om hedonism. Hedonism 
är en teori som innebär att det mål människor har för sina handlingar är att uppnå 
lust eller lycka för sin egen del (NE, 2014). Denna tanke, om hedonism, uppkom 
redan av de gamla grekerna dock var det som mest framträdande som förklaring till 
mänskligt beteende bland 1700- och 1800-talets filosofer, bland annat Locke och 
Mill. Motivationsteorin började förflyttas från filosofi till de beteendevetenskapliga 
ämnena psykologi och pedagogik i början på 1900-talet (Jenner, 2004).  
 
Enligt Jenner (2004) började beteendevetarna, under 1900-talet, intressera sig för 
olika teorier om motivation. Den första av dessa teorier kretsade kring begreppet 
instinkt och drivkraft. Instinktteorin, som uppkom under början av 1900-talet inom 
psykologin, innebar att varje individ är utrustad med instinkter som ligger bakom allt 
beteende och dessa är en medfödd benägenhet att bete sig på ett visst sätt, dessa 
kunde ses som målsökande tendenser. Fram till 1920-talet var instinktteorin rådande 
med därefter började den kritiseras hårt och dess ställning förstördes och detta på 
grund av att listan över instinkter bara växte. Listan omfattade närmare 6000 
instinkter så småningom. Varje försök att finna en givande förklaring till motivation 
äventyrades av längden på listan. En del psykologer började även ifrågasätta tesen 
om att allt beteende är instinktivt, de ansåg att det mesta människor gör är på grund 
av inlärt beteende. Precis som Jenner (2004) skriver om instinkter menar även 
Wagner (2003) att människor i alla tider har drivits av olika motiv. Människan 
fokuserar på olika saker och strävar efter olika saker inom olika områden. Wagner 
(2003) menar att allt beteende är motiverat, med undantag för reflexer. Beteendet 
styrs av motivationen, dels stimuleras beteendet av motivationen och dels leder 
motivationen mot ett uppsatt mål.  
 
 
Den första sammanhängande framställningen av drivkraftsteorin uppkom i början av 
1940-talet av Clark Hull. Hull ansåg att man kan se styrkan i en organisms beteende 
genom en ekvation som löd: Ansträngning = Drivkraften x Vanan. Detta innebar att 
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ju starkare drivkraften och vanan är, desto större blir ansträngningen. Vanan handlar 
om styrkan av tidigare erfarenheter. Hull såg beteendet som en följd av tidigare 
erfarenheter men sedan ändrade han sig och såg även det som en förväntan riktad 
mot framtida mål (Jenner, 2004).  
 
Jenner (2004) skriver även om en tredje grupp av motivationsteorier, de kognitiva 
teorierna. Kognitionsteoretikerna har mest varit intresserade av att förklara 
mänskligt beteende och de psykologiska drivkrafterna.  Grundsatsen i den kognitiva 
motivationsteorin är att de viktigaste styrfaktorerna i mänskligt beteende är de 
tankar, förväntningar och aningar som individen har rörande framtida händelser. 
Beteendet ses som målorienterat och grundat på medvetna avsikter.  
 
Dessa tre teorier har, trots sina olikheter, en sak gemensamt. De har i någon grad 
gjort anspråk på att avslöja hela sanningen om motivation. Dock har svårigheten i att 
fånga in motivationens alla aspekter i en enda allomfattande teori har i efterhand 
blivit alltmer uppenbar. Dagens forskare har av den anledningen övergett drömmen 
om Teorin, för istället skaffa fördjupad kunskap och formulera teorier om 
avgränsande delar av problemområdet (Jenner, 2004).  
 
Under tidens gång har, som nämnt, olika teorier om motivation presenterats. Fram 
till 1970-talet ansåg man att människan var en varelse som hade behov av att agera 
för att hon ville prestera eller bli belönad. Enligt detta synsätt var det inre och yttre 
krafter som påverkade människans motivation. Under 1970-talet såg man på 
motivation ur ett annat synsätt. Människan beskrevs nu som en aktiv individ som 
styr sina handlingar för att nå de mål hon satt upp och också med förmågan att ta 
ansvar för sitt handlande. Dessa två grundläggande synsättlever fortfarande kvar 
(Brynolf, Carlström, Svensson & Wersäll, 2007).  
 

Motivation som tre faktorer 

Motivation består av tre samverkande faktorer. Den första handlar om motivation 
som en inre faktor. Det innebär att det är något som sätter igång beteendet eller 
handlandet. Den andra aspekten handlar om målsträvan hos individen, handlandet 
är riktat mot något. Det kan innebära yttre mål och belöningar i form av höga betyg, 
pengar eller andra människors uppskattning. Det kan även handla om inre mål vilka 
kan vara glädje, stolthet eller känsla av självförverkligande. Den sista aspekten är en 
växelverkan mellan personens drivkraft och målen som sammanhänger med 
personens självförtroende och om målen uppnås eller inte (Jenner, 2004). Även Olve 
och Samuelsson (2008) menar att människans motivation drivs av olika faktorer. 
Han menar att det är inre och yttre drivkrafter som påverkar människans motivation. 
Med inre faktorer menar han inre drivkrafter som påverkar och det kan vara 
spännande skoluppgifter. Yttre faktorer, menar Olve och Samuelsson (2008), handlar 
mer om belöning och straff.  

Motivationsprocessens påverkan av individ- och sociala faktorer 

Motivationsprocessen påverkas av en rad individfaktorer och sociala faktorer. Med 
individfaktorer menas personlighetsdrag och värderingar. Till de sociala faktorerna 
hör systemet av relationer och roller och andras förväntningar. Jenner (2004) 
nämner tre faktorer som präglar motivationsprocessen. Dessa tre faktorer är målet, 
uppnåendets värde och misslyckandets sannolikhet. Målet präglar 
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motivationsprocessen om det ligger innanför synraden och verkar möjligt att uppnå. 
Jenner (2004) anser att om målet är för långt borta så påverkas inte motivationen i 
termer av att eleven skulle känna mig misslyckad om hen inte uppnått det. Jenner 
(2004) anser att lärarens uppgift är att sätta realistiska mål för att motivation skall 
hållas vid liv. Läraren måste ge eleven den trygghet som behövs för att eleven skall 
våga vilja. 
 
Uppnåendets värde påverkar motivationsprocessen om målet är eftersträvansvärt. 
Med uppnåendets värde menas ett subjektivt mått och kan beskrivas som det som 
personen uppfattar som värdefullt och värt att uppnå. Målet bör vara 
eftersträvansvärt. Misslyckandets sannolikhet är individens bedömning av sina 
chanser att lyckas, det handlar om hur personen ser på sina möjligheter att lyckas 
(Jenner, 2004).       
 

Lärarens plats i elevens minnesgalleri 

Vi övergår nu till motivation i skolvärlden och hos eleverna. Lärare erövrar en stor 
plats i elevers minnesgalleri. De flesta minns läraren som man inte tyckte om lärarens 
som engagerade och läraren som var en förebild. Alla lärare har möjligheten att 
påverka elevers intressen, attityder och engagemang. Det är vanligt att elever ger 
läraren äran när de anser att ett ämne har utvecklat dem kunskapsmässigt. Eleven ser 
även läraren som förklaring om de inte utvecklades eller om ämnet var ointressant. 
På grund av detta går det att fastställa att läraren är en viktig faktor i alla delar (Kveli, 
1994).  
 
Lärare har även ett stort ansvar vad gäller elevernas personliga utveckling då de är en 
bidragande faktor till den. Läraren måste ha förståelse för elevernas bakgrund och 
förutsättningar och därför måste skolarbetet ta hänsyn till elevernas liv utanför 
skolan. Såväl personliga och familjemässiga förhållanden och dess påverkan på 
ungdomarnas livssituation måste hanteras. Läraren har en betydande roll i 
kunskapssamhället och då elever behöver en gedigen kunskapsbas krävs det att 
läraren står på en bra grund, såväl kunskapsmässigt som pedagogiskt. Detta för att 
motivera eleverna till skolarbete (Kveli, 1994). Ozturk-Akar (2012) menar, i sin 
artikel, att det har varit problematiskt att finna personer som är motiverade till 
läraryrket. Han anser att det är lika viktigt att ha motiverade lärare som att ha lärare i 
största allmänhet.    
 
Brynolf et al.(2007) definierar motivation som en individs ansträngning att nå ett 
mål. Detta genom hur hårt eleven anstränger sig och strävar efter att nå målet genom 
färdriktning, intensitet och envishet. Motivation har både en inre och en yttre 
drivkraft och dessa drivkrafter kan bidra till att ökad energi utlöses och finns till 
förfogande för våra prestationer. De anser att människan är motiverad när behov 
eller önskemål påverkar handlandet i viss riktning.  

Läraren som motivatör 

Enligt Stensmo (1997) är läraren motivatör för sina elever i klassrummet. Detta 
innebär att läraren skall optimera elevernas möjlighet till lärande, förmå eleverna att 
arbeta hårdare och/eller bete sig mer hälsosamt. Stensmo (1997) anser att läraren 
som motivatör bör, bland annat, stimulera engagemang och ansträngningar. När 
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skolpersonalen tar tillvara på elevernas intresse för något stimuleras deras 
engagemang och ansträngning.  
 
Stensmo (1997) anser att det är viktigt att skolpersonal är medveten om att alla elever 
är olika individer med olika intressen, behov och talanger. För att kunna tillvarata 
dessa egenskaper bör personalen i skolan vara uppmärksam och flexibel så att 
uppgifter som är förenliga med skolans mål intresserar eleverna till inlärning. 
Stensmo (1997) anser att läraren måste arbeta för att verksamheten i klassrummet 
skall kännetecknas av en väl avvägd balans mellan yttre och inre motivation. Lärare 
måste även anpassa undervisningen till elevernas behov och förutsättningar för att 
ett gott lärande skall komma till stånd.   
 
Motivation innefattar också det affektiva området vilket innebär känslor och 
värderingar. Erfarna lärare vet att känslor är betydelsefulla i lärprocessen, att glädje 
och lust underlättar och att uttråkning och olust försvårar lärande i klassrummet 
vilket även försämrar motivationen hos eleverna (Stensmo, 1997).  
 
Precis som Stensmo (1997) hävdar även Jenner (2004) att motivation är ett centralt 
begrepp i allt pedagogiskt arbete och att det får särskild tyngd i undervisning med 
elever i svårigheter. Jenner (2004) påstår att en grundläggande tes är att motivation 
är en fråga om bemötande och inte om en vilja som saknas. Han menar att 
motivation inte är en egenskap hos individen utan en följd av de erfarenheter man 
gjort och det bemötande man får. Det gäller att förstå vad som krävs av bemötandet 
för att motivation kan skapas och bevaras.  
 
