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Sammanfattning 

 

Denna studie undersöker hur lärare arbetar med motivation inom undervisning. Studien tar 

avstamp i en kvalitativ metod och undersökningen består av observationer och  intervjuer av tre 

olika lärare på Gotland. I undersökningen ger intervjuerna och observationerna ett resultat ur ett 

lärarperspektiv.  

 
Undersökningen utgick från två forskningsfrågor som behandlar hur lärare arbetar med elevers 

motivation och vad lärare anser påverkar elevers motivation. Resultaten visar att det finns olika 

sätt hur lärarna arbetar med elevers motivation såsom varierade undervisningsmetoder, att utgå 

från elevers intresse och att vara en flexibel lärare. Resultatet visar även på att faktorer såsom 

klassrumsklimat, arbetsro och förväntningar kan påverka elevers motivation. I intervjuerna och 

observationerna framgick det att lärarna arbetar med glädjefyllda beteenden för att uppnå ett 

motiverat lärande. Studien pekar på att lärare bör strukturera undervisningen utifrån elevens 

intresse och behov. Inlärning kräver motivation och intresse vilket kan ses som en inre drivkraft 

om att vilja föra sitt lärande framåt.  

 
 
 
Nyckelord: motivation, klassrumsklimat och lärar- och elevrelation. 
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1. Inledning 

Under lärarutbildningens gång har vi träffat på elever med varierande motivation till skolarbete. 

Många lärare har olika strategier för hur man motiverar elever i skolarbetet och i lärandet. Efter 

snart tre år på lärarutbildningen framkommer motivation som nödvändig för elever i 

undervisningen och att få eleverna motiverade är en viktig uppgift som blivande lärare måste 

beakta. Som framtida lärare med inriktning på årskurs f-3 är detta område intressant och viktigt 

att undersöka. I läroplanen beskrivs det att lärare ska göra ämnesområdena meningsfulla och 

stärka intresset att lära och integrera elevers delaktighet i skolarbetet samt att uppgifterna bygger 

på att elever har en viss grad av motivation (Skolverket 2011). Motivation är en önskan eller en 

vilja att åstadkomma någonting. Oavsett vem du är eller vilka förmågor du har så krävs det en 

motivation för att föra lärandet och utvecklingen framåt. Inom skolans ramar kan det se ut på 

liknande vis där läraren anses ha en viktig och betydande roll i arbetet med elevers motivation.  

 

Denna studie undersöker hur lärare arbetar med elevers motivation och vad lärare anser påverkar 

elevers motivation.  Genom att titta närmare på dessa områden kan medvetenheten öka vad gäller 

val av undervisningsmetoder och organisering av klassrum i framtiden. Det är med största 

sannolikhet nyttigt för blivande lärare att veta vilken grad av motivation som kan finnas hos 

elever på lågstadiet och hur man kan arbeta med det.  

 

Så vad är egentligen motivation och hur arbetar lärare med elevers motivation? Dessa tankar 

ligger till grund för studiens syfte som är att undersöka hur lärare i grundskolans årskurs 2 och 3 

arbetar med motivation och vad som kan påverka motivation. 
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare i grundskolans årskurs 2 och 3 arbetar med 

elevers motivation och vad lärare anser påverkar elevers motivation. Genom denna studie vill vi 

få en insyn i vad lärare anser påverkar elevers motivation. Våra forskningsfrågor för studien är:  

 

- Hur arbetar lärare med elevers motivation? 

- Vad anser lärare påverkar elevers motivation? 

 
 
 
 
3. Bakgrund 

 
I följande avsnitt utreds begreppet motivation och dess relation till elevers lärande. Den 

forskning och litteratur som används i studien beskriver hur ett gott klimat för lärande kan se ut. 

Vid närmare anblick uppmärksammas det att en god relation mellan lärare och elev samt elevers 

intresse är viktiga för lärandet. Så hur arbetar lärare med elevers motivation och vad anser lärare 

påverkar elevers motivation? Dessa forskningsfrågor ligger till grund för studien.  

  

3.1 Vad är motivation?  

Tankar på motivation lyftes fram redan av de gamla grekerna. Då talade man om 

hedonismprincipen vilken hävdar att individer försöker uppnå välbehag och glädje i allt hon gör. 

Individer försöker uppnå en strävan och intresse, det vill säga en vilja att uppnå olika mål (Jenner, 

2004, s. 38). Lundgren & Lökholm (2006, s.45) skriver att vara motiverad innebär att ha en vilja 

för att nå ett mål. Motivation styr människans förmåga att utföra ett arbete trots eventuella 

hinder. Vidare är motivation en väsentlig aspekt hos människan, framförallt i en lärandesituation. 

Utan motivation skulle människan inte ha någon drivkraft till att göra något (ibid). 

         

 3.2 Ett flerdimensionellt begrepp  

Giota (2006) menar att motivation skulle kunna ses som ett flerdimensionellt och komplext 

begrepp, då det kan finnas flera omkringliggande faktorer som kan påverka begreppets betydelse. 

Motivation beskrivs som ett komplext fenomen, vilket kan innebära ett flertal andra begrepp 

såsom drift, intresse, attityd och prestationsmål. Motivation kan ses ur ett perspektiv utifrån och 

som en samverkan mellan människan och dess handlingar (Giota, 2006, ss. 95-96). I 
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styrdokumenten för grundskolan (Lgr 11) beskrivs motivation som ett viktigt redskap för elevers 

skolframgång. Stensmo (2008) skriver om motivation och menar att höga men rimliga 

förväntningar är högst nödvändiga för att nå skolmålen (Stensmo, 2008, s. 203). Forskning visar 

på vikten av individanpassning, variation och utmaningar för att både fånga och behålla elevers 

intresse (Giota, 2002, ss. 296-298). Vidare sammanfattar forskaren (2002) en lärandemiljö som 

trygg, stödjande och uppmuntrande. Lärare som kan leda och genomföra varierade 

undervisningsmetoder, material och utmanande uppgifter menar Giota (2002, ss.296-298) ger 

bättre förutsättning för elevers motivation och intresse för att lära. 

  

  

3.3 Elevers motivation till lärande 

För att behålla elevers motivation bör undervisningen lämpligtvis utgå från elevens intressen. 

Skolan borde ta tillvara på den nyfikenhet som elever har med sig till skolan och återkoppling kan 

vara en faktor som påverkar elevens motivation i skolan (Giota, 2002, ss.285-299). Återkoppling 

kan ske på olika sätt såsom att informera eleven om hur den ligger till inom olika uppgifter samt 

bedöma elevens prestationer (Giota, 2002, ss. 285-299). Wiliam (2013) diskuterar betydelsen av 

återkoppling och använder begreppet formativ bedömning. Formativ bedömning hör samman 

med effektiv feedback, vilket kan resultera i att elever blir engagerade i sitt eget lärande. Vidare 

skriver Wiliam (2013) om olika strategier för formativ bedömning: ta reda på var eleven befinner 

sig, vart eleven är på väg och hur eleven ska ta sig dit (Wiliam, 2013, ss.53-54). Hattie (2012) 

instämmer med att återkoppling ökar elevens självuppfattning samt främjar elevens motivation. 

Vidare talar Hattie (2012) om effektiv återkoppling som handlar om att läraren har goda 

kunskaper om var eleven befinner sig i sitt lärande. Ju tydligare läraren använder sig av 

återkoppling desto mer stöd kommer eleven få för sin framgång att ta sig vidare i sin utveckling. 

Enligt Hattie (2012) ser återkoppling ut på olika sätt och har olika syften. Det handlar om att ge 

ledtrådar för att fånga en elevs intresse, vilket gör att ledtrådarna bidrar till att eleven kan utföra 

sin skoluppgift. Det handlar även om att rikta uppmärksamhet mot ett visst arbetssätt som 

hjälper eleven att genomföra uppgiften. Framförallt så menar Hattie (2012) att återkoppling har 

som syfte att motivera eleven till att anstränga sig ytterligare, då läraren upplever att eleven 

behöver utmaning för att känna sig motiverad till fortsatt lärande (Hattie, 2012, ss.157-161). 

Hattie (2012) lyfter även fram i sin analys att ju tydligare läraren informerar om undervisningens 

mål, desto lättare har eleven att kunna förstå och engagera sig för att nå målet. Det är viktigt att 

eleverna vet vart de är på väg i sitt lärande, då de blir mer medvetna om kriterierna och därmed 

kan bedöma vad som krävs för att nå målet (Hattie, 2012, ss. 71-72). Avslutningsvis talar Wiliam 
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(2013) om att en förståelse för målet hänger samman med elevens motivation om att vilja ta nästa 

steg framåt (Wiliam, 2013, ss. 84-85). 

 

3.4 Ett gott klassrumsklimat 

I ett gott klassrumsklimat bör det finnas motivation och goda relationer mellan lärare och elev 

och elever emellan. Klassrummet kan ses som elevens och lärarens arbetsplats. Stensmo (2008) 

skriver att arbetsplatsen påverkar vardagen, lärandet och utvecklingen. Vidare anser Stensmo 

(2008) att ett gott klimat i klassrummet påverkas av attityder; en lärare som är positiv och fylld av 

entusiasm kan smitta av sig beteendet på sina elever (Stensmo, 2008, ss. 7-11). Detta stämmer 

överens med vad Steinberg (2005) säger då han menar att i ett klassrum bör det finnas ett positivt 

språkbruk. Vidare menar han att det positiva språkbruket bör vara ömsesidigt, alltså att lärarna är 

positiva mot eleverna och att eleverna visar samma beteende gentemot lärarna (Steinberg, 2005, 

ss. 29-31).  

