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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att, utifrån grundskollärare och gymnasielärares 

uppfattningar, skapa förståelse för hur lärare arbetar för att skapa motivation 

bland elever i klassrummet. För att få svar på detta intervjuades utbildade och 

verksamma lärare som undervisade i olika åldersgrupper. Studien baserades 

på en kvalitativ fenomenografisk metod med semistrukturerade intervjuer där 

sex lärare deltog. Studiens resultat visade att lärare använder sig av olika 

tillvägagångssätt för att motivera elever. Utifrån informanternas uppfattningar 

fann vi att samtliga använder sig av olika typer av belöningssystem och att 

samtliga arbetar för att alla elever ska utveckla självförtroende för deras 

prestationer. Vidare ansåg informanterna att deras lärarroll, hur de agerar och 

visar entusiasm för innehållet har stor betydelse för elevernas motivation. 

Även hur undervisningen organiseras, metodval, strategier, etc., var något som 

samtliga informanter belyste som viktigt för att motivera eleverna. Att 

dessutom skapa goda relationer till eleverna betonade alla informanter som 

extra viktigt och grundläggande för att kunna motivera eleverna till lärande.  
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Inledning  

Som blivande lärare antar vi utmaningen att motivera elever. Varje dag ska vi 

motivera, så väl enskilda elever som hela klasser, till inlärning och lust för 

lärande. Gunnar Augustsson och Lena Boström (2012) förklarar att lärarrollen 

bland annat består av att leda och organisera lärande, handleda, instruera, 

motivera, inspirera och sätta gränser. Just rollen att motivera har vi valt att 

fokusera på i denna studie: Hur man som lärare kan stimulera elever till 

motivation och engagemang för lärande. Joanna Giota (2002), lektor och 

forskare vid Göteborgs universitet, anser att lusten och glädjen att lära idag 

kommer i skym undan. Hon menar att det är många elever som i dag 

motiveras genom yttre motivation och för andras skull, istället för att lusten 

och glädjen att lära i skolan kommer från eleverna själva, genom den inre 

motivationen. Att vi valt motivation som utgångspunkt är för att vi anser att 

motivation, i synnerhet inre motivation, är vägen till ett livslångt lärande. 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet betonar att 

skolan “ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 

lära.”(Skolverket, 2011, s.1). Denna lust till att lära ska grundas i klassrummet 

med såväl lärare som klasskamrater, där vi anser att läraren kan ha stor 

inverkan på elevers motivation. Som framtida lärare har vi i vår 

verksamhetsförlagda utbildning stött på många tillfällen då elever på ett 

tydligt sätt visat att de är omotiverade och oengagerade både inför och under 

skolarbete och undervisning. Av erfarenhet har vi märkt att lärare hanterar 

detta på olika sätt genom att tillämpa olika strategier, metoder och 

tillvägagångssätt för att få sina elever motiverade till skolarbetet. Professor 

John Hattie (2009) har forskat om att synliggöra lärande. Han betonar att fokus 

bör ligga på hur man som lärare kan påverka elevers lärande och engagemang, 

något han menar inte ligger som fokus idag. Hattie förmedlar att man tidigt 

bör göra framtida lärare medvetna på metoder och strategier som fungerar och 

inte låta de första åren i yrkesrollen som lärare bestå av misslyckade försök för 

att komma fram till detta på egen hand. Vidare poängterar Hattie att lärare 

idag varken blir exponerade eller undervisade i hur man på olika sätt kan 

skapa motivation bland elever. Hur lärare stimulerar motivation vill vi, genom 

denna studie, synliggöra och få kunskap om. 
 Vår problemformulering lyder: Hur kan lärare stimulera elevers 

motivation i undervisningssammanhang? Syftet med denna studie är att 

undersöka verksamma lärares uppfattningar om hur de arbetar för att 

motivera elever till lärande, samt vad lärare belyser som extra viktigt för att 

stimulera elevers motivation i undervisningssammanhang.  
 Lärare har uppgiften att inspirera och motivera elever dagligen vilket 

kan bli väldigt komplicerat med tanke på att alla elever kan motiveras på olika 

sätt. Giota (2002) menar att det finns lärare som har en alltför enkel syn på 

elevers motivation, där somliga lärare hävdar att man enbart behöver 

organisera undervisningen på ett visst sätt för att öka alla elevers motivation. 

Dock poängterar Giota att elevers motivation inte kan nås riktigt så lätt med 

tanke på att motivationen baseras på individuella skillnader. Vidare redogör 
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hon för att det finns elever som är kritiska, tar avstånd från skolan, dess 

innehåll och arbetsmetoder medan det samtidigt finns elever som går i skolan 

för att lära och utvecklas. Giota poängterar att vi idag inte tycks ha en skola 

som fungerar eller tillfredsställer någon av dessa grupper. Vidare hävdar Giota 

att skolan varken klarar av att stötta de svagaste eleverna eller att utmana de 

starkaste, och att detta istället resulterar i bristande motivation hos alla elever. 

Hattie (2009) påpekar i sin studie att det är lika många lärare som misslyckas i 

sitt uppdrag att öka elevers engagemang och prestationer som det finns lärare 

som lyckas med detta. Att som lärare ha förmågan att veta hur man ska 

kombinera stöd och utmaning för varje enskild elev är således en utmaning i 

sig (Schussler, 2009). Giota (2013) presenterade en forskningsöversikt på 

uppdrag av Vetenskapsrådet och Skolverket där hon påpekar att fokus i 

läroplanen har legat på att ta vara på elevers lust och inre motivation, men 

att det är just detta som får allra minst utrymme i dagens skola. Med andra 

ord har den svenska skolan svårt att ta vara på elevernas lust att lära. Med 

det i baktanke, att skolan har svårt att motivera elever, har vi valt att i 

denna studie undersöka och synliggöra lärares uppfattningar om hur de 

arbetar för att skapa motivation samt vilka aspekter de anser är viktiga för 

att stimulera elevers motivation. 
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Bakgrund 

I bakgrunden har vi valt att redogöra för definitioner av begreppet motivation 

eftersom det ligger till grund för vår studie. Vi redogör även för vad 

begreppen inre och yttre motivation innebär, olika perspektiv på motivation 

och motivationsteorier samt hur dessa kan komma till uttryck i 

undervisningssammanhang. Vidare redogör vi för vilka aspekter forskningen 

inom området belyser som viktiga för att stimulera elevers motivation till 

lärande i skolan.  

Motivation 

Motivation är det begrepp som genomsyrar hela studien och är det vi lagt 

fokus på. Därför anser vi att det är lämpligt att inleda med att definiera 

begreppet motivation samt vad som menas med inre och yttre motivation. 
 Motivation är ett mångtydigt begrepp och att hitta en allomfattande 

definition ses som en omöjlighet (Jenner, 2004). Ordet motivation härstammar 

från det latinska ordet movere som betyder att röra, det vill säga något som får 

oss att röra oss (får igång oss), får oss att fortsätta arbeta och att nå mål med 

arbetet (Schunk, Pintrich & Meece, 2008). Denna definition stämmer väl 

överens med lärarutbildaren Matts Dahlkwist (2012) samt forskaren och 

docenten Christer Stensmos (2008) beskrivning av begreppet motivation, där 

de anser att det kan förklaras som att sätta andra i rörelse, att skapa eller stödja 

en drivkraft. Zoltán Dörnyei (2001) är professor som undervisar och har 

forskat om motivation. Han skriver att människors motivation handlar om 

varför människor väljer att göra något, hur länge de är villiga att upprätthålla 

verksamheten och hur mycket de är villiga att jobba för den. Inom pedagogik är 

motivation ett centralt begrepp och Stensmo (2008) redogör för att läraren i sin 

roll ska agera som motivatör, det vill säga att motivera eleverna till lärande och 

att nå olika mål. 

 

Inre och yttre motivation 

Motivation kan finnas inom oss i form av känslor och behov eller externt i 

form av belöningar och ”bestraffningar”. Dessa faktorer benämns inom 

forskning för inre och yttre motivation. Är målet med att lösa en uppgift 

baserad på ren nyfikenhet eller ett behov att skapa förståelse handlar det om 

inre motivation. Är däremot målet med att lösa uppgiften att få beröm eller 

andra privilegier handlar det om yttre motivation (Dahlkwist, 2012; Maltén, 

2000; Stensmo, 2008). 
       Motivationsarbetet i skolan formas även efter dessa faktorer och måste, 

beroende på elevens motivation, anpassas efter dem. Saul Gellerman (1992) var 

psykolog och konsult inom ledarskap, han poängterade att människor är olika 

och att alla inte motiveras på samma sätt eller av samma saker, något vi anser 

är viktigt att ha i åtanke som lärare. Inre motivation hos elever kan visa sig 

genom glädjen att upptäcka, lust och vilja att lära och nå mål. Yttre motivation 

hos elever kan visa sig genom att mål nås genom belöningar, beröm eller 

konkurrens och höga betyg (Dahlkwist, 2012; Maltén, 2000). De allra flesta 
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lärare eftersträvar att alla elever ska vilja lära sig och lära sig för sin egen skull, 

med andra ord att de ska utveckla en känsla för en inre motivation för skolan 

och dess undervisning (Dahlkwist, 2012; Maltén, 2000). Forskning visar 

nämligen att elever som drivs av inre motivation oftast leder till högre 

prestationer och engagemang i skolan medan elever som är driven av yttre 

motivation förknippas med lägre prestationer i skolan. Elever kan prestera bra 

även om de är driven av yttre motivation, men forskning visar att det oftast är 

mer kunskapsmässigt duktiga elever som når framgång genom yttre 

motivation (Giota, 2002).   

 

Olika perspektiv och teorier på motivation 

Den inre och den yttre motivationen kan i sin tur inordnas under olika 

perspektiv och teorier för motivation. Vi kommer nedan att redogöra för 

behavioristiskt-, kognitivt- och humanistiskt perspektiv. Trots olikheter har 

dessa teorier och perspektiv en sak gemensamt, att de försökt avslöja 

sanningen om motivation och kärnan till hur vi motiveras. Det har dock blivit 

allt mer uppenbart att alla motivationsaspekter inte kan rymmas inom en enda 

teori eller perspektiv. Däremot har samtliga ändå lämnat viktiga bidrag till hur 

vi ser på motivation och motivationsfaktorer idag (Jenner, 2004).  

 Med ett behavioristiskt perspektiv menas kortfattat att man utgår från att 

stimulera för att framkalla respons som därefter får positiv eller negativ 

förstärkning. I skolsammanhang kan detta ges i uttryck genom att dela ut 

“guldstjärnor” eller beröm då något är positivt och frånta privilegier eller 

sänka betyg då något är negativt. Med andra ord rör detta belöningar och 

bestraffningar. Detta innebär att det behavioristiska perspektivet på 

motivation utgår från att motivationen styrs utifrån, genom yttre påverkan. 