Jenner (2004) skriver om motivationsarbete i skolan och hur viktigt det är. 
Motivationsarbete innebär att läraren har en positiv syn på sina elever och en öppen 
och uppmärksam inställning. Detta innebär att läraren bör kritiskt reflektera över sitt 
arbete, vad man gjort och inte gjort.  
 

Motiverade elever stärker omotiverade elever 

Lärare möter dagligen elever som är omotiverade och inte anstränger sig i skolan, 
skriver Glasser (1996). Kritik har länge riktats mot skolan för elevernas låga 
prestationer. Allt fler familjer väljer att lämna den kommunala skolan till förmån för 
privatskolor då deras förtroende för den kommunala skolan är lågt. Detta är ett sort 
problem för den statliga skolan. Att fler elever väljer privatskolor tär på 
utbildningssystemet. De kommunala skolorna mister elever som de inte har råd att 
mista, det vill säga de elever som är motiverade till skolarbete. Om 
utbildningsväsendet blir svagare förlorar vi alla, skriver Glasser (1996).  
 
Glasser (1996) menar att många intelligenta elever presterar dåligt. Han uppskattar 
att minst 50 % av åttondeklassarna med tillräckligt hög intelligens presterar sämre än 
vad de bör och många går inte ens ut skolan. Flertalet av dem lär sig inte 
färdigheterna på sjätteklassnivå och en stor del lär sig inte ens att läsa.  Vissa menar 
att åtgärden bör vara längre skoldagar, förlänga skolåret, mer läxor och svårare 
kurser. Vissa menar att detta skulle hjälpa en liten andel elever, men majoriteten 
skulle förmodligen prestera ännu sämre och tillslut ge upp.  
 
I dagsläget finns ett stort gap mellan motiverade och icke-motiverade elever. Detta 
kan i sin tur leda till segregation, skriver Glasser (1996). Det blir färre och färre 
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arbetstillfällen för de elever som inte tar tillvara på sin skoltid. I värsta fall vänder sig 
dessa ungdomar till brottslighet och droger eftersom de saknar utbildning och inte är 
nöjda med tillvaron. Lyckligtvis kan dessa ungdomar komma till insikt om att hårt 
arbete ofta genererar till framgång och kan på så sätt lära sig vad som krävs, antingen 
i eller utanför skolan.  
 
Lärare blir dystra och bedrövade över att eleverna inte är villiga att arbeta hårt och 
undervisas. Kritikerna ser gärna de skolor där eleverna aldrig slutför grundskolan 
eller gymnasieskolan och istället hoppar av. Där står många lärare maktlösa. 
Samtidigt vägrar kritikerna förstå att det finns skolor med elever som på ett mycket 
kvalificerande sätt fyller klassrummets stolar (Glasser, 1996).  

Tillfredställande undervisning ökar motivationen 

 
Om aldrig någonting utanför oss, inklusive skolan, kan tillgodose våra behov, vilket 
motivationsteorin hävdar, eftersom vi själva är de enda som kan åstadkomma detta, 
kan en god skola definieras som en plats där nästan alla elever anser att om de utför 
något arbete, kommer de också att tillfredsställa sina behov så pass mycket att det blir 
meningsfullt att fortsätta arbeta(Glasser, s.20. 1996). 

 
Glasser (1996) skriver också att vid omedelbar tillfredsställelse kan eleverna komma 
till insikt om att annat arbete, som inte ger omedelbar tillfredställning, kan belönas i 
slutändan. Det är nödvändigt, menar han, att undervisningen är tillfredsställande, för 
såväl lärare som elever, om resultaten skall stiga. Vi kommer aldrig få de resultat vi 
vill uppnå om vi tvingar eleverna och om vi håller fast vid vår traditionella 
klassrumsstruktur.  
 
Ingen lärare kan, oavsett skicklighet, lära och utbilda en elev som inte vill lära sig. I 
dagsläget finns det alltför många elever i skolan med en liten, eller i värsta fall, ingen 
önskan alls om att befinna sig i skolan. Skolans målsättning är att eleverna skall få 
tillräckligt mycket kunskap för att klara sin examen. I dagens samhälle är vi mer 
beroende av utbildning än tidigare. Dock finner många elever skolarbetet bristande 
och oviktigt och belöningen, slutbetygen, känns många gånger alldeles för avlägsen 
(Glasser, 1996).  
 
Människor behöver belöning för att motiveras. Detta gäller naturligtvis ungdomar 
också. De försöker alltid tillgodose det behov som för tillfället är minst tillgodosett. 
Skolan måste finna något som tillfredsställer elever och som kan tillgodose deras 
behov, då elever tillbringar mycket tid i skolan. Tvång kommer inte att motivera 
eleverna, skriver Glasser (1996).  
 
Glasser (1996) hävdar att det som pågår på insidan snarare än det som pågår på 
utsidan är orsaken till beteendet. Trots de bästa ansträngningar från lärarna väljer 
elever att inte arbeta på grund av att lektionerna inte är tillfredsställande nog för 
dem. Han menar att fler lärare borde kunna omstrukturera lektionerna så att fler 
elever bestämmer sig för att arbeta och tillfredsställs av det. Det som är det mest 
tillfredsställande och de som tillgodoser våra behov på bästa sätt är alltid det vi väljer 
att göra. 
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Effekten av positiva tankar 
Kullberg (2004) men att genom att tänka positivt och genom att ha ett positivt 
förhållningssätt kan lärande och utveckling ske på ett givande och förmånligt sätt. 
Även positiva bemötanden påverkar lärandet på ett utvecklande och gynnsamt sätt. 
Något som däremot inte är utvecklande är negativa förhållningssätt och en icke-
gynnsam miljö. Ett negativt bemötande leder inte till lärande och utveckling utan 
tvärtom till bristande förmåga och osäkerhet. Motsatsen, en omgivning präglad av 
optimism frambringar självförtroende och lust att lära. En positiv miljö som präglas 
av glädje och gemenskap är därför betydande för att lärande skall ske.  
 
En av de viktigaste byggstenarna för att lärande skall kunna ske är självtillit, respekt 
och tillit mellan lärare-elev och elev-elev. För detta krävs samverkan och interaktion 
mellan människor och samhälle.  En lärare som ser varje elev och som genuint vill att 
varje elev skall lyckas och som tror på varje elev är också en lärare som bidrar till 
elevers kunskapsutveckling (Kullberg, 2004).  
 
Vygotskij (i Kullberg 2004) menar att lust är en motor som påbörjar 
lärandeprocesser och som också håller detta igång. Om inte lusten finns anstränger 
sig inte eleven i lika hög grad som om han känt glädje eller lustkänsla inför uppgiften. 
Om det däremot finns ett engagemang och positiva tankar kommer motivationen av 
sig självt.  
 
En viktig del i lärarens roll, menar Kullberg (2004), är att lärare skall få eleverna att 
själva lysa utan att lysa själv. Lärare skall alltså kunna påvisa egen skicklighet och 
färdighet genom att lyckas få eleverna att förbättra sin kunskap. Under utbildningens 
gång är eleverna beroende av läraren och dess kunskap, men varje lärares mål bör 
vara att eleverna lämnar utbildningen med så pass mycket kunskap att de kan göra 
den till sin egen.  
 

Relationen mellan lärare och elev 
Aspelin (2010) skriver att han för femton år sedan föreläste om betydelsen av 
relationen mellan lärare och elev. Under den tiden mötte han ofta motstånd från 
verksamma lärare som istället inte ansåg att relationer hörde till lärarens roll. 
Lärarens roll var enbart att undervisa och förmedla kunskap. Idag är 
föreställningarna andra, menar Aspelin (2010). Istället har det blivit allmänt känt att 
relationer är centralt och grundläggande för kunskapsutveckling. I 
lärarutbildningsutredningen, som Aspelin (2010) skriver om, beskrivs vikten av en 
bra relation mellan lärare och elev. Där står skrivet att mötet mellan människor är 
grunden i en god undervisning och att det är relationen mellan lärare och elev som är 
det mest betydelsefulla. Aspelin (2010) menar att ”Pedagogiska relationer är inte 
endast något man verkar för utan också och kanske främst något man är delaktig i”. 

En elev som upplever att läraren respekterar och möter henne, inte enbart som elev 
utan också som människa, och som bryr sig om henne väcks pedagogisk potential 
mellan dem. Eleverna behöver förtroende för sin lärare. För en fungerande 
lärare-elev-relation måste läraren möta eleven, se eleven för den hon är men också 
visa vem hon kan bli. Om denna relation saknas eller inte utvecklas finns risken att 
den pedagogiska relationen stagneras och därmed också kunskapsutvecklingen för 
eleven (Aspelin, 2010).  
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Lärarnas roll är mer komplex än någonsin tidigare och det krävs mer av lärarna idag 
än förut. Framför allt har relationen mellan lärare och elev blivit mer komplex. 
Skolmiljön präglas av, precis som samhället i övrigt, social oro och eleverna handlar 
allt mer oförutsägbart. Aspelin (1999) föreställer sig tre möjliga vägar för läraren. 
Läraren kan försöka ta kontroll över situationen, över undervisningen och eleverna. 
Läraren kan också välja att släppa kontrollen, avstå från ansvaret och istället låta 
någon annan ta över ansvaret. Men, ett tredje alternativ är att läraren kan sträva efter 
att möta eleverna och skapa en balans dem emellan. Denna balans skulle kunna 
åstadkomma såväl social kontroll som spontana aktiviteter, ordning men ändå 
dynamik, närhet men distans. Denna balans skulle också kunna åstadkomma 
inlärning och utveckling men också gemenskap. Samma författare menar att den 
lärare som väljer den sista vägen och finner jämvikt mellan förväntningar och 
relationer verkar med full uppmärksamhet och som alltid har en ambition att göra 
undervisningen intressant och lärorik.   
 
Skolforskaren Johan Wennhall (i Aspelin, 1999) skriver i sin artikel Lärare är 
engagerade i sitt ämne – men misslyckas i relationerna att elever upplever att 
lärarna är engagerade i sin undervisning. Dock saknar eleverna lärare som värnar om 
klassens relationer. De studier som Wennhall (i Aspelin, 1999) gjort tyder på att 
relationsproblem existerar mellan lärare och elever. Studien visar att lärare är bra på 
kunskapsöverförande arbete men sämre på relationsmässiga och sociala aspekter. 
För många elever är det viktigt med såväl kunskapsinhämtning som en stark relation. 
Det finns en uppenbar risk att eleverna inte tillgodogör sig skolarbetet om de inte har 
förtroende och tillit för läraren.  
 
