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SAMMANFATTNING 

Stefan Olsson 

Motivation och motivationsarbete ur ett lärarperspektiv 
En studie av motivationsarbete på en landsortsskola 
Motivation and motivational work from a teachers´ perspective 
A study on the motivational work done by teachers in a rural school – grades 6 to 9. 

Antal sidor: 34 

 
Svensk motivationsforskning bedrivs nästintill uteslutande med eleven i fokus. Forskning av 
lärares tankar kring motivation och motivationsarbete tycks i dagsläget vara en bristvara. För 
att belysa denna fråga djupintervjuades fyra lärare, verksamma i grundskolans senare delar, om 
sina tankar kring motivationsbegreppet och motivationsarbete. Utifrån ett hermeneutiskt 
perspektiv tematiseras dessa lärares tankar. Vidare analyseras motivationsarbetet efter fem 
forskningsförankrade kriterier: positiva förväntningar, fokus på bemästrande, gynnsamt 
gruppklimat, olika typer av motivation och relationer utanför skolan. Resultaten visar att 
lärarna anser att elevens motivation främst uppkommer genom en samverkan mellan elevens 
relationer, graden av meningsfullhet i skolarbetet och skolans utformning.  Motivationsarbetet 
som lärarna utför är främst riktat mot individen och inte mot gruppen. Analysen av 
motivationsarbetet visar att arbetet i vissa delar är forskningsförankrade men att betydande 
delar inte är det.   
 
 
 
Nyckelord: motivation, lärare, motivationsarbete, relationer 
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Inledning 
 
Motivation och engagemang spelar en stor roll för intresset och lusten att lära i skola och i 
studier (Martin, 2008). Det finns idag också empirisk forskning som pekar på att det finns ett 
klart samband mellan elevers motivation och deras kognitiva engagemang i skolaktiviteter 
(Ames, 1992; Giota, 2001, 2002). Ett ökat kognitivt engagemang i aktiviteter leder i 
förlängningen till större framgångar och bättre resultat i skolgången (Martin, 2008).  
Idag utsätts barn och ungdomar i vårt samhälle för en allt större press. Pressen resulterar i allt 
större motivationsproblem redan i tidiga skolåldrar (Illeris, 2007). Betygsskillnaderna mellan 
olika socialgrupper och mellan utlandsfödda och svenskfödda elever har även ökat under 90-
talet. Detta har förklarats med att grupper med ett större avstånd från den kultur och de 
värderingar som skolan förmedlar, har svårare att hävda sig i svensk skola (Ingestad, 2006).  

Att tackla dessa förändringar och förändra metoder till det bättre är en av 
skolans personals största utmaningar inför framtiden. En förutsättning för att klara detta är en 
klar teoretisk förankring när det gäller motivation och dess koppling till inlärning och hur 
denna teori kan omsättas i praktiken. Internationell forskning visar att lärares tankar kring 
inlärning och motivation ofta grundas på erfarenhet och ett ”sunt förnuft” istället för på 
forskningsbaserad kunskap (Turner, Christensen och Mayer, 2009). Med den nya skollagen 
(Skollag 2010:800) blir det ett större krav på lärare att även arbeta med inlärnings- och 
motivationsfrågor på ett forskningsbaserat sätt. I skollagens första kapitel, femte paragrafen, 
tredje stycket står det: 
 

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

 
Trots detta samband mellan motivation och skolframgång (Martin, 2008) och trots alla de 
alarmklockor vad gäller svenska elevers kunskaper som internationella undersökningar vittnar 
om, finns idag inte så värst mycket svensk eller internationell forskning kring lärares 
kunskaper eller föreställningar om motivationsbegreppet eller motivationsarbete generellt 
(Shalter Bruening, 2010). För att undersöka om svenska lärares kunskaper kring 
motivationsarbete är forskningsbaserad i tillräcklig utsträckning, är det viktigt att undersöka 
hur de existerande kunskaperna och uppfattningarna ser ut. Nuläget bör alltså beskrivas för att 
man, om så behövs, skall kunna utveckla och även kunna mäta de förändringar som sker. För 
att belysa denna fråga har jag i mitt examensarbete valt att göra en undersökning på en 
landsortsskola i Mellansverige. Där har jag genom djupintervjuer studerat hur en grupp lärares 
uppfattningar och kunskaper kring motivation ser ut.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Syfte och frågeställningar. 
 
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att få en ökad kunskap om några lärares tankar kring begreppet 
motivation. Vidare ämnar arbetet att belysa hur dessa föreställningar påverkar hur lärare 
agerar i sitt yrkesutövande. Syftet är även att utröna i vilken omfattning dessa lärare är 
medvetna om motivationsforskningens sätt att se på motivation. 
  
Frågeställningar 
Följande frågor önskar jag kunna få svar på i min studie: 

- Vilka faktorer anser lärare påverkar elevernas motivation mest? 
- Vilka strategier använder lärare för att öka och/eller bibehålla elevers 

studiemotivation? 
- I vilken utsträckning använder lärare sig av metoder/strategier med vetenskaplig 

förankring vid arbete med elevmotivation? 
 

 
Teoretisk bakgrund 
Ett flertal andra teorier existerar inom motivationsforskningen. Två olika teorier kommer 
främst att lyftas fram i denna översikt över tidigare forskning på motivationsområdet, 
Motivational systems theory (MST) och Self-determination theory (SDT). Tillsammans 
innehåller dessa två många av de centrala aspekter som man idag vet påverkar motivationen. 
Den ena (MST) lägger större fokus på de sociala aspekterna och den andra (SDT) lägger en 
större vikt vid individers kognitiva aspekter i förhållande till motivation. Det som skiljer dessa 
åt är hur de ser på drivkraften bakom allt mänskligt beteende. SDT har ett mer kognitivt 
synsätt och menar att all motivation kommer från ett inre behov hos varje människa av 
kompetens, självständighet och tillhörighet (Deci och Ryan, 2000). MST tillhör de teorier som 
lägger en större fokus på motivation som ett samspel mellan en individ och hennes miljö och 
på den successiva anpassning som sker mellan individen och miljön (Giota, 2002). En annan 
aspekt som skiljer dessa åt gäller de mål som sätts av individen. I MST kan det finnas många 
olika mål som individer samtidigt kan försöka uppnå (Ibid.) medan det i SDT inte klart 
särskiljs hur olika mål samverkar. Det centrala innehållet i varje teori kommer att presenteras 
var för sig. Efter detta följer även ett stycke som behandlar tidigare forskning kring lärares 
uppfattningar kring motivation. Först ges dock exempel på hur man i forskningen idag 
definierar motivation. 
 
Definitioner av motivation 
Motivation har varit ett forskningsämne i mer än 100 år. Trots detta finns det inom 
forskarvärlden fortfarande en oenighet om hur motivation skall definieras exakt (Giota, 2002). 
Termen motivation kommer från det latinska verbets movere (att flytta) (Jenner, 2004). Två 
exempel på definitioner ges här för att visa på vilka skillnader som kan finnas i dessa 
definitioner. En mer bred definition som Schunk, Pintrich och Meece (2010) ger är och som är 
av kognitiv karaktär lyder; 
 

Motivation is the process whereby goal-directed activity is instigated and sustained. 

 
Fritt översatt betyder det att ”motivation är den process i vilken en målinritad aktivitet sätts 
igång och bibehålls.”  En annan definition som används beskrivs av Martin och Dowson 
(2009) är: 
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Motivation is defined as a set of interrelated beliefs and emotions that influence 

and direct behavior 

 

Den här definitionen är mer snäv då den också nämner att det är olika uppfattningar och 
känslor som är beroende av varandra som påverkar och riktar beteenden.  
 
Motivational systems theory (MST) 
MST en övergripande teori som omfattar allt mänskligt beteende. Teorin som presenterades 
av Ford 1992 beskrivs av Schunk, Pintrich och Meece (2010) i deras översikt kring nutida 
motivationsteorier. Motivation är enligt MST den energi och det riktade beteende samt den 
utvärdering av beteendet som behövs för att en person skall kunna avgöra om denne skall 
fortsätta eller ge upp.  Dessa tre aspekter av motivationen beskrivs med följande matematiska 
formel: 
 
 gasjälvförmåkänslormålmotivation ⋅⋅=  
 
Tillsammans interagerar de tre faktorerna med varandra och bestämmer hur stor personens 
motivation blir. Utformningen av formeln ger även att om någon av dessa tre aspekter saknas 
så kommer motivationen att vara låg. För att mer utförligt beskriva denna modell kommer de 
aspekter som modellen säger påverkar motivation dvs. mål, känslor och självförmågan att 
beskrivas separat. 
 
Mål 

Enligt MST (Schunk, Pintrich och Meece, 2010) finns det ett stort antal mål som en person 
kan försöka uppnå. Vidare har varje människa egna målhierarkier som hjälper dem att välja 
riktning. I alla situationer i livet har vi olika strategier för att försöka uppnå målen, dock finns 
det ingen viss ordning som målen måste uppnås i. Flera av målen kan försöka nås samtidigt 
under förutsättning att de inte hindrar varandra. Denna aspekt är något som särskiljer MST 
från mer kognitiva teorier (Giota, 2002). Generellt så kan man säga att då olika mål 
sammanfaller skapas en större motivation än om två mål står i konflikt med varandra.  
Målen i MST är indelade i två klasser, intrapersonella och interaktionistiska mål. De 
intrapersonella målen representerar en önskad utgång inom personen, t.ex. underhållning, 
lycka, eller mer kognitiva mål såsom ökad förståelse eller intellektuell kreativitet. 
Interaktionistiska mål har att göra med samspelet mellan individen och den omgivande 
miljön. Bland dessa mål finns strävan att bemästra något, att bli självbestämmande och att 
vara överlägsen andra. Totalt nämns tolv interaktionistiska mål, de flesta av dessa kan påverka 
elevens målsättningar i olika situationer i skolans undervisning.  
 
Känslor och sinnesstämning 

I Fords modell (Schunk, Pintrich och Meece, 2010) är känslor och sinnesstämning en minst 
lika viktig faktor för motivationen som målen som satts upp. Om personen inte har positiva 
känslor mot en aktivitet kommer motivationen att vara låg. Exakt hur förhållandet mellan 
känslor och mer kognitiva processer ser ut är oklart, men det rådande perspektivet säger att 
bägge dessa kan ta överhanden i olika situationer, dvs. de är beroende av varandra. En annan 
forskare, Pekrun, beskrivs 1982 i Schunk, Pintrich och Meece (2010) ha pekat på fyra olika 
sätt som känslor kan påverka inlärning och motivation. Känslor kan påverka minnesförmågan, 
och i vilken utsträckning som en person på djupet analyserar en uppgift. Vidare kan det även 
påverka hur stor del av minnet som finns tillgängligt för uppgiften samt sannolikheten för att 
göra något och därmed inverka på skälet till att man gör något.     
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Självförmåga 

Självförmåga är en persons bedömningar om vad de kan klara av kombinerat med dennes 
förväntningar av vilken utgången kommer att bli i en aktivitet (Schunk, Pintrich och Meece, 
2010; Lundgren och Lökholm, 2006). Självförmågan ses alltid i förhållande till något mål. 
Självförmågan inom samma aktivitet kan förändras från gång till gång beroende av faktorer 
såsom individens förberedelser, uppgiftens art, fysisk status, humör och miljön i övrigt. 
Schunk och hans kollegor (2010) beskriver en modell som en annan forskare Bandura tog 
fram 1982. I denna modell (se bild 1) beskrivs att självförmågan (hög och låg) och 
förväntningarna på omgivningen påverkar hur en elev reagerar och beter sig beroende på hur 
dessa parametrar samverkar.  
 

  
förväntningar på den omgivande miljön 

  
positiva negativa 

    

produktivt engagemang missnöje 

personlig tillfredställelse protest 
hög 

    

  

nedvärdering av den egna 
personen resignation 

förtvivlan apati 

s
jä

lv
fö

rm
å

g
a

 

låg 

    

 
Fig 1. Banduras modell av de beteenden som interaktion mellan självförmåga och förväntningar skapar.   