Trots att behaviorismen idag ofta associeras med något förelagt och negativt så 

har behaviorismen satt djupa spår inom motivationsteorierna (Hein, 2012). 
 En annan motivationsteori är den kognitivistiska som, i likhet med den 

behavioristiska, intresserar sig för vad som påverkar människors beteenden. 

Däremot anser den att även människors tankar, känslor och motiv måste 

inkluderas. Kognitivistisk motivationsteori är således mer individuellt inriktad 

än den behavioristiska då den utgår från att individen styrs av inre mentala 

behov, tankar och förväntningar (Hein, 2012). Inom den kognitivistiska 

motivationsteorin ses beteenden som något målorienterat som är grundat på 

medvetna avsikter. När det handlar om att nå dessa mål spelar tidigare 

erfarenheter in, vi kan motiveras av tidigare nederlag men också av framtida 

mål (Jenner, 2004). 
 Slutligen, är den humanistiska psykologins perspektiv på motivation 

värd att nämnas där självförverkligande ses som nyckelbegrepp. Här ses 

människan som optimistisk, som genom ett livslångt lärande vill utveckla och 

förverkliga sin potential (Hein, 2012). Här talar man med andra ord om inre 

motivation. En av grundarna till den humanistiska psykologin är psykologen 

Abraham Maslow som även utvecklat den mest kända och refererade 
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Figur 1. Maslows behovsnivåer 

motivationsteorin, en modell kallad behovsteorin. En modell som vi anser värd 

att beskriva i detta sammanhang (a.a.). 

 

Maslows behovsteori 
Under 1940-talet utvecklade psykologen Abraham Maslow (1987) en modell 

för att rangordna mänskliga behov samt visa hur människan drivs och 

motiveras av dessa. Modellen (se fig. 1) utgår från de mest basala mänskliga 

behoven till de behov människan behöver för att utvecklas. Maslow menade 

att luft, vatten, mat, kläder, värme och sömn är människans första basala 

fysiska behov.  Har till exempel en elev sovit dåligt eller inte ätit frukost kan det 

resultera i att eleven har sämre förutsättningar för att ta till sig 

undervisningen. Trygghetsbehovet, menade Maslow, är det andra basala 

behovet och innefattar, utöver trygghet, bland annat skydd, tydliga ramar 

samt ordning och reda. Det vill säga fysisk trygghet vilket kan relateras till 

lugn och ro, rutiner och regler i skolan och undervisningen. Det tredje basala 

behovet, det sociala behovet, innefattar exempelvis kontakt med andra, kärlek, 

grupptillhörighet, gemenskap och att vara accepterad, det vill säga en 

känslomässig trygghet. Här är det således viktigt att de i klassen fungerar 

tillsammans och att relationer etableras. Vidare ansåg Maslow att vi också har 

ett prestationsbehov som innefattar bland annat självkänsla, självförtroende, att 

bli respekterad och accepterad, få erkännande, inflytande och uppskattning.  

Det sista behovet för utveckling ansåg Maslow var, självförverkligande. Behovet 

av självförverkligande innefattar att man som individ vill utveckla sig själv, 

möta nya utmaningar, skapa, uppnå mål och drömmar. I skolsammanhang 

handlar detta bland annat om att ge möjlighet att möta elevers intressen, 

kreativitet och visa på tillämpningar i det som lärs.  

 Dessa fem kategorier av behov bygger på varandra, vilket innebär att om 

någon av delarna saknas eller är bristfälliga blir det svårt att gå vidare till nästa 

nivå (Maslow, 1987). Med andra ord kan sägas att då behov på en viss nivå 

är tillfredsställda är det inte längre dessa behov som driver individen. 

Istället inriktar sig individen på nästa behovsnivå. Således kommer 

individens motivation alltid riktas uppåt (Maltén, 2000). En viktig slutsats 

gällande denna teori är att lärare måste använda olika tillvägagångssätt för 

att motivera eleverna då elever befinner sig på olika nivåer i 

behovshierarkin (Wolvén, 2000). 
 

 

 

 

 

 

 
  



6 

 

Läraren - nyckeln till elevers motivation 

Nu när vi redogjort för vad motivation generellt innebär ska vi koppla detta till 

undervisningen i större utsträckning. Att lärare är kraftfulla motivatörer är 

forskarna överens om och Dörnyei (2001) förklarar att läraren är en viktig och 

central del för elevers motivation. Nedan kommer vi att göra en 

sammanfattning över faktorer som forskning belyser som viktigt i 

undervisningen i förhållande till att skapa motivation för lärande. Längre ned 

får dessa enskilda rubriker där de beskrivs mer ingående och mer specifikt. 

 

Sammanfattande faktorer som belysts inom forskning 

Lars-Erik Wolvén (2000) var professor i sociologi och hänvisade i sin studie till 

Hackman och Oldhams modell om arbetsmotivation där de redogör för att 

arbetet bör innehålla variation, en synlig helhet, betydelsefullhet, frihet och 

feedback för att ha en motiverande inverkan. Vidare skriver Wolvén att på 

samma sätt måste elever få möjlighet att använda olika färdigheter, arbeta med 

uppgifter som har en tydlig början och slut, få betydelsefulla uppgifter, kunna 

påverka och ha inflytande samt få feedback för att kunna se tydliga resultat. 

Wolvén nämner även att belöningssystem kan vara en bidragande faktor till 

ökad motivation. Hattie (2009) presenterar studier som visar att de lärare som 

använder olika undervisningsstrategier och som har höga förväntningar på 

sina elever samt de lärare som skapat bra relationer till sina elever ger de bästa 

förutsättningarna för sina elever. Vidare har Dörnyei (2001) kommit fram till 

vilka olika faktorer som bidrar till motivation. Han påpekar att elevers 

motivation är som högst när de är tillräckligt självständiga, har meningsfulla 

mål, får feedback samt blir bekräftade av andra. Dörnyei förklarar även att 

lärare kan ha direktinflytande på elevers motivation genom att vara en förebild 

när det gäller att visa engagemang och intresse för ämnet samt utforma 

uppgifter som intresserar eleverna (Dörnyei, 2001). 
       Av detta kan faktorer som självständighet, målmedvetenhet, feedback, höga 

förväntningar, utgå från elevers intressen, betydelsefulla uppgifter, belöningssystem, 

variation och goda relationer vara centrala aspekter på hur man som lärare kan 

påverka elevers motivation! Dessa beskriver vi mer ingående nedan. 

 

Olika sätt att stimulera elevers motivation 
Nedan har vi valt att mer utförligt beskriva de olika faktorer som forskningen 

belyst som viktiga för elevers motivation och lärande i skolan.          
 

Belöning och feedback 
Att använda sig av belöningar och feedback handlar om att stimulera den yttre 

motivationen. Professor Cynthia Mader (2009) redogör för att klistermärken, 

guldstjärnor och andra privilegier inklusive betyg, kan fungera som belöning 

för att ha gjort ett bra jobb i klassrummet. Hon menar att om elever tidigt lär 

sig rutinen att “gör jag detta får jag belöning” kan man på så vis motivera 

elever till lärande. Likaså understryker Wolvén (2000) att motivation kan 
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skapas genom att ge konkreta belöningar. Enligt Mader (2009) är andra 

forskare är överens om att yttre belöning kan leda till prestationsökning om de 

används sparsamt, dock är man mindre överens hur det påverkar den inre 

motivationen. Vidare hänvisar Mader till utförda metaanalyser som tyder på 

att yttre stimulans kan ge negativa effekter på motivationen. Relationen mellan 

prestation och motivation är således komplicerad. Professorerna Dale Schunk, 

Paul Pintrich och Judith Meece (2008) samt Giota (2013) påvisar även att 

mycket forskning kommit fram till att man genom att delta i en aktivitet för att 

få en yttre belöning kan försvaga den inre motivationen. De vill understryka 

att den avgörande faktorn är själva erbjudandet av belöning och inte 

mottagandet av belöningen i sig. 
 Hur man bedömer och belönar elevernas prestationer spelar stor roll för 

vilken typ av motivation eleverna tillägnar sig i skolan. Att visa på 

provresultat menar Giota (2002) endast driver eleverna till att jämföra sina 

prestationer med andras. Giota refererar till forskning som visar att elever då 

oftast jämför sig med de duktigare eleverna, vilket gör att de tappar den inre 

motivationen och får sämre självförtroende. Dock hänvisar Giota till en studie 

som belyser att just konkurrens ändå kan ha positiva samband med 

prestationer i skolan trots att det är kopplat till yttre motivation. Detta styrks 

också av Maslow (1987) som redan på 1950-talet visade att konkurrens kan ha 

goda effekter på prestationer. Att målet inte handlar om att vinna över andra 

utan att jämföra sig med andra utveckla den egna förmågan. Inom psykologisk 

och pedagogisk litteratur hävdas dock att konkurrans borde elimineras då det 

handlar om barn och ungdomar (Giota, 2002). 
      Som nämnts ovan hör även muntlig och skriftlig feedback till en form av 

yttre belöning. Det finns två typer av feedback, feedback som ger information 

om var eleven befinner sig i förhållande till målen samt kontrollerande 

feedback som bedömer elevens prestationer (Dörnyei, 2001). När det är frågan 

om motivation så förklarar Dörnyei att den första är att föredra. Hattie (2009) 

redogör för att feedback är bland de viktigaste faktorerna för att öka 

motivationen bland elever och Hatties resultat visade att mängden feedback 

måste öka då det visat att det står i direkt relation till hur väl elever presterar. 
Giota (2002) redogör för att feedback påverkar elevernas känslor och 

föreställningar om den egna kompetensen på ett positivt sätt och ger eleverna 

förståelse för att misstag är en del av lärandeprocessen. Däremot poängterar 

Dörnyei (2001) att feedback inte ska gå till överdrift och menar att överdriven 

feedback istället kan få negativa konsekvenser och ger exempel på att läraren 

inte ska hylla elever vid alltför simpla prestationer. 
 

Utgå från elevernas intressen 
Genom att ta vara på elevers intressen menar Stensmo (2008) och Hattie (2009) 

att elever blir motiverade, stimulerade och engagerade till ansträngning som i 

sin tur har betydelse för elevers prestationer. Stensmo (2008) poängterar att 

glädje och lust underlättar lärprocessen medan olust försvårar lärprocessen. 

Detta framhåller även Mader (2009) som understryker att läraren således måste 

lära känna eleverna och vad som motiverar dem för att sedan kunna göra 
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uppgifter som stimulerar. Att ta vara på elevernas intressen tar även professor 

Walter Doyle (2009) upp som viktigt. Han förklarar att läraren måste fungera 

som en handledare som ger råd och förser eleverna med de resurser och stöd 

som behövs för att uppnå det som är meningsfullt och givande. 

 As adults, we do not choose to engage in tasks in which we see no 

 relevance. We should not expect students to be any different (Schussler, 

 2009, s. 119). 