 

Ett gott klassrumsklimat sammanfattas som ett förtroendefullt förhållande mellan elev och elev, 

samt lärare och elev. Ett gott klassrumsklimat beskrivs genom att välkomna misstag, öppna 

diskussioner och framförallt tillåta eleverna att vara engagerade i skolan (Hattie, 2012, ss. 46-47). I 

“Glädjens pedagogik” skriver författarna om ett samspel mellan glädje och lärande. Glädje är en 

viktig beståndsdel i människans process att lära. Vidare skriver författarna att trygghet, stimulans 

samt en måttlig mängd av krav främjar en god lärmiljö för elever (Linder & Breinhild Mortensen, 

2008, ss. 17-22). Skolverket (2001–2002) beskriver att ett gott klassrumsklimat präglas av tid och 

arbetsro. Tid är en resurs som ska användas effektivt för att strukturera undervisningen utifrån 

elevers behov för att forma ett gott klassrumsklimat. Arbetsro är en förutsättning för elevers 

lärande i samspelet mellan lärare och elev. Allt som sker i klassrummet kan påverka elevens 

inlärning (Hattie, 2012, ss. 99-100). Relationen mellan lärare och elev är av betydelse för elevers 

inlärning. Det betyder att läraren förväntas se med en positiv syn på eleven, vilket kan göra att 

eleverna blir mer motiverade (Jenner, 2004 ss. 23-25).  Vidare skriver Skolverket (2001–2002) i 

sin rapport att det är av stor betydelse att bli bemött på ett positivt sätt. Att bemötas med en 

positiv attityd kan bidra till att eleven vågar visa sina misstag och hålla en öppen dialog. En 

relation mellan lärare och elev kan ofta präglas av olika maktpositioner, där läraren styr över 

eleven (Steinberg, 2005, ss. 29-31). Vidare menar författaren att målet för en god relation mellan 

lärare och elev skapas av ömsesidig respekt. Med detta menas att elever ska få en förståelse för att 



 

 8 

läraren vill dem väl och att läraren ska bli sedd som en förebild, samtidigt som eleverna ska visa 

respekt gentemot lärarna (Steinberg, 2005, ss. 29-31).  

I Skolverkets rapport (2001–2002) anses lärarens engagemang och förmåga att motivera vara en 

central del i undervisningen. I rapporten skrivs det om att en god relation mellan lärare och elev 

utgår från både läraren och elevens förutsättningar. Viljan att lära sig påverkas av att läraren ser 

och ger respons till eleven men även att eleven ser läraren. Gunnarson (2012) betonar att 

relationen mellan lärare och elev är viktig. Relationen mellan lärare och elev grundar sig i glädje, 

trygghet och en känsla av delaktighet. Vidare skriver författaren (2012) om lärarens viktiga 

uppgifter, som handlar om att skapa en trygg grupp med ett positivt klassrumsklimat där eleven 

känner sig sedd och hörd (Gunnarson, 2012, s. 17). 

Ett gott klassrumsklimat där lärande kan ske är en betydande faktor för elevers motivation. Det 

är inte bara klassrummets utformning utan det ingår även ett samspel och en god relation mellan 

lärare och elev för att det ska kunna skapas ett gott klassrumsklimat. Detta stämmer överens med 

det Hattie (2012) diskuterar när han definierar en positiv klassrumskontroll. Hattie (2012) menar 

att en positiv klassrumskontroll är då det finns ett fungerande samspel mellan lärare och elev som 

är omsorgsfullt och respektfullt (Hattie, 2012, ss. 46-47). De tre viktiga faktorerna – motivation 

för elevers lärande, relationen mellan lärare och elev samt ett gott klassrumsklimat– som 

diskuteras här ovan ligger till grund för studiens två forskningsfrågor som presenterades i avsnitt 

två.  

 

 

4. Forskningsöversikt 
I följande avsnitt redovisas en översikt över aktuell forskning om motivation. Här synliggörs 

viktiga aspekter och samband kring motivation ur ett undervisningsperspektiv. I denna studie har 

fokus varit att undersöka hur lärare arbetar med elevers motivation och vad lärare anser kan 

påverka elevers motivation.  

 

 

4.1 Motivation 

Att definiera motivation tycks kunna vara en utmanande uppgift inom motivationsforskning, 

eftersom begreppet har blivit definierat på ett flertal olika sätt som exempelvis engagemang 

(Giota, 2002, s. 281). Pintrich & Schunk (2002) definierar motivation som en utvecklingsgång 

med direkta mål. För att nå dessa mål krävs intresse och engagemang. Vidare tar Pintrich & 
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Schunk (2002) upp att denna definition kan tolkas som en slags drivkraft och utan denna 

drivkraft uppstår ingen motivation. Vidare menar forskarna (2002) att motivation är något som 

man inte kan se eller röra vid, samt att det är något som kräver fysisk eller psykisk ansträngning. 

Giota (2006) skriver vidare om att motivation även skulle kunna vara det sociala samspelet mellan 

människa och omgivning (Giota, 2006, ss. 97-101). Pintrich & Schunk (2002) beskriver att 

eleverna ska vara delaktiga i strävan att nå sina mål där motivation påverkas av stimulans som kan 

uppstå av att eleven blir uppmärksammad av kamrater och lärare. Vidare diskuterar forskarna 

(2002) att undervisningen bör vara varierad, där arbetsuppgifterna ska vara intresseväckande och 

av rätt grad av utmaning för att eleven ska känna sig motiverad. Forskarna (2002) sammanfattar 

elevernas känslor utifrån undervisning, kamrater och lärare som anses ha en betydande roll för 

elevers känsla av motivation. Enligt forskarna Schunk, Pintrich & Meece (2010) handlar det om 

att skapa ett intresse för de aktiviteter som pågår i klassrummet. Det positiva som sker i 

klassrummet kan smitta av sig på de elever som anses vara mindre motiverade. En positiv attityd 

till arbetsuppgifterna kan leda till att eleverna blir motiverade och därmed intresserade för ett 

fortsatt lärande (Schunk, Pintrich & Meece, 2010, s. 297). 

 
4.2 Olika typer av motivation 

Motivation kan definieras som en hypotetisk konstruktion vilken används för beskrivning av 

interna eller externa krafter (Vallerand, 2012, s. 42). Vidare skriver Vallerand (2012) att 

motivation har studerats utifrån två kategorier. De två kategorierna kallas för inre respektive yttre 

motivation (Vallerand, 2012, ss. 42-43). Ryan & Deci (2000) menar att den inre motivationen kan 

förklaras efter de drivkrafter som får en individ att utföra aktiviteter av sin fria vilja, samt det inre 

nöjet som främjar människors glädje och egna intresse. Den yttre motivationen är som en tydlig 

kontrast till den inre motivationen. Den yttre motivationen kan vara en drivkraft såsom belöning 

eller beröm för att nå ett specifikt mål eller tillgodose ett behov. Det skulle kunna handla om 

ekonomisk uppmuntran i form av exempelvis lön (Ryan & Deci, 2000, ss. 54-67). Dessa två 

kategorier av motivation är i linje med beskrivningen som Vallerand (2012) nämnt gällande 

faktorer som kan påverka. Faktorer som både kan och inte kan kontrolleras av individen är en 

slags förklaring till hur personer blir motiverade till att genomföra olika aktiviteter i livet 

(Vallerand, 2012, ss. 42-46). Leroy, Bressoux, Sarrazin & Trouilloud (2007) skriver om att det 

även finns en inre respektive yttre motivationsmiljö. Den inre motivationsmiljön syftar till eget 

ansvar och stark självkänsla hos eleven. Däremot präglas den yttre motivationsmiljön av elever 

som har ett mer kontrollerat klassrumsklimat. En kontrollerande lärare kännetecknas av att denne 
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har stort talutrymme och mindre elevdelaktighet i sin undervisning (Leroy, Bressoux, Sarrazin & 

Trouilloud, 2007, ss. 530-531). 

 
En tredje form av motivation som Grant (2008) definierar kallas prosocial motivation. Denna typ 

av motivation beskrivs som en drivkraft att vilja gynna andra människor. En människa har då 

egenskaper såsom godhet och medkänsla och har ett engagemang att vara behjälplig för andra. 

Den prosociala motivationen skulle kunna vara ett delområde av den inre motivation som finns 

(Grant, 2008, ss. 48-58). 

	
Utifrån forskningsöversikt och den forskning som behandlats i studien anses vissa delar vara av 

extra intresse. Giota (2006) och hennes tankar kring det sociala samspelet är intressant då det 

kopplas till det sociokulturella perspektivet som är en grund för studien. Det sociokulturella 

perspektivet innebär att lärande sker i samspel mellan individer (Giota, 2006, ss. 97-101). Pintrich 

& Schunk (2002) definierar motivation som en drivkraft. En drivkraft talar man även om i det 

sociokulturella perspektivet som presenteras i kommande del, där relationen mellan lärare och 

elev ses som en drivkraft. Vidare är tankar om motivation av intresse för studien som Schunk, 

Pintrich & Meece (2010) nämner om motivation som kan växa fram genom positiva attityder. 

Om läraren har en positiv attityd mot eleverna så kan det bidra till att motivation framkallas hos 

eleven. En variation i undervisningen är betydelsefullt för motivationen (Schunk, Pintrich & 

Meece, 2010, s. 297). Pintrich & Schunk (2002) talar om den varierade undervisningen som 

väcker intresse och utmanar elever i rätt mängd.  
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5. Teoretisk utgångspunkt 
Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv då det är sociala sammanhang som 

undersöks. Det sociokulturella perspektivet bygger på att lärande sker i sociala sammanhang 

vilket kan kopplas till studiens fokus om hur lärare arbetar med elevers motivation och vad lärare 

anser påverkar elevers motivation. Nedan följer en beskrivning av den teoretiska utgångspunkten 

och närliggande begrepp utifrån litteratur och forskning.  

 
 
5.1 Det sociokulturella perspektivet på lärande 

Det sociokulturella perspektivet bygger på ̊ att lärande sker i sociala sammanhang vilket 

överensstämmer med vad Giota (2006) anser om att vi människor i samspel lär av varandra. Det 

är alltså inte en individualistisk inlärning (Giota, 2006, ss. 97-101). Motivation inom Lev 

Vygotskijs kunskapssyn finns både inom individen och i det sociala sammanhang individen 

verkar inom (Säljö, 2014, s. 301). Vidare bör undervisningen planeras så att alla elever blir 

delaktiga (Säljö, 2014, ss. 297-299). Berg (2011) skriver att det sociokulturella perspektivet 

grundar sig i att samspel mellan lärare och elev fungerar som en drivkraft (Berg, 2011, s.52). 

Detta resonemang stämmer överens med vad forskarna Pintrich & Schunk (2002) skriver om 

drivkraft. Berg (2011) menar att lärarens roll i undervisningen är central. Författaren hävdar 

nämligen att lärarens roll är att vägleda eleven i undervisningen där eleven ska utvecklas utifrån 

undervisningens syfte och sammanhang (Berg, 2011, s.52).  

 

Undervisning kan struktureras på olika sätt med hjälp av varierade stödstrukturer. Begreppet 

scaffoldning är en del av den sociokulturella kunskapssynen och kan liknas vid stödstrukturer. 