I dagens samhälle kan det sociala livet i mångt och mycket upplevas som turbulent. 
Vi kan idag påverka våra sociala relationer i högre grad än tidigare. Tidigare var 
undervisningen någorlunda självgående och problematiserades inte särskilt mycket. 
Hierarkin var inrotad. Läraren var dominerande och hans roll var 
kunskapsöverföring, betygsättning och fostring. Idag följer undervisningen vissa 
samspelsmönster men med de samhällsförändringar som skett har skolans 
undervisning blivit mer komplex. Dagens lärare måste inte bara reflektera sig för de 
kunskapsstoff som är nödvändigt och hur inlärningen skall ske för olika elever. 
Dagens lärare måste också fundera över dialogen, rent verbalt, och dess form och den 
känslomässiga atmosfär som finns med i samtalen. Lärarens uppgift är alltså inte 
enbart undervisningen och dess innehåll. Det är minst lika viktigt med en god 
emotionell miljö (Aspelin, 1999).  
 
Aspelin (1999) skriver om relationsmedveten pedagogik där syftet är att möta 
eleverna och inte att styra dem. I en relationsmedveten pedagogik behandlas 
undervisningsprocessens dimension. Parallellt med reflektioner kring relationer sker 
reflektioner kring undervisningens innehåll. Läraren är uppmärksam på 
interaktionens verbala flöde men också på hur interaktionen upplevs. Läraren har en 
medvetenhet kring den sociala miljön och stämningen i klassen men låter samtidigt 
undervisningen influeras av den emotionella miljön. Samma författare vill värdesätta 
betydelsen av sociala band. Varje lärare bör sträva efter att öka sin förståelse för 
kommunikation och främst hur vi kommunicerar med elever och hur denna 
kommunikation upplevs.  
 
Opdendakker, Maulana och Den Brok (2012) visar i sin artikel att motivationen kan 
skifta beroende på vilken klass det är, skillnad mellan studenter i samma klass men 
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även beroende på vilket tillfälle det är. Motivation är alltså inte något statiskt utan 
förändras över tiden och beroende på var eleverna befinner sig. Undersökningen 
visade även att kontrollerad motivation ökar över tiden medan autonom motivation 
sjunker (Opdendakker et al. 2012). Kontrollerad motivation handlar om yttre 
drivkrafter vilket innebär att eleverna gör saker för att de måste medan autonom 
motivation är inre krafter som driver eleverna (Philips & Ekeblad, 2012). 
 

Utvecklingstrappan 

 

       
Bilden ovan är en utvecklingstrappa som Hansson (2010) refererar till. Trappan 
illustrerar en utveckling där eleven skall sträva efter högre nivåer och där målet är 
inre motivation. Eleven kan nå högre nivåer om inre motivation finns. Det som 
framgår av bilden är att eleven känner en motivation som bara utvecklas därför att 
den närmar sig den inre motivationen. För att eleven skall kunna nå en inre 
motivation måste eleven känna, i skolan, att läraren bryr sig om denne (Hansson, O, 
2010). 
 

Behövs motivationsbegreppet? 

Ahl (2004) funderar på om motivationsbegreppet bör skrotas. Å ena sidan används 
motivationsbegreppet i manipuleringssyfte. Nyare forskning visar att begreppet inte 
är lika vanligt som tidigare. Istället pratar man om lust eller intresse. Å andra sidan 
skulle människor ändå fundera över vad som motiverar dem att prestera. Begreppet 
motivation används i vardagen och därför är det svårt att avfärda det. Begreppet har 
tagit plats i vardagen och finns tillgänglig för att klargöra och förstå beteenden. 
Samtidigt som dessa motivationsteorier ger oss möjlighet att beskriva människor, 
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såväl oss själva som andra, genererar detta i tvång. Begreppet kategoriserar 
människor, marginaliserar och hierarkiserar. Ahl (2004) menar att 
motivationsbegreppet är hypotetiskt begrepp och det saknas en allmän teori om det. I 
bästa fall kan teorier kring motivation utnyttjas för att begreppsliggöra och delgiva 
varför människor i olika situationer och olika omständigheter gör som de gör.  

Tidigare forskning 

Vi har även tittat på andra examensarbeten för att se vad andra studenter kommit 
fram till i sina arbeten. I Eriksson-Bergestig, Juricev och Wretborns (2010) 
examensarbete Motivation. Hur kan lärare motivera elever? studerar de ämnet 
motivation och lärarens roll som motivatör.  I deras studie undersökte de hur lärare 
motiverar elever. De koncentrerade sig på lärare som undervisade i de högre åldrarna 
samt på gymnasiet. De ville få svar på frågan om hur lärare uppfattar att de kan 
motivera sina elever till lärare och utveckling.  

 
De resultat som de fann var att läraryrket är mångskiftande yrke. Deras studie visade 
att lärarnas personligheter är av stor vikt och att en viktig faktor när det gäller 
relationer. Genom att arbeta aktivt med att förstärka elevernas självförtroende, skapa 
entusiasm i klassrummet och ha en tillmötesgående och gynnsamt inställning kan 
lärare skapa en större motivation hos eleverna. De fann också arbetsuppgifterna som 
viktiga för att motivera eleverna. Det är nödvändigt att lärarna skapar meningsfulla 
uppgifter.  
 
När en god relation har skapats är det, menar Eriksson-Bergestig et al. (2010) lättare 
för lärarna att påbörja ett motivationsarbete. Deras studie visar också det är 
betydande att lärarna ser varje elev som individer och att lärarna kan bekräfta 
individerna. För en positiv kommunikation mellan lärare och elev är det nödvändigt 
att läraren har en positiv elevsyn.  
 
Ekespong och Ydrestål (2009) har i sin studie undersökt begreppet motivation. Som 
blivande lärare var de intresserade av att studera hur elever motiveras till studier och 
vilken betydelse motivation har för eleverna. Studien har ett genomgående 
elevperspektiv där gymnasieelever är i centrum. De frågar sig hur lärare kan motivera 
elever och får svar på sina forskningsfrågor via enkätundersökningar. Studien riktar 
sig till såväl lärarstudenter som yrkesverksamma lärare. 
 
Motivation är en central del i elevers kunskapsutveckling och därför en stor del av 
lärandet. Som lärare är det viktigt att besitta kunskap gällnade motivation och 
motivationsarbete. Ekespong och Ydreståls (2009) undersökning visar att 
engagerade lärare lättare motiverar elever. Med engagerade lärare menas här de 
lärare som visar stort intresse för sitt ämne men också för elevernas utveckling och 
lärande.  
 
I de enkäter som Ekespong och Ydreståls (2009) undersökning byggdes på 
framkommer att uppmuntran, beröm och konstruktiv kritik är starka beståndsdelar 
till studiemotivation. Ytterligare en vital komponent, menar de tillfrågade eleverna, 
är att läraren är sakkunnig och passionerad för sitt ämne.  
 
Studien poängterar också vikten av variation i undervisningen. I undersökningen går 
det att utläsa att tjejer till större del än killar anser att struktur och variation är 
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byggstenar i motivationsarbete. Om lärare brister i engagemang och tydlighet 
inverkar detta negativt på elevernas motivation. Förutom detta visar undersökningen 
att en positiv inställning hos läraren stärker motivationen hos eleverna. Likaså skall 
läraren lyckas entusiasmera eleverna i skolarbetet (Ekespong & Ydrestål, 2009). 
 
Nilsson och Muftee (2012) har studerat lärarens betydelse för elevernas 
studiemotivation. De har genomfört en systematisk litteraturstudie där de på ett 
kritiskt sätt granskat litteratur. Metoden innebär också att skribenterna 
sammanställer litteraturen.  
 
Studien är gjord utifrån ett lärarperspektiv och studierna är grundande på lärarens 
roll och hur läraren kan stärka eleverna i deras kunskapsutveckling. Det centrala i 
Nilsson och Muftees (2012) studie var att ta reda på hur lärare kan arbeta för att 
påverka elevernas inställning till skola och skolarbetet. De studerade också vilka 
eventuella metoder lärarna kan använda för att stärka motivationen hos eleverna.  
  
Nilsson och Muftees (2012) resultat visar att lärare har en stor betydelse för elevernas 
motivation. Dock framkommer att det är fler faktorer som spelar in. Läraren är 
många gånger en förebild för eleverna och har därför ett stort ansvar att förmedla 
värdegrund och normer. Läraren ansvarar också för att skapa en inkluderande miljö 
där ett socialt samspel kan ske. Denna goda lärmiljö är en viktig komponent då 
lärande skall ske.  
 
En god relation mellan lärare och elev är nödvändig för att eleverna skall motiveras 
och ha en positiv inställning till skolan, skriver Nilsson och Muftee (2012). Samtal 
mellan lärare och elev är en av de metoder som visat sig gynnsam för elevernas 
lärande. Den ekonomiska situation som skolan befinner sig i kan också påverka 
elevernas motivation till skolarbetet. Detta ligger många gånger utanför lärarens roll 
och befogenhet.  
 
De metoder som framhålls som viktiga för studiemotiverade elever är främst 
regelbundna samtal mellan lärare och elev. Detta samtal förklaras som en 
förutsättning för att hålla motivationen vid liv. Återkommande samtal mellan lärare 
och elev är betydelsefulla då relationer byggs upp och eleverna kan känna trygghet 
genom detta. Studien visar också att strukturerade undervisningar är grundläggande. 
Bra planering och variation genererar i motiverade elever (Nilsson & Muftee, 2012). 
 
Thorsell (2013) skriver även han om motivation och då i samband med bedömning. 
Han anser att det är viktigt att läraren använder sig av feedback ur ett motiverande 
syfte. Detta anses vara effektivt på elever som inte presterar lika bra. 
 

Sammanfattning 

Vi sammanfattar nu vår valda litteratur. Carlgren (2005) menar att skolan har 
genomgått en stor förändring på grund av decentraliseringen. Tidigare var lärarens 
roll att undervisa eleverna. Idag innefattar läraryrket så mycket mer än så. Dagens 
lärare bär ansvar till att skapa en intressant miljö till att tolka läroplaner medan de 
samtidigt skall motivera sina elever.  Även Aspelin (1999) framställer lärarnas roll 
som betydligt mer komplex idag än vad den tidigare varit. 
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Glasser (1996) lägger stor vikt vid att det finns stora gap mellan elever. De 
motiverade eleverna är ofta intresserade av att lära sig och av att inhämta kunskap 
oavsett ämne. Många gånger kan de motiverade eleverna stärka de omotiverade 
eleverna enligt Glasser (1996). Opdendakker et al. menar också att skillnaden mellan 
motiverade elever och omotiverade elever är stor men de har också uppfattat att 
skillnaden även kan bero på bland annat klass-sammansättningar. De menar att 
motivation kan bero på alla möjliga konstellationer och att eleverna påverkar 
varandra.  
 