Sammanfattningsvis är skoluppgifter och skolaktiviteter i sig avgörande för 

vilken motivation (inre eller yttre) eleverna kommer att utveckla. För att 

eleverna ska bli intresserade och bibehålla sitt intresse krävs att uppgifterna 

varieras. Vidare har det stor betydelse för elevernas motivation hur detta 

introduceras. Som lärare måste man tidigt i introduktionen få eleverna att inse 

hur uppgifterna är relevanta och hur de är meningsfulla för deras utveckling 

(Giota, 2002). 

 

Göra eleverna målmedvetna 
När det kommer till elevers motivation är en viktig aspekt enligt Hattie (2009) 

att motivationen måste relateras till mål samt tydligt visa syfte och avsikt med 

lärandet. Detsamma hävdar Stensmo (2008) som redogör för att elevers 

engagemang och ansträngning i skolan stimuleras om eleverna får vara 

delaktiga då mål sätts upp. Blir eleverna medvetna om målen bidrar det också 

till att eleverna känner sig delaktiga och känner ansvar för att nå dem.  “Om 

eleverna har kontroll över målen har de också kontroll över sitt eget 

lärande”(Stensmo, 2008, s.136). Att ha kontroll över sin inlärning beskriver 

även Hattie (2009) som viktigt för förståelsen av kunskaper. Resultat visar att 

elever som tar ansvar över sin egen inlärning också presterar bättre (a.a.). 

Professor Håkan Jenner (2004) påpekar att mål ska ligga på rätt nivå så att 

eleven inte ser målet som omöjligt att uppnå vilket kan skapa ångest. Jenner 

(2004) förklarar att det således är viktigt att komma fram till realistiska mål, 

där låga mål inte ska ses som bristande vilja utan istället ett sätt att skyddas 

mot misslyckanden. Enligt Stensmo (2008) och Giota (2002) ska mål därför vara 

både långsiktiga och kortsiktiga. De kortsiktiga delmålen, förklarar Jenner 

(2004), stimulerar motivationen eftersom man då kan se framstegen och inte 

bara den långa sträckan fram till målet och poängterar att elever motiveras av 

att lyckas. Genom tillfredsställelsen över att lyckas, förklarar Stensmo (2008), 

att elevernas motivation i det dagliga skolarbetet ökar. 

 

Skapa goda relationer 

 
 Teaching is about building relationships [...] In a time of test-driven 

 schools, the need for relationships is greater. [...] Some students don’t 

 learn from people they don’t like (Cornelius-White i Freiberg & Lamb, 

 2009, s.102) 
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Elevers engagemang och ansträngning i skolan stimuleras av goda relationer 

(Hattie, 2009; Jenner, 2004; Stensmo, 2008). Professor Joan Walker (2009) 

hävdar att elever är otroligt känsliga för relationer och att elever som har bra 

relation till sin lärare oftast också ser uppgifter och aktiviteter som roliga och 

meningsfulla, medan de med sämre relationer ser uppgifter mer som tvång. 
 Walker (2009) hänvisar till en nyligt genomförd undersökning i 

grundskolan på lärares olika förhållningssätt i klassrummet där endast 7 % av 

lärare och elever ansåg att sociala och känslomässiga behov blev tillgodosedda 

i klassrummet. Detta kan ses som ett förvånande resultat, men förstärks av 

Hattie (2009) som hänvisar till en studie där man frågat elever: “Tycker din 

lärare om dig?” Resultatet förbryllade många lärare då det visade sig att 

många elever svarade nej på den frågan. Hur man som lärare anser sig etablera 

goda relationer kan således vara olikt den verklighet eleverna upplever i 

klassrummet. Walker (2009) poängterar att dessa känslor av social isolering 

således kan vara en bidragande faktor till oengagemang. 
       Elever måste känna att de har en personlig kontakt med de vuxna på 

skolan, att någon ser att de är närvarande (Freiberg & Lamp, 2009; Jenner, 

2004). Professor Jeffrey Cornelius-White (2007) menar att man som lärare 

måste visa att man bryr sig om varje elevs lärande, att kunna se utifrån deras 

perspektiv och ge feedback så de känner sig trygga. Hattie (2009) redogör för 

att etablera en bra relation med eleverna även innefattar att läraren har 

förmågan att lyssna, vara positiv, omtänksam, empatisk, låta eleverna bli 

sedda och respektera alla. Dörnyei (2001) påpekar att flera undersökningars 

resultat har visat på att små förändringar, så som att använda sig av humor, att 

tilltala eleverna vid namn, samt användana mer personliga exempel, kan 

förbättra relationerna och minska avståndet mellan elever och lärare. 

Sammanfattningsvis för denna rubrik refererar vi till Hattie (2009) och 

Schussler (2009) som redogör för resultat och egna slutsatser om att lärare-

elev-relationen samt elevens uppfattning om läraren är bland de viktigaste 

påverkansfaktorerna för elevers motivation och engagemang. För att citera 

Freiberg och Lamb (2009, s.104): “Teaching is, above all, about relationships” 

 

Höga förväntningar och utmaningar 
Hur mottaglig en elev är för förväntningar är beroende på läraren och vilken 

relation de har till varandra. Lärare måste utgå från övertygelsen om att elever 

kan lära och utvecklas samt att man som lärare visar att man bryr sig om och 

tror på deras möjlighet att lyckas (Hattie, 2009; Schussler, 2009). 
 Giota (2012) hänvisar till studieresultat som visar att det finns ett 

samband mellan lärares förväntningar och elevernas betyg. Hon belyser också 

det faktum att hur lärare förmedlar förväntningar på eleverna kan ha stor 

betydelse för elevernas motivation. Hon menar att om läraren till exempel 

delar ut uppgifter av olika svårighetsgrad till bestämda elever beroende på 

deras kunskapsnivå, kan elevernas självuppfattning påverkas negativt vilket 

således också påverkar motivationen negativt. 
       Hattie (2009) förklarar att grunden för elevers vilja och engagemang för att 

lyckas i skolan läggs redan i förskolan. Ofta är elever i de yngre åldrarna 
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nyfikna och engagerade för att lära. Hattie redogör för att man sedan kan 

utöka denna nyfikenhet och engagemang i skolan genom att se till att de får 

utmaningar på passande nivåer för att få möjlighet att lyckas. Får elever 

möjlighet att lyckas får de också en tro på sig själva (Hattie, 2009). Professor 

Deborah Schussler (2009) hänvisar till resultat om att elever i olika 

skolsammanhang vill att lärare ska utmana dem. Schussler förklarar vidare att 

elever som känner sig utmanade och får möjligheter att lyckas resulterar i 

positiva attityder till lärande. Schussler poängterar att lärare således måste visa 

att de kan utmana eleverna, då vinner de också deras respekt. Med andra ord 

bör lärare utmana eleverna, utan att de ska få känslan att jag måste göra detta. 

Sammanfattningsvis är en kombination av stöd, höga förväntningar och 

utmaningar således av stor vikt för att elever ska motiveras och lyckas i skolan. 

Som nämndes i inledningen, är förmågan att veta hur man ska kombinera stöd 

och utmaning för varje enskild elev är en utmaning för lärare (Schussler, 2009).  

 

Gemensamt inflytande och ansvar 
Att eleverna ständigt arbetar för att uppnå mål som är satt av andra och 

således styrs av yttre motivation är enligt forskning en av de främsta orsakerna 

till att eleverna tappar inre motivation för att lära (Giota, 2002).  Dörnyei (2001) 

och Giota (2002) poängterar att genom att ge eleverna ansvar, alternativ och 

val, göra dem delaktiga i vad som ska prioriteras och i beslutfattandet ökar 

elevernas intresse och engagemang för innehållet samt att de utvecklar 

självständighet och inre motivation. Giota (2002) menar att lärare ska involvera 

eleverna i olika beslut som till exempel när saker skall göras, hur de skall göras 

och i vilket tempo, något som uppmuntrar eleverna till att utveckla personligt 

ansvar för sitt lärande.           
       Freiberg och Lamb (2009) förespråkar ett personcentrerat klassrum där 

ledarskapet karakteriseras av ett samspel mellan elever och lärare, där fokus 

framförallt ligger på trygghet, förtroende, stark känsla av gemenskap samt 

också ansvar och självdisciplin. Freiberg och Lamb menar att detta är vad lärare 

bör fokusera på för att engagera elever och att studier visat på positiva resultat. 

Cornelius-White (2007) redogör för sin studie som visar att klassrum där lärare 

har personcentrerat fokus är eleverna mer engagerade, mer respektfulla och 

med högre prestationer. Vidare presenterar Freiberg & Lamb (2009) resultat av 

en intervjustudie som visar på att då eleverna fick vara delaktiga samt fick 

möjlighet att ta eget ansvar kände eleverna sig betrodda och respekterade. De 

kände att de fick ta ansvar och möjlighet att göra egna val samt att eleverna 

fick känslan att det finns någon som tror på dem. Freiberg och Lamp (2009) 

poängterar att eleverna vill vara behövda. Ett delat ledarskap då lärare släpper 

ansvar till eleverna underlättar den processen samt att läraren får mer tid att 

undervisa. Sammanfattningsvis kan sägas att frihet och egna val motiverar 

eleverna till att vara aktiva deltagare i inlärningsprocessen. Doyle (2009) 

påpekar att det är viktigt att skapa något gemensamt och att det finns en vilja 

att samarbeta tillsammans. 
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Syfte och metod 
Nedan kommer vi att presentera vårt val av forskningsmetod, 

forskningsansats samt val av metod för vår datainsamling. Vi redogör även för 

urval av informanter, hur datainsamlingen genomförts samt hur våra data 

analyserats och tolkats för att slutligen nämna de etiska överväganden som 

legat till grund för vår studie. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka verksamma lärares uppfattningar om 

hur de arbetar för att motivera elever till lärande, samt vad lärare belyser som 

extra viktigt för att stimulera elevers motivation i undervisningssammanhang. 

Metod 

Kvalitativ forskningsmetod 

Syftet med vår studie är att synliggöra uppfattningar bland lärare om hur de 

motiverar och engagerar elever till uppgifter och aktiviteter. För att komma åt 

dessa uppfattningar ville vi att informanterna öppet skulle kunna reflektera 

över situationer och erfarenheter för att vi vidare skulle kunna synliggöra de 

olika uppfattningar som fanns. Vi valde därför en kvalitativ forskningsmetod. 

En kvalitativ metod innebär att, genom informanterna, få kunskap och en 

djupgående förståelse inom det valda forskningsområdet, med andra ord att få 

en helhetssyn. Metoden utgår således från deltagarnas perspektiv och 

uppfattningar, det vill säga vad de uppfattar som betydelsefullt och viktigt. 