 
Sett i ett skolperspektiv leder detta fram till fyra olika kategorier elever. Elever med hög 
självförmåga och positiva förväntningar på omgivningen är elever som tror på sitt arbete, 
anstränger sig mycket och har högt kognitivt engagemang i skoluppgifter. Elever med hög 
självförmåga men som däremot har negativa förväntningar på omgivningen beter sig på vissa 
sätt annorlunda. De arbetar troligtvis målinriktat och engagerat men protesterar samtidigt på 
olika sätt t.ex. vad gäller betygsättning. Dessa elever kan ha en stor frånvaro, inte på grund av 
svårigheter i skolarbetet utan på grund av att de inte ser att det finns någon samstämmighet 
mellan deras inlärning och betyget. En tredje grupp elever har både låg självförmåga och 
negativa förväntningar på omgivningen. Dessa elever uppvisar tecken på resignation och 
apati. De är ofta mycket ovilliga att delta i aktiviteter. Dessa elever har helt enkelt gett upp 
sina försök att lära sig i skolan. Den sista gruppen elever har låg självförmåga men har höga 
förväntningar på ovgivningen. Dessa elever tror inte på sin egen förmåga och tenderar att 
nedvärdera sig själva och lägga ansvaret för misslyckanden på sig själva. De ser att andra 
lyckas och tror därför att de skall bli belönade om de bara kan visa läraren att de besitter 
nödvändiga kunskaper. Dessa olika beteenden har en enorm betydelse för hur motiverad en 
elev är i en aktivitet. Elever med hög uppfattning om självförmåga deltar aktivt i skolan och 
har därmed en hög motivation. Elever med låg uppfattning om självförmåga deltar däremot 
inte alls på samma sätt vilket gör att de har en låg motivation i skolarbete.   
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Self-determination theory (SDT). 
SDT är en metateori som förklarar motivation som ett resultat av inre psykologiska behov hos 
människan. De tre grundläggande psykologiska behoven som driver människan är behov av 
kompetens, självständighet och samhörighet (Deci och Ryan, 2000). SDT har flera 
underteorier, en teori som särskiljer inre motivation från yttre motivation (CET) och en teori 
som beskriver olika typer av yttre motivation och särskiljer dessa från brist på motivation 
(OIT) (Schunk, Pintrich och Meece, 2010).  

 
Inre motivation 

Den teori inom SDT som behandlar den inre motivationen och särskiljer den från den yttre 
kallas Cognitive Evaluation Theory (CET) (Ibid.). En person sägs ha en inre motivation då 
denne gör något för själva aktivitetens skull, dvs. för att bemästra något, vilket i förlängningen 
syftar till att bli mer kompetent (Deci m.fl., 1991). Schunk, Pintrich och Meece (2010) 
beskriver att individens uppfattningar om kontroll är det som bestämmer om en individ kan 
sägas vara inre motiverad för något eller inte. Uppfattningar om kontroll av det som sker delas 
in i tre kategorier. Dessa är uppfattningar om kapacitet, strategi och kontroll. Uppfattning om 
kapacitet innefattar en persons kapacitet när det gäller t.ex. förmåga, ansträngning eller tur, 
helt enkelt vilken uppfattning personen har om hur denne lyckas med något. Denna aspekt kan 
liknas vid självförmågan i MST. Uppfattningar om strategi inkluderar uppfattning om vad 
som bidrar till att lyckas i skolan. Det är alltså om det är förmåga, ansträngning eller tur som 
avgör om en person lyckas i skolan. Den tredje faktorn, kontroll, innefattar förväntningar om 
vilken sannolikhet en person har att lyckas generellt i skolan. Alla dessa tre aspekter 
samverkar för att öka eller minska en persons aktiva deltagande i inlärning. Den inre 
motiverade eleven har uppfattningen att de själva har kontroll över situationen, att de kan 
påverka sina chanser att lyckas genom ansträngning samt har en uppfattning om att de 
generellt har en förmåga att klara av skolarbete. Allt detta gör sammantaget att eleven i en 
uppgift kan finna glädje och tillfredställelse vilket därmed gör eleven intresserad av uppgiften.  

 
Yttre motivation 

Vad gäller den yttre motivationen så behandlas den i annan underteori till SDT som kallas 
Organismic Integration Theory (OIT). I denna teori som beskrivs i Schunk, Pintrich och 
Meece (2010) och i Deci m.fl. (1991) definieras och särskiljs begreppen yttre motivation och 
brist på motivation. Vidare särskiljs mellan fyra olika typer av yttre motivation, där skillnaden 
finns i vad man tänker sig att orsaken till beteendet är, från yttre (andra personer) till inre (hos 
personen) orsaker. En person med brist på motivation känner sig inte kompetent (låg 
självuppfattning) och känner inte att det finns något samband mellan dennes beteende och 
utfallet. Personen känner helt enkelt att han eller hon inte kan påverka resultatet av arbetet. 
Vidare värderar en person med brist på motivation en uppgift lågt. Uppgiften/skolarbetet 
engagerar helt enkelt inte eleven alls.   

Som sagts ovan delas yttre motivation i OIT in i fyra olika typer. Typerna är om 
man ser på hur personen upplever att beteendet är kontrollerat från yttre till inre kontroll, 
external regulation, introjected regulation, identified regulation och integrated regulation. 
Förenande för alla typer av yttre motivation är att själva handlingen är instrumentell, dvs. den 
utförs då individen ser den som ett sätt av uppnå ett annat mål (Deci m.fl., 1991). 
External regulation är en typ av yttre motivation där en person helt upplever sig vara styrd av 
andra i en aktivitet. En sådan person gör något enkom för att undvika att ett straff eller för att 
uppnå en belöning. Denne kan även göra något för att göra en lärare eller en förälder tillfreds. 
Nästa nivå, introjected regulation, känner personen sig mestadels styrd av andra men det finns 
även en inre komponent i styrningen då källan till motivationen är inre, t.ex. genom en risk för 
skuldkänsla om aktiviteten inte genomförs. Dock är den upplevda kontrollen mestadels yttre 
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då aktiviteten genomförs för att andras skull. Nästa nivå, identified regulation, är mer styrt av 
inre processer än yttre processer. Personen vill delta i aktiviteten då den är personligt relevant 
för denne. Orsaken är att genom deltagande kan personen i förlängningen uppnå viktiga mål 
som t.ex. att komma in på ett gymnasieprogram. I och med att aktiviteten fortfarande bara är 
ett medel för att nå sina mål så anses personen även ha en viss yttre styrning. Den slutliga och 
den helt inre styrda yttre motivationen är integrated regulation. En person med denna typ av 
yttre motivation har integrerat inre och yttre krav och förväntningar i sin personlighet vilket 
gör att engagemang i en aktivitet är viktigt för personens självkänsla. Dock är aktiviteten 
fortfarande instrumentell då den används för att uppfylla andra mål eller behov. Det är alltså 
inte själva aktiviteten som är tillfredsställande, som vid inre motivation, utan att deltagande i 
förläningen leder till ett ökat välbefinnande (Deci och Ryan, 2000). 
 
Sammanfattningsvis vad gäller studieframgång så finns det bevis för att inre motiverade 
elever lyckas bättre i inlärningssituationer än yttre motiverade elever (Schunk, Pintrich och 
Meece, 2010). Vidare resulterar de båda varianterna av yttre motivation men där kontrollen är 
inre (identified regulation och integrated regulation) i ett större engagemang och bidrar 
därmed till en större inlärning än vad de två mer yttre styrda varianterna av yttre motivation 
(Ibid.). Ryan och hans kollegor menar alltså att om eleverna kan uppnå dessa typer av 
motivation, ger ett ökat kognitivt engagemang en ökad inlärning för eleverna.  
 
Tidigare forskning av lärares uppfattningar kring motivation 
Forskningen kring motivationsuppfattningar hos lärare sker på två olika fronter. Dels sker 
forskning på lärarstudenters och dels på aktiva lärares motivationsuppfattningar. Då denna 
uppsats främst siktar på att belysa uppfattningar kring motivation hos yrkesverksamma lärare 
så kommer den kunskap som finns om lärarstuderande inte att tas upp här. För en 
sammanfattning kring uppfattningar om motivation hos lärarstuderande se Shalter Bruening 
(2010).  

Forskningen kring yrkesverksamma lärare har visat att mycket av det som lärare 
anser om motivation är tyckande och inte forskningsbaserade argument (Turner, Christensen 
och Mayer, 2009). Vidare visar forskning även på att vissa lärare tror att de kan påverka 
elevers motivation medan andra lärare inte tror det (Hardre och Sullivan, 2008; Cherubini, 
Zambelli och Boscolo, 2002). Lärare som inte anser sig kunna påverka motivationen anger 
som orsak att det inte är deras uppgift att arbeta med elevernas motivation alternativt att 
elevernas motivation främst påverkas av faktorer som ligger utanför lärarens kontroll (Hardré 
och Sullivan, 2008). En faktor som lärare inte eller endast i liten grad säger sig kunna påverka 
är förhållanden i hemmet (Ibid.). Denna faktor har även visat sig vara en åsikt som lärare i 
många olika kulturer delar (Hufton, Elliot och Illushin, 2003). Det kan handla om föräldrars 
inställning till skolan eller deras medverkande och stödjande i barnens skolarbete. Denna 
faktor kan påverka i större grad (Hardre och Sullivan, 2008) eller i mindre grad (Cherubini 
Zambelli och Boscolo, 2002). En annan yttre faktor som lärare anser påverkar elevernas 
motivation är deras kamrater och deras inställning till skolan (Hufton, Elliot och Illushin, 
2003; Hardre och Sullivan, 2008). I Hardré och Sullivans (2008) undersökning ansågs 
kamrater bidra till studiemotivationen mycket mer än vad lärare och undervisningen gjorde, 
något som kan förklara varför dessa lärare även ansåg att de inte kunde påverka elevernas 
motivation så mycket. Andra yttre faktorer som nämns är framtida utsikter för jobb för 
eleverna och användande av teknologi, t.ex. tv-tittande eller datorspelande i alltför stor 
utsträckning (Hufton, Elliot och Illushin, 2003).  

Hufton och hans kollegor (2003) studerade och jämförde engelska, amerikanska 
och ryska lärares åsikter om motivation och fann att bland de faktorer som alla tre nationers 
lärare ansåg påverkade elevmotivationen och som låg inom lärarens kontroll fanns lärare-elev 
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relationen, att eleverna tyckte om ämnet samt belöningar. Alla dessa tre faktorer ansågs kunna 
öka eller minska motivationen hos eleverna. Belöningarna delades vidare in i symboliska och 
materiella belöningar. De materiella belöningarna utgjordes av saker som eleverna får då de 
presterar medan de symboliska belöningarna utgjordes av betyg eller muntligt beröm antingen 
från skolan eller från hemmet. Dessa aspekter fann forskarna en samstämmighet mellan de 
olika länderna. Dessa forskare slår även fast att många andra faktorer säkerligen även 
påverkar motivationen, dock är övriga faktorer kontextuellt bundna till respektive land.   

I en annan studie gjord på italienska lärare (Cherubini, Zambelli och Boscolo, 
2002) görs åtskillnad mellan vilka faktorer som lärarna anser bidrar till hög respektive låg 
motivation. Vidare studerades även i denna studie vilka skillnader i uppfattningar kring 
motivation som fanns mellan lärare verksamma i olika stadier i skolan. I studien fann man att 
lärare i yngre åldrar och lärare för motsvarande högstadie-gymnasieåldrar hade olika åsikter 
om vad som påverkade elevers motivation. För lärare i yngre åldrar var den mest avgörande 
faktorn intressanta uppgifter, något som även nämnt som en bidragande faktor även i andra 
studier (Nolen och Nicholls, 1994). I mindre utsträckning ansåg lärarna för de yngre barnen 
även att läraruppmuntran, hjälp till elever, att värdera elevers intresse och erfarenheter samt 
att ha ett bra samarbete skola-hem alla bidrog till en hög motivation hos eleverna. Lärare för 
de äldre eleverna ansåg att deras undervisning inte påverkade elevernas motivation utan att 
motivationen istället bestäms av personliga egenskaper såsom intelligens och arbetsförmåga. 
Hemmets engagemang och elevernas intresse ansågs endast spela en minimal roll när det 
gäller elevernas motivation. Faktorer som lärarna i studien ansåg bidrar till låg motivation 
fanns det en enighet mellan lärargrupperna kring. Låg motivation skapas enligt lärarna av 
personliga faktorer som dåliga förkunskaper, brist på förmåga, konflikter i eller mot skolan 
samt av en dålig familjemiljö. I skolmiljön ansåg lärarna att repetetiva och monotona 
uppgifter samt fientliga eller sarkastiska lärare främst bidrar till låg studiemotivation. Den här 
studien visar alltså på att lärares åsikter även kan skilja sig åt beroende på vilken åldersgrupp 
de undervisar. Lärarnas åsikter kring motivation är alltså i högsta grad kontextuellt bunden 
och graden av generalisering och överförbarhet måste därför hela tiden behandlas med 
försiktighet (Hufton, Elliot och Illushin, 2003).  

Lärare som anser att de kan påverka elevernas motivation i sitt yrke är beroende 
av olika strategier i sin undervisning som på ett eller annat sätt kan bidra till en ökad 
motivation hos eleverna. Bland de strategier som lärare i tidigare undersökningar nämner som 
effektiva strategier är främst intressanta och relevanta uppgifter för eleverna och kompetens- 
och självförmågebyggande strategier (Hardré och Sullivan, 2008; Nolen och Nicholls, 1994). 
I mindre utsträckning nämns att ge eleverna val i studierna (Nolen och Nicholls, 1994), att 
läraren visar intresse för ämnet samt att etablera förhållande elev-lärare (Hardré och Sullivan, 
2008). I Nolen och Nicholls (1994) beskriv även strategier som lärarna anser bidrar till 
minskad motivation. De strategier som benämns som sämre än andra strategier är att jämföra 
olika elever med varandra och därmed påtala vissa elevers akademiska överlägsenhet samt att 
koppla ihop misslyckande med brist på ansträngning.  