Relationer är ett viktigt inslag vad gäller motivation. Såväl Kullberg (2004) som 
Aspelin (1999) menar att goda relationer är en central del för utveckling och lärande 
och detta bidrar i sin tur till motiverade elever. Kullberg (2004), Aspelin (1999) och 
Jenner (2004) är eniga om att bemötande är av stor betydelse för en god motivation. 
Jenner (2004) anser att känslor har en betydande roll i lärprocessen. Glädje och lust 
är en viktig faktor för att motivation ska kunna existera.  
 
Stensmo (1997) lägger stor vikt vid att motivation är en strävan mot ett mål och att 
läraren är medveten om att denne bör hjälpa eleven att nå målet genom att vara en 
god motivatör. Precis som Stensmo (1997) anser även Kullberg (2004) att lärarens 
roll som motivatör är nödvändig. Genom att ha en positiv inställning kan lärare 
motivera eleverna. Stensmo (1997) anser även att det är viktigt att lärare är medvetna 
om elevernas intressen och tillvaratar dem.   
 
Ahl (2004) motsätter sig motivationsteorin och anser att begreppet används ur ett 
manipulativt syfte. Begreppet är idag inte lika använt utan idag använder vi oss av 
begrepp som lust och intresse. Ahl (2004) reflekterar över om begreppet motivation 
är överflödigt och om det behöver tas bort.  
 
Eriksson-Bergestig et al. (2010) kom i sin studie fram till att relationen mellan lärare 
och elev är en viktig faktor för att motivation. Det är först när en god relation 
existerar som lärarna kan koncentrera sig på och arbeta aktivt för att motivera 
eleverna till studier. Ytterligare en slutsats som författarna fann i sin studie är vikten 
av individualisering.  
 
Engagerade lärare är enligt Ekespong och Ydreståls (2009) nyckeln till motiverade 
elever. I de enkäter som författarna samlat in fann de uppmuntran och beröm som 
byggstenar i motivationsarbetet. Eleverna i enkäterna fann det också nödvändigt med 
passionerade lärare. Om läraren inte är passionerad i sitt yrke påverkas eleverna 
negativt och motivationen uteblir, menar Ekespong och Ydrestål (2009).  
 
Läraren har en betydande roll för elevers motivation menar Nilsson och Muftee 
(2012). Deras studie visar också att en god relation mellan lärare och elev är 
nödvändig. Undersökningen belyser också det viktiga i att ha regelbundna samtal 
mellan lärare och elev. Författarna menar att dessa samtal är betydelsefulla och att 
det är en avgörande faktor när det gäller motivationsarbetet i skolan.  
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3.   Metod 

Forskningsstrategi 

En kvalitativ undersökning valdes. Detta innebär att intervjufrågorna är mer 
fördjupade än vid en kvantitativ undersökning. En kvalitativ undersökning är 
fördelaktig då kunskap byggs upp och tankar och erfarenheter mellan personer 
utbyts. Vi ville komma in på djupet med våra frågor och därför ansåg vi att en 
kvalitativ undersökning var det bästa alternativet för oss.  
 
Med hjälp av intervjuer undersöktes lärares tankar och syn på motivation. En 
kvalitativ studie med intervjuer ansågs passa bäst. Kvalitativa data förknippas, 
huvudsakligen, med forskningsmetoder som intervju. Kvalitativa data har formen av 
ord. Dessa ord kan antingen vara talade eller skrivna och denna studie har fokuserats 
på det talade ordet då personliga möten och intervjuer valdes som metod 
(Denscombe, 2009).  
 
Studien är baserad på det Denscombe (2009) kallar för semistrukturerade intervjuer 
och dessa intervjuer var personliga. Frågorna var färdiga innan intervjuerna för att 
samtalen skulle kunna vara flexibla och för att svaren skulle vara öppna. Målet med 
intervjuerna var att informanterna skulle kunna utveckla sina tankar och idéer under 
intervjuns gång därför användes en semistrukturerad metod. Enligt Denscombe 
(2009) är intervju en lämplig metod när forskaren behöver få insikt i människors 
åsikter, uppfattningar och känslor. Av den anledningen känner vi att vi har valt helt 
rätt metod.  
 

Genomförandet 

Inga anteckningar fördes under intervjuerna utan enbart bandinspelningar användes. 
Detta var ett aktivt val då vi ville vara fokuserade på samtalet och inte bli störda eller 
missa något på grund av att någon av oss behövde anteckna. En bandinspelning 
ansågs vara positiv och Denscombe (2009) skriver att denna metod ger närmast 
fullständig dokumentation. Nackdelen med bandinspelning var att vi gick miste om 
den icke-verbala kommunikationen. Informanterna kan till en början känna sig 
hämmade av inspelningen. Dock släpper detta vanligtvis efter en stund och därför 
ansågs bandinspelning som ett bra val.  
 
Enligt Stukát (2005) spelar miljön en viktig roll. Det är viktigt att skribenterna är 
medvetna om att platsen där intervjun skall ske är genomtänkt. Han anser även att 
miljön bör upplevas som trygg och att den är ostörd. Av den anledningen valde vi att 
hålla intervjuerna hemma hos informanterna eller på deras arbetsplats. Risken för 
intervjuareffekt finns alltid under undersökningar liknande denna. Enligt Denscombe 
(2009) är det möjligt att informanterna besvarar intervjufrågorna på ett sådant sätt 
som de tror att skribenterna vill höra. Detta kan naturligtvis påverka resultatet på ett 
negativt sätt. Medvetenhet om detta fanns under intervjuernas gång men vi hoppas 
att våra informanter svarat så ärligt de kan. Vi hoppades kunna skapa en miljö där 
informanterna kände sig trygga och där samtalen kunde byggas på ärlighet och tillit. 
Vi ville få reda på hur lärare ser på motivation i undervisningen och hur de motiverar 
sina elever.  
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Urval 

Sex stycken yrkesverksamma lärare intervjuades. Dessa lärare arbetar på tre olika 
skolor i en mellanstor stad i mellersta Sverige. Vi valde att inte använda oss av ett 
slumpmässigt urval utan de informanter vi valt är personer i vår närhet vilket innebär 
att det blev ett bekvämlighetsurval.  En faktor till att vi valde sex stycken informanter, 
och inte fler, var för att inte få ett ytligt resultat. Vi strävade efter kvalitet snarare än 
kvantitet.  
 
Denscombe (2009) anser att bekvämlighetsurval tyder på en lättjefull inställning till 
undersökningen. Att välja studieobjekt med anledning av att det är bekvämt är inte 
alltid det bästa. Istället skall man välja sina informanter efter undersökningens ämne. 
Vårt val av informanter är noga genomtänkt och därför tror vi att resultatet kommer 
att bli bra, trots bekvämlighetsurval.  
 

Informanter 
Vi har intervjuat sex lärare på olika skolor med olika lång arbetslivserfarenhet, 
alltifrån tre till 40 år, och olika ämnesinriktningar. Alla informanter är legitimerade 
lärare och de arbetar antingen på högstadiet eller gymnasiet. Vi valde att intervjua 
såväl manliga lärare som kvinnliga lärare. Dock har vi valt att inte göra någon 
skillnad på genus i vår uppsats.  
 

Databearbetning och analysmetod 

Det material vi fick under våra intervjuer har vi transkriberat. Vi lyssnade på 
intervjuerna många gånger om för att få med all information och för att kunna tyda 
resultatet. Vi transkriberade allt material då vi inte ville gå miste om något viktigt och 
som skulle kunna vara till betydelse för vårt resultat. Efter transkriberingen raderade 
vi inspelningarna för att skydda informanternas identitet.  
 

Etiska ställningstaganden 

Vid en undersökning som innefattar andra människor är det viktigt att vara 
medveten om att man bör följa Vetenskapsrådets forskningsetiska aspekter (2002) 
vid datainsamling och resultatpresentation. Det finns fyra huvudkrav på forskning 
och dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  
 
När det gäller informationskravet underrättades våra informanter om syftet med 
undersökningen samt vad som förväntades av dem och vilka villkor som gällde. I vår 
studie inhämtade vi något som benämns Samtyckeskravet och det innebar att vi 
behövde få våra deltagares samtycke till studien. De blev även informerade om att de 
när som helst kunde avbryta sin medverkan och detta beslut skulle vi inte påverka. Vi 
förvarade alla uppgifter på ett konfidentiellt sätt vilket innebar att ingen obehörig 
kunde ta del av dem, detta kallas för Konfidentialitetskravet. Det framgår inte vilka 
som har deltagit i vår studie. Nyttjandekravet använde vi oss av och det innebär att 
de personuppgifter vi fick ta del av endast användes i vår undersökning 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
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4.   Resultat 

Vi har valt att strukturera resultatdelen genom att tematisera svaren vi fick efter 
frågorna vi ställde.  

Drivkraften 

På frågan om vad motivation är svarade en lärare att motivation är en drivkraft och 
något meningsfullt under tiden tills ett mål har nåtts. Ytterligare en lärare anser att 
motivation är när man har ett mål man måste uppnå. Alla lärare var eniga om att 
motivation är en vilja och det kan vara en vilja att åstadkomma något, en vilja att göra 
något, en vilja att komma upp ur sängen eller en vilja att lära sig något. En lärare 
pratade mycket om hur viktigt det är att engagera eleverna och att få dem att tycka 
ämnet och det man håller på med är roligt och att det leder någon vart och detta 
leder, enligt informanten, till att eleverna blir motiverade. En av de intervjuade 
lärarna anser att motivation är ”att se att eleverna hela tiden tar ett steg framåt, att få 
dem motiverade leder till att jag som lärare blir motiverad.” Ytterligare en lärareanser 
att motivation är att se att eleverna går framåt i sin utveckling men även att man som 
lärare inspirerar elever till glädje och till att få dem att tycka om sitt ämne och skolan 
i allmänhet.  
 

Lärarens motivation är väsentlig 

På frågan om hur de tänker kring motivation fick vi väldigt delade åsikter och svar. 
En av lärarna anser att det är viktigt att eleverna vill lära sig. Informanten anser även 
att det går att tvinga sig till motivation och att man får hitta egna vägar till motivation 
och att man får se längre fram, att försöka ha målet framför sig hela tiden.  
 
En lärare tycker, till skillnad från en annan informant, att lärare måste vara 
motiverade för att kunna bygga upp motivation hos sina elever. Om inte lärare är 
motiverade och älskar sitt ämne kommer de aldrig att kunna motivera sina elever. 
Glädjen som läraren känner måste vara äkta och om den inte är det så känner 
eleverna av det och motivationen utesluts. En informant pratar om vikten av att 
sprida glädje och att hitta på kluriga och roliga saker för att få eleverna motiverade. 
Samma informant pratade även om hur viktigt det är att eleverna skall få ut så 
mycket som möjligt av en lektion och för att de skall kunna göra det måste läraren 
motivera dem till det de skall göra. Många av informanterna är eniga om att det är på 
detta sätt motivation byggs upp hos eleverna. 
 