Forskarens syfte är därför att försöka se världen genom informanternas ögon, 

deras uppfattningar och upplevelser (Bryman, 2011; Andersen, 1998; 

Denscombe, 2009; Larsson, 1986). Larsson (1986) poängterar att man med en 

kvalitativ metod är intresserad över hur något uppfattas att vara och inte hur 

någonting är. Vår fokus ligger således på lärares uppfattningar om hur de 

motiverar och engagerar elever i lärsituationer. Hur verkligheten ser ut rör 

med andra ord inte denna studie. 

 

Fenomenografisk ansats 

Vi ville visa på lärares uppfattningar och valde därför en fenomenografisk 

ansats. Larsson (1986) skiljer mellan två perspektiv. Första ordningens 

perspektiv handlar om att beskriva omvärlden som den är medan andra 

ordningens perspektiv handlar om hur något uppfattas. Den fenomenografiska 

ansatsen bygger på den andra ordningens perspektiv. Dessa uppfattningar 

skapar vidare en förståelse för det valda området (Larsson, 1986). Den 

fenomenografiska ansatsen är vanlig när det handlar om just lärande, i och 

med att syftet är att finna variationer i människors uppfattningar, sätt att erfara 

eller uppleva ett fenomen och systematisera dessa (Kihlström, 2007). Kihlström 

förklarar att utgångspunkten för ansatsen är att företeelser kan ha olika 

betydelse och innerbörd beroende på person, att det kan uppfattas olika och att 

företeelser således kan framträda på olika sätt. Syftet med en fenomenografisk 

studie är följaktligen att finna variationer, att visa på variationer och samla 
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dem i olika kategorier som i sin tur representerar olika sätt att erfara eller 

uppfatta företeelser (Marton & Booth, 2000).  Marton och Booth poängterar att 

det är forskaren som lär sig om hur andra erfar företeelser och således kommer 

forskaren lära sig om företeelser på olika sätt.  

 [...] för att förstå hur människor hanterar problem, situationer eller 

 världen, så måste vi förstå hur de erfar problemen, situationen eller 

 världen [...] (Marton & Booth, 2000, s.146).  

Med denna beskrivning, av en fenomenografisk ansats, kommer resultatet av 

vår studie utgöras av beskrivningar av de olika uppfattningar som kommit till 

uttryck bland informanterna i form av kategorier. 

 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

Genom att använda sig av intervjuer kan forskaren få en djupare förståelse av 

beteenden, få insikt om personers uppfattningar, åsikter, erfarenheter och 

känslor (Andersen, 1998; Denscombe, 2009). Vi ville få djup och mer detaljerad 

data, något som vi ansåg blivit svårare genom exempelvis observationer och 

av den anledningen valde vi att genomföra intervjuer.  

 Den kvalitativa intervjun är en forskningsmetod som ger ett privilegierat 

 tillträde till människors upplevelse av den levda världen (Kvale, 2009, 

 s.45). 

Vi valde att använda semistrukturerade informantintervjuer. Att utföra 

informantintervjuer innebär att man genomför enskilda personliga intervjuer 

med en informant. En informant är en person som har förstahandskunskap 

inom det valda forskningsområdet och det tema/ämne som ska undersökas 

(Andersen, 1998; Denscombe, 2009). Semistrukturerade intervjuer betyder att 

intervjuaren utgår från ett tema eller ämne och inleder intervjun med ett 

tydligt fokus på det valda temat/ämnet och specifika frågeställningar kring 

det. Frågorna är med andra ord inte så specifika att de hindrar 

datainsamlandet i form av ledande frågor, frågorna är istället utformade så att 

svaren är öppna (se bilaga 2.). Vi ville att informanten skulle kunna styra vad 

som kom upp i samtalet och inte känna sig styrd av intervjuaren, något som 

Malmqvist (2007) också framhåller som viktigt för att få ut så mycket 

information som möjligt. Bryman (2011) poängterar att det är viktigt att vara 

flexibel som intervjuare vid semistrukturerade intervjuer så att det finns 

utrymme för andra teman som kommer upp eftersom dessa kan vara av stor 

vikt vid tolkandet av datan. Att vara uppmärksam på både vad som nämns 

och vad som inte nämns poängterar Bryman som viktigt. Lyssnande är således 

ett nyckelord. Viktigt är även att frågorna gör det möjligt för forskaren att få 

information om den intervjuades upplevelser, att således utgå från 

informanternas perspektiv (a.a.). Vi valde därför öppna frågeställningar som 

gör att den intervjuade spontant kan berätta om erfarenheter av olika 

situationer som handlar om att motivera elever. 
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Urval 
I urvalet av informanter till vår studie fokuserade vi på utbildade verksamma 

lärare i såväl grundskola som gymnasium. Detta gav oss en spridning på de 

årskurser lärarna undervisar i och således en spännvidd bland lärares 

uppfattningar (Kihlström, 2007; Holme & Solvang, 1997). Informanternas 

ålder, kön och hur länge de varit verksamma samt andra faktorer var inte 

relevant för studien. Däremot ansåg vi att det var av stor vikt att lärare från 

olika årskurser fanns representerade eftersom studiens syfte var att ta del av 

lärares uppfattningar. Vårt syfte var dock inte att redogöra för hur eventuella 

skillnader kom till uttryck bland lärarna utifrån vilken årskurs de undervisar i. 

Istället var vårt syfte att tolka de uppfattningar som fanns oberoende av detta. 

Vi har i urvalet av informanter tagit vara på tidigare kontakter. 

 

Genomförande av datainsamling 

Först och främst sammanställde vi ett missiv (se bilaga 1) där vi presenterade 

oss, vår studies fokus, syfte och anledning till att vi skickat ut den. Missiven 

skickades därefter ut via mejl till våra tidigare kontakter och efter bekräftelse 

från dem bestämdes tid och plats för varje enskild intervju. I arbetet att 

formulera intervjufrågor samt intervjuteknik och metod använde vi oss av 

Fråga rätt av Jan-Axel Kylén (1994), Samhällsvetenskapliga metoder av Alan 

Bryman, (2011) samt Intervju som metod av Monica Dalen (2008).   
 Vi valde att göra en provintervju innan vi fortsatte med de planerade 

intervjuerna. Detta för att i god tid upptäcka eventuella problem med hur 

frågorna var formulerade och om de fungerade för vårt syfte samt hur 

frågornas ordningsföljd fungerade. Bryman (2011) påpekar att det är positivt 

att göra detta för att klargöra eventuella problem som rör frågornas 

utformning. Efter vår provintervju, som varade ca 50 minuter, kände vi att det 

framförallt var en fråga som behövde omformuleras då den uppfattades 

otydlig. Vi lade även till en fråga som vi kände kunde vara intressant att ha 

med. 
 Då vi bor i samma stad gav det oss möjlighet för oss båda att delta vid 

samtliga intervjuer. Vid genomförandet av varje enskild intervju möttes vi på 

lärarens arbetsplats där vi fick tillgång till ett avskilt rum. Vi började med att 

presentera oss, berätta om vår avsikt med intervjun och att intervjun skulle ta 

ungefär 1 timme. Därefter frågade vi om de godkände att intervjun spelades in 

med hjälp av diktafon, vilket samtliga informanter godkände. Vi förmedlade, i 

enighet för syftet med kvalitativa intervjuer, att vi önskade ett öppet samtal 

där visserligen frågorna var specifika men med utrymme för öppna svar. 

Arfwedson och Ödman (1998) understryker detta då de redogör för att 

styrning och frihet måste balansera varandra i en intervju. Eftersom vi var 

ovana som intervjuare blev det en trygghet för oss att ha färdiga frågor att 

ställa och att utgå från. Vi fokuserade istället på att formulera så pass öppna 

frågor som gav oss inblick i informantens uppfattningar, erfarenheter och 

åsikter. 
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 Under intervjun hade en av oss rollen som intervjuare medan den andra 

antecknade så mycket som möjligt. Detta för att dels låta den som intervjuade 

enbart fokusera på själva intervjun (lyssna, frågorna, svaren, fortsättning, etc.) 

och dels för att på ett enkelt sätt kunna hitta relevanta delar då transkribering 

och analysarbetet skulle sätta igång. Detta fungerade väldigt bra då det både 

resulterade i flera sidor anteckningar och att vi direkt på plats kunde 

sammanfatta och delge informanten vad som tagits upp så att de kunde 

bekräfta. 
 Vid avrundningen av intervjutillfället informerade vi om vår studie, 

syftet med den samt intresse för vårt valda område, i enighet med vad Kylén 

(1994) anser att intervjuare bör göra. Vi lät dem ställa frågor och försökte svara 

så utförligt som möjligt, utan att förekomma resultat eller antaganden. 

Avslutningsvis tackade vi för all hjälp och för att de tagit sig tid, berättade vad 

som skulle ske efter detta samt frågade om det var okej att återkomma om 

något saknas eller skulle visa sig oklart för oss (a.a.). 
 Kihlström (2007) påpekar att man ska intervjua så pass många att en 

mättnadskänsla uppstår och att det informanterna pratar om inte ska vara 

detsamma som för andra informanter. Denna mättnadskänsla uppstod redan 

efter fyra intervjuer då alla kom in på samma uppfattningar och beskrivningar, 

fast de gav uppfattningarna olika tyngd. Vi gjorde ändå två intervjuer till för 

att vidare eventuellt se ytterligare mönster i vilka uppfattningar som belystes 

ofta och inte lika ofta. 

 

Analys och tolkning 

Vad som enligt Malmqvist (2007) är utmärkande för en kvalitativ analys är att 

man efter datainsamlingen har en stor mängd uppgifter. För att hantera denna 

mängd så effektivt som möjligt valde vi att låta datainsamling och analys ske 

parallellt, vilket Malmqvist också påpekar är vanligt inom den kvalitativa 

analysen. Efter varje intervju använde vi oss av anteckningarna för att skriftligt 

sammanfatta vad som sagts. För att spara tid i analysarbetet förklarar 

Malmqvist att man bör reducera datainsamlingen till det som är intressant för 

studien, vilket vi också gjorde. Malmqvist förklarar att man således kan utgå 

från olika stickord för att bygga en förståelse. Vi valde ut stickord ur 

anteckningarna som gjorde det möjligt för oss att få en helhetsbild. Eftersom 

anteckningarna var i kronologisk ordning kunde vi snabbt hitta åt de delar vi 

ansåg relevanta i inspelningen. Vi valde med andra ord att bara transkribera 

de delar som var av vikt för oss. Därefter tog en mer systematisk fas vid för att 

göra vår insamlade data mer begriplig. 
 I enighet med vad Larsson (1986) beskriver som en fenomenografisk 

analys, hade vi i början av studien valt att skapa uppfattningskategorier för vår 

insamlade data. Då vi sammanställt all data, skrevs den ut, vi markerade text 

med stickord som rörde vår problemformulering och studiens syfte och dessa 

delar klipptes sedan ut. Resterande delar var för oss irrelevanta. Kihlström 

(2007) redogör för att analysen av intervjuerna ska bestå i att urskilja 

informanternas olika sätt att tänka, deras beskrivningar och uppfattningar och 
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försöka finna mönster bland dessa och upptäcka det som är underförstått. De 

utklippta delarna lade vi därefter i olika högar efter de som vi ansåg hade 

någon typ av gemensam nämnare. Malmqvist (2007) påpekar att det är viktigt 

att pröva sig fram. Efter varje intervju gjordes denna process vilket också 

gjorde att högarna förändrades flera gånger tills vi började se ett mönster. Den 

grova sorteringen av data var därmed avslutad och ett mönster och struktur 

synliggjordes. De olika kategorier vi skapade grundade sig på olika 

uppfattningar av lärares förhållningssätt till att skapa motivation bland elever 

och dessa fick slutligen olika rubriker. 