Scaffoldning kan kopplas till ett begrepp som Vygotskij talar om – imitation (härmande). Med 

imitation menar man att härma, och ta efter andra. Vygotskij relaterar begreppet till olika 

kunskapsmängder vid lärande, till exempel samspel via lärare-elev och elev samt en kunnigare 

klasskompis (Säljö, 2014, ss. 305-306). Med scaffoldning menar Säljö att läraren stöttar och ger 

stöd till eleverna. Eleven får stöd i inlärningsprocessen från läraren tills hen inte är i behov av 

stöttning mer. Då har läraren gradvis minskat stöttningen och det stöd som eleven fått, och 

eleven får nu klara sig på egen hand. Stöd behöver givetvis inte bara komma ifrån läraren, utan 

klasskompisar kan också ses som ett stöd för eleven (Säljö, 2014, ss. 305-306).  Inom det 

sociokulturella perspektivet hävdar Lev Vygotskij att språket är det viktigaste medierande 

redskapet som människor använder för att förstå och analysera sin omgivning. Han menar att det 

är genom både tal- och skriftspråk som man kan integrera med andra människor och få förståelse 

för andras perspektiv (Säljö, 2014, s.301). I det sociokulturella perspektivet menas det att det 
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sociala samspelet mellan lärare och elev är det som för lärandet framåt hos eleven. Lärande är 

inom det sociokulturella perspektivet något som skapas med hjälp av kommunikation och 

aktivitet. Skolan har därmed en central roll i mötet mellan lärare och elev (Säljö, 2014, s. 308).   

 
Sammanfattningsvis så är det sociokulturella perspektivet samt nämnda begrepp 

sammankopplade med studiens forskningsfrågor. Ett klassrumsklimat kan ses som ett socialt 

sammanhang där det finns både lärare och elever. I det sociala sammanhanget betyder det 

sociokulturella perspektivet att människor lär i samspel med varandra, där scaffolding och 

medierande redskap som språk kan vara relevant för att stärka elevers motivation. Ett socialt 

sammanhang utifrån ett sociokulturellt perspektiv skulle kunna liknas vid ett klassrumsklimat. 

Scaffoldning i ett klassrum kan ses som stöd i form av läraren och klasskompisar. Dessa begrepp 

är en del av studien genom att besök hos tre olika lärare genomfördes, där syftet var att 

undersöka hur lärare arbetar med elevers motivation och vad lärare anser påverkar elevers 

motivation. Observation utfördes för att se om, och hur, scaffolding och medierande redskap 

såsom språk användes.  

 

5.2  Klassrumsklimat 

För att knyta an till det som togs upp i syftet under avsnitt två, så har kopplingar gjorts till Giota 

(2002) som menar att elevers motivation hör ihop med elevens relation till läraren och den 

lärande miljön. (Giota, 2002, ss. 287-296). Detta är relevant för studiens andra forskningsfråga 

som behandlar vad lärare anser påverkar elevers motivation. Klassrumsundervisning och samspel 

mellan lärare och elev kan antingen uppmuntra till eller förhindra elevers motivation att lära i 

skolarbetet. Det lyfts fram att lärare bör reflektera över sin egen lärarroll och sin relation med 

eleverna för att lärare har större påverkan på elevers motivation och självkänsla än vad man tror 

(Giota, 2002, ss. 287-296). 

 

Både Giota (2002) och Leroy, Bressoux, Sarrazin & Trouilloud (2007) uttrycker att 

genomförandet av undervisning, val av material samt lärarens krav och förväntningar påverkar 

elevers självkänsla och motivation. Lärare bör vara engagerade och stödjande till en självständig 

lärmiljö där elevernas motivation stimuleras med återkoppling och utmaning. Vidare menar 

Leroy, Bressoux, Sarrazin & Trouilloud (2007) att denna lärmiljö kallas för “autonomy 

supportive”. En miljö som denna uppmuntrar till eget ansvar för sitt lärande. Leroy, Bressoux, 

Sarrazin & Trouilloud (2007, ss. 529-538) hävdar att motsatsen till denna lärandemiljö präglas av 

ett mer kontrollerat klassrumsklimat där läraren är den som talar mest. Och att det finns 

skillnader mellan lärare. En lärare som stimulerar till självständighet gör att elever kan få mer 
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motivation än de elever som befinner sig i klassrum med kontrollerande lärare. Att en lärare visar 

intresse i kontakt med elever kan utveckla relationen mellan lärare och elev vilket kan höja 

motivationen i klassrummet (Jenner, 2004, ss. 23-25). En trygg lärmiljö främjar motivation men 

för att skapa en sådan miljö menar Ryan och Deci (2000) att läraren bör vara flexibel och se 

elevens behov i stunden. Det är av betydelse att ta tillvara på elevens motivation och nyfikenhet 

(Ryan och Deci, 2000, ss. 54-67). 

 

6. Metod  
 
Studien syftar till att bidra med ökad kunskap om hur lärare arbetar med elevers motivation och 

vad lärare anser påverkar elevers motivation. Därmed utgår studien från en kvalitativ metod då en 

sådan intervju möjliggör en förståelse för lärarens uppfattningar och erfarenheter kring sitt arbete. 

Kvantitativ och kvalitativ forskning skiljer sig åt. Den kvantitativa forskningen och dess resultat 

baseras på insamlad data. Den kvalitativa forskningen kan engagera sig för människors 

uppfattningar och handlingar (Lantz, 2013, s, 46). Detta gör ett kvalitativt metodval aktuellt för 

att kunna besvara forskningsfrågorna, om hur lärare arbetar med elevers motivation och vad 

lärare anser påverkar elevers motivation. Syftet med den kvalitativa metoden är att få empirisk 

kunskap av informanten utifrån dennes perspektiv och kunskap (Kvale, 2014, s.41). Därmed 

kommer vi använda oss av intervjuer och observationer som Stukát (2005) betonar är ett vanligt 

och effektivt arbetssätt inom kvalitativ forskningsmetod (Stukát, 2005, ss. 32-33).  

 
 
6.1 Observation  

Observation är lämplig att använda när lärarens arbete i klassrummet studeras. Observationen 

visar även om lärarens agerande stämmer överens med det som sagts i intervjun. Observation 

beskriver Stukát (2005) som en användbar undersökningsmetod där verbala och icke-verbala 

beteenden kan analyseras. Att observera handlar om att konkret studera och få direkt kunskap i 

ett sammanhang. Stukát betonar även att observationsmetoden kan ses som tidskrävande och att 

det är svårt att studera inre fenomen så som känslor och tankar (Stukát, 2005, s.49). 

 

Fördelen med detta metodval är att när man observerar ett klassrum undersöks i första hand yttre 

beteenden såsom lärarens agerande och ämneskunskaper, men att följa upp observationen med 

en intervju kan stärka analysmetoden (Stukát, 2005, s. 49). Nackdelen med detta metodval är att 

ett klassrum består av sociala situationer som inte går att återskapa. En social situation påverkas 
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av människors dagsform och en observation kan ge olika resultat beroende på hur människor 

mår och agerar i stunden.  

 
Urvalet som gjordes till observationerna var lärare som arbetade i årskurs 2 och 3. Med hjälp av 

kontakter och tidigare VFU platser valdes tre lärare ut till observationerna. De tre lärarna som 

valdes ut till observationerna var också lärarna som medverkade i intervjuerna. I vårt fall var det 

inte svårt att få lärare att ställa upp på att medverka i observationerna och intervjuerna. Samtliga 

lärare som blev tillfrågade svarade ja till att medverka i studien. Observationerna har skett i tre 

klasser på tre olika skolor, en klass på vardera skolan. Vid observationerna valde vi att sätta oss 

långt bak i klassrummet, så att vi såg både lärare och klassen. Observationerna dokumenterades 

med skriftliga anteckningar. Vi observerade tillsammans och vi båda förde löpande anteckningar 

under observationerna. Efter varje observationstillfälle jämfördes och diskuterades våra olika 

anteckningar. Anteckningarna sammanställdes för en gemensam beskrivning av varje 

observationstillfälle. Utifrån forskningsfrågorna och intervjufrågorna skapades en struktur för hur 

observationen skulle dokumenteras. Intervjufrågorna (bilaga 2) var till grund för observationen 

och det som noterades och antecknades i observationerna var hur lärarna arbetade med att 

motivera sina elever, hur relationen mellan läraren och eleverna såg ut och hur klassrummet var 

organiserat. Det som antecknades allra först under observationen var hur klassrummet var 

organiserat. Det antecknades om hur möbleringen såg ut och hur trivseln i klassrummet var. Det 

fördes även anteckningar om lärarnas arbetssätt. Det observerades om det fanns konkreta 

exempel på hur läraren arbetade med att motivera sina elever. Vi ville se vilka arbetssätt som 

användes för att skapa engagemang, delaktighet och nyfikenhet hos eleverna. Om så konkreta 

arbetssätt hittades antecknades dessa konkreta exempel för att sen under intervjun diskutera 

arbetssätten med läraren. Anteckningar fördes genom hela observationstillfället om hur läraren 

samspelar med sina elever och om hen gör något specifikt för att ha en god relation med sina 

elever. I genomförandet av observationerna valde vi även att fokusera på det sociokulturella 

perspektivet. I det sociokulturella perspektivet menar man att det sociala samspel som finns 

mellan lärare och elev är det som för lärandet framåt hos eleven (Säljö, 2014, s. 308). Vi 

fokuserade på detta genom att föra anteckningar om hur relationen mellan läraren och eleverna 

såg ut. Det noterades genom att titta specifikt på hur läraren förhåller sig till eleven och om detta 

kan påverka elevers motivation i lärandet.  
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6.2 Intervju 

Studien bygger på intervjuer med tre lärare. Vid intervjuerna synliggörs lärarnas egna erfarenheter 

och tankar om deras egen lärarroll. Inför intervjuerna fick lärarna ta del av intervjumallen som 

förberedelse inför intervjun. Då syftet var att öka förståelsen för hur lärare arbetar med elevers 

motivation så används en intervjuform som ger varierande och brett innehåll (Lantz, 2013, ss. 46-

48). Intervjun bygger på att lärarna tidigare har resonerat kring frågeställningarna för att sen 

under intervjun få möjlighet att utveckla sina tankar genom följdfrågor. Denna metod bidrar till 

djup förståelse och analys kring lärarens arbetssätt. Enligt Stukát (2005) kan man utföra 

forskningsintervjuer på olika sätt och därmed lyfter han fram två olika typer av intervjumetoder: 

den strukturerade intervjun och den ostrukturerade intervjun. Den strukturerade intervjun följer 

ett strukturerat schema med slutna frågor i en viss ordningsföljd. Stukát (2005) beskriver den 

ostrukturerade intervjun som en mer öppen intervju där intervjun följer en medveten struktur 

utifrån ämnesområdet motivation. Författaren (2005) menar på att metoden fokuserar på 

samspelet mellan informanten och intervjuaren. Frågorna ställs i den ordning som situationen 

bestämmer, samt att följdfrågor känns naturliga att ställa vilket resulterar i en djupare intervju 

(2005). Denna metod kan ses som anpassningsbar och flexibel. Den ostrukturerade intervjun är 

mer anpassad för studien. Stukát (2005) redogör även för att det är en intervju som kräver mycket 

av båda parternas förmåga och färdigheter att kunna föra en dialog (Stukát, 2005, ss. 38-40). 