En av de intervjuade lärarna menar att elever motiveras av olika saker. Vissa 
motiveras av betyg medan vissa vill lära sig saker för livet. Informanten nämnde även 
att vissa elever ser skolan som ett fängelse och de eleverna saknar ofta kärleksfull 
ledning hemifrån och i ett sådant fall är det mycket viktigt att skapa sig en relation till 
eleverna för att sedan kunna få de motiverade. Läraren menar att ”ungar känner sig 
kränkta och lärandet stoppas om inget förtroende finns”. Informanten är väldigt 
tydlig med att omsorg och att visa att man bryr sig är viktigt för ett fortsatt lärande 
och för att skapa motivation.  
 
En informant utgår från sig själv och sin egen skoltid när denne pratar om hur de 
tänker kring motivation, vad som motiverade denne och vad som inte gjorde det. 
Läraren anser att denne har en förmåga att kunna tänka tillbaka och analysera sin 
egen skoltid och på så sätt strukturera sin egen undervisning.  
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Till skillnad från de andra informanterna anser en lärare att motivationen måste 
komma från individen som skall uppnå något, en inre motivation måste finnas. 
Denne menar att läraren inte kan bygga upp motivationen hos eleverna, det måste de 
göra på egen hand. Läraren menar att vissa saker måste genomföras och som lärare 
kan man försöka göra det så variationsrikt och intressant som möjligt, hitta 
kopplingar åt eleverna som gör att de tycker att det är roligt men motivationen måste 
komma från eleven, inte från läraren.  
 

Motivation – ett aktivt val? 

På frågan om motivation är något som kommer naturligt för lärarna svarar 
majoriteten av de intervjuade att de tror det. En lärare anser att om man brinner för 
något så vet man vad som krävs för att motivera elever. Läraren menar att genom att 
själv brinna för sitt ämne byggs motivationen upp hos elever. En annan lärarepratar 
mycket om teater, spontanitet och påhittighet och att hon arbetar mycket med det 
och på så sätt får med många elever på motivationståget. Två av lärarna anser att om 
man tycker att sitt ämne är roligt bidrar det till att eleverna också tycker att det är 
roligt och på så sätt kommer motivationen gratis. En informant anser att 
motivationen är målet och ser alla elever och alla elever får ut något av lektionerna 
vilket bidrar till motivation hos dem.  
 
En lärare behöver däremot tänka aktivt på att motivera elever och läraren har fått 
lära sig på vilket sätt denne skall gå tillväga för att få eleverna motiverade men det är 
inte något som kommer naturligt utan det är något läraren aktivt tänker på. En 
annan lärare är kluven och anser att ibland kommer det naturligt och ibland måste 
läraren aktivt tänka på att motivera eleverna. Informanten anser att det är lättare att 
motivera elever som denne redan känner av den anledning att denne vet vad de 
tycker är intressant och roligt.  
 

Motivation genom belöning och ”hot” 

Två av lärarna använder ”hot” som redskap. De ”hotar med betyg” och varnar med 
frånvaro. Om eleverna inte tagit med allt material, såsom block och penna, som krävs 
varnas de med frånvaro då de måste lämna klassrummen för att hämta materialet 
och går då miste om lektionstid. En av lärarna menar att efter att ha ”hotat” med 
detta gör eleverna rätt för sig gångerna efter. Detta, menar läraren, fungerar tack vare 
den goda relationen som finns mellan läraren och eleverna. Naturligtvis gäller detta 
alla elever och läraren är konsekvent med detta. Även en annan lärare menar att 
relationen och bemötandet är A och O. ”Det är av största vikt att man har det bra 
tillsammans” säger läraren och fortsätter ”relationen i klassrummet är bra är ofta 
motivationen hög, vilket i sin tur leder till en bra undervisning”. Genom en god 
relation, menar informanterna, att motivation byggs upp.  
 
Två informanter arbetar mycket med belöning som redskap. De menar att motivation 
kan skapas genom att förklara för eleverna att om de gör det tråkiga först så kommer 
det roliga senare. Till exempel berättar en lärare att dennes elever ofta får spela spel i 
slutet av lektionen på fredagar, under förutsättning att de är klara med veckans 
uppgifter. Läraren menar att det motiverar eleverna till att studera bra under veckan. 
Läraren tillägger dock att hon är mycket konsekvent med detta. Om eleverna inte 
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arbetat bra och om de inte är klara med utvalda uppgifter, då blir det inte heller något 
spel på fredagar.  
 

Redskap kan motivera 

En informant menar att redskap i form av datorer motiverar eleverna. De arbetar 
mycket med Google drive, ett redskap där läraren kan se om eleven varit aktiv och 
genom detta kontrollerande motiveras eleverna att genomföra sina uppgifter.   
 
Individualisering är också ett viktigt ”redskap”, anser två av de intervjuade. En av 
informanterna menar att ett viktigt redskap är tiden – att ta tid på sig att lära känna 
eleverna och bygga upp ett förtroende. Ytterligare en informantanser den personliga 
kontakten är nödvändig för att skapa motivation.  
 
Genom att hitta på intressanta problem och problemformuleringar byggs motivation, 
menar en av lärarna. Ytterligare två lärare menar att det är viktigt att varje område 
och moment startas på ett roligt och spännande sätt. Dock menar en av lärarna att 
denne inte tänker särskilt mycket på att skapa motivation utan fokus ligger på hur 
ämnet skall presenteras och vad lektionens syfte är.  

En god relation 

Tre av lärarna tycker att relationen är viktig, att kommunicera, vara personlig, se alla 
och vara lyssnande. En av informanterna menar också att det är viktigt att bjuda på 
sig själv, skoja emellanåt och framför allt genom att entusiasmera eleverna. 
Majoriteten av de intervjuade lärarna menar att de har en stor roll i elevernas 
motivation och därför anser de att det är viktigt att skapa goda relationer.  
 
Flera lärare är eniga om att en positiv inställning är viktig hos läraren. Läraren måste 
utstråla energi. En av lärarna menar att dennes största styrka är att denne tycker så 
mycket om sitt ämne och då får denne också med sig eleverna genom glädjen till 
ämnet. Att göra ämnet spännande, intressant, roligt och meningsfullt är viktigt för 
motivationen hos eleverna. Eleverna vill göra saker de har nytta av och inte göra 
samma saker hela tiden, menar en av lärarna. En annan informant anser att 
motivation skapas genom elevdemokrati, genom att låta eleverna välja mellan olika 
presentationer så som muntligt, skriftligt, uppsatsinlämning eller dylikt.  
 

Möt eleverna där de är 

En av de intervjuade lyssnar mycket på eleverna och möter dem för att skapa 
motivation. Några av lärarna tycker att det är viktigt att fråga eleverna hur de tycker 
att de skall arbeta och låter dem vara med och bestämma så mycket det bara går. En 
lärare menar också att elevdemokrati är viktigt för att motivera eleverna. Läraren 
försöker placera omotiverade elever tillsammans med motiverade elever för att de på 
så sätt skall motiveras tillsammans. Ytterligare en informant menar att det är en 
nödvändighet att prata med eleverna. Läraren säger ”Utan kommunikation får man 
ingen motivation” och menar att kontakt och diskussion är byggstenar i 
motivationsarbete.  
 
En informant säger att denne alltid försöker ”hänga med i svängarna” och lyssnar till 
vad ungdomarna tycker är roligt just nu. Läraren funderar mycket på hur teknik kan 
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användas och anpassas i klassrummet. En annan lärare utgår också från elevernas 
vardag och verklighet. Informanten skriver dessutom lektionens syfte på tavlan och 
också vad de skall veta efter lektionens syfte. Då väcker läraren intresse och eleverna 
kan då tydligt se vad de skall lära sig under lektionen.  
 

Flexibilitet 

Genom att vara flexibel som lärare tror en av de intervjuade att motivation skapas 
och därför menar denna att läraren har en viktig roll i elevens motivation. Momenten 
anpassas till den grupp man har. Eftersom alla grupper är olika måste också 
momenten varieras. Vissa moment kan vara mer sårbara i vissa grupper, säger 
läraren. 
 
En lärare menar att det ibland är svårt att anpassa undervisningens innehåll för att 
motivera eleverna då det är centralt och skall behandlas, däremot är det möjligt att 
anpassa hur djupt de skall beröra varje moment. En annan informant försöker arbeta 
ämnesöverskridande och anpassar sitt ämne till andra arbeten för att motivera 
eleverna.  
 

Motivation genom livserfarenhet 

På frågan om situationer när lärarna lyckas motivera eleverna är informanterna mest 
oeniga. En av de tillfrågade anser att alla gånger läraren använder verkliga händelser 
i undervisningen eller berättar om sina egna livserfarenheter lyckas denne motivera 
eleverna. Läraren anser att det är väldigt viktigt att lyssna på eleverna och genom att 
göra det lyckas hon få dem motiverade. En annan informant anser att eleverna alltid 
är motiverade och anledningen att de är det är på grund av att alla har ett mål och om 
ett mål finns är det inte så svårt med motivation.  
 
En av informanterna menar att denne har en betydelsefull roll när det gäller att 
stärka elevernas motivation. Denne anser att genom avdramatisering kan eleverna bli 
motiverade. Läraren anser att bedömningstillfällen är att bra sätt att avdramatisera 
och därför låter denne prov vara en del av vardagen i skolan på ett eller annat sätt. 
När det väl är dags för ett ”riktigt” prov är eleverna väldigt lugna och trygga då de är 
vana vid det, det är inget anmärkningsvärt. Två av lärarna är eniga om att motivation 
skapas när eleverna får se ett färdigt resultat på något de gör. När uppgiften blir ett 
färdigt material som eleverna kan se föds, enligt informanterna, motivationen. De 
anser att det är många tillfällen saker görs som eleverna inte har någon aning om 
varför och att det inte leder till något, de anser att det kan bidra till att motivationen 
går förlorad. En annan lärare anser att denne har lyckats med att motivera eleverna 
när de svaga eleverna som vid många tillfällen har svårt att klara sig lyckas. 
 

När arbetet misslyckas 

När vi bad informanterna svara på olika situationer som har lett till att motivation 
har misslyckats nämner två av informanterna konkreta händelser. En av de 
intervjuade hade svårt att nå elever på grund av att de inte ville prata engelska under 
engelsklektionerna medan en annan lärare hade svårt att motivera elever till att 
arbeta med litteratur i ämnet svenska. 
 



 26 

En av lärarna anser till skillnad från två andra lärare att denne misslyckas varje gång 
denne inte lyckas skapa en relation med eleverna. Informanten anser att det är 
avgörande för om motivationen finns eller inte. Läraren menar att det är omöjligt att 
få eleverna motiverade utan att ha en god relation till dem.  
 