I litteraturen finns alltså ett stort antal faktorer som lärare anser hänger ihop med 
elevers studiemotivation. Dessa åsikter ger i förlängningen de strategier som lärare använder 
för att motivera elever i skolarbetet. Men hur väl överensstämmer dessa åsikter eller strategier 
med vad forskning har visat kring vad som påverkar motivation?  En första viktig slutsats från 
forskningen är att lärare kan påverka elevernas motivation. Redan här skiljer sig alltså en del 
lärare från forskningens synsätt (Hardré och Sullivan, 2008). Många av de sätt andra lärare 
anser att motivationen påverkar elevernas motivation får dock stöd i forskning. At ge elever 
val är något som ökar den inre känslan av kontroll vilket bidrar till en ökad motivation enligt 
SDT (Deci och Ryan, 2000). Att förse eleverna med intressanta uppgifter eller att involvera 
eleverna i självförmågebyggande aktiviteter har också stöd i forskningen (Nolen och Nicholls, 
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1994). Vidare är alla relationer som eleven har även i forskningen en viktig faktor för 
motivationen (Martin och Dowson, 2009). Den punkt där lärares och forskarnas åsikter går 
mest isär gäller användandet av belöningar. Forskning har här visat att användande av 
belöningar (matriella eller symboliska) ger en förskjutning av kontrollen mot mer yttre 
faktorer, dvs. motivationen sänks enligt SDT (Deci och Ryan, 2000). I denna fråga säger 
lärarna att belöningar både kan öka och minska motivationen (Hufton, Elliot och Illushin, 
2003). Sammantaget så samstämmer lärares och forskares åsikter på många sätt. Dock finns 
det ett par, om än väldigt betydande, undantag där samstämmigheten mellan de två grupperna 
är betydligt lägre.     
 
  

Metod 
 
Metodval 
Undersökningen var kvalitativ i sin karaktär och hade ett upplägg där de utvalda lärarna i 
studien var tänkta att vara ett tvärsnitt av lärarna på skolan där undersökningen gjordes. 
Motivation karakteriseras av dagens forskare som flerdimensionellt vilket gör att det beror av 
många olika variabler (Schunk m.fl., 2010; Giota, 2002; Deci och Ryan, 2000). Bryman 
(2002) beskriver tvärsnittsdesign som ett fruktbart upplägg då man vill utröna samband 
mellan företeelser som är beroende av två eller flera variabler.  

Undersökningsmetoden bestod i semistrukturerade djupintervjuer enligt den 
modell som beskrivs i Bryman (2002). En intervjumall som behandlade de olika aspekter av 
motivation och motivationsarbete togs fram (se bilaga 1). Under intervjuerna fungerade 
intervjumallen som en guide men ordningen på frågorna varierade något mellan de 
intervjuade lärarna. Om en fråga av mig ansågs besvarad redan i svaret till en föregående 
fråga ställdes inte alla frågor i frågeguiden till alla lärare. Ibland ställdes dessutom 
kompletterande frågor då ett svar behövdes förtydligas. Dessa strategier valdes medvetet för 
att få intervjun att vara så mycket likt ett samtal som möjligt, allt för att skapa en trygg 
atmosfär (Ibid.).  
 
Urval 
Då undersökningen utfördes under en begränsad tidsperiod avgränsades undersökningen 
ytterligare. Antalet intervjuer som skulle genomföras bestämdes till fem, något som ansågs 
rimligt med tanke på uppsatsens art. Lärarna som skulle medverka i undersökningen skulle 
alla vara yrkesverksamma grundskollärare verksamma inom samma kontext, dvs. verksamma 
vid samma skola. Dessutom skulle alla vara verksamma i grundskolans senare delar. För att få 
en så omfattande bild som möjligt av den undersökta skolan bestämdes att urvalet av lärare 
för intervjuerna skulle ske på så sätt att lärare valdes ut så att så många ämneskompetenser 
som möjligt blev representerade. De fem lärarna skulle vidare helst ha olika lång tid i yrket, 
från nyutexaminerade lärare till lärare med mer än 20 år i yrket. Spannet av olika 
yrkeserfarenhet var tänkt att möjliggöra frågeställningar kring huruvida upplägget på 
motivationsarbetet är beroende av tiden i yrket. När undersökningen i slutändan drogs igång 
medverkade dock ingen lärare som var nyutexaminerad eller som endast hade ett fåtal år i 
yrket. Detta skedde av den enkla anledningen att denna kategori lärare saknades vid den 
undersökta skolan.  

Valet av skola för undersökningen skedde genom att ett flertal skolor 
kontaktades i samma kommun. Undersökningen valdes att göras på den skola som först 
svarade ja på förfrågan. Rektorn på denna skola uttryckte även en önskan om att få denna 
undersökning gjord då hon var intresserad av hur lärarna på hennes skola tänkte kring och 
arbetade med motivation.   
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Valet av intervjupersoner på skolan skedde i två steg. I det första steget gick 
rektorn ut med en förfrågan till samtliga lärare om att delta i denna undersökning. Resultatet 
av denna allmänna förfrågan var dock magert då endast en lärare anmälde sig i detta läge. 
Efter samråd med mig ändrade rektorn sin strategi och tillfrågade istället ett antal lärare om 
deras eventuella medverkan i undersökningen. Fem lärare var efter detta steg tänkta att delta i 
undersökningen. I slutändan blev det dock endast fyra lärare som genomförde intervjun, då 
den femte inte kunde medverka på grund av sjukdom.  
 
Genomförande 
Tre av intervjuerna ägde rum på den undersökta skolan, den fjärde i den intervjuade lärarens 
hem. De intervjuerna som skedde på skolan genomfördes i något av de flera grupprum som 
finns på denna skola. På så sätt blev det en trygg miljö där intervjun kunde ske ostört och utan 
möjlighet för någon annan att höra det som diskuterades. Innan intervjuerna inleddes beskrevs 
undersökningens syfte och de intervjuade gavs möjlighet att diskutera detta. Under 
intervjuerna valde jag medvetet en mer tillbakadragen stil i mitt sätt där jag såg till att inte 
framhäva några av mina egna åsikter och tankar. Dock försökte jag vara noggrann med att 
under intervjun skapa en trygg och förstående miljö. Här tror jag att min fleråriga erfarenhet 
av arbete inom skola hjälpte mig mycket, om inte annat så för att den intervjuade visste innan 
intervjun startades att jag själv är yrkesverksam lärare.   

För att få en kompletterande bild av den kontext som de intervjuade lärarna 
verkar i och för att dessutom tydliggöra de arbetssätt och den organisation som finns på 
skolan genomfördes en intervju även med skolans rektor. Denna bakgrundskunskap var tänkt 
att fungera som hjälp till en djupare förståelse av lärarnas tankar då det insamlade materialet 
skulle analyseras.  
 
Bearbetning och analys 
Alla intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon. Efter intervjun var avslutad 
transkriberades materialet och trycktes ut i pappersformat inför kodning och analys. I ett 
första steg av analysen lästes varje intervju igenom var för sig. Vid en andra genomläsning 
noterades olika företeelser/händelser/beskrivningar som ansågs viktiga för hur den intervjuade 
ser på och uppfattar aspekter kring begreppet motivation och hur motivationsarbete bedrivs. 
Detta gjordes för att efter denna andra genomläsning kunna få en bättre inblick i hur de 
intervjuade personerna upplever de undersökta företeelserna och hur de sätter dessa i relation 
till andra delar av läraryrket.  

Efter detta gjorts påbörjades nästa steg av analysen, dvs. den del då de olika 
lärarnas syn på saker som rör motivation började jämföras. Detta gjordes för att hitta likheter 
och eventuella skillnader mellan hur de uppfattar motivation och motivationsarbete. Analysen 
skedde genom en kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2002) där sökningar i de transkriberade 
intervjuerna gjordes för att hitta gemensamma nämnare bland intervjupersonerna när det 
gäller deras uppfattningar av undersökningens innehåll. Dessa sökningar renderade i embryon 
till kategorier som sedan utsattes för test genom ytterligare studier av det transkriberade 
materialet för att se huruvida indelningen höll eller behövde modifieras. Genom att upprepa 
denna metod bearbetades intervjumaterialet på ett grundläggande och metodiskt sätt vilket 
gjorde att kategorier allteftersom klarnade och blev mer distinkta.  
 
Trovärdighet, äkthet och etiska principer 
De fyra lärarna som deltog i studien deltog på frivillig basis. De tog god tid på sig i sina svar 
under intervjuerna och var på det hela taget mycket noggranna med att försöka förklara sina 
tankar på ett så tydligt sätt som möjligt. Genom att de la ned tid på intervjun, var noggranna 
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med varje del i intervjun och deltog frivilligt så anser jag att de hade alla var motiverade till 
att framföra sina tankar på det sätt som de uppfattar studiens innehåll. 

Genom hela analysprocessen försökte jag använda ett hermeneutiskt 
tolkningssätt (Bryman, 2002), där jag strävade efter att förstå lärarnas sätt att tolka begreppet 
motivation och deras sätt att se på motivationsarbete. Vidare använde jag även intervjun med 
rektorn tillsammans med de dokument från skolan som jag även fått för att förstå den kontext 
i vilken dessa lärare arbetar.  

Under intervjuerna hade jag, som beskrivits ovan, en tillbakadragen stil för att 
på så sätt låta lärarna komma till tals i så stor utsträckning som möjligt. Genom att aktivt 
lyssna på deras utläggningar och fråga efter förtydliganden där jag tyckte att det behövdes 
försökte jag på ett så tydligt sätt redogöra för deras tankar och idéer kring motivation och 
motivationsarbete.    
 
Metodkritik 
Att genomföra intervjuer med öppna frågor var för detta arbete en fullt duglig modell. För att 
tåla mer vetenskaplig kritik kunde modellen ha byggts ut. Efter analysen kunde en 
återkoppling skett med de intervjuade lärarna och därigenom kunde mina tolkningar blivit 
testade. Utifrån detta kunde sedan en andra analysfas ta vid där kategoriseringar skulle kunna 
modifieras. På så sätt skulle jag med större säkerhet kunna säga att denna studie var en riktig 
tolkning av deras uppfattningar och arbetssätt. Dock tillät inte tiden detta mer fullständiga 
forskningsupplägg.   

En annan svaghet i min studie ligger i den skillnad som kan finnas mellan vad 
en person säger och en person gör. Turner, Christensen och Mayer (2009) beskriver att sådana 
skillnader kan finnas när personer berättar om sina uppfattningar. Det sociala klimatet runt 
personen spelar enligt dessa forskare en viktig roll för vilka uppfattningar som även kommer 
till uttryck i form av agerande. För att överbrygga denna osäkerhetsfaktor skulle 
lektionsobservationer behöva kompletterat intervjuerna. På detta sätt skulle man kunnat 
kontrollera att de intervjuade lärarnas agerade överensstämde med det arbetssätt de beskrev i 
intervjuerna. 

 
 
Resultat och analys 
Resultaten från undersökningen kommer att presenteras under olika rubriker. Kapitlet inleds 
med en kort beskrivning av de intervjuade lärarna. I avsnittet därefter presenteras lärarnas syn 
på vilka faktorer som främst påverkar elevernas motivation. Dessa faktorer har delats in i 
kategorierna relationer, meningsfullhet och studieupplägg vilka var för sig exemplifieras och 
tolkas. Efter detta beskrivs de olika strategier som lärare använder sig av vid 
motivationsarbete. Kapitlet avslutas med en analys av de intervjuade lärarnas 
motivationsarbete samt i vilken utsträckning detta kan anses vara forskningsförankrat.  
 
Fyra lärare, två kvinnor och två män, deltog i undersökningen. Alla fyra är erfarna lärare, med 
mellan 7-24 yrkesaktiva år. Samtliga lärare undervisar i flera av skolans ämnen. Tillsammans 
har de ämnesbehörighet i en majoritet av grundskolans ämnen. Tre av lärarna har 
arbetserfarenhet från flera skolor och från flera kommuner. 
 
Lärarnas uppfattningar om vad som främst påverkar elevmotivation 
Motivation är som beskrivits i den teoretiska bakgrunden inte ett begrepp som tolkas på ett 
enda sätt. Intervjuerna visade att inte heller dessa fyra lärare tolkar begreppet motivation på 
samma sätt. Trots detta återfinns ändå en hel del samstämmighet kring vad lärarna tror 
påverkar elevernas studiemotivation. Deras uppfattningar och tankar kring detta kan delas upp 
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i tre kategorier; relationer, meningsfullhet och studieupplägg. Alla dessa tre kategorier anser 
lärarna samverkar vad gäller elevernas studiemotivation. De olika lärarna lägger olika vikt vid 
de olika kategorierna, dvs. vilken relativ vikt de lägger vid de olika faktorerna men alla 
kategorier nämns av alla lärare som något som påverkar motivationen hos eleverna. För att 
belysa lärarnas uppfattningar kring dessa kategorier särskiljs de åt och studeras var för sig i 
detta avsnitt. 
 