Fördelen med den ostrukturerade intervjun och att lärarna får förbereda sig är att intervjun ger 

genomtänkta och djupa resonemang. En nackdel med detta skulle kunna vara att läraren 

förbereder sig med svar som hen tror passar studiens syfte och att då läraren svarar vad hen tror 

informanten vill höra.  

 

 
 
6.3 Förberedelse och urval 

Tre lärare på tre skolor på Gotland medverkade i intervju och observation. Skola nummer 1 var 

belägen på landet och det var 15 elever i klassen. Skola nummer 2 var en stadsskola placerad i 

Visby där klassen bestod av totalt 28 elever. Skola nummer 3 var en stadsskola med särskild 

pedagogisk inriktning och här gick 19 elever. Det var av intresse att arbeta med skolor som hade 

någorlunda geografisk spridning för att se om lärarens arbetssätt skilde sig åt eller om det var 

liknande svar vi fick ut kring studiens forskningsfrågor. En skola med särskild pedagogisk 

inriktning valdes även för att upptäcka eventuella liknelser och skillnader skolorna emellan.  
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Samtliga lärare som medverkade i studien har lärarutbildning och lärarlegitimation. Lärare 1 är 

utbildad förskollärare i grunden men har sedan vidareutbildat sig till grunskollärare. Hen har 

arbetat som lärare sedan 2010. Lärare 2 har arbetat som lärare sedan 2008 och är utbildad 

grundskollärare 1-6. Lärare 3 har arbetat som lärare i 14 år. Hen är legitimerad lärare till och med 

årskurs 6 inom svenska och matematik. Hen är även utbildad i slöjdämnet till gymnasial nivå samt 

utbildning för den särskilda pedagogiska verksamheten. Inför intervjuerna kontaktades alla 

medverkande lärare via mail. Lärarna mottog via mail informationsbrev till vårdnadshavarna som 

hade förberetts och samtliga lärare såg till att informationsbrevet nådde samtliga vårdnadshavare. 

Lärarna fick ta del av de intervjufrågor som skulle ställas vid intervjuerna. Valet att låta lärarna ta 

del av intervjufrågorna i ett tidigt skede togs för att i största möjliga mån kunna få ut så 

fördjupade svar som möjligt. Genom att låta lärarna se frågorna innan självaste intervjun går det 

att få ut ett mer genomtänkt och innehållsrikt svar. Hade lärarna fått svara spontant så hade 

svaren eventuellt sett annorlunda ut, som nämns i metoddelen avsnitt 5.2. En förberedelse som 

denna bidrar till att självaste intervjun kommer att bli ostrukturerad precis som Stukát (2005) 

beskriver en öppen intervju med djup empirisk kunskap. Det innebär att intervjun följer en röd 

tråd men att frågorna tas upp och diskuteras utifrån situation som nämns i metoddelen (Stukát, 

2005, ss. 39-40). Lärarna var positivt inställda till att medverka i både intervju och observation. 

Lärarna ansåg att det var roligt att vara med då det blev en reflektion över deras eget arbete samt 

en hjälp till denna studie. Intervjuerna genomfördes under lärarnas arbetstid. De fick själva 

föreslå den tid som passade bäst. Intervjuerna spelades in skriva eftersom intervjumetodens fokus 

var att besvara intervjufrågorna utifrån en djup och öppen intervju. Inspelningen av intervjuerna 

gör att det empiriska materialet ska vara tillgängligt för fortsatt arbete med studien.  

 
 
6.4 Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet är två begrepp om en studies giltighet och tillförlitlighet. 

Reliabilitet eller tillförlitlighet handlar om pålitlighet hos en mätning. Det handlar om huruvida 

resultatet blir detsamma vid upprepade mätningar, oberoende av vem som utför mätningen 

(Merriam, 1994, ss. 174-181). Enligt Höst, Regnell & Runesson (2006) kan en god reliabilitet i 

studien uppnås genom noggrannhet i analys och datainsamling. Genom att redogöra för hur man 

utfört sitt arbete så ger man läsaren en chans att granska arbetssättet som använts (Höst, Regnell 

& Runesson, 2006, ss. 41-42). Validitet är ett mer komplicerat begrepp då det använts som 

förklaring för hur ett mätinstrument fungerar för det studien är ämnad att mäta (Eriksson och 

Wiederscheim-Paul, 2014, ss. 62-64). Validitet skulle kunna beskrivas som en relation mellan 

teorin och det som faktiskt mäts. Validiteten i en studie blir låg om man inte undersöker det som 
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faktiskt ska undersökas. För att få en ökad validitet i en studie så kan man studera samma objekt 

men med olika tillvägagångssätt (Höst, Regnell, Runesson, 2006, ss. 41-42).  

 

Intervju har varit en del av de metoder som använts i studien. Stukát (2005) skriver om ärligheten 

i en intervju. I samband med en intervju finns det sannolika skäl att den person som blir 

intervjuad kanske svarar vad den tror att intervjuaren vill höra. För att undvika sådana typer av 

svar från lärarna försökte vi skapa en förtroendefull situation genom en strävan efter en tillåtande 

atmosfär via en öppen intervju. Intervjuformen fokuserar på att utgå från intervjufrågorna men 

att intervjun slutligen formas av själva intervjusituationen och av svaren som ges. För att skapa en 

förtroendefull och öppen intervju krävs det mycket av båda parternas förmåga att kunna föra en 

dialog och att tillåta följdfrågor. Som intervjuare är det av stor vikt att kunna lyssna utan att lägga 

några värderingar i det som sägs, istället bör intervjuaren ställa följdfrågor för att reda ut begrepp 

och be läraren att konkret exemplifiera sina arbetssätt. Intervjuformen bidrog till att lärarna 

kunde svara med öppna och djupa svar samtidigt som lärarna fick möjlighet att delge sina tankar 

och erfarenheter (Stukát, 2005, ss. 39-40). Studien har genomförts under delar av totalt tre 

skoldagar. Det empiriska material vi har kan ge en beskrivning för hur det ser ut i just dessa 

klasser och hos dessa specifika lärare som vi valt att intervjua. Materialet kan alltså visa på hur 

lärare arbetar med motivation i grundskolans årskurs 2-3.  

 

Kvalitativa studier, som denna, har generellt en lägre reliabilitet för att det är i princip omöjligt att 

återskapa samma sociala situation. Skulle någon annan använda sig av exakt samma klasser och 

intervjufrågor vid ett annat tillfälle så är det osäkert om den skulle generera liknande resultat. 

Därav kan det tänkas att studiens reliabilitet är relativt låg, men det är mest för att det som sagt 

blir svårt att återskapa den sociala situation vari undersökningen gjordes. Vad gäller validitet så 

går det att diskutera kring huruvida vi faktiskt mäter hur lärare arbetar med elevers motivation 

och vad lärare anser påverkar elevers motivation. Vi anser att de metoder valdes var bäst ämnade 

för att undersöka och mäta dessa företeelser, vilket är varför vi anser att undersökningen har en 

god validitet.   

 

6.5 Etiska överväganden 

I studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Det första kravet, informationskravet, innebär att 

forskaren ska ge information om studiens syfte till de människor som berörs i studien och även 

hur det kommer att gå till praktiskt. Vidare står det att deltagarna ska informeras om att 
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deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan i studien. 

Samtyckeskravet innebär att de människor som berörs i studien själva har rätt att besluta om sin 

medverkan i studien. Forskaren behöver samtyckeskrav av deltagarna som är med i studien. 

Skulle någon av studiens deltagare vara barn behövs även ett samtycke från vårdnadshavare.  I 

den här studien har informationsbrev och intervjufrågor förmedlats via mail. 

Konfidentialitetskravet innebär att samtliga personer i studien ska ha möjlighet att vara helt 

anonyma och att deras personuppgifter ska hanteras på ett sätt så inga utomstående kan ta del av 

dessa. Det fjärde och sista kravet som Vetenskapsrådet (2002) skriver om kallas för 

“Nyttjandekravet”. Det innebär att de uppgifter som samlats in rörande enskilda personer bara 

får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002, ss. 5-14). I denna studie har 

deltagarna medverkat frivilligt och de intervjuade och observerade lärarna går inte att identifiera i 

uppsatsen. I studien togs först kontakt med lärarna via mail för en förfrågan om medverkande i 

studien. När lärarna lämnat sitt medgivande om att medverka i studien skickades ett 

informationsbrev ut till samtliga lärare. Informationsbrevet innehöll en beskrivning av studien 

och hur processen för utförandet skulle gå till. Informationsfrågor delades ut i förväg till samtliga 

lärare för att man som deltagare skulle veta sin uppgift i studien. Innan start av observationer och 

intervjuer inväntades även medgivande från samtliga vårdnadshavare i alla klasser (se bilaga 1). 

Innan varje observation och intervju blev lärarna påminda om att detta var frivilligt och lärarna 

hade när som helst under deltagandet möjlighet att avbryta sin medverkan. Det förklarades även 

att det var anonymt och det material som spelades in inte skulle komma ut till någon annan än 

studiens författare. Det inspelade materialet skulle även raderas när användandet av materialet var 

klart. Samtliga lärare fick även förfrågan om deras önskan att läsa det självständiga arbetet den 

dagen det blev klart. 