 

Etiska överväganden 

Oavsett vad eller på vilken nivå forskning genomförs är det viktigt att följa de 

regler och principer som forskning måste förhålla sig till. Vetenskapsrådet 

tillhandahåller forskningsetiska principer som uppfyller de förutsättningar och 

villkor som svensk lagstiftning anger. Dessa innefattar flera krav där de 

viktigaste är konfidentialitet, information, samtycke och nyttjande (Andersen, 

1998; Björkdahl Ordell, 2007). Dessa etiska principer informerades de 

tillfrågade informanterna om, dels via vår missiv (se bilaga 1.) och dels direkt 

innan varje påbörjad intervju. Konfidentialitet innebär att det som sägs vid 

intervjuerna inte kommer att föras vidare, att anteckningar, inspelningar och 

andra uppgifter förvaras oåtkomligt för obehöriga (Björkdahl Ordell, 2007; 

Trost, 2010). Till konfidentialitet hör anonymitet, vilket innebär att namn eller 

andra kännetecken på de intervjuade inte är kända. Men eftersom vi 

genomfört intervjuer är anonymitet svår att följa då vi som intervjuare känner 

till namnen på de vi intervjuat, däremot är de intervjuade anonyma för läsaren 

i denna uppsats (Dovemark, 2007; Trost, 2010). Kravet på information innefattar 

helt enkelt att de som berörs informeras om forskningsuppgiftens syfte. 

Informationskravet innefattar även att de intervjuade informeras om att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta intervjun. 

Kravet om samtycke, innebär att de som deltar i intervjuerna har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan, det vill säga på vilka villkor, om och hur länge 

de ska delta. Sist men inte minst har vi kravet för nyttjande, vilket innebär att 

de uppgifter som samlas in enbart får och ska användas för forskningens 

ändamål (Andersen, 1998; Björkdahl Ordell, 2007; Trost, 2010).      
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Resultat 

Utifrån studiens insamlade data skapade vi fem olika kategorier. Dessa 

kategorier baserades på våra tolkningar av informanternas uppfattningar om 

hur de arbetar för att stimulera elevers motivation. Kategorierna fick följande 

rubriker:  

Stimulerar elevers motivation genom belöning 
Stimulerar elevers motivation genom att stärka elevers självförtroende 
Stimulerar elevers motivation genom undervisningen 
Stimulerar elevers motivation genom sin egen lärarroll 
Stimulerar elevers motivation genom en god relation 
           
Dessa kategorier kommer nedan att beskrivas och följas av citat som styrker 

samt ger en bättre förståelse för respektive kategori. För tydlighetens skull har 

vi vid några tillfällen skrivit ut frågan vi ställde till informanten och dessa är 

då betecknade med I för intervjuare och X för informanten.  

 

Stimulerar motivation genom belöning 

Dessa citerade uppfattningar speglar lärarnas syn på belöning som 

motivationsfaktor i undervisningssammanhang. Belöningen kan vara av olika 

slag. Detta innefattar allt från betyg, guldstjärnor i elevernas böcker till att få 

spela spel eller andra privilegier efter att ha avklarat en uppgift. Att som lärare 

ha något “roligt inslag” i backfickan för slutet av lektionen om motivationen 

tryter är också sådant som hör till denna kategori. 

Elever som inte vill göra någonting… ja då måste man ju ha en liten morot. Då 

måste man lirka mycket... de är ju små barn jag har. “När du har gjort den här 

uppgiften då får du sitta vid datorn” till exempel eller “då får du rita”. Vissa 

tycker ju sådant är kul. 

Ur detta citat framkommer det att informanten många gånger tar till en, så 

kallad, morot för att locka med under pågående lektion. Ofta används moroten 

som en sista utväg för att driva eleven till att göra klart det som påbörjats. 

Belöning i form av betyg var även något som informanterna tog upp: 

Hur det än är så är betygen en motivationsgivare... såklart... och inte en alldeles 

dålig en heller… så länge man har en sund relation till det 

Vi tolkar detta som att informanten ser betyg som en viktig motivationsfaktor 

men samtidigt inte vill att eleverna endast ska fokusera på det. Att endast ha 

ett sådant fokus kan öka risken för att elever inte bryr som om vad de lär sig 

och varför det är viktigt utan enbart ser belöningen, det vill säga betyget. 

Mycket beröm är ju motiverande ... att man ger beröm och talar om “titta vad 

bra det gick, toppen”, jag har ju klistermärken och sånt de får välja på och så. 
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Av detta citat framkommer det att berömma eleverna för det som de gör anses 

vara en viktig faktor för att motivera eleverna i skolarbetet. Att dessutom 

erbjuda ett klistermärke som belöning för prestationen blir då en synlig symbol 

för “bra jobbat”. 

 

Stimulerar motivation genom att stärka elevens självförtroende 

Av det samlade intervjumaterialet fann vi att självförtroende och 

individualisering är sammanflätade med varandra. Därför föll det sig naturligt 

att dessa blev en kategori. Hur det kommer sig ska vi förklara väldigt kort: Vi 

anser nämligen stärka elevers självförtroende och inre motivation har till stor 

del att göra med lärarens förmåga att se till varje enskild elevs intressen, 

förmågor och förutsättningar. Inom denna kategori finns uppfattningar om att 

elever blir motiverade av att de får stärka sitt inre jag genom att de bland annat 

får stå i centrum, vara experter och känna sig stora i 

undervisningssammanhang. Att elever får växa genom utmaningar och ansvar 

är viktigt för att stärka självförtroende och självkänsla, för att således finna sin 

inre motivation. För att detta ska ske krävs att läraren anpassar och 

individualiserar undervisningen. 
 Som nämnts ovan var uppfattningen om att elever växer och får bra 

självförtroende då de får känna sig stora, får möjlighet att visa vad de kan samt 

vara expert inom ett område, något som var återkommande bland flera av våra 

informanter: 

 
Det är den egna inre motivationen som jag vill lyfta fram [...] självklart kommer 

motivationen till viss del av att vi engagerar […] men viktigast är den inre 

motivationen som de själva känner då de lyckas... då de får välja själva, planera, 

genomföra... lite beröm och push på vägen och sen känna att “jag klarar det här” 

[...] när de blir äldre behöver de inte vårt beröm utan det är deras egen 

motivation som pushar dom… det är dit man vill komma 

 

I: Vad tror du är orsaken till att de blev så motiverade och engagerade vid detta 

tillfälle? 

X: Att de fick känna sig stora och att de faktiskt kan någon som de trodde var 

svårt 

 

De [eleverna] vill ju inget hellre än att berätta vad de brinner för. Ta reda på sånt 

och låt dom vara experter ett tag. 

 
Dessa tre citat visar informanternas uppfattningar om att de vill att eleverna 

ska få möjlighet att växa i sig själv och stärka sitt självförtroende som vidare ska 

resultera i en inre motivation för lärande. Att eleverna ska få bra 

självförtroende genom att ge dem inflytande och eget ansvar kom också på tal 

som ett sätt att stimulera elevernas motivation: 

Då börjar vi med att gå igenom veckan... planerar upp [...] så får de planera i 

sina planeringsböcker. [...] vad de vill hinna att göra, vad jag har för eventuella 
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krav och om vi ska göra något speciellt [...] Sen när det är gjort så får de sätta 

igång och då visar de sina böcker för mig och då vill jag att de ska ha skrivit in 

vad de ska sätta igång med under dagen och vad de ska hinna med på 

arbetspasset [...] då säger jag “okej, kör” eller så säger jag “hm... tänk på att du 

kanske måste planera in lite matte eftersom du inte gjorde det förra veckan”. 

Och sen droppar de av allt eftersom de blir klara i samlingen [...] våra arbetspass 

är 3 timmar på förmiddagen [...] och de disponerar själva sin egen rast och sen 

fortsätter de. 

Av detta citat synliggörs informantens arbetssätt. Vi tolkar det som att eget 

ansvar och inflytande har stor roll i undervisningen och att eleverna får 

disponera den egna tiden och göra egna val som ska resultera i att de tar eget 

ansvar för lärandet och växa med uppgiften. Att låta eleverna växa och stärka 

sitt självförtroende genom utmaningar kom också på tal: 

I: För att sammanfatta allt vi har pratat om angående motivation… vad skulle 

du vilja ge som råd till oss som snart är nyexaminerade lärare då det handlar om 

att motivera elever? 

X: … att man ska utmana dom [eleverna]... då kommer också engagemanget [...] 

men man måste ha rätt utmaningar... inte för höga eller för låga 

 
Av informantens svar kan vi här urskilja uppfattningen om att rätt utmaningar 

motiverar och engagerar elever. Dock tolkar vi det som att detta kräver god 

kännedom om elevers lärande, deras kunskaper och förmågor för att kunna 

anpassa och ge rätt utmaningar så att eleverna blir motiverade. Om inte, kan 

utmaningen ge motsatt effekt. 
 Inom denna kategori, som handlar om att stärka elevernas 

självförtroende, kommer således individualisering in som ett nyckelbegrepp. 

Detta eftersom lärare måste, beroende på elev, finna anpassningar och 

utmaningar för att stödja varje enskild elevs utveckling, självförtroende och 

inre motivation. Att det är en utmaning för lärare kan förtydligas genom detta 

citat: 

 
 [...] Det är jobbigt att inte kunna hitta den inre motivationen som alla ändå har. 

Man räcker inte till. 

Att stärka elevers självförtroende och den inre motivationen går således hand i 

hand med det faktum att undervisningen måste individualiseras. Som lärare 

måste man veta hur man kan motivera varje enskild elev utifrån den elevens 

kunskaper och förutsättningar. 
 