Relationer 

Alla lärarna tror att elevernas studiemotivation påverkas mycket av de relationer de har. Det 
kan vara relationer till föräldrar, syskon, kamrater eller lärare. Det finns inte någon specifik 
rangordning mellan dessa olika delar av en elevs omgivning men alla tror de att dessa 
relationer alla bidrar eller hämmar studiemotivationen på något sätt.   
 
Alla lärare är eniga om att hemmet spelar en stor roll för barnens inställning till skolan och då 
även hur barnen tar sig an uppgifter i skolan.   
 

Alltså jag tror att den spelar en jättestor roll. Och…om man ser , jag menar du  

kan nästan på ett utvecklingssamtal läsa av liksom hur stämningen och in- 

ställningen till skolan är hemma. Och alltså jag tror det är förödande alltså  

många föräldrar som inte har förmåga ska man väl säga att stötta sina barn i  
det här. Dom har inte själv gått så mycket i skolan, dom har fått jobb direkt.  

Dom är nöjda i sin lilla värld. Och då blir det därefter också. Du ser ju direkt  

om du har en lite högre utbildad förälder kanske med ett lite mer utåtriktat 

 jobb. Helt andra frågor så visst det spelar en jättestor roll.  

     Lärare C 

 
Detta citat pekar på den vikt lärare tror finns vid att föräldrarna själva har en förmåga att stötta 
sina barn och på detta sätt visa för barnen att de anser att skolan är något viktigt. Lärare C 
menar alltså att det finns en kategori föräldrar som inte ens vid kontakter med skolan, i skolan 
t.ex. vid utvecklingssamtal, kan förmedla till barnen vikten av att fullgöra göra det man ska i 
skolan. Orsaken bakom denna misstro eller brist på vikt av skola anser läraren härstammar 
från bristande utbildning hos föräldrarna eller att föräldrarna själva lever i ett utanförskap, 
t.ex. genom arbetslöshet. Vad hon egentligen menar här tror jag är att dessa föräldrar genom 
sitt uppträdande mot skolan gör sina barn en björntjänst och ser till att barnen får en mycket 
mindre chans att klara av skolan än vad de egentligen skulle kunna ha. 
  

Ja vikten av skola och så att man kanske pratar lite och tycker det är lite kul med  

det dom lär sig och är intresserad och deltar i deras läxor när dom är små. Det tror  

jag är betydelsefullt. Fast på tonåringar hjälper det inte jämt. 

     Lärare A 

 
Här pekas det på vikten av att ha föräldrar som kontinuerligt visar sitt intresse för skolan. 
Detta intresse sker inte bara i ord utan även i handling, t.ex. genom ett aktivt deltagande i 
läxläsning. I avslutningen av detta inlägg påpekar läraren dock att en god relation till skolan 
från hemmet inte är någon garanti för att få studiemotiverade barn, i alla fall inte i tonåren. 
För denna åldersgrupp menar hon att det finns andra faktorer som spelar in. Min tolkning är 
att hon här beskriver den förskjutning av prioritet mot kamrater som sker i tonåren, alltså den 
frigörelseprocess som då tar sin början. I detta läge blir kompisarna allt viktigare, något som 
alltså gör att studiemotivation blir allt mer beroende av inställningen till skola i 
kamratkretsen. I denna slitningarnas tid som tonåringar befinner sig beskriver en lärare hur för 
mycket förväntningar hemifrån rent av kan vara negativt på motivationen.   
 

Jag har varit med om fall där det har varit väldigt bra betyg men där det har 
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 varit en väldig press hemifrån och det kanske inte har varit elevens bästa att  

ha den pressen på sig. Man kanske skulle ha satt sig ned med den eleven och  

tittat på vad vill ni vidare på och vad behöver man fokusera på för att eleven  

skulle må bra vilket faktiskt är viktigt och inte bara fokusera på att få ett  

MVG i allting. Det kanske inte är värt att ha MVG över hela linjen utan man  

kanske ska sortera bort och bara få VG i något ämne. 

     Lärare D 

 
När betygen kommer in i år 8 menar denna lärare att föräldrarnas stöd kan övergå till krav, 
eller mål om man så vill. Dessa mål är ett sådant läge väldigt svåra eller i vissa fall omöjliga 
för eleven att uppnå. Detta menar han kan leda till en minskad motivation hos denna grupp 
elever. Vikten av att uppnå vissa mål i skolan kan alltså också övervärderas av föräldrar även 
om de i botten kan ha de bästa avsikter för sina barn. Vad gäller hemmets relation till skola 
kan man sammantaget alltså säga att lärarna i undersökningen menar att en bra grund för en 
hög motivation i skolan kommer från ett hem där föräldrarna har en positiv inställning till 
skolan, är engagerade i sina barns skolgång och där föräldrarna har positiva men realistiska 
förväntningar. 
  
Kamratrelationer är en andra typ av relationer som lärarna i undersökningen anser är viktiga 
och därmed påverkar en elevs motivation i skolarbetet. Även gruppen/klassen som en elev 
tillhör, utanför den omedelbara kamratkretsen, kan påverka motivationen, ibland i positiv 
riktning och ibland i negativ riktning. 
   

Jag kommer ihåg ett exempel då var det en kille i sjuan i svenska och jag  

tänkte ”gud, den här kommer ju inte att bli godkänd”. Men han hängde ju  

ihop med sådana killkompisar som var motiverade och jobbade och slet  

och så där så han slet som sjutton och han vet jag han fick ett VG till sist.  

Och då märkte man då att hade han då hängt med några som hade tyckt att  

”skit i skolan” så hade han ju inte riktigt kommit lika långt. Så kompisar är  

ju mycket viktigt också. Och klimatet i klassen är mycket viktigt för att  

den nia vi har nu där är det okej att plugga. Men jag har ju haft andra nior  

ibland där det har varit bättre att inte plugga. Och det blir en väldigt stor  
skillnad på medelbetyget i de klasserna. Om det är okej att vara duktig så  

är det lättare att räcka upp handen. 

     Lärare A 

 
Detta citat visar på de både de två riktningar som kamratrelationer kan påverka 
studiemotivationen. Detta inlägg visar att under vissa omständigheter så kan en elev påverkas 
av kamratkretsen på en för eleven positivt sätt. Med andra kompisar dvs. i en annan 
kamratkrets menar läraren att resultatet kan bli ett helt annat. Även relationer i 
klassen/gruppen menar lärarna påverkar klimatet i gruppen, vilket antingen kan leda till ett 
studieinriktat (med hög studiemotivation) eller ett studiefrånvänt (med låg studiemotivation) 
förhållande till skolan eller ett ämne.  
 
En tredje relation som nämns som motivationsrelaterad är relationen mellan lärare och elev.  
 

…jag tror att det handlar om att jag först och främst måste skaffa mig ett förtroende,  

att de ser att det är XXXXX (lärare A:s namn) som står bakom de här orden, det är  
inte han som hittar på de här orden utan att han verkligen menar att det är viktigt för  

dig Pelle. Och att jag känner Pelle så väl att han vet att jag hittar inte på och säger  

så här en gång nu så kontakten där i mötet mellan mig och eleven tror jag är  

grundstenen till att bygga motivation. 

    Lärare B 
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I detta citat beskriver Lärare B vikten av en bra relation mellan honom och hans elever för att 
han skall kunna påverka sina elever. Han menar att relationen är grundläggande för att han 
som lärare skall kunna vara trovärdig i sina råd till eleven. Detta menar han kommer att ge 
eleven en ökad motivation, då han genom relationen blir en för eleven viktig person, någon 
som eleven känner tillit till och litar på.   
 
Meningsfullhet 

En faktor som alla direkt eller indirekt angav var vikten av att se målet med lärandet. Ett svar 
som visar på detta var följande utläggningar om vad i undervisningen som påverkar elevernas 
motivation. 
 

Att de förstår nyttan med det. Varför gör man det man gör? Och sen kommer ju  

några att fastna för det och några kommer inte att göra det. Då får man ju hitta  

någon annan väg framåt. 

     Lärare D 

 
ja…egentligen är det ju jättemycket alltså. Det är ju nästan skolan som sådan. För  

jag är ju benägen att tycka att, jag tycker att vi här har det jättejobbigt här just nu  

med motivation. Jag upplever att de tycker att det här är ett ställe som man går till.  

Vi har inga problem med skolk och sånt där. Dom är mer än gärna här, men dom  

förstår inte riktigt varför dom är här. Dom är här för att träffa polare och få dagen  

att gå. Så att bara det här att det är skola tror jag kan vara negativt ibland. 

     Lärare C 

 
De två ovanstående citaten belyser vikten av meningsfullhet på två olika nivåer, dels genom 
målförståelse i undervisningen här och nu och dels genom en tidsmässig mer långsiktig 
målförståelse för skola, dvs. funktionen som skolan spelar i alla människors liv. Lärare C:s 
citat pekar också på ytterligare en dimension eller ett annat sätt att se på meningsfullhet. Hon 
menar att en del elever inte värdesätter skolan som en plats för lärande utan att de tillskriver 
skolan mer rollen som vardagsrum. Med denna förändrade värdering av skolan menar hon att 
ungdomars beteende i skolan också förändras, något som i slutändan även påverkar 
motivationen inför de olika aktiviteter och uppgifter som eleverna ställs inför i skolan på ett 
negativt sätt. 
  
Studieupplägg 

Elevernas motivation påverkas på olika sätt även av studiernas upplägg. Denna påverkan sker 
enligt lärarna på två olika plan, på gruppnivå eller organisationsnivå. Gruppnivå refererar här 
till de aspekter av studiernas upplägg som bestäms av respektive ämneslärare och dennes 
grupp, till exempel lektionernas innehåll och utformning. Med organisationsnivå menas här de 
delar av skolans utformning som ligger utanför den enskilde lärarens kontroll, t.ex. schemats 
upplägg samt lektionernas och skolårets längd och uppdelning.   
Lärare C har en faktor som hon ser som det viktigaste för motivationen i sin undervisning 
 

ja…det är ju ofta hur dom får området eller ämnet presenterat för sig. Alltså  

det är jätteviktigt hur starten blir på något sätt och vis för fortsättningen. Det  

är nog det som jag tycker är viktigast liksom, hur du kan starta upp området  

på ett sätt som ja, som gör att de blir nyfikna. 
    Lärare C 

 
Lärare C menar alltså att den allra viktigaste faktorn för en ökad elevmotivation är hur det 
ämnesområde som eleverna skall arbeta med presenteras. Hon menar att detta måste ske på ett 
sätt som gör eleverna nyfikna.  
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Det är sällan eleven, i alla fall under mina år så är det bara ett par tillfällen som  

jag haft klasser som skapar sig egen motivation och driver hela gruppen inklusive  

en själv framåt, vilket är underbart. Annars så är det man som lärare som  

presentera så att eleverna får någon motivation, och på det sättet kan driva dom lite  

framåt själva men annars hur man arrangerar och hur man bedriver undervisningen  

som faktiskt är a och o. 

     Lärare D 

 
Dessa två utläggningar beskriver bägge hur lektionsupplägget/arbetsupplägget påverkar hur 
eleverna tar sig an ett moment/område. Här är det alltså på gruppnivåns utformning beskrivs 
som en viktig faktor för att skapa motiverade elever. Bägge citaten visar på att lärare anser att 
det är lärarens uppgift att skapa detta studieinriktade klimat. De menar att lärare genom att ha 
ett välgenomtänkt upplägg och angreppssätt kan åstadkomma detta klimat. 

Förutom att diskutera vad som påverkar motivationen i positiv riktning fick 
lärarna även diskutera vad i skolans undervisning de trodde påverkade elevernas motivation i 
negativ riktning, dvs. mot en lägre motivation. Skolans utformning påtalades av flera lärare 
främst som en vanlig faktor till minskad motivation.  
 

vår fyrkantiga skola säger jag. Vi har inte former för att ta emot alla elever. Alla  

elever är inte stöpta så att de kan gå in i ett klassrum och fungera direkt. Vi har  

inte tänkt att det är en skola för alla, men vi har bara en skola för alla, vi har  

liksom inga alternativ om vi tycker att alla skall ha möjlighet att ta del av skolan  
om man säger så. Där tycker jag det är ett jätteaber, när man då har slitigt med  

att få en relation och så ändå känner man att, hit och dit, jag kanske behövde ha  

idrott en hel dag för att tycka det är skoj, eller en hel förmiddag vi gjorde mycket  

saker. Det kanske räckte att vi vore en grupp på sex-sju stycken eller i matten att  

vi fick jobba igenom geometrin inte dela upp det och i min grupp så funkar det här  

bäst men vi har att 9A har matte då, då och då och de skall komma dit oavsett om  

det har sug eller lust .Det är nog det största hindret jag ser. 