En av de tillfrågade anser att denne misslyckas med motivationen hos eleverna när 
denne inte varit förberedd och det är något man alltid måste arbeta på. Läraren anser 
att om inte läraren är motiverad inför uppgiften misslyckas oftast arbetet och 
motivationen hos eleverna blir då drabbad. En annan lärare är inne på samma spår 
som tidigare lärare och anser att denne har misslyckats med att motivera sina elever 
varje gång de inte lyckas nå betyget E. Informanten tycker även att de gånger denne 
misslyckas med att motivera eleverna är när denne inte når fram till dem men att det 
är många faktorer som spelar in och läraren menar att man tyvärr inte alltid kan 
lyckas.   
 

Studiemotivation för studieresultat 

Flera av lärarna anser att studiemotivationen spelar stor roll för elevernas 
studieresultat. Medan en lärare menar att de finns elever som inte funderar över 
motivationen utan är ”robotar” och kör på oavsett motivation eller inte. Samtidigt 
finns det elever som är otroligt beroende av motivationen. En lärare säger att desto 
bättre det går desto mer roligt blir det och menar att motivationen har en stor 
påverkan på studieresultaten och därför har läraren en stor roll vad gäller motivation. 

 
En av den intervjuade säger ”Jag kan hjälpa någon att lära sig men jag kan inte lära åt 
dem”. Eleverna behöver ta sig till en plats där de är mottagliga för hjälpen och 
responsen, så att den kan landa och bearbetas. Denne menar att motivationen 
påverkar resultaten jättemycket, att det är den största faktorn hos de elever som är 
extremt duktiga.  
 

Motiverade och omotiverade elever 

En lärare menar att motiverade elever ofta är motiverade i alla ämnen. Samtidigt 
finns det naturligtvis de elever som är motiverade när något är roligt, och bara just 
då. En annan lärare anser också att den största skaran är motiverade och är enig med 
tidigare lärare om att de som är omotiverade har många gånger svårigheter i skolan 
och ofta är de då omotiverade i alla ämnen.  
 
En av informanterna menar att motivationen hos eleverna är väldigt olika, enligt en 
lärare, och eleverna är motiverade av olika anledningar. Vissa vill bara nå ett särskilt 
betyg medan andra vill lära för livet.  Denne lärare får medhåll av ytterligare en lärare 
och säger sig se en stor skillnad på motivationen hos dagens elever jämförfört med de 
elever denne hade för 15 år sedan. Idag är elever generellt mer motiverade.  
 
En lärare anser att eleverna är motiverade innerst inne och att denne inte träffat 
någon som inte är intresserad av bra betyg. Dock är det ofta andra orsaker som gör 
att eleverna inte orkar. Läraren menar att lärare bör bli bättre på att lära ut strategier 
och inlärningsteknik för att få de mer motiverade. Denne vill att lärare skall följa 
olika strategier för att tidseffektivera undervisningen. Läraren tror det är 
motiverande att följa strategier för att bli effektiv. Denne säger också att 
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motivationen är det mest viktiga. Det är viktigt att eleverna förstår motivationsdelen, 
att de lär sig upptäcka saker själva. Läraren förklarar också att motivationen är viktig 
i allt vi gör. Som exempel nämner läraren fritidsintressen, ”ingen spelar fotboll om 
man inte är intresserad eller motiverad”. 
 

Lärarens motivation spelar in 

Majoriteten av lärarna säger att de är motiverade i sin lärarroll och att det är något 
som de måste vara. En av lärarna medger dock att det kommer perioder då denne 
inte är så motiverad i sin roll, när det är för mycket att göra, men med nyfikna elever 
som frågar och pratar och vill lär sig får denne enkelt tillbaka gnistan och blir 
motiverad igen. En lärare säger att lärarlyftet varit viktig för den egna motivationen 
medan en annan lärare menar att det viktigaste är att undervisningen är rolig och 
verklighetsbaserad. Ytterligare en lärare menar att dennes motivation hänger ihop 
med elevernas motivation och denne får medhåll av en informant som anser sig vara 
motiverad när eleverna är det. Om läraren inte hade varit motiverad hade läraren 
inte heller arbetat som lärare. Motivation styr det mesta, menar en lärare. Med 
motivation når man målet. Har man ingen motivation spelar det ingen roll hur 
mycket piska du har som lärare, det blir mycket svårare att nå målet utan motivation.  
 
En av informanterna tycker att det är en ständig utmaning att vara lärare men menar 
att om man känner för sitt ämne och tycker att det är kul är det lättare att motivera 
eleverna. Det gäller att hitta nya vägar och nya mönster för att lyckas motivera 
eleverna. Den dag läraren slutar vara motiverad själv kommer denne att lämna yrket. 
 

Sammanfattning 

Vår undersökning har visat att lärarna anser att relationen mellan lärare och elev är 
väsentlig och av stor betydelse för elevens motivation. Utan en fungerande relation är 
det svårt att motivera eleverna och därför är det även svårt att få med sig eleverna i 
undervisningen.  
 
Det har även visat sig att lärarna menar att det är viktigt att variera undervisningen 
och därmed inkludera alla elever för att få dem motiverade. Genom att variera 
undervisningen fångas alla elever upp och därför kan kunskapsutveckling genom 
motiverade elever äga rum. Variation i form av det vidgade textbegreppet, arbets- och 
redovisningsformer anser de tillfrågade vara nödvändigt för att hålla motivationen 
vid liv. Motivation hos elever byggs upp genom en fungerande relation och genom 
variation i arbetsuppgifter.  
 
Ytterligare en viktig aspekt i motivationsarbetet är att inspirera eleverna. Lärare är en 
förebild och dennes utstrålning och vilja smittar av sig på eleverna. Av den 
anledningen är det viktigt att läraren är motiverad i sin roll då elever är duktiga på att 
läsa av lärare. Det har även visat sig att lärare som tycker om sitt ämne får även sina 
elever att bli intresserade därför är det viktigt att läraren är inspirerande och bidrar 
till inspirerande elever. Lärarna bygger upp motivation genom att inspirera. 
 
Undersökningen har även visat att individualisering är nödvändigt för elevernas 
fortsatta motivation. Eleverna vill bli sedda och läraren har en viktig roll när det 
gäller att möta eleverna där de är. Det är viktigt att individualisera eleverna baserat 
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på deras förutsättningar, behov och intressen och detta leder till motivation hos 
eleverna.  
 
Majoriteten av lärarna anser att de har en betydelsefull roll som inspiratör och 
motivatör. De anser att deras egen motivation är avgörande för hur väl de kan 
motivera sina elever. Dock menar en av informanterna att denne inte kan påverka 
motivationen hos eleverna om den inte finns inom dem.  

5. Resultatanalys 

 
Vi kommer nu att analysera det resultat vi funnit i vår studie. Vi har kategoriserat 
analysen efter det vi anser vara av största vikt i vår studie.  

Motivationen för oss framåt 

Det starkaste resultatet i vår studie styrker Aspelins (2010) tankar om vikten av en 
god relation för att bygga elevernas motivation och därmed driva dem till en 
kunskapsutveckling. Lärarna var i enighet med Aspelin (1999) medvetna om att en 
relationsmedveten pedagogik är nyckeln till en framgångsrik undervisning och 
motiverat arbete.  
 
Resultatet visar att viljan och att ha ett mål leder till att elever är och fortsätter att 
vara motiverade. Detta kan ses som att lärarna måste motivera eleverna till att ha ett 
mål att sträva efter. Om inte lärarna får eleverna motiverade kan det leda till att 
eleverna tappar viljan och lusten till att lära. Jenner (2004) anser att läraren bör ge 
eleven den viljan som krävs för att nå målet och detta är något som alla våra 
informanter är medvetna om och som är väldigt viktigt. Även Brynolf et al. anser att 
när människors behov påverkar handlandet i en viss riktning bidrar det till 
motivation vilket även alla våra informanter tyckte. Det har, som tidigare nämnts, 
visats att motivationen kommer när man har ett mål som skall uppnås och även 
Brynolf et al. (2007) anser att motivation är en individs ansträngning att nå ett mål. 
Åsikterna i denna studie gick isär när det gällde detta.  
 
Resultatet visar att både yttre och inre motivation är väsentligt för elever och deras 
utveckling. Stensmo (1997) menar att inre motivation är att målen finns inom 
människan genom behov som skall tillfredsställas. Precis som Stensmo (1997) 
förklarar inre motivation menar även en av de intervjuade lärarna att motivation är 
något som kommer inifrån och som inte kan påverkas av andra människor. Lärare 
kan hjälpa elever till att tycka att saker är roliga men inte till att bli motiverade, det 
måste komma inifrån individen. Detta överensstämmer med Ahl (2004) anser om 
motivationsbegreppet och detta behöver skrotas.  
 
Stensmo (1997) menar att yttre motivation handlar om belöning och bestraffning och 
att dessa kommer från den omgivande miljön. I likhet med Stensmo (1997) menar 
även Jenner (2004) att yttre mål inom motivation innebär bland annat belöning i 
form av betyg. Majoriteten av de intervjuade menar att vissa elever blir motiverade av 
betyg, alltså yttre faktorer, och enligt Jenner (2004) bygger detta på en målsträvan 
hos individen. Lärarna har således en viktig roll för att viljan hos eleverna skall finnas 
och för att eleverna skall motiveras av yttre faktorer. Resultatet visar att det är både 
inre och yttre motivation som bäst leder till motiverade elever.  
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Jenner (2004) menar även att motivationsprocessen påverkas av en rad olika 
faktorer bland annat relationer och andra människors förväntan. Detta är något som 
framkommer genomgående i intervjuerna, hur viktigt det är att ha en god relation till 
sina elever och att motivationen går förlorad om en god relation inte finns. Precis 
som Carlgren (2005) vill lyfta det ofrånkomliga i att vägleda och fostra eleverna 
menar även våra informanter att lärare har en viktig roll när det gäller detta.  
 
Resultatet visade att en informant inte lade någon vikt vid att ha en god relation till 
sina elever eller att detta skulle ha någon slags påverkan på betyg eller motivation. 
Dock visar studien som Eriksson-Bergestig et al. (2010) gjort att det är lättare för 
lärarna att påbörja ett motivationsarbete efter att en god relation har skapats. 
Majoriteten ansåg dock, precis som Eriksson-Bergestig et al. (2010) att en god 
relation är det mest väsentliga i motivationsarbetet. I likhet med vad majoriteten av 
informanterna och Eriksson-Bergestig et al. (2010) menar även Jenner (2004) att 
relationen är viktig för att elever skall bli motiverade och därför bör lärare vara 
medvetna om det för att få elever att utvecklas kunskapsmässigt.  
 

Hur byggs motivationen upp hos eleverna 

Nedan redogör vi för hur informanterna anser att de bygger upp motivationen hos 
eleverna. 