 

 

6.6 Arbetsfördelning 

Beslut togs om att båda författarna till arbetet skulle ta del av intervju och observation för att 

förstärka reliabiliteten i studiens resultat. Två personer som beskådar det som händer i 

klassrummet gör att risken för att missa viktiga händelser eller detaljer minskar. Olika 

ansvarsområden fördelades. Anna Hoffman tilldelades ansvaret för observationerna medan 

Emma Bendelin ansvarade för att hålla i intervjuerna och att spela in dessa. Emma Bendelin 

ansvarade även för metoddelen i arbetet och Anna Hoffman hade ansvar för inledning och 

bakgrund. Båda författarna skrev enskilt de olika delarna med efterföljande granskning av den 

andre. Slutligen gjordes en gemensam granskning av de olika delarna. Övriga delar i studien har 
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varit gemensamt arbete. Kontinuerligt har texten gåtts igenom tillsammans för att få ett 

sammanhängande språk igenom hela uppsatsen.  

 

 

7. Resultat och analys av observation 
Nedan har resultatet från observationerna sammanställts och analyserats. Observation 1 var 

sammanlagt 60 minuter och lärare 1 undervisade i ämnet matematik. Observation 2 var också 6o 

minuter lång och även här undervisade lärare 2 i ämnet matematik. Observation 3 pågick i 120 

minuter. Lärare 3 hade här ingen direkt lärarledd undervisning utan eleverna fick arbeta 

självständigt inom ämnet matematik och svenska. Som nämns i den teoretiska utgångspunkten, är 

analysen baserad på det sociokulturella perspektivet samt ämnad att besvara de två 

forskningsfrågorna. Inom det sociokulturella perspektivet menar man att det sociala samspelet 

mellan lärare och elev är det som för lärandet framåt hos eleven (Säljö, 2014, s.308). Under 

observationerna har vi valt att speciellt fokusera på detta genom att titta specifikt på hur läraren 

förhåller sig till eleven och om detta kan påverka elevers motivation i lärandet.  

 

 

7.1 Hur arbetar lärare med elevers motivation? 

Lärare 1 och 2 startar lektionen med en lärarledd genomgång av lektionsinnehållet. Båda lärarna 

stod för det största talutrymmet och de hade en bestämd plan för vilken kunskap som skulle 

förmedlas till eleverna. En sådan typ av genomgång syftar till ett traditionellt arbetssätt där läraren 

är i fokus. Hos lärare 1 noteras det att hen lägger stor tyngd vid att göra eleverna medvetna om 

lektionens mål. Hen förklarar med både ord, bild och skrift vad målet för lektionen är och hur 

eleverna ska komma dit. En lärare som tydligt förklarar undervisningens mål säger Hattie (2012) 

kan få sina elever mer engagerade till att nå målet. Vid observation av lärare 1 och 2 framkommer 

det autentiska frågor. Autentiska frågor kan liknas vid öppna frågor där det inte finns ett givet 

svar. Autentiska frågor ställdes av lärarna främst vid ett undervisningstillfälle, exempelvis vid 

genomgång och avslutning av en lektion. Frågorna syntes även till då lärarna hade samspel med 

enskilda elever. Det noteras att autentiska frågor från läraren krävde ett djupare och mer 

genomtänkt svar från eleven. Lärare 3 startade inte upp lektionen med en traditionell genomgång 

i jämförelse med de andra två lärarna. Hen har en speciell pedagogisk inriktning i sitt arbete och 

här noteras tydligt att frihet är något som ges till eleverna under lektionstid. Frihet är något som 

vi uppmärksammar motiverar eleverna i undervisningen. Frihet gavs i form av att eleverna fick 

välja arbetsområde. Här framkommer det att eleverna får inflytande i sin undervisning samt att de 
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får möjligheter att fatta egna beslut inom ramarna för undervisningen. Hattie (2012) skriver om 

elevers delaktighet i undervisningen och menar att om elever får vara med och själva planera sin 

undervisning deltar eleverna i sin egen utveckling. Detta arbetssätt bidrar även till att eleverna 

upplever undervisningen som meningsfull (Hattie, 2012, ss. 29-31). 

 

Vid observation av lärare 1 uppmärksammas det att hen arbetar mycket med tecken och 

kroppsspråk för att nå eleverna. Hen gör tecken i form av “tumme upp”, ögonkontakt och 

skakningar på huvudet. Det blir tydligt att hen inte behöver använda rösten lika mycket och att de 

tecken som syns kompenserar det muntliga språket. Steinberg (2005) skriver om den icke verbala 

kommunikationen och att människors kroppsspråk kan ha en påverkan på hur människor 

uppfattas av andra människor samt hur vår kommunikation uppfattas. Författaren (2005) skriver 

vidare om att kroppsspråket kan vara ett verktyg att ta till för att gynna kommunikationen mellan 

individer. Detta stämmer överens med lärare 1 och hens undervisning då det icke-verbala språket 

utgör en stor del (Steinberg, 2005, ss. 29-31). Under observation hos lärare 1 framgår det en 

koppling till Berg (2011) då lärande sker i sociala sammanhang där vi lär av varandra. Kopplingen 

grundar sig i det sociokulturella perspektivet då samspelet som lärare 1 har till sina elever fungerar 

som en drivkraft (Berg, 2011, s.52).  

 

Under observationerna uppmärksammas flera arbetssätt i klassrummen. Hos lärare 1 syns 

arbetssättet EPA (enskilt - par - alla). Hos lärare 2 noteras arbetssättet APA (alla - enskilt - alla). 

APA menas med att tillsammans är vi “starka” och först arbetar alla tillsammans, sedan ensamma 

för att sedan gå över till att arbeta alla igen. Hos observation av lärare 1 uppmärksammas ett 

avslut på en lektion där läraren använde sig av post-it lappar. Dessa post-it lappar använde lärare 

1 som en “exit ticket” och ingen elev fick gå på rast förrän de lämnat in lappen. Genom att 

använda “exit ticket” får eleverna reflektera över sitt lärande och det synliggör även för läraren 

vad den enskilde individen behöver träna mer på. Dylan Wiliam skriver om denna metod då 

eleverna blir engagerade i sitt eget lärande utifrån en formativ bedömning, som bland annat 

handlar om att läraren tar reda på elevens intresse och var eleven befinner sig (Wiliam, 2013, ss. 

53-54). 

 
 

7.2  Vad anser lärare påverkar elevers motivation? 

Under observationerna skapas uppfattningar om att samtliga lärare i studien anser det viktigt att 

se eleven. Ett exempel på detta är att lärare 2 tar i hand med varje elev innan undervisningen i 

klassrummet startar. Här får läraren chans att säga godmorgon och möta varje elevs blick. Varje 
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elev blir här sedd och får känna att läraren vill sina elever väl. Steinberg (2005) skriver att elever 

vill känna att läraren har tycke för dem, vill dem väl och att de får synas. Under observationerna 

noteras även en annan metod för att se eleverna. Lärare 3 använder sig av återkoppling/feedback 

för att se sina elever i klassrummet. Ett exempel kan vara att läraren börjar med att berömma 

eleven hur fint denne gjort i sin skrivbok. Samtalet mellan lärare och elev övergår sedan till en 

mer personlig diskussion där läraren exempelvis frågar hur fotbollsmatchen gick i helgen. Efter 

ett sådant samtal får eleven känna att hen blivit sedd och att det den säger är av betydelse. En stor 

del av den interaktion som uppmärksammades mellan lärare och elev under lektionspasset var i 

anknytning till att läraren gav eleven stöttning i arbetet och lärandet. Men det noterades även att 

en del av interaktionen mellan lärare och elev var i samtal där elevens intresse stod i fokus. 

 

I de olika klassrummen noterades känslor såsom humor, glädje och trygghet som uppkom vid 

observation av lärar-elevrelation. Humor kunde komma i form av meningar såsom: 

 

 “Om ni inte svarar rätt på min fråga nu så börjar jag dansa”- (lärare 2) 

 

Linder & Breinhild Mortensen (2008, ss. 45-50) skriver om negativa respektive positiva 

stämningar. Författarna anser att en negativ stämning riktar in sig på att man ska fokusera på vad 

som är fel medan en positiv stämning som framkommer i samtliga lärares klassrum kan göra att 

människor fortsätter att hålla humöret uppe och att tänka kreativt (Linder & Breinhild 

Mortensen, 2008, ss. 45-50). Innan observationerna påbörjades studerades det hur klassrummet 

var organiserat. Det noterades att lärare 1 och 2 hade runda bord i klassrummet där 3 och 4 

elever satt. Lärare 3 hade inte strukturerat upp placeringar i klassrummet, utan hade en fri 

placering. Eleverna var tillåtna att sitta ensamma, tillsammans i par/grupp, på golvet eller vid 

borden som fanns. Denna lärare hade även två klassrum med en dörr emellan där eleverna fritt 

fick gå som de ville. Det noterades att samtliga lärare hade en struktur i klassrummets möblering 

som kan uppmuntra till ett samspel hos eleverna.  

 
 
Det lades märke till att lärarna strävar efter ett positivt klassrumsklimat. Allra mest i klassrummet 

hos lärare 2 framkommer det att läraren arbetar med att lyfta det positiva mer än det negativa. Att 

föra fram det positiva som finns i klassrummet kan bidra till en god stämning. Ett gott 

klassrumsklimat kännetecknas av ett positivt språkbruk (Steinberg, 2005, ss. 29-31). Schunk, 

Pintrich & Meece (2010) beskriver också att lärarens positiva attityd kan smitta av sig på eleverna 

vilket kan göra att motivation skapas i klassrummet. Inom det sociokulturella perspektivet anses 
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språk vara ett medierande redskap som människan behöver för att förstå och analysera sin 

omvärld (Säljö, 2014, s. 301). Detta medierande redskap framkom tydligt genom att lärare 2 

arbetade med snabb feedback i muntlig form. Hen använde sitt muntliga språk för att ge eleverna 

feedback på det som sades i klassrummet. 