     Lärare B 

 
 
Lärare B ser utformningen i dagens skola med skoldagar som är indelade i fasta 
lektionstimmar som ett stort hinder för motivationen för en viss del av eleverna. Han pekar 
även på alternativa upplägg som han tror skulle appellera mer till denna grupp elever som inte 
klarar av skolans nuvarande utformning. Här belyses alltså hur organisationsnivån även kan 
vara med och i förlängningen påverka elevernas motivation.   
 
Lärarstrategier för att öka och/eller bibehålla elevers motivation 
Tidigare forskning har visat att en del lärare inte tror sig kunna påverka elevernas 
studiemotivation (Cherubini, Zambelli och Boscolo, 2002). Andra lärare ser det inte som sin 
uppgift (Hardré och Sullivan, 2008). Alla lärare i undersökningen anser att en viktig roll de 
har är att arbeta med elevernas motivation och ser även att de kan påverka elevernas 
inställning till skolarbete. Alla tycker även att motivationen hos en elev är väldigt viktig för 
inlärningen.  
  
Identifiering av motivationsnivå 

För att kunna arbeta med elevernas motivation är det viktigt att man som lärare kan tolka om 
en elev är motiverad eller omotiverad inför en uppgift. Av den anledningen fick lärarna frågor 
kring hur de ser på en elev om han eller hon är motiverad alternativt inte motiverad.  
 

Nummer 1 är att den gör det den ska. Nummer 2 är att den så småningom blir  

självgående, den kommer ju med mer frågor. Den vill fortsätta framåt av sig  

själv. Det är ju det absolut tydligaste. Den har en uthållighet och kan hålla på  
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med sakerna en längre tid. Det är väl dom största som man kan se på en elev. 

     Lärare D 

 
Lärare D:s beskrivning sammanfattar väl de intervjuade lärarnas åsikter kring hur man ser att 
en elev är motiverad. De aspekter som lärarna anser vara viktiga signaler är alltså elevens 
närvaro samt dennes aktiva deltagande och uthållighet i lektionsarbetet. På frågan hur de ser 
om en elev är omotiverad var ett svar: 
 

…de kommer inte i tid, de har liksom inte brytt sig att ta sig hit eller har de hunnit  

med den saken, eller så ”jag måste gå på toaletten” eller alltså så kan de ju behöva  

gå på toaletten men det är fascinerande, det är dom som man inte tycker har den  
största motivationen som går mer på toaletten än de andra, så jag tror att det finns  

en ganska tydlig grej att man väljer att göra, de som har ett intresse kanske går på  

toaletten på rasten eller kanske hittar tillfällen när det inte stör på samma sätt. Du  

har också mer fokus mot kompisar när du inte har motivation… 

     Lärare B 

 
Denna lärares svar täcker upp stora delar av de beteenden som lärarna ansåg visar att en elev 
inte är motiverad. Förutom stor frånvaro, sena ankomster eller fokus på annat än skolarbete 
nämndes även på avsaknad av arbetsmateriel som en viktig indikator på avsaknad av 
motivation.   
 
Strategier – enskilt arbete främst riktat mot individen 

Lärarnas motivationsarbete kan delas in i två delar. Den första delen är gruppbetonad och 
syftar till att skapa eller bibehålla studiemotivationen i en grupp. Den andra och största delen 
av motivationsarbetet sker på individnivå och syftar till att på ett annat sätt skapa eller 
bibehålla en drivkraft hos en individ. En uppdelning gjordes även mellan strategier som syftar 
till att öka och strategier som främst syftar till att bibehålla motivationen. Detta gjordes för att 
belysa de två delar som beskrivs i Schunk, Pintrich och Meece (2010) definition där 
motivation är en process i vilken en målinriktad aktivitet både sätts igång och bibehålls. 
Tillsammans skapar den avsedda motivationseffekten och målet för strategin en 2·2-matris 
inom vilken strategierna kategoriseras.  
 

  målet för strategin 

  
grupp individ 

målförtydligande (1) målförtydligande (2) 

skapa sammanhang (2) krav (1) 

medbestämmande (1) uppdelning av uppgifter (1) 
öka/skapa 

ansvarstagande (1) peppa eleven (1) 

  

mönsterbrytning (1) feedback (2) 

indirekta belöningar (1) utmaningar (2) 

a
v
s
e
d
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Fig 2. Denna matris visar de olika strategier som lärarna i undersökningen beskrev som bra strategier för att öka 
eller bibehålla motivation. Strategierna är vidare indelade efter vem eller vilka som strategin riktar sig mot. De 
strategier som nämndes som gruppinriktade och för att bibehålla motivation (mönsterbrytning och indirekta 
belöningar) används väldigt sparsamt av de lärare som nämnde det vilket gör att dessa strategier är markerade i 
kursiv stil. Detta ger att majoriteten av motivationsarbetet som lärarna gör är riktat mot individer, dvs. 
individuellt arbete lärare-elev. 
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Matrisen på föregående sida (fig. 2) visar alla de strategier som nämndes som vanligt 
förekommande i lärarnas undervisningsrepertoar. Siffrorna i parentes indikerar hur många av 
lärarna som beskrev respektive strategi. Av siffrorna framgår det att de intervjuade lärarna 
inte har någon samstämmig approach i sitt motivationsarbete utan har sitt eget förråd av 
strategier de använder för att öka eller bibehålla elevers studiemotivation. Av lärarnas 
beskrivningar framgår även att det inte finns någon gemensamt sätt att arbeta kring motivation 
på skolan, vare sig på skolnivå eller på arbetslagsnivå. Istället är det upp till varje lärare att 
arbeta på sitt sätt med elevernas motivation. De två strategierna mönsterbrytning och indirekta 
belöningar är bägge strategier som lärarna anser sig använda väldigt sällan då de inte fungerar 
om de används för ofta. Dessa två strategier finns under kategorin strategier använda i grupp 
för att bibehålla motivationen. Vidare är även två av gruppstrategierna för att öka 
motivationen sådana som endast används i undantagsfall. Dessa två är medbestämmande och 
ansvarstagande. Sammantaget framträder ett mönster i lärarnas motivationsarbete. Främst är 
det individuellt lärare-elev som motivationsarbetet sker enligt lärarna. Detta kan man se på 
den majoritet av strategier som är beskrevs vara riktade mot individen och inte mot gruppen. 
En lärare beskriver: 
 

…Annars så tycker ju jag att det inte är så ofta som hela grupper är omotiverade.  

Nä, det brukar inte hända så ofta. Utan det kan bli någon gång när dom känner sig  

stressade för dom har för mycket att man får ta det i helgrupp. 

    Lärare A 

 
Denna lärare motiverar här varför hon främst arbetar mot individer. Orsaken är som hon 
beskriver det att det inte är ofta som hela gruppen är omotiverad.  

Bland de strategier som nämndes i intervjuerna har en strategi, 
målförtydligande, en särställning då denna strategi används både i grupp och individuellt för 
att öka motivationen. En lärare beskriver vad hon gör i början av varje arbetsområde.  
 

Ja, det gör jag ju då dels i början av ett arbete vi gör. Och då brukar man ju då  

berätta om målen och vad det är det syftar till det här arbetet då. Och ger lite  

exempel då så där. 

     Lärare A 

 
Lärare A menar alltså att hennes förtydligande av målen i början av ett arbetsområde har en 
positiv effekt på motivationen hos gruppen. I sitt målförtydligande tar hon upp vikten av den 
kunskap som skall behandlas samt var och när den kan användas. Genom att veta detta menar 
hon att eleverna i större utsträckning vill veta mer om området, dvs. får en motivation i sina 
studier. En annan lärare beskriver en variant av individuellt målförtydligande som följer: 
 

…så kontakten där i mötet mellan mig och eleven tror jag är grundstenen till att  

bygga motivation. Sen går det att leta, vad vill du bli sen? Jaha du skall bli bil- 
mekaniker, ja men vad behöver du kunna då? Du behöver kunna en del matematik  

eller skall du hålla på och krypa under en bil så är ju inte arbetsmiljön den bästa.  

Vi har ergonomi inom idrotten, vad behöver man vet då för att kunna, du kanske  

kan kräva av din verkstad att du får en bättre arbetsmiljö och kunna jobba längre  

så det inte tar slut med ryggen för att du inte har tränat bålstyrka eller vad det nu  
kan vara. Hitta sakliga argument till varför. 

     Lärare B 

 
Lärare B bryter alltså ned en tänkt framtidsvision i mindre bitar och försöker förtydliga för att 
argumentera varför en elev skall genomföra en aktivitet. Han försöker alltså visa på varför 
denna aktivitet är relevant för eleven. För att detta skall fungera menar han dock att han först 
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måste ha en relation till eleven och därigenom fått en förtroende hos eleven. En annan variant 
av individuellt målförtydligande förklarar Lärare A på detta vis: 
 

Dels försöker man förstås tala om då att det här behöver du ju nu, för det här är ju  

den här delen av svenskan, det målet som vi strävar mot nu och det har ju du inte  

förut uppnått, så liksom. Eller betyget, eller att nu har du den här tiden och är det  

så att du inte har gjort det under den här tiden så blir det så jobbigt när det är så  

många uppgifter som du, du kommer inte att hinna med dem. Jag försöker att få  

dem att inse att det är för deras egen skull att göra det här nu och inte sen. 
     Lärare A 
 
I detta citat betonas inte målet lika mycket utan mer vad som kan hända om målet inte nås. 
Det syftar främst till att uppmärksamma elever på svårigheter som kan komma senare under 
grundskoletiden och skall på detta sätt uppbåda motivation tillräckligt för att arbeta mot ett av 
målen i svenska. Lärare B:s argumentation går alltså ut på att få eleven att se möjligheterna då 
målet nås medan Lärare A:s förtydligande mer strävar efter att få eleven att inse farorna med 
att inte uppnå målet.  
 
De individuella strategierna har delats upp efter om syftet är att öka eller att bibehålla 
motivationen. Vid denna uppdelning framskymtar ett annat mönster. De strategier som 
används för att bibehålla motivation, används främst på akademiskt starka elever där 
gruppmålen inte anses räcka som motivation. De strategier som används för att skapa 
motivation är främst riktade till elever som inte förstår målen eller som antas ha svårigheter 
att klara av större mål och uppgifter. 
 
Lärare B nämner en strategi, utmaningar, som han tycker bidrar till att främst bibehålla 
motivation.  
 

kanske hitta utmaningar för dem som har det väldigt lätt som man märker  

också  tappar, det är ju i sådana fall som en liten angränsning att det är inte  

bara relationen utan också att hitta utmaningar som är lagom svåra. Kan  
det vara en sån då. 

    Lärare B 

 
Lärare B är här alltså inne på vikten av lämpligt avvägda uppgifter. Detta citat beskriver hur 
lärarna här gör individuella insatser för att främst bibehålla motivationen hos en elev som 
redan har motivation men som riskerar att tappa denna. Han nämner dessa som främst 
motiverande för de elever som han uttrycker ”har det väldigt lätt”. Flera lärare ger uttryck på 
olika sätt för liknande strategier främst riktade mot att få akademiskt starkare elever att 
bibehålla sin motivation. Hur de ställer sig till denna faktor i förhållande till motivation för 
elever i svårigheter framgår inte av dessa utläggningar.     

 
…att dom också får kontinuerlig feedback på det dom gör det är en motivering som är  

bra. Och sen så en feedback är ju också betygen att det liksom syns och så vad dom  

har gjort…  
    Lärare A 

 
I de här uttalandena pekar Lärare A på att hon anser att kontinuerlig feedback bidrar till att 
bibehålla alternativt öka motivationen. Min tolkning av detta är att hon genom att ge 
kontinuerlig feedback på det eleven gör, dels muntligt eller genom betyg, ger eleven ett kvitto 
på att det eleven gör är bra. På detta sätt menar hon att det stimulerar eleverna till att fortsätta 
på samma sätt. Bägge dessa strategier (utmaningar och feedback) har grupperats som 
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individuella strategier för att främst bibehålla motivation då de bägge förutsätter att aktivitet 
redan sker i ämnet eller arbetsområdet, dvs. någon sorts motivation finns redan.  

För de elever som är omotiverade till ämnet som sådant och därför kanske har 
en lägre närvaro och där det heller inte finns någon uthållighet i arbetet har lärare A en 
kombination av strategier som hon använder:  
 

[Jag] försöker liksom att peppa dom att dom är duktiga och kan det här. Försöker dela  

upp det i mindre bitar. Nu skriver du hit ned om den här punkten. Och sen kommer  

jag tillbaka. Och sen säger du till när du kommit hit. Eller när du har rett ut de här  

tre sakerna då tittar jag till dig. Försöker dela upp det lite. 