En inspirerande lärare 
Resultatet visar att läraren måste vara en motivatör och vara motiverad i sitt eget 
arbete annars kommer denne aldrig att kunna motivera någon annan. Stensmo 
(1997) nämner, precis som ett av resultaten visar, hur viktigt det är att läraren är en 
motivatör i sitt klassrum och hur viktigt det är att engagera och motivera dem till att 
anstränga sig. Det är viktigt att vara motiverad som lärare och som en av våra 
informanter sa ”den dagen jag slutar tycka att mitt arbete är roligt och den dagen jag 
inte är motiverad som lärare längre den dagen slutar jag att arbeta som lärare”. I 
likhet med vad Nilsson och Muftees (2012) resultat visade visar även vårt resultat att 
läraren skall vara en förebild och motivatör. Informanten menar att elever 
genomskådar lärare som inte älskar det de gör väldigt lätt och det påverkar i sin tur 
elevernas kunskapsutveckling.  
 
Stensmo (1997) menar att lärare bör ta tillvara på elevernas intressen och detta leder 
i sin tur till att de anstränger sig för att nå målet. I resultatet kan vi se att detta nämns 
och det talades mycket om hur viktigt det är att engagera eleverna och att få dem att 
tycka att det är roligt och att det leder till motiverade elever. Även Carlgren (2005) 
hävdar att en av lärarnas roller är att frambringa en intressant och spännande miljö. 
Det är viktigt att inkludera och individualisera undervisningen för att få med alla och 
bygga upp motivation hos alla elever, visar vårt resultat. Motivation innefattar även 
det affektiva området och att glädje och lust underlättar lärandeprocessen och 
motivationen hos eleverna (Stensmo, 1997). Resultatet visar att en inspirerande 
lärare bygger upp motivationen hos eleverna genom att sprida glädje och genom att 
eleverna tycker att det är roligt i skolan och att ämnet är roligt.  
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Individualiserings betydelse för motivationen 
I studien kan vi se att relationer är en viktig del för att bygga upp motivation hos 
eleverna men även hur viktig roll individualisering spelar. Carlgren (2005) menar att 
läraren skall kunna individualisera, de skall se enskilda behov och på samma gång 
leda en hel klass. Lärarna är medvetna om kraven på läraryrket och anser i likhet 
med Carlgren att detta är nödvändigt men samtidigt ifrågasätter hur tiden skall räcka 
till. En lärare menar att det är svårt att hinna se alla på en lektion. Med 30 elever och 
60 minuter får läraren två minuter per elev, men vad händer när någon behöver 10 
minuter, vem tar man då bort? Detta är ett stort dilemma i dagens skola och det är 
viktigt att veta att alla elever, mest troligt, behöver individualisering på något sätt. 
För att individualisering skall kunna genomsyra dagens skola krävs det mer resurser 
och mer förnuft. Det krävs mer förståelse för hur viktigt det är att individualisera för 
kunskapsutvecklingen hos elever. 
 
En lärare hävdar att alla människor är motiverade, innerst inne. I likhet med detta 
menar också Wagner (2003) att människors beteenden alltid är motiverade, om vi 
bortser från reflexer. En lärare menar att det vi är motiverade och intresserade av, det 
gör vi för att vi är motiverade att ta oss mot ett särskilt mål. Glasser (1996) skriver att 
gapet mellan motiverade och icke-motiverade elever växer. Detta försöker en av 
lärarna motverka genom att medvetet låta motiverade och omotiverade elever arbeta 
tillsammans i hopp om att de motiverade skall kunna påverka de som inte är lika 
motiverade. Det är en bra idé och i många fall kan det hjälpa men vad händer i de fall 
som det har motsatt effekt?  
 

En variationsrik undervisning 
En tillfredsställande undervisning är viktig menar Glasser (1996). Han får medhåll av 
flera av de tillfrågade lärarna. Att tvinga eleverna till kunskap är svårt. En lärare 
menar att det är glädjen till sitt ämne som gör att denne kan få undervisningen 
tillfredsställande och intressant. En annan lärare håller med och menar att det är 
lärarens motivation som många gånger smittar av sig i undervisningen och får den 
lärorik. För en omotiverad lärare är risken stor att uppgiften misslyckas vilket i sin 
tur resulterar i omotiverade elever och Ozturk-Akar (2012) hävdar att det är lika 
viktigt att ha motiverade lärare som att ha lärare i allmänhet.  
 

Lärarens roll som motivatör 

Nedan kommer vi att besvara hur viktig roll läraren har när det gäller elevernas 
motivation.  

God relation 
Aspelin (1999) förespråkar om vikten av en bra relation mellan lärare och elev. Han 
anser det vara av största vikt för kunskapsutveckling. Majoriteten av våra 
informanter håller med om detta. En lärare lyfter bemötandet och relationerna flera 
gånger och förklarar hur viktigt det är att man har det bra tillsammans. Ytterligare en 
lärare anser att den personliga kontakten många gånger är grunden till en lärorik 
miljö. Motivation spelar en stor roll i skolan och för att elever skall kunna ta till sig 
undervisningens innehåll och substans. Många gånger kan motivationen övervinna 
hinder som är svåra för elever att tackla utan en motivation. Motivation kan även 
födas ur intresse och därför bör lärare göra intressanta och givande lektioner.  
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Precis som Kullberg (2004) skriver kring positivt tänkande och resultatet av detta 
menar också lärarna att elevernas motivation i högsta grad kan påverkas av lärarens 
förhållningssätt. Att uppskatta sitt arbete är naturligtvis fördelaktigt och grunden till 
ett positivt tänkande och är därför av största vikt att besitta hos lärare.  
En lärare kommunicerar mycket med sina elever och vill möta dem på deras nivå. 
Detta värdesätter Aspelin (1999) och menar att de sociala band som bildas är 
värdefulla för inlärningen och motivationen. Även Jenner (2004) anser att 
bemötande är en viktig del när det gäller att motivera eleverna och att motivationen 
är en följd av det bemötande man fått. Han menar att det är nödvändigt att lärare är 
medvetna om hur viktigt bemötandet är. En av våra informanter belyste detta och 
anser att det är ett misslyckande varje gång en god relation inte lyckas skapas med 
eleverna. Jenner (2004) anser att det är viktigt att lärare är medvetna om sitt 
beteende och kritiskt reflekterar över sitt arbete vilket en informant menade att 
denne var väldigt mån om. Med ett gott beteende och bemötande kan en lärare 
komma långt. Som Kveli (2004) menar minns eleverna den lärare som var omtyckt 
och man minns även den lärare som inte var omtyckt. Av den anledning bör en god 
relation skapas då en negativ syn annars sätts på både läraren och ämnet. En lyckad 
lärare är många gånger synonymt med lyckade elever. Lärare har ett ansvarsfullt 
arbete och majoriteten av de intervjuade är medvetna om vilken stor roll de spelar för 
elevers motivation. 
 

En kunskapsutvecklande undervisning 
Eleverna skall lämna skolan med mycket kunskap, säger Kullberg (2004). En lärare 
är enig med Kullberg (2004) och menar att dennes uppgift är att ge eleverna så pass 
mycket kunskap att de tillslut själva hittar motivationen till att fortsätta leta ny 
kunskap. På så sätt hålls kunskapsutvecklingen igång. Detta är viktigt ur ett 
samhällsperspektiv då skolan strävar efter att få kunskapstörstande och motiverade 
elever som kan bege sig ut i samhället med mycket erfarenheter. 
För en lärare är grunden i en god lärmiljö att de har en bra kontakt och att varje elev 
känner sig sedd och uppskattad. Detta beskriver Kullberg (2004) som orsaken till 
kunskapsutveckling. En lärare menar att ett stort engagemang och att alltid pusha 
eleverna i rätt riktning leder till inlärning.  
 

Grundstenar i motivationsarbete 

De lärare vi intervjuat var eniga om, oberoende av varandra, att det är fyra 
nödvändiga byggstenar som krävs för att undervisningen skall bli positiv och 
inlärning skall vara möjlig. Relation, variation, inspiration och individualisering är 
grunden till elevers motivation, menar våra informanter.  
 
Relation  
Precis som många av de författare vi läst menar även våra informanter att det är 
otroligt viktigt med en bra relation mellan lärare och elever. Framför allt framhöll 
Aspelin (2010) vikten av en god relation och att den goda relationen skapar 
motivation. Majoriteten av våra informanter var eniga om detta och de menade alla 
att det är viktigt att lägga ned tid på att lära känna varandra.  
 
Variation  
Ytterligare en byggsten i skapandet av motivation är att variera undervisningen. De 
informanter vi intervjuat upplevde en variationsrik undervisning som en bra 
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undervisning. De var övertygade om att det många gånger var variationen, att det var 
något nytt och spännande som var orsaken till den positiva energi eleverna kände 
inför nya moment.  
 
Inspiration  
Att lärare skall inspirera till kunskap och inlärning var våra informanter eniga om. 
Inspiration och motivation går hand i hand och det ena leder till det andra. Läraren 
skall, som vi tidigare skrivit, optimera möjligheter till lärande och då är motivation en 
viktig grundläggande bas.  
 
Individualisera  
Något vi har kommit fram till är hur viktigt det är att individualisera undervisningen 
för att alla elever skall ha möjlighet att tillgodogöra sig kunskapen. Våra informanter 
hävdade att motivation inte kan födas om inte individualisering äger rum. Att se varje 
elevs förutsättningar och behov är nödvändigt för kunskap skall kunna inhämtas och 
för att motivation skall existera.  
 

Svar på forskningsfrågor 

Majoriteten av informanterna är mycket angelägna om att motivera sina elever. De 
anser att motivationen är en av de viktigaste delarna för att komma framåt och 
utvecklas. Den som inte är angelägen om att motivera eleverna är den som anser att 
läraren inte kan göra något åt elevernas motivation utan att motivationen måste 
komma inifrån.  
 
De informanter vi intervjuat är eniga om att relationen mellan lärare och elev är en 
viktig byggsten. Flera av de tillfrågade la mycket tid på att skapa goda relationer med 
eleverna. Utan en fungerande relation ansåg informanterna att det är svårt att nå 
fram till eleverna och kunskapen kan då utebli.  
 
Lärarna har en stor och viktig roll när det gäller elevernas motivation. Som motivatör 
och inspiratör är det av stor vikt att läraren själv är motiverad i sitt yrke. Fem av sex 
av de intervjuade ansåg att lärarens motivation måste existera för att de i sin tur skall 
kunna motivera eleverna.  