 

 Scaffolding är inom det sociokulturella perspektivet ett arbetssätt där eleven får stöd och 

stöttning i sitt lärande tills denne inte är i behov av stöd längre (Säljö, 2014, ss. 305-306). Detta 

arbetssätt använde sig lärare 3 av då hen fokuserade på att ha höga men rimliga förväntningar på 

sina elever och ständigt skapa en stimulans hos eleverna till självständighet och eget arbete. Det 

uppmärksammades att lärare 1 och 2 använde sig av scaffoldning så som bildstöd. Vid 

exempelvis genomgångar i helklass har vi sett att bilder är ett återkommande tecken. Bilderna i 

undervisningen fungerade som en slags förklaring till vad eleverna skulle arbeta med under 

lektionen. Utöver detta framkom det även att bilderna fick sitta kvar på tavlan under hela 

arbetspasset. Ett sådant arbetssätt menar Säljö (2014) kan syfta till scaffoldning då eleverna enkelt 

kan gå tillbaka till bilderna ifall de glömt något.  

 
 

7.3 Sammanfattning 
Den första forskningsfrågan som handlar om hur lärare arbetar med elevers motivation besvaras.  

Svaret på forskningsfrågan framkommer i observationerna då lärarna arbetar med elevers 

motivation genom att visa nyfikenhet och ta del av elevers resonemang, även om det kanske inte 

är rätta svaret på lärarens fråga. Lärarna använder sig av följdfrågor som: ”hur tänkte du?” eller 

”hur kom du fram till det?” för att låta eleverna synliggöra och dela med sig av sina resonemang. 

Ett samspel mellan lärare och elev inom det sociokulturella perspektivet är något som kan 

motivera lärandet hos eleven (Säljö, 2014, s.308). Ett sådant samspel blev tydligt genom att 

lärarna gav eleverna talutrymme i undervisningen. Talspråket ses som ett medierande redskap 

inom det sociokulturella perspektivet och språk är en del av inlärningen. Lärande är inom det 

sociokulturella perspektivet något som skapas med hjälp av kommunikation. Detta syntes under 

observationerna då både lärare och elever kommunicerade och var aktiva samt delaktiga under 

lektionen. Lärare och elever kommunicerade med varandra genom att lärarna förmedlade 

information om det aktuella ämnet för lektionen samt uppgifterna som eleverna arbetade med. 

Det framkom även kommunikation elever emellan i olika arbetsformen såsom pararbete och 

grupparbete. Därav kunde man se att kommunikationen var något som förde elevernas lärande 

framåt (Säljö, 2014, s. 308). Det framgår även i observationerna att kommunikationen fungerade 

som en hjälp för att försöka bibehålla elevers motivation och engagemang. Ett exempel är att 



 

 23 

lärarna varierar sitt tonläge för att skapa en spänning i undervisningen. Man kan då även här se en 

koppling till det sociokulturella perspektivet och att kommunikationen kan fungera som något 

som för elevers lärande framåt (Säljö, 2014, s.308). Forskningsfråga nummer två, som handlar om 

vad lärarna anser påverka elevers motivation besvaras då det observeras att lärarna strävar efter 

att se varje enskild elev vilket upplevs påverkar motivationen. Det noteras att samtliga lärare har 

en strategi för att uppmärksamma sina elever. Under observation 3 uppmärksammades att lärare 

3 fick ta till stöd som uppmuntran och nyfikenhet för att stärka elevers motivation. Vid 

observation 2 använde lärare 2 ett arbetssätt med fokus på att få eleverna att samspela. Lärare 2 

organiserade sin undervisning efter talutrymme och en strävan efter att eleverna skulle samarbeta 

och ta del av varandras resonemang. De tre lärarna var överens om att det är viktigt att hålla 

elevens intresse i fokus för att behålla motivationen. Lärarna i observationerna visar även att 

läraren själv kan påverka elevers motivation. Om läraren är glad, har humor och samtidigt är en 

trygg punkt för eleverna så kan det påverka elevers motivation. Det noteras i samtliga 

observationer att lärarna medvetet arbetar med att bibehålla en god relation med eleverna för att 

skolarbetet ska föras framåt med en så hög grad av motivation som möjligt. Eleverna har höga 

men rimliga förväntningar på sig och upplevs våga testa sig fram. En anledning till att eleverna 

vågar testa sig fram och göra misstag är för att samtliga klassrumsklimat upplevs som trygga. 

Lärarna har en tydlig struktur i undervisningen och visar på höga ämneskunskaper. Samtidigt syns 

flera arbetsmetoder såsom APA, EPA, gemensamma genomgångar i helklass, enskilt arbete och 

arbete i par/grupp. Eftersom att flera arbetsmetoder synliggörs bidrar det till att lärarna tycks 

vara pålästa, uppdaterade samt öppna för en varierad undervisningsform. Bildstöd, tecken och 

kroppsspråk är effektiva och används ofta.  

 

 
8. Resultat och analys av intervju 
I följande avsnitt finns en sammanställning och analys av resultaten från intervjuerna med lärarna. 

Intervju 1 med lärare 1 pågick i 40 minuter. Intervju 2 med lärare 2 tog 30 minuter. Den tredje 

och sista intervjun med lärare 3 höll på i 30 minuter. Vid intervjuerna ställdes fem olika frågor (se 

bilaga 2). De tre olika intervjuerna följde ett fokus med hjälp av intervjufrågorna som ställdes i 

den ordning som situationen bestämde. Intervjumetoden stämde således överens med vad Stukát 

(2005) ansåg om den ostrukturerade intervjun som var mest anpassad för studien. Den 

ostrukturerade intervjun blev en djupare intervju där följdfrågor kändes naturliga att ställa (Stukát, 

2005, ss. 38-40). Följdfrågor som ställdes under intervjuerna kunde se ut på liknande sätt: kan du 

som lärare exemplifiera genom konkreta exempel? hur gör du som lärare för att följa upp så att du vet att eleven 
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ständigt är motiverad? Som nämnts i avsnitt 4 i den teoretiska utgångspunkten baseras analysen på 

det sociokulturella perspektivet samt ämnar besvara de två forskningsfrågorna.  

 

8.1 Hur arbetar lärare med elevers motivation? 

 I följande avsnitt sammanställs dessa frågor: Hur gör du som lärare för att motivera dina elever? och På 

vilket sätt tycker du att motivation och undervisning hör ihop? Frågorna hör ihop då de berör 

undervisning.  

  

För att motivera sina elever svarar samtliga lärare att de strävar efter att se varje enskild individ. 

Att skapa en relation med varje elev är något lärarna anser vara betydelsefullt för att fånga elevers 

motivation. Lärarna strävar också efter att ha en varierad undervisning för att det ska bli så roligt 

som möjligt. Det nämns även att positiva beteenden, belöningar och återkoppling är ett sätt att 

motivera eleverna. Lärarna menar även på att undervisning och motivation hör ihop. Utan 

motiverade elever är det svårt att nå de skolmål som bör uppfyllas för årskursen. I intervjuerna 

talar lärarna om hur viktigt det är att först lära känna och skapa en god relation med eleverna. För 

att lyckas med detta krävs det att man som lärare spenderar mycket tid med eleverna och visar 

intresse. Under intervjuerna mottogs svar av både lärare 1 och lärare 2 om att man behöver möta 

eleverna på deras nivå för att nå ut till dem. Lärare 1 menar att en motiverad undervisning består 

av varierade arbetsmetoder samt att man aktiverar både kropp och knopp. Hen menar att 

kroppsspråket och användning av tecken fungerar som hjälpmedel för att stärka budskapet till 

eleverna. Lärare 2 menar däremot att en motiverad undervisning planeras utifrån de 

högpresterande eleverna. Av anledningen att kunna ge stöd till de elever som behöver och inte 

riskera att ge för mycket stöttning till elever som klarar arbetet på egen hand. Lärare 2 förtydligar 

att det finns elever som gärna kan bli lite bekväma och fråga om hjälp, även fast de klarar av 

uppgiften på egen hand utan hjälp från läraren. Vidare förtydligar lärare 2 sitt arbetssätt genom 

ett citat nedan: 

 

“Många gånger klarar eleverna mer än vad man som lärare kan tro, därför handlar det om att lita 

på eleverna och våga testa dem” (Lärare 2). 

 

Samtliga lärare talar om vikten av ett positivt klassrumsklimat. Lärare 1 menar att humoristiska 

och glädjefyllda beteenden kan stärka eleverna till ett positivt lärande. 
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“Jag vill motivera eleverna genom att försöka göra svåra saker mer lustfyllda, av det som ibland 

kan vara tråkigt” (Lärare 1). 

 

Lärare 2 talar om ett positivt beteende och att det bidrar till motivation mer än ett negativt 

beteende. Hen pratar vidare om att det är viktigt att lyfta positiva handlingar i klassrummet. 

Under denna rubrik ses likheter mellan lärare 1 och lärare 2 då målet är att gestalta entusiasm 

inför ämnet. Det talas om positiva förstärkningar i form av belöning och feedback. Lärarna 

diskuterar att konkret återkoppling kan handla om beröm och uppmuntran, där eleverna 

uppmuntras till fortsatt arbete.  

 

“Det är effektivt att möta eleven på halva vägen för att få dem motiverade i arbetet. En slags 

morot för att eleven ska kunna utveckla sitt lärande” (Lärare 2). 

       

Lärare 3 anser det viktigt att ge eleverna positiv feedback, då återkopplingen kan fungera som en 

bekräftelse på att läraren ser eleven. Denna metod kan fungera även som en bekräftelse för 

elevernas kunskaper. Hen har en undervisning baserad på förväntningar och frihet där eleverna 

har stort inflytande över det egna arbetet och sitt lärande vilket överensstämmer med Leroy, 

Bressoux, Sarrazin & Trouilloud (2007) syn på att lärarens krav och förväntningar påverkar 

elevens motivation. Under intervju 3 framgick att läraren som stimulerar eleverna till frihet och 

självständighet ökar chansen att stärka elevens motivation i enlighet med beskrivningen i tidigare 

studier (Leroy, Bressoux, Sarrazin & Trouilloud, 2007, ss. 529-538). 

 

De tre lärarna resonerar på liknande sätt om att lärare har ett ansvar för elevernas motivation. 