     Lärare A 

 
De här strategierna, peppa och bryta ned uppgiften i mindre steg är ett exempel på den andra 
gruppen individuella strategier som lärarna använder sig av där man försöker få elevens 
motivation att öka. Här försöker läraren genom ett förändrat arbetssätt för eleven och 
förändrat förhållningssätt mot eleven skapa en atmosfär där eleven kan lyckas och på det 
sättet bygga självförtroende i ämnet. Det förutsätts dock mer eller mindre att det är avsaknad 
av förmåga som gör att uppgiften inte kan göras utan lärarens assistans.  
En annan strategi som också nämndes var att sätta krav på eleverna. Lärare C beskriver hur 
hon gör vid enskilda samtal med omotiverade elever: 
 

Man får ju vara väldigt på hela tiden och ställa dom lite mot väggen för  

dom måste ju ta egna beslut. Det är jättelätt att klaga men ja me okej kom  

med något förslag då. Då finns det ju sällan något direkt då, utan jag tror  

att man måste vara på dom lite och pumpa dom lite. För att ofta har  

dom ju väldigt mycket förslag när dom väl får den här stunden att tänka till. 

     Lärare C 

 
Läraren beskriver här hur hon genom att ställa krav för att de skall ta egna beslut kring sina 
studier. Denna strategi är enligt min tolkning ett sätt att genom ultimatum få elever att tänka 
över och reflektera över sina val. Genom att klargöra att dessa val inte blir bra för eleven i 
förlängningen vill läraren få ett ändrat beteende hos eleven. Denna förändring skall då 
förhoppningsvis ge eleven en ökad motivation.    
 
Gruppstrategier används i mindre utsträckning än individuella strategier men används dock 
ibland. Strategierna målförtydligande och sammanhang har beskrivits i stycket ovan. Utöver 
dessa två strategier nämns ytterligare fyra strategier, medbestämmande, ansvarstagande, 
mönsterbrytning och indirekta belöningar. Två, medbestämmande och ansvarstagande har till 
uppgift att öka elevernas motivation. De övriga två syftar mer till att bibehålla motivationen i 
perioder då den annars riskerar att svikta. Vad ett ökat medbestämmande kan göra med 
motivationen beskriver en lärare så här: 
 

Intervjuare   Så då känner du att dom har fått en ökad motivation efter den här  

diskussionen som ni haft då? 

 

Lärare D Ja, dom har ju fått vara med och sätta upp reglerna. Dom är ju fler  
än vad jag är. Och det funkar, dom lär sig och resultaten har inte  

blivit sämre, snarare tvärsom. Då känner jag att ja men då är det en  

viktig bit. Vad spelar det för roll för mig att dom sitter huller  

om buller i klassrummet och lyssnar på musik när de jobbar och  

när det ger resultat. 

 
Här menar alltså läraren att elevernas medbestämmande har lett till att de blivit mer 
motiverade, dvs. arbetsviljan har ökat. Detta har i sin tur resulterat i bättre resultat i 
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skolarbetet. Medbestämmande och ansvarstagande är två närliggande strategier. 
Ansvarstagande i grupp kan t.ex. vara att gruppen får en gemensam uppgift som skall lösas. 
Om eleverna uppfattar denna uppgift som viktig är lärarnas uppfattning att elevernas 
motivation ökar då de känner att de arbetar mot ett gemensamt mål. Bägge dessa strategier 
används alltså på grupper för att generellt sätt öka motivationen i gruppen. Dock beskrivs 
dessa strategier som något som inte används kontinuerligt utan som enstaka händelser. 

De två strategier som främst används för att bibehålla motivation är även de 
strategier som används sällan. Strategin indirekta belöningar beskrivs på följande sätt: 
 

Lärare A  …jag vet att en del använder väl belöningar och så. 

 

Intervjuare Gör du det också? 

 

Lärare A Njae, jag vet inte riktigt, jag tror inte det är viktigt. Eller mer kanske så  
kanske att dom kan uppleva att när vi är klara och har gjort provet då tar  

vi ett tag när vi tittar på en film. Jag menar då inser ju jag att vi tränar ju  

ändå uttal och sånt men det kanske dom tar som en belöning.  

 

Intervjuare Ja, så indirekt belöning? 

 
Lärare A Ja indirekt belöning, ja det kan jag tänka att jag gör. 

 
I utläggningen uttrycker läraren själv att hon inte tror att denna strategi är viktig. Dock ser hon 
att hon ibland kan använda den, t.ex. efter ett prov. Detta indikerar att strategin inte är alltför 
ofta använd utan endast förekommer sporadiskt. Exakt hur detta fungerar motiverande för 
eleverna beskrivs inte av läraren. Min tolkning är att filmen i detta läge kan ses som en 
variation av undervisningen och på detta sätt väcka nyfikenhet i ett läge där det kanske annars 
skulle saknas. Alltså är den indirekta belöningens syfte främst att bibehålla motivationen in i 
nästa arbetsområde.  

Den andra strategin som syftar till att främst bibehålla motivationen är 
mönsterbrytning. Strategin går ut på att läraren gör något som bryter mönstret, alltså som inte 
alls förväntas av läraren i det läget. Ett exempel som nämns är att under en 
matematikgenomgång av bråk använda en chokladkaka för att förklara. Samtidigt som 
bråkbegreppet förklaras och visas med chokladkakan så äter läraren upp chokladkakan. Detta 
moment överraskar då eleverna vilka på detta sätt blir mer engagerade och nyfikna på 
lektionens innehåll. Denna strategi har enligt min tolkning främst som syfte att höja 
stämningen i gruppen. Genom en mer positiv stämning skapas en större gemenskap, vilket i 
slutändan ämnar få eleverna att bibehålla motivationen.  
 
Vetenskaplig förankring vid arbete med elevmotivation? 
Den tredje av frågeställningarna i detta arbete var att utröna i vilken utsträckning som de 
intervjuade lärarna använde sig av vetenskapliga metoder/strategier vid motivationsarbete 
med elever. Efter intervjuerna står det klart att man på skolan inte har någon specifik modell, 
ex. motivationshöjande samtal (Lundgren och Lökholm, 2006) eller någon multidimensionell 
intervention (Martin, 2008) som man arbetar efter.  

Martin och Dowson (2009) och Martin (2006, 2007, 2008) förespråkar en 
flerdimensionellt angreppssätt för motivationsarbete där delar från många olika 
motivationsteorier används tillsammans för att skapa ett effektivt arbetsverktyg. Martin och 
Dowson (2009) beskriver att positiva förväntningar, fokus på bemästrande och utvecklande 

av ett gynnsamt klass/gruppklimat är centrala ingredienser i bra och forskningsbaserat 
motivationsarbete. Jag har valt att specificera dessa tre aspekter genom att integrera centrala 
aspekter av MST (Motivational systems theory) och SDT (Self-determination theory) i detta 
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upplägg. Jag har även lagt till relationer utanför skolan och olika typer av motivation för att 
ytterligare lyfta fram dessa aspekter då jag tycker att de kommer i skymundan annars. 
Resultatet blir en lista på motivationsrelaterade processer och faktorer som jag anser att lärare 
bör ha kännedom kring för att kunna sägas arbeta evidensbaserat. Denna lista blir den 
måttstock som den undersökta skolans lärare bedöms emot för att få en klarhet i vilken 
utsträckning som motivationsarbetet på skolan kan sägas vara forskningsförankrat.  
 
Kriterier för ett forskningsförankrat motivationsarbete: 
 

- Positiva förväntningar  
- Fokus på bemästrande  
- Utvecklande av gynnsamt klass/gruppklimat  
- Olika typer av motivation  

 
- Relationer utanför skolan  

 
De fyra första parametrarna står skiljd från den femte, då den sista (relationer utanför skolan) 
inte är något som i samma utsträckning som de fyra första är lika påverkningsbara för läraren 
i sin yrkesroll. Kriterierna kommer att presenteras var för sig. Först beskrivs vad kriteriet 
innefattar. Därefter diskuteras och undersöks lärarnas förhållande till respektive parameter. 
Sammantaget menar jag att denna analys ger en tydlig bild över lärarnas vetenskapliga 
förankring vad gäller motivationsarbete. 
 
Positiva förväntningar 
Positiva förväntningar från läraren är en av de faktorer som har störst inverkan på 
betygsresultatet (Ingestad, 2006). Förväntningar förmedlas till elever genom lärarbeteenden 
inom fyra olika områden: socioemotionellt klimat, verbal input, verbal output och feedback 
(Schunk, Pintrich och Meece, 2010). Det socioemotionella klimatet utgörs av icke-verbala 
och verbala företeelser såsom kroppsspråk samt vänliga och stödjande kommentarer. Verbal 
input inkluderar antalet tillfällen att lära sig nya saker samt svårigheten i uppgifterna. Verbal 
output utgörs av antalet och längden på de akademiska samtal som äger rum mellan en lärare 
och en elev. Feedback utgörs av det beröm och den kritik som ges för elevens akademiska 
arbete. Forskning har visat att lärare ofta, medvetet eller omedvetet, beter sig olika mot elever 
där läraren har höga förväntningar jämfört med vad de gör mot elever som de har lägre 
förväntningar på (Ibid.). Till exempel får elever som har höga förväntningar på sig ofta mer 
vänligt bemötande, mer tid till svar, fler tillfällen till akademiska samtal samt mer beröm för 
sitt arbete jämfört med elever med låga förväntningar på sig. Alla dessa signaler från läraren 
tolkar eleverna hela tiden och jämför med kamraters bemötande för att se vilken förväntan 
som finns på dem (Jenner, 2004). Sett över en lång period blir alla dessa erfarenheter något 
som tillsammans utgör elevens självförmåga i ämnet. Med informationen som eleven får från 
läraren bedömer alltså eleven vad den kan klara av och vilket resultat detta kommer att ge 
(Schunk, Pintrich och Meece, 2010). Jenner (2004) beskriver även forskning som visar att om 
lärare är medvetna om förväntanseffekter på motivation så kan de bli mer uppmärksamma på 
sitt beteende och kompensera för detta. Sammantaget blir alltså positiva förväntningar något 
som kan bygga och förstärka elevers självförmåga, vilket i slutändan leder till en större 
motivation. Men kan då lärarna i undersökningen sägas ha kunskap kring detta?     

Positiva förväntningar är något som ingen av lärarna i undersökningen beskriver 
som en faktor som påverkar motivationen. Det går heller inte att uttyda från deras 
beskrivningar av motivationsrelaterade strategier att de lägger någon speciell vikt vid eller är 
medvetna om vikten av positiva förväntningar och vad dessa gör för att öka självförmågan. 
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Flera lärare beskriver att de använder kontinuerlig feedback som ett sätt att bibehålla 
motivation. Dock används detta framförallt på mer högpresterande elever. Detta skulle kunna 
indikera en omedvetenhet kring förväntningars betydelse för alla elevers motivation. För att 
helt säkerställa att lärarna inte är medvetna om förväntanseffekter på elever skulle denna 
undersökning troligtvis även behöva kompletteras med lektionsobservationer över en längre 
tid. Den nästintill totala avsaknaden av kommentarer kring förväntningar indikerar dock att 
lärarna i undersökningen inte är medvetna om förväntningars betydelse för motivationen. Här 
måste alltså kännedomen bland lärarna anses vara låg.   
  
Fokus på bemästrande 
Fokus på bemästrande består av tre olika delar. Först skapas målsättningar (där läraren är 
viktig) som sedan genom sitt uppfyllande skall skapa en känsla av allt större kompetens och 
självständighet. Forskning har visat på vikten av att målsättningen är realistisk, varken för låg 
eller för hög (Jenner, 2004). Uppfylls detta kan det få en positiv effekt på motivationen. 
Betydelsen av en ökad känsla av kompetens och självständighet är två av de tre behov som 
nämns som de behov som driver mänsklig motivation enligt SDT (Deci och Ryan, 2000).   

Betydelsen av målsättningar och att dessa är tydliga är en av de faktorer som 
nämndes mest av lärarna i undersökningen. Även betydelsen av realistiska mål nämns som 
viktigt av en av lärarna. Individualisering av målsättningar är dessutom något som lärarna 
arbetar mycket med. Denna del av bemästrandet kan lärarna därför anses ha en god kännedom 
kring. Vikten av ökad känsla av kompetens beskriver en lärare så här: 
 

Får dom resultaten och märker att dom går framåt och dom får bra respons  

på det dom gör så ökar motivationen. Då tycker dom det är jätteroligt. Men  

om dom hela tiden får tillbaka att det var inget bra resultat. Eller det är det  

här och det här och det här. Nej då är det stopp. Fokusera på det positiva. 

     Lärare D 

 
Detta uttalande är det som kan kopplas till att läraren inser vikten av en ökad känsla av 
kompetens hos eleven för en ökad motivation. Detta är dock ingen allmän spridd åsikt bland 
lärarna i undersökningen. Flera lärare ser inte att det finns någon direkt och allmän koppling 
mellan att lyckas akademiskt och ökad motivation. Därmed går det inte att säga att lärarna 
generellt är medvetna om vikten av en ökad känsla av kompetens hos elever för elevens 
motivation. Bland de strategier som används i grupp för att öka motivationen nämndes som 
beskrivits ökat medbestämmande och ansvartagande. Bägge dessa kan i förlängningen leda 
till en ökad känsla av självständighet. Dock nämns dessa strategier endast av en lärare och då 
som något han har testat på vissa enstaka grupper, alltså inget som han nämner som en 
kontinuerlig strategi.  