Stimulerar motivation genom undervisningen 

Denna kategori speglar uppfattningar om undervisningen i sig, vad man utgår 

ifrån och vad man förmedlar, kan ha stor inverkan på elevers motivation. Till 

exempel att i undervisningen ta vara på elevernas intressen för att presentera 

ny kunskap, att koppla innehållet till verkligheten och vardagen, att visa 
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eleverna hur kunskapen är användbar genom tillämpningar, att låta innehållet 

bli både konkret och aktuellt för eleverna samt att variera undervisningen. 
 Giota (2002) belyste vikten av hur man introducerar ett innehåll för 

eleverna och att det har betydelse för eleverna motivation. Hur man väljer att 

introducera ett ämne eller område var också något som informanterna belyste 

som viktigt för elevernas motivation. Detta kan synliggöras med dessa tre citat: 

 
Att göra innehållet intressant och begripligt är ju då nästa steg så att säga, det är 

väl på det viset jag försöker hitta motivation. Ett sätt är att börja i 

tillämpningen... inte bara mata på med teori utan utgå från vart någonstans vi 

nytta av det [...] många går också igång när man gör en historisk tillbakablick 

[...] man måste försöka variera [...] jag försöker göra det intressant och 

spännande... så att säga 

Det kan vara att titta på en liten filmsnutt som berör... så att man får någon sorts 

känsla kring det eller att man kopplar ihop det med någonting som har... som är 

nära deras... som historia och samhällskunskap till exempel, förtryck och sådant 

[...] att det handlar om dom här och nu 

I planeringen är det att ha så mycket visuellt som möjligt så att de kan se och 

lyssna samtidigt […] att om man jobbar med livets eller jordens utveckling så 

finns det en jättelång tidslinje som man rullar ut i korridoren [...] sen har vi en 

historia i början om att allt var bara mörkt... och sen kom Big bang och då blev 

hela jordklotet brinnande… och vad långt det var innan det kyldes ner... och så 

går vi längst den där linjen. 

Av dessa tre citat belyste informanterna dels vikten av att aktivera fler sinnen, 

att skapa en känsla som gör eleverna mer motiverade att ta till sig ämnet samt 

att arbeta konkret och med tillämpningar för att variera undervisningen. Att 

utgå från elevers intressen och vad som är aktuellt för dem var också sådant 

som belystes bland informanterna: 

[...] att koppla ihop det med någonting som är nära dem... här och nu, för att 

möta dem där de är. Jag försöker variera det vi gör och hålla det så konkret som 

möjligt så att det känns aktuellt för dem… 

Det är aldrig fel att ha punkter där man kan mötas med gemensamma intressen 

eller så, att man har lite koll på vad de sysslar med och har man inte det så fråga 

dem 

I: vad var orsaken till att de blev så engagerade tror du? 

X: jag trodde på temat själv, det låg rätt i tiden för de åldrarna med äventyr, 

drakar... vi kunde få in det... sen var det ett tema som de kunde applicera i sina 

liv […] det funkade väldigt bra 

 
Jag blandar alltid väldigt mycket musik och titta och lyssna på texten. [...] Syftet 

ska alltid vara en bra text som har något att säga som man sedan kan diskutera. 

[...] Jag lägger alltid in fria texter, inte bara boken, som jag hämtar för 

naturvetarna ur Times Magazine eller liknande [...] för elever som sysslar med 
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bilar kan det vara en rapport om bilar. [...] mitt val av material ska ha en 

anknytning till deras val som till exempel industri, fordon eller samhälle. 

 

Att koppla innehållet till vardagen och att visa eleverna hur kunskapen är 

användbar ansågs också vara stimulerande för elevernas motivation: 

Tillämpningar är ju jätteviktiga som motivering för många [...] vet man inte vad 

man ska ha kunskapen till så blir det inte så intressant 

[...] jag försöker prata om vikten av ett ämne [...] mitt ämne är ju ett kärnämne 

och lyckas man inte med det... för industrikillarna kan jag säga...”titta du kan 

jobba offshore och tjäna storkovan... och du kan inte prata engelska!” 

Variationen är något som många av informanterna påpekade som viktigt för 

att motivera eleverna, men i citatet nedan kan tolkas att det också är väldigt 

viktigt att det inte går överstyr. Vi tolkar det som att det kan ta på lärares 

krafter om man alltid försöker hitta nya och intressanta sätt att motivera 

eleverna, att ständigt söka efter elevernas motivation.    

Jag tror att man till viss del behöver göra nya saker... att man inte gör samma 

saker hela tiden... att man inte faller i de gamla hjulspåren från sina gamla lärare 

[…] Men för att man ska överleva i det här så får man inte tänka att det ska vara 

nytt och spännande precis hela tiden för då går man under. 

 

Stimulerar motivation genom sin egen roll som lärare 

Denna kategori visar på uppfattningar om att läraren själv, i sin egen roll som 

lärare, kan stimulera elevers motivation. Vad som kom på tal var att lärare 

genom uppvisad glädje, entusiasm, inlevelse och engagemang för aktiviteten 

eller ämnet kan sprida motivation bland eleverna. Att som lärare visa att man 

brinner för det man gör. Även aspekter som hur läraren pratar, att visa sig som 

en auktoritet och kan sitt ämne nämndes som viktiga faktorer. Nedan börjar vi 

med att synliggöra olika lärares uppfattningar om vikten av att vara positiv 

och engagerad: 

Att tycka att det är roligt att jobba som lärare är nog det viktigaste. För det 

känner barnen om man tycker... bara vara sig själv [...] att vara glad och positiv 

det är viktigt men också sträng på sitt vis, inte otrevlig men tydlig [...] tycker 

man om sitt arbete så engagerar man sig [...] det märker ju barnen på en gång. 

 Min entusiasm ska sprida engagemang. Att jag brinner för det jag gör. 

Mitt eget engagemang [...] om det är något jag är engagerat i eller tycker är 

intressant eller om jag lyckas fejka intresse, för det får man ju göra ibland... så 

klart. Det jag tror är viktigast. 

Det ska vara så livligt som möjligt...att man ska berätta så engagerat som möjligt 

[…] I förberedelserna handlar det om att läsa in mig på det så att jag kan det [...] 

så att jag inte behöver tänka på det utan bara berättarrösten 
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Detta tolkar vi som att lärare bör finna ett så naturligt engagemang för 

undervisningen som möjligt, även om det ibland innebär att som lärare låtsas 

vara engagerad och intresserad.  Att alltid visa engagemang för 

undervisningens innehåll kan även liknas med en enmansföreställning, där 

lärarrollen ses som en skådespelare. En uppfattning som kan synliggöras med 

detta citat:  

Man ska vara lite på tårna i klassrummet det tror jag är nödvändigt precis som 

en skådespelare [...] man är en liten skådespelare där framme… det ska man 

vara medveten om. Alla blickar är riktade mot mig. 

Att vara en typ av skådespelare, som nämndes i citatet ovan, anser vi är 

otroligt viktigt idag med tanke på att elever är så vana att underhållas och 

sysselsättas mot för tidigare generationer. Känner elever inte att de underhålls 

tappar de ganska snabbt intresset. Att som lärare se sin yrkesroll i ett 

skådespel, där du är huvudgestalten, anser vi kan vara ett bra och tryggt sätt 

att se och tänka kring sin undervisning. En annan aspekt på lärarrollen, som 

kan tyckas stå i kontrast till ovan nämnda citat, var uppfattningar om att lärare 

bör vara en auktoritet i sitt ämne: 

Först och främst att man ska vara auktoritet på sitt område och tro på det man 

gör [...] Du måste då vara övertygande i din roll... det är väldigt viktigt och det 

kommer ifrån din auktoritet, att du vet vad du snackar om, du ska inte vara 

skakig i din kunskap [...] Viktigast är mina kunskaper… mina kunskaper ska 

bara flöda, det ska tysta ner allt [...] man ska vara en moderfigur [...] en alma 

mater som betyder en moder som matar... man ska vara alma mater i 

klassrummet... du matar dom med kunskap... det är det vi är där för 

Vi tolkar detta som att om läraren kan sitt ämne, är trygg och visar 

självsäkerhet så kommer eleverna inspireras av lärarens intresse, kunskap och 

entusiasm för ämnet, något som i sin tur motiverar eleverna. Här är det viktigt 

att inte se auktoritet och auktoritär som synonymer.  När man talar om 

auktoritet förklarar Steinberg (1994) att det handlar det om att visa en pondus 

och utstrålning som både är fängslande och lockande. 
 

Stimulerar motivation genom en god relation 

Att, som lärare, upprätta goda relationer med eleverna var en gemensamt 

viktig uppfattning bland samtliga informanter. Genom att ha goda relationer 

som grund ökar lärarens möjlighet att kunna motivera och engagera eleverna 

till skolarbete. Denna kategori innefattar också lärares förmåga att vara 

personlig för att skapa och upprätthålla goda relationer. Att lärares 

personlighet således kan ha stor inverkan på elevers motivation genom att till 

exempel vara personlig och bjuda på sig själv, något som synliggörs av citaten 

nedan: 
Jag tror att det är en fördel att kunna vara lite barnslig att inte vara så himla 

präktig... alltså att kunna bjuda på sig själv och sina egna svagheter […] att det 

blir inte alltid perfekt och bra. 
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I: Finns det någonting du tänker på och anser är viktigt i din framtoning för att 

du ska känna att eleverna blir motiverade? 

X: Humor brukar ju vara bra […] humor brukar vara en bra nyckel in i deras 

tillvaro 

 
Utöver det att läraren använder sin egen personlighet för att skapa goda 

relationer ansågs även relationerna i sig ha stor betydelse och grund till elevers 

motivation i skolan. Detta kan sammanfattas genom dessa citat: 
 

I: Har du några råd till oss som nyexaminerade då det handlar om att motivera 

elever? 

X: Det viktigaste är ju relationerna […] att man har någon sorts vettig kontakt 

med eleverna. 

 

För vissa är det så att oavsett vad jag gör med ämnet och så... så kommer eleven 

inte per automatik bli intresserad. Så länge han eller hon är kvar i klassrummet 

och har trevligt tillsammans så kan det ju rätt var det är bli intressant att också 

syssla med det vi gör. 

Av citatet tolkar vi det som att elever kan vara omotiverade vid olika tillfällen 

och att det är OK. Som lärare bör man då inte gå på eleven om att börja arbeta 

utan mer gå bakvägen genom att låta eleven bli inspirerad av de andra. Dock 

kunde andra perspektiv på relationer också synliggöras: 

Men det minns jag att jag har fått råd av gamla stötar... ”bli inte god vän med 

dom [eleverna]... då äter dom upp dig”... men det har jag inte riktigt köpt […] 

Det är väl min strategi helt enkelt. Att bjuda på mig själv. Det brukar inte vara 

svårt att hålla en professionell distans ändå. 

Samtliga informanter belyste relationen som viktig för elevernas motivation. 

Dock visar det sista citatet på att lärare även kan ge rådet att inte ha alltför god 

relation till eleverna. Vi tolkar det som att lärare kan anse att relationen då 

överskuggar andra viktiga aspekter i ett klassrum och att för goda relationer 

med eleverna gör att de ser dig som vän istället för lärare.    
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Diskussion 

Under följande rubrik diskuteras vårt val av metod samt en diskussion om 

resultatet. Vi inleder med metoddiskussionen där vi lyfter fram styrkor och 

svagheter med vårt val av metod och tillvägagångssätt. Avslutningsvis 

diskuteras studiens resultat, hur det förhåller sig till tidigare forskningsresultat 

samt våra egna slutsatser och åsikter kring dessa.  