Lärare 3 beskriver att hen själv är viktig för att stimulera motivation hos sina elever. Hen talar om 

att stödet från läraren är viktig för att driva elevernas lärande framåt. Den beskrivning som lärare 

3 gör av sin lärarroll kan liknas till det sociokulturella perspektivet då lärarens roll anses vara 

central att vägleda eleven i sitt lärande (Berg, 2011, s. 52). Ytterligare kopplingar till det 

sociokulturella perspektivet görs då elevens lärande förs framåt med hjälp av samspel mellan 

lärare och elev (Säljö, 2014, s.308). Detta framgår då lärare 3 talar om att hen har en viktig roll i 

att ge stöd åt eleverna i situationer då de upplever uppgifter som svåra eller problematiska. Hen 

talar om att det är viktigt att lägga tid och visa sitt intresse för eleverna och även att kunna bjuda 

på sig själv ibland. Skillnader visas mellan lärarna i uppgiften att planera och genomföra en 

motiverad undervisning. Inom det sociokulturella perspektivet tas begreppet scaffolding upp med 

vilket menas med att läraren stöttar och ger stöd till eleverna. Eleven får stöd i 
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inlärningsprocessen från läraren tills hen inte är i behov av stöttning mer (Säljö, 2014, ss. 305-

306). Begreppet scaffolding framkommer hos lärare 2 då hen anser att en undervisning bör 

planeras efter högpresterande elever, så att eleverna får rätt utmaning samtidigt som läraren 

erbjuder stöd om behovet finns. Genom att läraren agerar på detta vis individanpassas 

undervisningen vilket stämmer överens med vad Giota (2002) anser om individanpassning. Giota 

(2002) beskriver att läraren bör variera och individanpassa sin undervisning för att behålla 

elevernas intresse.  

 

Lärare 1 betonar att om eleven vet vad som förväntas av den och tydliggör målen för lektionerna 

samt förklarar vägen dit så stärker det elevens motivation.  

 

“Om jag planerar en varierad undervisning där eleverna kan synliggöra sitt lärande, hoppas jag att 

även att eleverna blir motiverade av att lära sig mera. Det är viktigt att samtala om varför man 

behöver lära sig olika saker” (Lärare 1). 

 

Detta är i linje med beskrivningar av författarna Linder & Breinhild Mortensen (2008) som anser 

att känslan av att veta vad som ska ske och vad som förväntas kan gynna en god motivation och 

lärmiljö. Lärare 3 använder istället ett arbetssätt som syftar till att eleven och hans/hennes 

intresse hela tiden står i fokus. Lärare 3 pratar om frihet och att detta är en motivationskälla i 

undervisningen. Inom det sociokulturella perspektivet beskrivs begreppet scaffoldning som stöd 

och stöttning. Stöd är dock något som inte bara behöver komma från läraren, utan även en 

klasskompis kan fungera som stöd (Säljö, 2014, s. 305-306). Detta framkommer hos lärare 3 då 

eleverna har möjlighet att kunna arbeta i par eller grupp. Vid arbete i par eller grupp har eleverna 

stöd och stöttning av varandra. I det sociokulturella perspektivet menas även att man lär i sociala 

klassrumsklimat. Detta framkommer också hos lärare 3 då eleverna får välja och skapa sina 

sociala sammanhang som de lär sig bäst i, antingen med en klasskompis eller flera. Möjligheten 

finns även att arbeta enskilt och att stöd och stöttning erbjuds av läraren. Hattie (2012) beskriver 

att elever ska utveckla sina förmågor att ta initiativ och kunna ansvara för sitt skolarbete där 

lärande handlar om motivation och en känsla för engagemang, då elever måste få förståelse för 

att det som de lär sig är användbart hela livet (Hattie, 2012, ss.71-72). Lärare 3 förtydligar sitt 

arbetssätt genom ett konkret exempel: 

 
“En elev kommer till mig en morgon och säger att denne vill träna på statistik. Istället för att säga 

att statistik är ett kapitel vi kommer arbeta med senare så fångar jag elevens intresse och 

nyfikenhet för statistik direkt. Vill eleven arbeta med statistik idag så arbetar vi med statistik idag. 
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Har man inget bra material för statistik så får man uppfinna ett på plats. Man får då göra 

undersökningar med saker som finns runt omkring, till exempel bilar på parkeringen eller djur 

som klasskompisarna gillar” (Lärare 3). 

 

Arbetssättet som beskrivs ovan kan ha en koppling Giota (2002) som menar att uppgifter som är 

av betydelse för elevens personliga lärande och utveckling kan leda till motivation. Giota (2002) 

menar att det gäller att hitta en balans för att stärka elevens personliga utveckling. Detta visar 

även på att lärare 3 har pedagogiska kunskaper i att kunna vara flexibel och variera 

undervisningen utifrån elevens intresse.  

 

Lärarna i studien visar likheter i sina åsikter om att hålla undervisningen på en god nivå där 

återkoppling är en viktig del. Lärarnas åsikter överensstämmer med Hattie (2012) som menar att 

återkoppling är en av de mest kraftfulla faktorer i undervisningen lärande. Lärare behöver ha en 

god förståelse för elevernas förkunskaper för att kunna fånga elevens intresse samt hjälpa 

eleverna framåt i sitt lärande (Hattie, 2012). 

 

 

8.2 Vad anser lärare påverkar elevers motivation? 

 Under denna rubrik redovisas svaren på följande frågor: ”Hur viktig är relationen mellan dig som 

lärare och elev?” och ”Påverkar klassrumsklimatet motivationen?” 

 

Samtliga lärare som medverkade i intervjuerna har gett svaret att lärar-elev relation är mycket 

viktig. En god relation mellan lärare och elev menar lärare 1 bygger på värme, omtanke och 

humor.   

 

Lärare 2 betonar att en god relation är grunden till motivation i klassrummet: 

 

“En god relation skapas av att först få elevernas förtroende och att bli deras vän, detta kan 

exempelvis göras genom lek” (Lärare 2). 

  

Lärare 3 talar om att trygghet är grunden till allt. Det handlar inte bara om trygghet mellan lärare 

och elev utan även trygghet mellan elever. Lärare 3 menar att elever som inte samspelar med 

varandra kan påverka gruppens miljö. 
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“Tryggheten handlar om ömsesidig respekt, där jag som pedagog ska respektera barnet och 

barnets gränser samtidigt som barnet också måste lära sig att respektera mig och mina gränser” 

(Lärare 3).  

 
Lärare 1 är övertygad om att ett gott klassrumsklimat gynnar elevers motivation. Hen menar att 

ett klimat i klassrummet ska vara tryggt med öppna dialoger för att elever ska våga vara delaktiga. 

Vidare tar lärare 1 upp att man är olika och att man lär sig på olika sätt. Det är viktigt att eleverna 

lär sig acceptera varandras personligheter och behov. 

  

“Ibland är det bra att det blir fel så att vi kan påminna varandra om att pröva för att sedan kunna 

ompröva” (Lärare 1). 

  

För att eleverna ska våga tänka tror lärare 2 att klimatet i klassrummet måste vara tillåtande. Hen 

menar att som lärare bör man vara en förebild för eleverna. Lärare 3 anser att fri placering 

handlar om ett öppet klassrumsklimat som motiverar eleverna. I hens klassrum handlar den fria 

placeringen om att eleven får bestämma en plats för bästa möjliga arbetsro.  

 

Samtliga lärare menar att höga men rimliga förväntningar bidrar till en god lärare- och 

elevrelation. Lärarens förväntningar är högst nödvändiga för elevens möjlighet att nå skolmålen. 

Höga men rimliga förväntningar bidrar till ökad motivation som därmed bidrar till större 

möjligheter för eleven att nå målen i skolarbetet (Stensmo, 2008, s. 203). En grund i det 

sociokulturella perspektivet är samspelet mellan lärare och elev som bör fungera som en drivkraft 

(Berg, 2011, s. 52). Detta framkom i intervjuerna då samtliga lärare talar om att relationen mellan 

lärare och elev är otroligt viktig. Lärare 2 talar vidare om att hen anser att ett viktigt steg i 

relationen är att bli vän med eleven. Något som samtliga lärarna har gemensamt är att de talar om 

trygghet när de talar om en god lärar- och elevrelation. Detta betonar även Giota (2006, ss. 287-

296) när hon talar om ett samspel mellan lärare och elev. Vidare betonar lärare 3 vikten av en 

ömsesidig respekt. Även Hattie (2012, ss. 46-47) talar om att relationen mellan lärare och elev 

gynnas om stämningen är positiv, omsorgsfull och respektfull. 

 

Lärarna betonar att klassrumsklimatet är av stor betydelse för elevers motivation men beskrivs av 

lärarna på olika sätt. I det sociokulturella perspektivet skrivs kommunikation som något som för 

elevers lärande framåt (Säljö, 2014, s. 308). Detta visas hos lärare 1 och 2 då de talar om glädje 

och kommunikation som två viktiga faktorer för att kunna bygga ett gott klassrumsklimat. Den 
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tredje och sista läraren vi intervjuar skiljer sig åt i sitt svar. Hen menar på att fri placering gynnar 

klimatet och motivationen hos eleverna. 

 

8.3 Sammanfattning 

I denna del av analysen besvaras forskningsfrågan som handlar om vad lärare anser påverka 

elevers motivation. Ovan framkommer det från samtliga lärare att klassrumsklimatet är av 

betydelse och har en inverkan på elevers motivation. Utifrån intervjuerna finns indikationer på att 

klassrumsklimatet har en inverkan på elevernas motivation då intervjuerna betonar relationen 

mellan lärare och elev som värdefull. Vidare hävdar Berg (2011, s. 52) utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv att ett gott klassrumsklimat inte bara är den fysiska miljön utan även det som finns 

inom klassrummets ramar så som ett samspel mellan lärare och elev. Detta framkommer i 

intervjuerna då lärarna menar att en relation som präglas av bland annat omtanke och humor 

underlättar för att skapa en givande och motiverande undervisning för eleverna. Faktorer såsom 

placering kan bidra till ett gott klassrumsklimat. En miljö där det finns respekt mellan lärare och 

elev, elevdelaktighet samt en tillåtande miljö där alla är välkomna tycks vara värdefullt. Även 

forskningsfråga 1 som handlar om hur lärare arbetar med elevers motivation besvaras. Samtliga 

lärare tycks mena att motivation hos eleven är en god förutsättning för att föra lärandet framåt. 

Det kan finnas motivation hos eleven sedan innan, men lärarna talar om konsten att hålla kvar 

vid denna motivation. Lärarna menar att det inte bara är att skapa en motivation, utan man måste 

också arbeta hårt för att hålla kvar motivationen. Lärarna talar om att motivation bibehålls genom 

att läraren har höga förväntningar på sina elever. Man försöker göra svåra saker roliga samt ha en 

varierad undervisning. Även Schunk, Pintrich & Meece (2010) talar om att skapa ett intresse för 

aktiviteterna i klassrummet och att om läraren har en positiv attityd så kan det smitta av sig på de 

elever som är mindre motiverade. 