Sammantaget kan alltså lärarna sägas ha god kännedom kring målens betydelse 
för bemästrandet. Övriga två delars (kompetens och självständighet) koppling till motivation 
finns det en viss kunskap kring. Denna kunskap är dock inte allmänt spridd och kan därför 
inte sägas vara tillräcklig för att kunskapen kring fokus på bemästrande skall kunna anses 
vara god.  
 
Utvecklande av gynnsamt klass/gruppklimat 
Pågående sociala interaktioner lär individer hur de själva fungerar och vad som krävs för att få 
vara med i en gemenskap (Martin och Dowson, 2009). På detta sätt påverkas elevens beteende 
av den sociala omgivningen. (Ibid.) Har en elev positiva relationer kan detta leda till ett ökat 
samarbete elever emellan. Samarbetet renderar in sin tur att behovet av gemenskap blir 
uppfyllt vilket därigenom kan bidra till hög motivation enligt SDT (Deci och Ryan, 2000). En 
liknande effekt kan man se om man väljer att använda MST där positiva känslor som uppstår i 
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positiva relationer ger eleven en ökad motivation. För att ett klassrumsklimat skall vara 
gynnsamt innebär det både goda relationer lärare-elev och goda relationer elev-elev. Att en 
god relation mellan lärare och elev för är speciellt viktig för elever med låg motivation finns 
belagt i flera olika studier där omotiverade elever intervjuats om vad som får dem motiverade 
(Daniels och Arapostathis, 2005; Hugo 2007). Eleverna poängterar i dessa studier vikten av 
att läraren ser dem som en hel människa och inte bara som en elev. Detta är även en poäng 
som ligger till grund för förhållningssättet som lärare bör ha enligt MST (Giota, 2002).  

Att lärarna i undersökningen inser att relationer påverkar motivationen står utom 
allt tvivel. De pekar på att både relationer mellan lärare och elev och relationer mellan elever 
(speciellt med kompisar) är viktiga för motivationen både individuellt samt i hela grupper. 
Dock pekar inte alla lärare på alla typer av relationer i sina beskrivningar. Att det finns med 
på så många olika ställen i intervjuerna får mig ändå att bedöma att kännedomen kring denna 
faktor bland lärarna är relativt god.  
 
Olika typer av motivation 
Denna punkt är med i analysverktyget då det är viktigt att som lärare förstå att elever kan 
delta i samma aktivitet av flera olika anledningar. Vilken anledningen är bidrar till att 
bestämma hur stort engagemanget blir, vilket i sin tur ger graden av inlärning som sker vid 
detta tillfälle.  

Det finns gott om bevis från motivationsforskningen för att det finns mer än en 
typ av motivation (Schunk, Pintrich och Meece, 2010). Den indelning som fått mest 
genomslag är indelningen i inre och yttre motivation (Ibid.). Den inre motivationen antas 
komma från ett mål att bemästra en uppgift medan den yttre motivationen antas komma från 
ett mål att uppfylla andras mål och förväntningar, t.ex. föräldrar eller lärare (Giota, 2002). 
Den inre motivationen har som sagts tidigare visat sig ha en större inlärningspotential jämfört 
med den yttre motivationen (Schunk, Pintrich och Meece, 2010). För en mer utförlig 
beskrivning av dessa termer se stycket om SDT i kapitlet tidigare forskning.  

Vid analysen av djupintervjuerna granskades dessa även speciellt för att hitta 
utläggningar som visade på en kännedom hos lärarna kring olika typer av motivation och även 
efter en eventuell skillnad i inlärningspotential mellan olika typer av motivation. Vid analysen 
återfanns citat från två olika lärare som kan indirekt eller direkt visar på kännedom om olika 
typer av motivation.  
 

Ja, har du ingen motivation att lära dig det så kommer du inte att lära dig det. Och  

sen kan ju motivation vara påtvingat tryck, att man måste göra vissa saker bara för  

att. Men sen kan det också vara motivation att man ser det här målet längre fram,  

varför man skall göra saker. 

     Lärare D 

 
Lärare D visar i sin utläggning att motivation dels kan komma som ett påtvingat tryck, i min 
tolkning då en yttre motivation av typen external regulation. Men den kan även komma från 
att man ser det här målet längre fram, dvs. något som jag tolkar som att han menar kommer 
från en egen insikt om vikten av kunskapen i ett senare skede. Denna senare typ av motivation 
kommer då från en insikt eller placerar målet i ett sammanhang betydelsefullt för eleven 
vilket skulle kunna tolkas i klassificeringen inom Self-determination Theory (se Deci och 
Ryan, 2000) som en annan typ av yttre motivation. En elev med denna insikt skulle bedömas 
ha en mer kognitiv och medveten motivation men den skulle ändå klassificeras som en yttre 
motivation, av typen identified regulation eller integrated regulation. Den skulle bedömas så 
då kunskapen ändå skulle ses som ett medel för att nå målet, t.ex. att komma in på ett 
gymnasieprogram.  
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Lärare B visar i två olika uttalanden att han har en direkt kännedom om förekomsten av flera 
olika typer av motivation. Han är även den enda som under sin intervju använder sig av 
termen inre motivation för att beskriva drivkraften hos elever. 
 

…ett antal av dem har inte motivationen att själv intressera sig för matematik i vissa  

fall inte heller för idrott som är helt obegripligt att förstå för mig men många har ju en 

jättedrivkraft i att bara vilja veta mer om matte för de tycker att det är så skoj och lika 

 i idrotten så håller de på och idrottar mycket så det är ju bästa timmen i världen. Det  

är de andra, de som inte har det här inre drivkraften, som inte har den inre motivationen,  

dom har jag ju ett jätteansvar först att försöka få dem att förstå att och varför det är  
viktigt och att man kan ha nytta av det i framtiden. 

     Lärare B  

och 
 

Ja, egentligen inte, men jag tror att en del kan lära sig av slentrian, de har ett sätt men  

de kanske inte är så motiverade. Man gör sitt bästa för föräldrarna eller gör sitt bästa  

för att det är jag (läraren). Men alltså…du behöver ha en rejäl motivation, så är det.   

Det är svårt att skatta i procent hur mycket men har du inte någon inre motivation som  

behöver du någon sorts annan drivkraft. 

     Lärare B 

 
I det första citatet beskriver Lärare B skillnaden mellan de elever som vill veta mer om ett 
ämne och de som inte har den viljan. Här framgår det tydligt att han förstår vilken kraft det 
finns i den inre motivationen. I det andra citatet antyder han att de som gör saker för andra 
(som jag tolkar det, de som är yttre motiverade) inte är lika motiverade, dvs. att denna 
drivkraft inte är lika starkt som den inre motivationen. Dessa två citat kombinerat visar att 
denna lärare både har en kännedom kring olika typer av motivation (inre och yttre motivation) 
samt att han troligtvis har en kännedom om dess inbördes relation. 

Lärarna som ingått i undersökningen kan alltså delas in i två grupper, de som 
gör åtskillnad mellan olika sorters motivation och de som ser motivation som ett begrepp. De 
lärare som ser motivation som flera olika saker kan urskilja mellan olika typer av motivation 
och i denna grupp finns även kännedom kring olika drivkraft där man skiljer mellan och 
använder begreppen inre och yttre motivation. Kännedom kring olika typer av motivation 
måste därför sägas finnas bland skolans lärare men denna kunskap är inte allmänt spridd.  
 
Relationer utanför skolan 
Att relationer i skolan är viktiga för elevers motivation beskrevs i punkten kring vikten av ett 
gynnsamt gruppklimat. Elevers studiemotivation påverkas dock även av relationer de har 
utanför skolan. Goda relationer i hem och dess omgivning ger ett barn en trygg uppväxtmiljö 
(Martin och Dowson, 2009). Denna miljö med stabila relationer bidrar till att skapa en känsla 
av gemenskap enligt SDT. Ett annat sätt som relationer i hemmet spelar roll för barnets 
motivation handlar om socialisationsprocessen. Hem med studievana föräldrar förbereder i 
större grad barnen inför skolans kultur jämfört med hem där studievana saknas (Schunk, 
Pintrich och Meece, 2010). Detta kan ske genom akademisk föreberedelse eller genom att 
diskussioner kring vikten av skola förs på ett eller annat sätt. Genom att omgivningen har 
denna inställning till skola påverkas barnet och får även de samma inställning (Martin och 
Dowson, 2009). I mer studieovana hem kanske inte denna förberedelse är lika omfattande, 
skolan värderas lägre och föräldrarna kanske inte i lika stor utsträckning kan hjälpa sina barn i 
skolarbetet (Schunk, Pintrich och Meece, 2010). På dessa olika sätt påverkas barn av sin 
hemmiljö vilket bidrar till de skillnader i inställning till skolan som finns bland elever.  

Av de fem kriterierna i denna analys av motivationsarbetet är detta den som 
lärarna kan påverka minst. Dessa faktorer är ändå något som lärare bör känna till. Kännedom 
kring hemmets betydelse kan göra det möjligt för lärare att aktivt motverka den trend som 
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finns och därigenom öka chanserna att lyckas i skolan även för barn från mer studieovana 
hem . Lärarna i denna undersökning visar i sina intervjuer på en gemensam syn på hemmets 
roll som en viktig faktor när det gäller barnens studiemotivation. I alla intervjuer framkommer 
det att en av lärarnas tuffaste uppgifter är att motivera en del elever från mer studieovana hem. 
Betydelsen av relationer utanför skolan måste därmed sägas vara det kriteriet av de fem som 
här beskrivs som lärarna har störst kännedom kring, vilken alltså kan sägas vara god. 
 
Sammantaget kan man säga att lärarna har en god kännedom kring de kriterier som härrör 
relationer, både i och utanför skolan. Likaledes förstår de vikten av ett studieinriktat 
arbetsklimat. Vad gäller kännedom kring olika typer av motivation samt inriktningen på sin 
undervisning och vad den bör syfta till är kännedomen av blandad kvalitet bland de 
intervjuade lärarna. Ett kriterium, förväntningar, har lärarna generellt låg kännedom kring. 
Totalt sett har alltså lärarna som grupp ett antal områden där ökade kunskaper kring 
motivation skulle kunna bidra till en ökad effektivitet i motivationsarbetet. En av 
frågeställningarna i detta examensarbete var att försöka beskriva i vilken utsträckning som 
metoder vid motivationsarbete på skolan kan sägas ske med stöd av forskning. Min 
bedömning är att en del av motivationsarbetet som sker kan sägas vara vetenskapligt förankrat 
men att betydande delar av arbetet inte är det.  
 
 

Diskussion 
Lärarna i undersökningen anser att elevernas motivation påverkas av deras relationer i och 
utanför skolan. Denna punkt har redan lyfts och diskuterats. Meningsfullhet och 
studieupplägg menar lärarna också är två saker som påverkar elevernas studiemotivation. 
Dessa har inte på samma sätt tagits upp i föregående kapitel. Hur är det då med dessa två 
faktorer? Går det att hitta stöd för dessa i forskningen? Att en elev känner att skolan betyder 
något för dem själva knyter på ett sätt också an till relationer. Som tidigare beskrivits så 
påverkas alla människor, vuxna och barn, av den sociala omgivningen (Martin och Dowson, 
2009). Är skolan viktig för omgivningen är chansen därmed större att skolan även blir viktig 
för ett barn. I SDT kan man även finna mycket stöd för att meningsfullhet är viktig. I alla de 
typer av motivation som leder till ett ökat engagemang lägger personen själv en stor vikt vid 
själva aktiviteten (Deci m.fl, 1991). Den är alltså enligt min tolkning meningsfull för denne 
som person. Alltså kan man med fog säga att denna aspekt även har stöd i forskningen om än 
bara som en del av helheten. Den tredje faktorn, studieupplägg, är även det på många sätt en 
starkt bidragande orsak till elevers motivation i forskningen (Schunk, Pintrich och Meece, 
2010). Dock är lärarna i undersökningen rätt så vaga med på vilka sätt de menar att 
studieupplägget påverkar motivationen vilket gör det omöjligt att få någon större klarhet kring 
huruvida deras uppfattning mer än generellt kan anses överensstämma med forskningens syn. 
 