Metoddiskussion 

Vårt urval av informanter är vi nöjda med, med tanke på att vi fått en 

spridning bland uppfattningar och arbetsmetoder bland lärare. Trots en stor 

spridning bland informanterna kom samtliga in på de flesta aspekter som 

också nämnts inom tidigare forskning, något som Malmqvist (2007) beskriver 

att man som forskare kan finna i sin analys. Detta var tydligt för oss i ett 

väldigt tidigt skede. Det fanns dock en variation på vad informanterna belyste 

som viktigast. Detta blev synligt under transkriberingen då vi för varje 

informant såg ett återkommande mönster för vad de ville belysa. Antalet 

intervjuer känner vi oss nöjda med, inte för många eller för få.  
 Inför de kvalitativa intervjuerna läste vi in oss på intervjuteknik och 

metodik samt hur vi på bästa sätt kunde formulera och ställa våra frågor. 

Eftersom vi var ovana intervjuare valde vi att formulera semistrukturerade 

intervjuer (färdiga frågor men med öppna svar) för att under intervjun kunna 

använda frågorna som stöd i form av en intervjuguide och ge oss, som 

intervjuare, trygghet. Valet av semistrukturerade frågor gav även intervjun en 

känsla av ett vanligt samtal, i och med att informanten fick möjlighet att 

verkligen tala och berätta till skillnad mot att bara svara på frågor. Om man 

som intervjuare ger informanten möjlighet att komma med innehållsrika och 

fylliga uttalanden stärks också validiteten, enligt Dalen (2008). Vi valde att 

bortse från tonläge, kroppsspråk, gester och tystnad då vi ansåg att dessa inte 

hade någon relevans för vårt syfte med intervjun. Styrkan med våra intervjuer 

var att samtliga spelades in samtidigt som anteckningar fördes av en av oss, 

vilket underlättade vår transkribering och analys avsevärt eftersom vi då med 

hjälp av anteckningarna lättare kunde lokalisera svaren i inspelningarna. Det 

var således enklare, för den av oss som agerade intervjuare, att endast fokusera 

på intervjun och lägga fokus på att få så mycket insamlad data som möjligt. Att 

vara två vid en intervju samt att man spelar in intervjun ökar också 

reliabiliteten enligt Kihlström (2007).  
 I enlighet med en fenomenografisk ansats skapade vi 

uppfattningskategorier som grundat sig på datainsamlingen. Vi är dock 

medvetna om att vi, under analysens gång, kan ha blivit styrda av redan 

existerande kategorier som vi synliggjort under litteraturgenomgången av 

tidigare forskning. Efter analysen och tolkningar av informanternas 

uppfattningar hade vi dock inte samma kategorier som nämnts inom tidigare 

forskning, även om de påminner om varandra. Vi utgick från det data vi hade 

och fann egna kategorier av de olika uppfattningar vi fått ta del av.  
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Resultatdiskussion 

I vår undersökning framkom det tydligt att alla informanter ansåg att belöning 

var ett bra hjälpmedel och en viktig faktor att kunna använda sig av när det 

kommer till att motivera elever. Det enda som skiljde dem åt var vilken typ av 

belöning de använde. Belöningar kunde vara allt från konkreta belöningar, så 

som klistermärken, guldstjärnor och spel, medan även betygen fungerade som 

motiverande belöning i sig.  

 Enligt Mader (2009) var forskare inom området motivation överens om 

att yttre belöningar kan leda till prestationsökning, om de användes sparsamt. 

Samtidigt var forskare oense om hur den inre motivationen påverkades av 

dessa yttre belöningar. Giota (2002) m.fl. hävdade att belöningar rent av 

försvagar den inre motivationen. Om lärare i skolan vill att eleverna ska finna 

sin inre motivation bör belöningar och betyg användas sparsamt för att 

eleverna istället ska få möjlighet att hitta andra inre drivkrafter till lärande. 

Precis som resultatet i denna studie visat, fanns uppfattningar om att betyg är 

en bra motivationsgivare, om man har en sund förhållning till det. För att 

betygen inte ska ta över som den enda sporren för lärande, kan ett sätt vara att 

låta betyg endast förekomma i slutet av terminerna som ett slutbetyg. Vi blev 

väldigt inspirerade av Hans-Olof Grahms (personlig kommunikation, 25 

februari, 2014) tankar om att det finns lika många elever som stimuleras av 

betyg som det finns elever där betygen får motsatt effekt. Något som är viktigt 

för lärare att vara medvetna om. För att komma ifrån denna betyg- och 

kontrollkultur som finns i dagens skola anser vi att det är viktigt att istället 

lägga fokus på att stimulera elevers inre motivation och då inte använda sig av 

betyg som morot under terminens gång. Men som nämnts tidigare är 

relationen mellan prestation och motivation väldigt komplicerad. Även om 

människor generellt kan sporras av yttre belöningar av olika slag så vet vi 

också att kunskapen som lärs in på sådant vis ofta inte blir långvarig. Därför, 

precis som forskare inom området och informanterna anser, bör lärare ha en 

sund relation till belöningar och använda dem sparsamt. En sammanfattande 

tanke kring detta är att inte se yttre belöningar som något avgörande behov för 

människan, något som kan styrkas av Maslows behovsteori, som nämnts 

tidigare. Med andra ord, finns inte något i Maslows teori som styrker det 

faktum att vi som människor har något behov av yttre belöningar för att må 

bra eller utvecklas.  

 Däremot finns behov av känslomässig trygghet enligt Maslows teori, 

som bland annat innefattar självförtroende. Vanliga uppfattningar om hur man 

kan motivera elever i undervisningen var nämligen att stärka elevernas 

självförtroende. I Masowls behovsteori kan detta kopplas till de två högsta 

nivåerna i pyramiden som handlar om människans behov av att ha 

självförtroende och självkänsla samt behovet av att utveckla sig själv och möta 

nya utmaningar. Att som lärare kontinuerligt arbeta med att stärka 

självförtroendet och självkänslan hos elever var informanterna överens om. 

Saknar eleverna självförtroende eller självkänsla kommer lärandet alltid att 

befinna sig i uppförsbacke. Hur informanterna arbetade med detta var dock av 

varierande slag. Informanternas arbete varierade på så vis att vissa gav 
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eleverna möjlighet att få visa sig som experter inom ett område, att de ska få 

möjlighet att känna sig stora och växa i sig själv, dels genom att ge dem 

inflytande och ansvar men även genom att ge utmaningar. 
 Vad som kan vara svårt är just utmaningar. När det handlar om 

utmaningar redogör Schussler (2009) för att forskning visar på att elever vill att 

lärare ska utmana dem. Att elever som känner sig utmanade och får 

möjligheter att lyckas resulterar i positiva attityder till lärande. Utmaningar 

var dock något som informanterna uppfattade som svårt eftersom man måste 

hitta rätt nivå på utmaningarna för varje enskild elev, något som Schussler 

(2009) också poängterade. Utmaningen för läraren blir då dels att kunna 

utmana eleverna utan att ge eleverna känslan av ett påtvingat måste, och dels 

att som lärare ha förmågan att veta hur man ska kombinera stöd och utmaning 

för varje enskild elev. Med andra ord är och blir förmågan att som lärare 

individualisera undervisningen otroligt viktigt i detta sammanhang. Enligt 

Giota (2013) är detta trots allt ett problem i dagens skola, hon poängterar att 

skolan varken klarar av att stötta de svagaste eleverna eller att utmana de 

starkaste, och att detta resulterar i bristande motivation hos alla. 

 Av datainsamlingen synliggjordes även arbetssätt för att ge eleverna 

inflytande och ansvar genom att till exempel låta eleverna planera och 

disponera över sin egen tid, ämne och innehåll. Ett tillvägagångssätt som 

Dörnyei (2001) och Giota (2002) menar resulterar i ökad motivation för lärande 

och framförallt en ökad inre motivation. Att eleverna ständigt arbetar för att 

uppnå mål som är satt av andra är, som tidigare nämnts, en av de främsta 

orsakerna till att eleverna tappar inre motivation för att lära (Giota, 2002). 

Något som är viktigt för lärare att komma ihåg. Får eleverna vara delaktiga 

och möjlighet att ta eget ansvar så ökar deras självförtroende samt den inre 

motivationen.   
 Vidare visar resultatet en uppfattningskategori som handlar om att 

motivera elever genom undervisningen i sig, det vill säga genom hur uppgifter 

och aktiviteter organiseras. Som nämnts tidigare är skoluppgifterna och 

skolaktiviteterna samt hur de introduceras, enligt Giota (2002), avgörande för 

hur elevernas motivation utvecklas. Inom denna kategori fanns många och 

varierande slag av uppfattningar på hur man kan organisera undervisningen 

för att öka elevers motivation. Studiens resultat visar på exempel som att i 

undervisningen ta vara på elevernas intressen för att presentera ny kunskap, 

att koppla innehållet till verkligheten och vardagen, att visa eleverna hur 

kunskapen är användbar genom tillämpningar, att låta innehållet bli både 

konkret och aktuellt för eleverna samt att variera undervisningen. Även detta 

kan kopplas till Maslows högsta nivå i pyramiden som handlade om att 

människan har ett behov av självförverkligande. Dahlkwist (2012) och Maltén, 

(2000) redogjorde för att detta behov kan i skolsammanhang komma i uttryck 

genom att möta elevers intressen och visa på tillämpningar i det som lärs. 