 
 

9.  Diskussion 
Som nämnts i tidigare avsnitt har grunden till analysen varit det sociokulturella perspektivet samt 

våra två forskningsfrågor: Hur arbetar lärare med elevers motivation? och Vad anser lärare påverkar elevers 

motivation? 

 
Efter att ha intervjuat lärare och observerat lektioner går det att konstatera att det finns olika 

strategier för hur man kan arbeta med motivation och att det finns mycket som kan påverka 

elevers motivation. Lärarna har visat att en god relation mellan lärare och elev är viktig, samt att 

strukturer och arbetssätt utgör en stor del av hur elever trivs i klassrummet. I klassrummet krävs 
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det pedagogiska kunskaper av läraren som att vara flexibel och variera undervisningen. Pintrich & 

Schunk (2002) menar att sådana typer av kunskap bidrar till en variation i undervisningen där 

läraren kan se elevers enskilda behov och därefter skapa hållbara strukturer och hjälpmedel. 

Elever är barn som vill ha roligt och att ha roligt är också det mest effektiva sättet att lära. 

Motivation för elevers lärande är av stor betydelse. Dock visar undersökningen att motivation 

inte bara är av betydelse för eleverna, utan även för läraren då det blir lättare och roligare att 

undervisa elever som är motiverade.  

 

Hur läraren talar inför eleverna, tonläge och gester, samt framställningen av lektionsinnehållet 

identifieras som viktiga motivationshöjande aspekter. Det visar sig vara motivationshöjande 

genom att eleverna blir mer lyhörda och ställer frågor angående undervisningen. I analysen av 

intervju och observation syns det att när lärare visar glädje och engagemang samt varierar sitt sätt 

att tala skapar det motivation hos eleverna. Det framkommer att lärarna i studien har goda 

ämneskunskaper tillsammans med en didaktisk kompetens. Samtidigt har de en kapacitet att väga 

samman dessa faktorer för att kunna skapa ett sammanhang med en röd tråd för eleverna i deras 

lärande. I det sociokulturella perspektivet har läraren en stor roll i att vägleda eleven framåt i sitt 

lärande (Berg, 2011, s.52).  Det visas tydligt att lärarna har en stor roll i elevernas lärande då de 

anpassar innehåll och arbetsmetod i undervisningen efter elevernas förutsättningar och dagsform. 

Lärarna har olika arbetssätt och hjälpmedel som finns att ta upp vid behov. Det framgår i 

intervjuerna och observationerna att lärarna strävar efter att arbeta med en viss struktur som går 

ut på att alltid presentera mål och syfte med undervisningen. Hjälpmedel är effektiva och används 

ofta för att bidra till elevers motivation. Ett hjälpmedel kan vara allt ifrån att ändra sitt tonläge till 

att använda bilder som stöd. Samtliga lärare beskrev vikten av att lyckas fånga elevers intresse och 

uppmärksamhet, vilket kan ha en avgörande effekt på motivationen. Eleverna påminns 

kontinuerligt om varför de gör olika saker utifrån undervisningens syfte och hur kunskapen kan 

ses som meningsfull och användbar. Lärare 1 betonar extra mycket att hela tiden göra eleverna 

medvetna om undervisningens mål och medvetandegöra hur eleverna ska nå dit. Även i detta 

stycke kan man koppla det till det sociokulturella perspektivet då läraren roll här blir central då 

hen vägleder eleven i att förstå undervisningens syfte (Berg, 2011, s. 52).). Det framkommer att 

lärarna arbetar med motivation genom att bland annat ha höga förväntningar. Vid sidan av höga 

förväntningar stöttar, leder och utmanar lärarna vilket bidrar till att de för elevernas lärande 

framåt. Begreppet scaffolding är en del av det sociokulturella perspektivet som beskrivs i den 

teoretiska utgångspunkten, avsnitt 4.1 (Säljö, 2014, ss. 305-306). Arbetssättet med scaffolding 

framkommer i analysen då bland annat lärare 3 planerar sin undervisning utifrån de 
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högpresterande elever hen har i klassen. Läraren anser att hen först gav mycket stöd och 

stöttning till en början av elevernas inlärning för att sedan plockats bort successivt, vilket talar för 

begreppet scaffoldning inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014, ss. 305-306).  

 

Pintrich & Schunk (2002) menar att undervisningen bör vara varierad. Variation är något som gör 

sig synligt i samtliga av våra analyser. Det tycks vara något som gör undervisningen roligare samt 

att det bidrar till att hålla elevernas intresse vid liv. Giota (2002) skriver om att mängden uppgifter 

och variation inom uppgifter är viktigt för att både fånga och behålla elevers intresse. En uppgift 

får varken vara för svår eller för lätt eftersom den då kan skapa ångest hos eleven eller bli för 

tråkig (Giota, 2002). Detta kopplas till forskningsfråga två där det undersöks vad lärare anser 

påverkar elevers motivation.  

 

Trygghet och omtanke är något som finns i klassrummen. Alla individer är olika och lär sig på 

olika sätt. Fokus ligger inte hela tiden på att man måste svara rätt på varje fråga, utan på att föra 

lärandet framåt varje dag. Lärarens pedagogiska ledarskap syns i olika delar av undervisningen 

såsom i helklass, grupparbete men även i enskilt arbete. Olika uppfattningar och åsikter får ta 

plats i klassrummen. Inom det sociokulturella perspektivet talar man om att varje individ ska få 

vara delaktig eftersom att man lär i samspel med varandra. Säljö (2014) skriver att i det 

sociokulturella perspektivet är det lämpligt om läraren planerar undervisningen så att alla elever 

kan vara med och delta. Dessa tankar i det sociokulturella perspektivet framkommer i 

observationerna då lärarna tydligt tar vara på elevernas åsikter och visar respekt för varje enskild 

individ samt att lärarna fokuserar på att hålla en god relation mellan lärare och elev, vilket 

överensstämmer med Vygotskijs kunskapssyn i det sociokulturella perspektivet då interaktionen 

mellan lärare och elev kan vara motiverande (Berg, 2011, s. 52).  

 
 
 

10.  Slutsats 
 

Genom denna studie går det att konstatera att om elever ska vilja lära sig måste de vara 

motiverade. Ibland vill dock inte alla elever arbeta med det som planerats. Det gäller då att vara 

en flexibel lärare som kan fånga elevernas intresse och få dem motiverade till att känna intresse 

för att lära. Men bara för att man skapar motivation hos eleven där och då, är den då kvar för 

alltid? Denna fråga är något vi har stött på under arbetets gång. Motivation är något som ständigt 

behöver underhållas och det är en svår uppgift för oss som lärare att bibehålla elevers motivation. 
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Så vad har detta för betydelse för oss? Denna förståelse har stor betydelse för oss som blivande 

lärare eftersom läraren i klassrummet är en stor orsak till elevers känsla av motivation. Läraren 

bör utgå från gruppens behov och intressen. När läraren är medveten om detta blir det lättare för 

läraren att planera undervisningen utifrån passande arbetsmetoder med höga men rimliga 

förväntningar. Av detta har vi lärt oss att det är viktigt för motivationen att målen med varje 

undervisning presenteras för eleverna på ett meningsfullt och varierande sätt. Detta är något vi 

kommer ta med oss framöver, tillsammans med betydelsen att göra målen tydliga och även 

rimliga för eleverna att nå. För hur motiverande är det egentligen att arbeta med något som man 

inte vet är användbart i framtiden? Vi har förstått att ett arbetssätt skulle kunna vara att ständigt 

arbeta med syfte och mål, och att ställa följande frågor till sig själv som lärare: För vem? Varför? 

Hur?  

 

Till vår framtida yrkesroll tar vi med oss betydelsen av ett klassrum med en tillåtande miljö med 

öppna dialoger där misstag välkomnas. I ett sådant klassrum behövs en lärare som är trygg och 

ses som en förebild. Vi har fått kunskap om att den tillåtande miljön samt ömsesidig respekt kan 

bidra till att elever känner acceptans för varandra.  

 

Forskningsfrågan om hur lärare arbetar med elevers motivation gav som svar att det finns olika 

arbetssätt för att arbeta med elevers motivation. De olika arbetssätten som framkommit är 

varierade undervisningsmetoder, att utgå från elevers intresse samt att vara en flexibel lärare. 

Forskningsfråga nummer två som handlar om vad lärare anser påverkar elevers motivation gav 

som svar att relationen mellan lärare och elev är något som påverkar elevers motivation. Även 

andra svar på denna forskningsfråga har framkommit och dessa är att klassrumsklimat, arbetsro 

och förväntningar som faktorer som påverkar elevers motivation. Om mer tid hade funnits hade 

man kunnat låta flera lärare medverka i studien eller undersöka detta utifrån ett elevperspektiv 

och vad elever anser vara motiverande i undervisningen.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev till vårdnadshavare 

Hej! 

Vi heter Anna Hoffman och Emma Bendelin och är lärarstudenter som går 6:e terminen på 

Grundlärarprogrammet F-3 i Visby. Vi har påbörjat ett självständigt arbete där vi vill undersöka 

om hur barn lär sig bäst och hur lärare arbetar med att motivera sina elever. 

  

Vi är nyfikna på att få studera detta och hoppas att det är okej för er vårdnadshavare att vi är med 

i klassrummet under en lektion. I klassrummet kommer vi observera om hur läraren går till väga 

för att öka elevens motivation. Under lektionen vi är med i klassrummet skulle vi även vilja ge 

eleverna en liten uppgift som tar några minuter att göra.  

 

Självklart vill vi ha alla vårdnadshavares medtycke till detta innan vi börjar. Om ni är okej med 

detta så blir vi glada om ni vill sätta en signatur i högra hörnet och lämna tillbaka till läraren. 

 

I vårt arbete kommer skola, lärare och elever vara anonyma.  

 

Med vänliga hälsningar / Anna & Emma  

 

Bilaga 2. Intervjumall 

 
1.  Vad innebär motivation för dig? 

2.  Hur gör du som lärare för att motivera dina elever? (konkreta exempel) 

3.  På vilket sätt tycker du att motivation och undervisning hör ihop? 

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

konkreta exempel) 

4.  Hur viktig är relationen mellan dig som lärare och dina elever? 

5.  Påverkar klassrumsklimatet motivationen? 

 

 
 