6.   Diskussion 

Metoddiskussion 

Inför denna studie övervägdes fördelar och nackdelar med de olika metoder som 
finns. En kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer valdes då det skulle vara 
mest givande för vår undersökning. Vi ville åt kontakten med lärare och använda oss 
av öppna frågor och dessutom ha möjlighet att ställa följdfrågor. Att komma in på 
djupet med våra frågor kändes viktigt och ansågs vara ett bättre alternativ än en 
kvantitativ undersökning eller enkäter. Något som kunde ha varit positivt med 
enkäter är att det är lättare för de tillfrågade att vara ärligare i sina svar då de oftast 
är anonyma, även för skribenterna. De intervjuade fick ta del av frågorna först under 
intervjutillfället. Vi hade endast informerat dem om att intervjun skulle behandla 
ämnet motivation. Detta ser vi både fördelar och nackdelar med. Fördelarna är att vi 
fick spontana och förhoppningsvis ärliga svar. Om informanterna hade fått ta del av 
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intervjufrågorna innan hade de också kunnat förbereda sig och fundera djupare över 
de svar vi ville ta del av. Samtidigt är risken stor att svaren blir förskönade.  
 
Anteckningar övervägdes att föras under samtalens gång. Men, detta valdes bort då vi 
ville lägga all vår fokus på att lyssna på våra informanter.  Det är lätt att gå miste om 
viktig information om anteckningar förs samtidigt som samtalen. Detta ville undvikas 
då följdfrågor är en viktig del av en intervju och det är lätt hänt att dessa kan missas 
då fokus ligger på att föra anteckningar. Det är betydelsefullt att vara närvarande 
under hela samtalet. Hade vi valt filminspelning hade vi också kunnat ta del av det 
otalade ordet. Dock valde vi att inte använda oss av filminspelning då vi tror att det 
hade bidragit till en obekväm situation för informanterna. 
 
Dubbla ljudinspelningar användes, då risken alltid finns att ljudet inte tas upp 
tillräckligt tydligt. Inför studien lästes att ljudinspelningar många gånger kan hämma 
informanterna och att de ibland kan känna sig obekväma. Av den anledningen ansågs 
det vara viktigt att inleda med lätta frågor för att mjuka upp stämningen vilket vi 
gjorde.  
 
Ett bekvämlighetsurval tillämpades men det kan även vara intressant att intervjua 
människor som skribenterna inte har någon relation till. Risken finns att svaren kan 
vara förskönade när en relation finns till informanterna. Naturligtvis finns denna risk 
även vid ett sannolikhetsurval, men risken är inte lika stor. I framtiden kommer ett 
sannolikhetsurval att användas. 
 
Efter genomförda intervjuer transkriberades hela innehållet för att vi lättare skulle 
kunna tematisera, jämföra och analysera resultatet.  
 

Resultatdiskussion 

Vårt resultat visar att det mest väsentliga för att motivera eleverna är att det finns en 
god relation mellan lärare och elev. Utan en fungerande relation uteblir många 
gånger elevernas motivation. Detta överraskade oss. Informanterna talade om vikten 
av en god relation mellan lärare och elev men vi trodde att det fanns annat som skulle 
ha en större inverkan på elevernas motivation.  
 
Det som överraskade oss var att vi trodde att alla informanter skulle vara eniga om 
att läraren är en bidragande faktor i elevers motivation. Dock ansåg en av 
informanterna att motivationen är något som kommer inifrån och detta kan inte 
läraren påverka. Alltså ansåg denne lärare att det inte spelar någon roll om läraren är 
motiverad eller inte. Vi undrar hur det kan komma sig att majoriteten anser 
relationer vara det mest väsentliga medan en informant ansåg att det inte alls var en 
avgörande eller att det ens är lärarens roll att motivera eleverna. Denne lärare 
menade att läraren inte har någon roll som motivatör och vi ifrågasätter detta då vi 
anser att läraren har en betydande roll. Kan det ha att göra med olika 
personlighetsdrag eller har det med utbildningen att göra? Vi misstänker att det finns 
lärare av olika slag. Något som förvånade oss ytterligare var att denne informant i 
nästa fråga ansåg att om läraren brinner för sitt ämne så blir eleverna motiverade av 
den anledningen. Informanten hade, vad vi förstår, svårt att bestämma sig för om 
läraren kunde motivera eleverna eller inte. Vi ser det som att det dels finns lärare 
som brinner för kontakten med människor och dels finns det de lärare som brinner 
för sitt ämne och därför inte lägger någon större vikt vid relationer. 
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En av orsakerna till att vi valde att studera hur lärare kan motivera eleverna var att vi 
efter genomförda praktikperioder förundrats över hur många elever som vi fann vara 
omotiverade. Våra informanter ansåg dock att majoriteten elever är studiemotiverade 
och detta svar förvånade oss. Även om vi anser att elever många gånger är 
omotiverade är det nödvändigt ur ett pedagogiskt perspektiv att läraren har en 
motivation i sig, en inre drivkraft och en vilja att influera eleverna till att bli 
motiverade. Av denna anledning var majoriteten av lärarna övertygade om att de 
spelar en livsviktig roll när det gäller elevernas motivation. Elever som går i dagens 
skola är framtidens människor och därför är det viktigt ur ett större 
samhällsperspektiv att lärare är medvetna om hur stor roll de har i elevernas 
motivation. Det är ytterst ogynnsamt att alla lärare inte är förtrogna om detta då 
eleverna är vår framtid. 
 
De resultat vi fått förstår vi är av stor betydelse för motivationen i klassrummet. En 
av baktankarna med vår uppsats var att få lära oss mer om hur det fungerar i skolans 
verksamhet och av den anledningen valde vi att fördjupa oss i ämnet motivation. Vi 
tycker att det är en stor del av skolan och en stor del av att lyckas som lärare och 
därför ville vi lära oss hur vi kan motivera eleverna för att utvecklas i vår blivande 
lärarroll. Vi tror att om en lärare är motiverad i sitt ämne lyser entusiasmen igenom 
och detta skulle kunna tolkas som att läraren är inspirerande och därför även en 
motivatör. Det är förvånande att lärare inte anser det vara viktigt att motivera 
eleverna då vi menar att det är en stor del av lärarrollen att skapa motivation hos 
eleverna. Lärare bör sträva efter att vara motivatörer. Varför skall människor arbeta 
som lärare om de inte trivs och om de inte är motiverade. Det är en farlig 
kombination då ett av uppdragen som lärare är att fostra goda samhällsmedborgare 
och att bidra till kunskapsutveckling. 
 
Skolan bör, hävdar vi, satsa på mer kompetensutveckling hos lärare vad gäller 
motivation. Vi är skeptiska till att majoriteten av de intervjuade arbetar aktivt med 
att bygga upp motivationen hos elever. Som vi nämnt är motivationen en av 
drivkrafterna och det som får eleverna att sträva efter högre mål. Därför anser vi det 
vara av största vikt att lärarna är medvetna om hur de på bästa sätt kan motivera 
eleverna och få dem med sig i sin undervisning. Vi vill se fler lärare som brinner för 
kontakten med människor och lärare som värdesätter goda relationer. För att få 
motiverade lärare i skolan krävs det att lärarutbildningen skärps då det idag är för 
låga ingångskrav för att påbörja en lärarutbildning. Resultatet av detta är att många 
blivande lärare väljer lärarutbildningen med fel avsikter, just på grund av att det är 
för enkelt att komma in. Lösningen, som vi ser, är att ha intervjuer och 
”personlighetstest” för att försäkra sig om att studenten har rätt intentioner med att 
utbilda sig till lärare. Resultatet visar att grunden till motiverade elever är lärare som 
arbetar för goda relationer och individualisering och som arbetar för att vara 
inspirerande och varierande. Därför är detta något som alla lärare bör sträva efter.  
 

Nya forskningsfrågor 

Motivation är ett brett ämne och det finns många inriktningar. Vi har valt att studera 
brett och öppet hur lärare arbetar för att motivera elever och är nöjda med vårt 
resultat. Samtidigt vore det intressant att studera motivation vidare och ur ett 
smalare perspektiv såsom specifika ämnen eller specifika moment.  
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Dessutom vore det spännande att studera samma ämne, motivation, men ur ett 
elevperspektiv. De frågor vi skulle vilja få besvarade är vad motivation innebär för 
eleverna, hur anser eleverna att en lärare bör gå till väga för att vara motiverande, 
vad motiverar elever och vad anser elever vara grunden till motivation? 
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Bilaga 1 

Brev till informanter 

    Eskilstuna den 13 februari 2014 
 
Hej, 
Vi heter Sara Salvéus och Lina Wretling. Vi läser åttonde terminen på 
lärarprogrammet på Mälardalens högskola. Sara läser till lärare inom svenska och 
svenska som andraspråk mot äldre åldrar. Lina läser till lärare inom svenska och 
idrott mot gymnasiet.  
 
Vi ska denna termin skriva vårt examensarbete på avancerad nivå inom 
kunskapsområdet pedagogik. Motivation är ett ämne som intresserar oss. Därför 
kommer vår undersökning handla om motivation och hur lärare arbetar med att 
motivera eleverna till skolarbete.  
 
Vi kommer att intervjua flera lärare som är yrkesverksamma inom olika åldrar och 
ämnen och med olika lång yrkeserfarenhet. Vill du dela med dig av dina tankar och 
erfarenheter? Du kommer naturligtvis att vara anonym i arbetet och du kan när som 
helst välja att avbryta intervjun.  
 
Om du vill delta i vårt arbete vill vi gärna boka in en intervjutid med dig under vecka 
10. 
 
Vi ser fram emot ett spännande samtal med dig. 
 
 
Du får gärna kontakta oss eller vår handledare Bengt Nilsson om du undrar något.  
 
Bästa hälsningar 
Sara Salvéus och Lina Wretling 
Lina: lwg10005@student.mdh.se 
Sara: sss10001@student.mdh.se 
Bengt: Bengt.Nilsson@mdh.se 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 
Vad innebär motivation för dig?  
Hur tänker du kring motivation? 
Är motivation något som kommer naturligt för dig eller tänker du på att aktivt 
motivera dina elever?  
Hur skapar du motivation i klassrummet? 
Hur arbetar du som lärare för att motivera dina elever?  
På vilket sätt anpassar du undervisningens innehåll för att motivera eleverna?  
Använder du dig av några redskap för att motivera eleverna? 
Kan du ge något exempel på en situation där du lyckats motivera eleverna? 
Kan du ge något exempel där du misslyckats motivera eleverna?  
Hur anser du att elevernas motivation påverkar deras studieresultat?  
Anser du att eleverna är motiverade?  
Är du motiverad som lärare? 
Har du några övriga tankar om motivation?  
 
 
Följdfrågor 
-Berätta mer/vidare 
-Kan du utveckla det? 
-Hur tänker du/menar du? 
-Vad betyder det – för dig?  
-Vad menar du med det?  
-Vad betyder det? 
-Vad innebär det? 
- Är det något mer du vill tillägga? 
(Kvale & Birkmann, 2009) 
 