Giota (2013) påpekade att som lärare måste man tidigt vid varje nytt område 

eller ämne få eleverna att inse hur uppgifterna är relevanta för dem och på 

vilket sätt de är meningsfulla för deras utveckling. Informanterna har likaså 

förmedlat vikten av tillämpningar genom att visa hur kunskapen kan komma 



26 

 

till användning. De mest förekommande uppfattningarna och arbetssätt som 

synliggjordes bland informanterna var att motivera eleverna genom att göra 

innehållet spännande och intressant via kopplingar till elevernas intressen och 

vad som är aktuellt för dem. Att koppla in så många sinnen som möjligt i 

lärandet ansågs även viktigt, dels för att kunna skapa en känsla som berör dem 

och dels för att försöka möta alla elevers inlärningssätt. Informanterna belyste 

även det faktum att man som lärare behöver någon typ av mötesplats där 

skolans centrala innehåll och mål kan relateras till elevernas intressen och 

förkunskaper. Detta är av stor vikt för att motivera eleverna till att ta till sig av 

den kunskap skolan lär ut. I resultatet synliggjordes hur informanterna tog in 

musik, film, sagor och konkreta material för att sporra elevernas intresse och 

nyfikenhet. Gör man inte det kommer eleverna troligtvis att uppfatta skolan 

som enbart teoretisk och tråkig. Lärares uppgift blir således att försöka följa 

med i utvecklingen om vad som engagerar och intresserar eleverna och utgå 

från det i sina planeringar. Detta sammanfaller med det Mader (2009) 

understryker, att läraren måste lära känna eleverna och vad som motiverar 

dem för att sedan kunna göra uppgifter som stimulerar. 
 Dörnyei (2001) förklarar att lärare har direktinflytande på elevers 

motivation genom att vara en förebild när det gäller att visa engagemang och 

intresse för ämnet, men även genom sin personlighet. Detta var något som 

informanterna var väl medvetna om. De pekade ut att allt från humör (om du 

är glad eller arg) till kunskaper i ämnet påverkar elevernas egen inställning 

och motivation till såväl ämnet som skolan i sig. Med andra ord, att lärarens 

sätt att vara påverkar trygghetskänslan hos eleverna. Som Maslows teori visar 

behöver vi struktur, regler och ramar såväl som skydd, lugn och ro för att 

känna oss trygga och kunna uppfylla trygghetsbehovet. Genom att visa att 

man som lärare är en auktoritet i sitt ämne, är positiv och engagerad i sin roll, 

precis som våra informanter betonat, kan man få eleverna motiverade. Med 

andra ord, att föregå som ett gott exempel. Som flera av de forskningar vi 

tidigare nämnt visar resultat att elevernas motivation och engagemang 

påverkas av hur de uppfattar sin lärare. Elevernas uppfattning av läraren 

formas bland annat genom de ovannämnda aspekterna som auktoritet och 

engagemang, men även av lärarens personlighet. Många anser nog att detta 

inte hör till rollen som lärare, men det är viktigt att skilja på att vara personlig 

och privat. Genom att använda humor och personliga exempel i 

undervisningen, vara lite barnslig och på så vis bjuda på sig själv är enkla 

medel för att på ett personligt sätt motivera eleverna. 
 Att bjuda på sig själv och vara personlig har även stor inverkan på 

relationerna mellan lärare och elever. Att, som lärare, upprätta goda relationer 

med eleverna var en återkommande uppfattning bland samtliga informanter, 

och att goda relationer är en viktig grund för att vidare kunna motivera 

eleverna. Freiberg och Lamb (2009) hävdade till och med att undervisning i 

grunden handlar om relationer. Ser man till Maslows teori innefattar det 

sociala behovet faktorer som att bli omtyckt, känna gemenskap, tillhörighet, 

acceptans och att skapa relationer. Saknas detta kan det i värsta fall resultera i 

psykisk ohälsa, enligt Maslow. I skolsammanhang kan detta innebära 
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mobbing, utanförskap och ensamhet, något som kan leda till depression och 

ångest för att gå till skolan. Därför är det viktigt att lärare ser till att goda 

relationer etableras och upprätthålls, både i klassen och mellan läraren och 

eleverna. Informanterna belyste bland annat humor och att vara lite barnslig 

som nycklar till goda relationer. Det öppnar upp, lättar på stämningen och gör 

att allt inte alltid känns så allvarligt. Precis som Walker (2009) hävdade så är 

elever otroligt känsliga för relationer, och menar att elever som har bra relation 

till sin lärare oftast också ser uppgifter och aktiviteter som roliga och 

meningsfulla medan de med sämre relationer ser uppgifter mer som tvång. Ett 

annat resultat som är värt att diskutera i detta sammanhang var studien som 

visade att många elever svarat nej på frågan “Tycker din lärare om 

dig?”(Hattie, 2009). Detta visar hur olika uppfattningar lärare och elever kan 

ha om deras relation. Många lärare kan ha uppfattningen att de har goda 

relationer till sina elever. Dock, att lärare uppfattar sig som vänlig, in 

lyssnande och omtänksam är kanske inte tillräckligt för att elever ska svara ja 

på en fråga som “Tycker din lärare om dig?” Här kan informanternas 

uppfattningar om hur man upprättar goda relationer göra sig gällande. Det vill 

säga att som lärare visa engagemang för elevernas intressen, skoja med dem 

och på så vis minska avståndet mellan lärare och eleverna. Detta gör även att 

eleverna känner sig respekterade och accepterade, och i och med detta har en 

bra grund lagts för att motivera eleverna. 

 

Slutsats  
Utifrån vår problemformulering, hur lärare kan stimulera elevers motivation, 

fann vi att vår forskning samt tidigare forskning visar på att lärare kan arbeta 

på många olika sätt för att motivera elever. De uppfattningar som vi 

kategoriserat utifrån datainsamlandet sammanfaller i stor utsträckning med 

resultat av tidigare forskning inom området. Lärare kan således stimulera 

elevers motivation genom hur de agerar, hur de planerar och organiserar 

undervisningen, att de skapar goda relationer och ger eleverna inflytande samt 

att de arbetar för att stärka elevernas självförtroende. Ännu ett sätt att 

stimulera elevers motivation är användandet av belöning, något som flera 

forskare anser är tvetydigt och kontroversiellt. Slutligen visade resultat av 

tidigare forskning att man som lärare även kan stimulera elevers motivation 

genom att göra eleverna målmedvetna, något som dock inte nämndes bland 

informanterna i vår studie. 

 Utifrån vårt syfte, vad lärare belyser som extra viktigt för att stimulera 

elevers motivation, fann vi att relationer var den mest återkommande 

uppfattningen. Om vi ser till skapandet av relationer kan det kopplas och 

styrkas av Maslows teori som belyser just det sociala behovet som ett av de 

mest grundläggande. Att vi människor har behov av social trygghet i form av 

gemenskap, närhet och relationer för att vidare kunna prestera, nå mål och 

utvecklas.  Med anda ord, behöver lärare först och främst fokusera på att skapa 

goda relationer, såväl med som mellan eleverna, för att vidare kunna använda 

sig av de andra tillvägagångsätten för att motivera. Vad vi slutligen vill betona, 
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är det faktum att elever befinner sig på olika nivåer och motiveras således på 

olika sätt vilket gör lärares motivationsarbete komplicerat. Lärare måste 

följaktligen ha kunskap om samt använda sig av olika tillvägagångssätt för att 

motivera eleverna, något som vi anser att vår studie synliggjort.  

 

Förslag på vidare forskning 
Efter vår studie avslutats har vi fått kunskap om lärares olika uppfattningar om 

hur man kan stimulera elevers motivation. För att vidareutveckla denna studie 

vore det intressant att genomföra observationer i kombination med intervjuer. 

Detta för att se om lärares uppfattningar stämmer överenens med 

genomförandet av det praktiska arbetet. Vidare vore det även intressant att 

göra en studie som utgår från elevernas perspektiv och deras uppfattningar om 

vad som motiverar dem till lärande.  
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Bilaga 1. 
 

Hej! 

Vi är två studenter som läser vår sista termin vid Mittuniversitetet i 

Härnösand, där studerar vi till lärare i grundskolans tidigare år (F-6). Just nu 

är vi i full gång med att skriva vår c-uppsats tillika examensarbete där vi valt 

att fördjupa oss i området motivation i undervisningssammanhang. 

Vårt syfte är att, genom intervjuer, undersöka vilka olika uppfattningar som 

finns bland lärare om hur de arbetar för att motivera elever i 

undervisningssammanhang, samt vad lärare belyser som extra viktigt för att 

stimulera elevers motivation i undervisningssammanhang. 

Vi har fördjupat oss i litteratur och tidigare forskning kring det aktuella ämnet, 

nästa steg är att införskaffa konkreta uppfattningar inom området. Det är där 

du kommer in. Vi behöver din hjälp och vill gärna intervjua dig som har 

utbildning, erfarenhet och kunskap som vi anser är väldigt värdefull för oss 

och för studien i vårt arbete.  

 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska 

principer, vilket innebär att deltagandet är frivilligt och intervjun kan avbrytas 

av dig närsomhelst. Resultatet kommer enbart att användas i 

forskningsändamål och ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt. 

Se följande sida för mer information.  

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss på vår gemensamma mejladress 

eller via något av våra telefonnummer.   

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar     

 

Anne-Li Westerlund och Filippa Rörsch 

 

 

 

 

 

anfi2014@gmail.com 

Anne-Li Westerlund  Filippa Rörsch 

07X XX XX XX X  07X XX XX XXX 
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Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: 

- Informationskrav: Informera de berörda om forskningens syfte. 

- Samtyckeskrav: Deltagarna i undersökningen har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan. 

- Konfidentialitetskrav: Uppgifter om personerna i undersökningen ska 

ges största möjliga konfindentialitet och personuppgifterna ska 

förvaras oåtkomligt för obehöriga. 

- Nyttjandekrav: Uppgifter som insamlas får endast användas för 

forskningsändamål.  

 

 

 

www.vr.se 

 

  

http://www.vr.se/
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Bilaga 2. 
Intervjuguide 
Hur ser en helt vanlig lektion ut för dig? Berätta om en helt vanlig lektion, från 

idag eller igår till exempel. Hur den börjar, när den pågår och hur den avslutas. 

Tänk dig att du sitter och planerar för en lektion med din klass. Finns det något 

du alltid har i åtanke under planeringen? I så fall vad?  

Finns det något du har med eller tänker på i när du planerar för att eleverna ska 

bli motiverade och engagerade? I så fall vad?  

Du står nu framför eleverna i klassrummet och ska påbörja den planerade 

lektionen.  

Finns det något du tänker på och anser är viktigt i ditt sätt att förmedla och i din 

framtoning för att du ska känna att eleverna blir motiverade till innehållet?  

Kan du tänka tillbaka på något tillfälle då du verkligen fick eleverna att bli 

engagerade och motiverade till en planerad aktivitet.  

Vilket råd skulle Du vilja ge till nyexaminerade lärare då det handlar om att 

bemöta motiverade och engagerade elever? 

För att sammanfatta, vilka faktorer vill du belysa som extra viktiga för att 

motivera och engagera elever till planerade uppgifter och aktiviteter?  

Sammanfattning. 

Vi sammanfattar det som sagts. 

 

Är omotiverade och oengagerade elever något du ofta möter som lärare? Vad 

har du för erfarenheter av detta? Berätta. 

Tänk dig att du har planerat och introducerat en lektion med aktiviteter och 

uppgifter som du verkligen tror ska motivera och engagera eleverna. Dock 

upptäcker du att några elever i klassen ändå inte blir stimulerade. Berätta om 

dina erfarenheter av liknande tillfällen.  

Kan du tänka tillbaka på något tillfälle då du verkligen inte fick eleverna att bli 

engagerade och motiverade till en planerad aktivitet. Berätta om det tillfället. 

Om en elev ständigt har problem med att komma igång med arbetet och 

ständigt har ett negativt förhållningssätt: Hur upplever du att du hanterar en 

sådan situation? 

Vilket råd skulle Du vilja ge till nyexaminerade lärare då det handlar om att 

bemöta omotiverade och oengagerade elever? 

Sammanfattning. 
Vi sammanfattar det som sagts. 