De intervjuade lärarna beskrev att de studerade elevers närvaro, aktiva deltagande och 
uthållighet för att se om en elev är motiverad. Aktivt deltagande och uthållighet är också två 
av de indikatorer på motivation som diskuteras av Schunk, Pintrich och Meece (2010) som 
något som används för att mäta motivationsnivå. Utöver dessa används även val av uppgifter 
som en indikator på motivation. Den mentala eller fysiska närvaron samt några av de faktorer 
som lärarna angav som mått på avsaknad av motivation, dvs. fokus på kamrater eller på sin 
mobil är ju även det ett val att delta eller inte. Lärarna i undersökningen kan därmed sägas ha 
godtagbara mätinstrument för att identifiera huruvida en elev är motiverad eller inte som även 
överensstämmer med den nutida forskningens sätt att mäta motivationsnivå.  
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Ett av resultaten i nuvarande studie är att motivationsarbetet främst upplevs vara ett arbete 
riktat mot enskilda individer som saknar motivation. I detta arbete finns det en risk att peka ut 
elevers personliga egenskaper som orsak till brist på motivation och engagemang. Som lärare 
kan detta förefalla lockande då man på detta sätt kan skylla ifrån sig ansvaret. Lärarna i 
Hardré och Sullivans (2008) studie som inte såg att de kunde påverka elevernas motivation 
kände inte att de behövde arbeta med dessa frågor. Risken i en sådan miljö är att elever från 
mer studieovana hem, och som därmed har en större skillnad i kultur mellan hem och skolan 
jämfört med andra, kontinuerligt blir felaktigt behandlade. Ingestad (2006) pekar just på detta 
som en orsak till att vissa elevgrupper misslyckas i den svenska skolan av idag. För att 
kompensera detta måste skolans lärare veta att de i sitt agerande och i sin undervisning 
faktiskt kan påverka motivationen hos eleverna. De måste också förstå att det kan vara brister 
i arbetsmetoder och inte brister hos eleverna som leder till oönskade resultat (Giota, 2002) 
exempelvis i form av låg motivation. Lärarna i denna undersökning vet att de kan påverka 
motivationen och ser även det som ett av sina uppdrag att skapa motivation hos eleverna. 
Detta ger den undersökta skolan ett bra utgångsläge för att arbeta effektivt med motivation 
genom att ständigt försöka förbättra sina arbetsmetoder.  

För att kunna arbeta effektivt med elevernas motivation krävs dock mer än 
denna medvetenhet kring påverkan av motivationen. Ett aktivt samarbete mellan lärare och en 
kännedom kring forskningsresultat måste också integreras i arbetssättet. Flera lärare uttryckte 
under intervjuerna att det inte finns någon gemensamt arbetssätt kring motivation. De 
uttryckte också frustration över den tidsbrist och därmed även brist på samarbete lärare 
emellan. Denna miljö är inte en gynnsam miljö för utveckling av motivationsarbetet totalt på 
skolan. Risken i denna miljö är att alla lärare ”gör som de alltid har gjort” och därmed inte 
lyckas utveckla verksamheten i den grad som skulle kunna vara möjligt. Med ett samarbete 
och en teoretisk förankring blir det möjligt för lärarna att tillsammans värdera effektiviteten i 
sina nuvarande strategier och tillsammans vidareutveckla de strategier som även har stöd i 
forskningen. Motivationsarbete bör möjligtvis även fortsättningsvis ha individuella elever 
som mål. Dock kan läraren som använder motivationsstrategierna få ett betydligt större stöd 
av sina kollegor samt av en teoretisk anknytning i sina strategier.  
 
Vissa strategier för att öka motivation verkar förutsätta att det inte finns någon förmåga hos 
eleven att göra en uppgift. Förmågan är därmed den enda faktor som lärare funderar kring kan 
vara orsaken till att en elev har en låg motivation. Att ha låg motivation är inte alltid 
detsamma som att inte ha förmågan. Martin (2008) beskriver att beteenden som indikerar låg 
motivation är att inte göra sitt bästa alternativt att inte delta alls i aktiviteter som ett sätt 
undvika att misslyckas. Att värdera en uppgift är något som Martin (2008) beskriver som 
karaktäristiskt för en hög motivation. Att eleven inte värderar uppgiften som eftersträvansvärd 
eller att eleven inte gör en uppgift för att skydda sig mot att misslyckas, dvs. har hamnat i ett 
självdestruktivt beteende måste alltså också tas med som en möjlighet till att en uppgift inte 
genomförs. Finns inte dessa parametrar med i beräkningarna riskerar strategierna att få fel 
effekt. Om lärare i ett läge då en elev inte gör en uppgift svarar med att bryta ned uppgifter 
eller berömma på ett sätt som till och med kan vara förnärmande för eleven, dvs. läraren har 
lägre förväntningar på denna elev, är risken att eleven svarar på denna behandling genom att 
bli än mindre motiverad. Ett ökat utanförskap kan över tid bli resultatet. Nej, skall dessa 
strategier användas måste läraren först förvissa sig om att det verkligen handlar om att 
förmåga saknas och att uppgiften är eftersträvansvärd av eleven. I detta läge kan effekten bli 
den önskvärda med en ökad motivation som följd av att eleven får lyckas och därmed känna 
sig mer kompetent.  
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Lärarna nämner i intervjuerna att strategier de använder för de redan motiverade är att 
kontinuerligt ge feedback och att ge utmaningar. En lärare nämner till och med att dessa 
strategier främst är för ”de elever som har lätt för sig”. Detta citat indikerar att lärarna kan ha 
en stabil syn på förmåga och motivation likt lärarnas åsikter i Cherubini, Zambelli och 
Boscolo (2002) där intelligens krävdes för hög motivation eller som lärarnas åsikter i Turner, 
Christensen och Mayer (2009) där brist på inlärning främst orsakas av brister hos eleven och 
inte på brister i undervisningen. Användning av feedback och utmaningar på ett 
differentierande sätt kan leda till att lärare förstärker skillnader i motivation och därmed 
skillnader i inlärning, orsakat av lärarnas olika behandling av elever. Genom sitt agerande så 
visar läraren i dessa lägen på de olika förväntningar som läraren har mot olika elever. Turner, 
Christensen och Mayer (2009) beskriver hur tidigare forskning har visat på att vissa lärare 
konsekvent agerar fördelaktigt för högpresterande elever och inte ger lågpresterande elever 
samma chanser. Lärare kan alltså genom sitt agerande förstärka motivationsskillnader mellan 
elever i en grupp, på ett medvetet eller omedvetet sätt. Genom systematiskt användande av 
differentierande strategier kan dessa skillnader i förväntningar skapa en reell skillnad i 
resultat, dvs. de ursprungliga förväntningarna blir en självuppfyllande profetia. Denna 
förväntanseffekt kallas pygmalioneffekten (Jenner, 2004). Lärarna i undersökningen nämnde 
inte förväntningar som något som påverkar elevernas motivation. För att säkerställa att 
skillnader i förväntningar inte bidrar till minskad motivation hos lågpresterande elever bör 
lärarna medvetandegöras om förväntningars effekt på motivation och vad de kan leda till i 
form av förändrad självförmåga, dvs. ett förändrat beteende orsakat av att eleven värderar sina 
chanser att lyckas och sin förmåga lägre (Jenner, 2004). Vidare bör det understrykas att 
skillnader i förväntningar naturligtvis måste få finnas i en elevgrupp. Dock måste dessa hela 
tiden vara kopplade till skillnader i prestation (Schunk, Pintrich och Meece, 2010) och inget 
annat.  
 
Erfarenhet nämns som den främsta källan till kunskap kring motivation. Ingen lärare pekar på 
kunskap kring motivation som något de fått under utbildning. Inga eller få diskussioner förs 
heller på skolan kring motivation. Problematisering kring detta lämnar läraren ensam att 
forma sitt motivationsarbete baserat mest på egna erfarenheter. Detta kan leda till väldigt 
olika syn på motivation bland lärarna på samma skola, som i sin tur kan leda till en stor 
mängd arbetsstilar där lärare t.o.m. ovetandes kan motarbeta varandra.  
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Slutsatser och fortsatt forskning 
Lärarna i undersökningen anser att elevernas motivation påverkas av relationer i och utanför 
skolan. Vidare påverkas den även av i vilken utsträckning elever ser skolarbete eller studier 
som meningsfullt och av hur studierna utformas. Dessa faktorer nämns även inom 
motivationsforskningen som faktorer som påverkar motivation. 
Lärarnas sätt att se på motivationen som något individuellt leder dem ett motivationsarbete 
som främst sker enskilt mellan lärare och elev. Arbetet kring motivation sker inte samordnat 
på skolan eller i arbetslagen och följer heller ingen evidensbaserad modell. Istället har varje 
lärare sina egna motivationsstrategier som de utformat under sin yrkesverksamma tid. Då 
motivationsarbete sker i grupp är det huvudsakligen i form av förtydligande av mål eller att 
kunskap sätts i ett sammanhang. Det huvudsakliga arbetet sker dock individuellt mellan lärare 
och elev och strävar efter att på ett eller annat sätt antingen öka eller bibehålla elevens 
studiemotivation. Lärarna tenderar att använda olika typer av strategier när de arbetar med en 
omotiverad elev jämfört med när de arbetar med en elev som är motiverad men som riskerar 
att tappa sin motivation.   

Lärarna i undersökningen har på flera sätt bra förutsättningar att utveckla sitt 
motivationsarbete. De vet att de som lärare och i sitt ledarskap kan påverka elevernas 
motivation. Vidare anser de att motivation är viktig eller till och med nödvändig för all 
inlärning. På en del områden finns det dock hinder för denna utveckling. En sådan är bristen 
på samordning av motivationsarbetet på skolan. En annan är bristen på koppling mellan 
arbetsmetoder och forskning. I analysen av motivationsarbetet framkom att lärarna på flera 
punkter behöver förankra sitt arbetssätt i forskningen på ett sätt som inte gjorts än. Slutsatsen 
av allt detta blir att lärarna som läget är idag inte har alla de förutsättningar som behövs för att 
vidareutveckla sitt motivationsarbete och därmed kunna höja kvaliteten på detsamma.  

Detta är en studie på en skola i Sverige. Hur det ser ut på andra skolor kan man 
bara gissa då det i dagsläget inte finns några studier kring motivationsarbete på svenska 
skolor. Det finns över huvudtaget väldigt lite aktuell svensk forskning kring lärares sätt att se 
på motivation och motivationsarbete. Allt krut som läggs ned verkar i dagsläget läggas på 
elever och deras syn på motivation. Även denna aspekt är av yttersta intresse men i min 
mening bör den kompletteras med mer forskning även kring lärares syn på motivation och hur 
det påverkar deras sätt att arbeta med motivation.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide – motivation 
 
Bakgrund och personlig information  

o I hur många år har du arbetat som lärare? 
o Vilka ämnen undervisar du i? 
o Har du undervisat i några andra ämnen? 
o Vilket lärosäte utbildade du dig vid? 
o Berätta för mig om din yrkesaktiva karriär.  Kort en kort resumé över din lärarkarriär 

 
Motivationsbegreppet och läraren 

o Vad är/betyder motivation för dig? 
o Hur ser du på lärarens roll när det gäller att motivera hans/hennes elever? 
o Vilken betydelse har läraren för att skapa en miljö som leder till ökad motivation? 
o Vilka faktorer påverkar elevernas motivation i skolans undervisning? 

- i positiv riktning? 
- i negativ riktning? 

o Är motivation nödvändig för inlärning? 
- om ja, på vilket sätt? 
- om nej, hur tänker du kring det? 

o Hur viktig anser du att motivationen är för dina elevers studieresultat? 
o Hur viktiga anser att studieresultaten är för dina elevers motivation? 
o Tror du att det finns något samband mellan betyg och motivation? 

- Om ja, hur ser sambandet mellan betyg och motivation ut? 
 

o Hur har du skaffat dig kunskap kring motivationsarbete? 
o Känner du att du har tillräcklig kunskap kring begreppet motivation för att klara ditt 

arbete? 
o Har din syn på motivation förändrats under din lärarkarriär? I så fall hur? Vad har 

orsakat förändringen? 
 
Motivation - strategier 

o Hur vet du som lärare att en elev är motiverad? Beskriv ett par exempel på hur detta 
märks. 

o Hur märks det att en elev inte är motiverad? Beskriv. 
o Vilka strategier använder du för att motivera dina elever?  

- i grupp? 
- individuellt? 

o Vilka strategier är de mest effektiva?  
o Varför tror du att dessa strategier fungerar? 
o Hur märker du att dessa är de mest effektiva? 
o Vilka problem känner du att det finns med att motivera dina elever? 
o Vilka strategier har du testat men har inte fungerat tycker du? 
o Hur har du märkt att de inte har fungerat? På vilket sätt har detta märkts på eleverna? 

 
o Är det enklare att motivera elever i något av dina ämnen? Om ja, varför? Hur förklarar 

du den skillnaden? 
 
Omgivning (hem och kompisar) 

o Hur ser du på hemmets roll när det gäller barnens studiemotivation? 
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o Vilken roll spelar kompisars inställning till studier när det gäller en elevs motivation? 
 
Skolan (kollegor, A-lag, rektor) 

o Hur ser du på arbetslagets roll när det gäller elevmotivation? 
o Hur ofta diskuterar ni i kollegiet eller arbetslaget elevers motivation eller brist på 

motivation? 
o Vad kretsar dessa diskussioner mest kring? 
o Hur ofta skulle du vilja diskutera elevmotivation? 

 
o Anser du att ni i a-laget/i kollegiet/på skolan har en samsyn när det gäller vilka 

faktorer som leder till en ökad motivation? 
- om ja, hur ser den ut? 
- om nej, är det önskvärt att ha en samsyn kring detta? 

o Hur ser du på rektors roll när det gäller elevmotivation? 
 


