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SAMMANFATTNING 
____________________________________________________________ 

Evelina Jonsson & Lisa Karlsson  

Motivation - om att lyckas väcka lusten att lära hos elever i årskurs 5  
Ett examensarbete om att lyckas motivera elever och skapa en lust att lära.  

Motivation - to succeed the lust for learning  

       
     Antal sidor: 37 
______________________________________________________________________________ 

Det är vanligt förekommande att elever påstår att det är tråkigt att gå i skolan. Utan lust och vilja 
att lära får läraren en stor utmaning i att lyckas få eleverna att tillägna sig kunskaper på ett 
varaktigt sätt. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur man som lärare kan påverka 
elevernas motivation till att lära samt att undersöka vad motivationsbrist hos elever leder till.  

Med hjälp av fyra lärarintervjuer och åtta elevintervjuer, vilka samtliga var verksamma i årskurs 
fem, så har vi fått en bild av vad motivation och lust att lära innebär, hur man som lärare kan 
arbeta för att stimulera elevernas lust att lära samt vad motivationsbrist kan leda till.  

Såväl intervjuade lärare som elever menar att omgivningen påverkar elevernas 
motivationsskapande. Om inte helheten i klassrummet är tilltalande så brister det i lusten att lära.  
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OM ATT HJÄLPA… 
 

Om jag vill föra en människa 
mot ett bestämt mål 

måste jag först finna honom 
där han är 

och börja just där. 
 

Den som inte kan det 
lurar sig själv 
när hon tror 

att hon kan hjälpa andra. 
 

För att hjälpa någon 
måste jag visserligen förstå 

mer än vad han gör, 
men först och främst 

förstå det han förstår. 
 

Om jag inte kan det, 
så hjälper det inte 

att jag kan och vet mycket mer. 
 

Vill jag ändå visa 
hur mycket jag kan, 

så beror det på att jag är fåfäng och högmodig 
och egentligen vill bli beundrad av den andre 

istället för att hjälpa honom.  
 
 

Sören Kirkegaard 1813-1855 
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1. Inledning 
 
När vi båda läste en kurs i specialpedagogik på Linnéuniversitet så tyckte vi att just 

motivationsarbetet var mycket intressant. Vi uppskattade så väl föreläsningar som litteratur 

inom ämnet. För att få eleven att lyckas med sitt skolarbete så krävs det att hon är motiverad. 

Dock är det inte alltid enkelt att som lärare skapa motivation i klassrummet.  I läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) kan man läsa följande; ”Skolan 

ska sträva efter att vara en levande social gemenskap och ger trygghet och vilja och lust att 

lära. […] Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter”( s.10 ). Detta citat 

påvisar vikten av att man som lärare skall arbeta motivationshöjande för eleven. Under vår 

lärarutbildning så har det talats om olika teorier, metoder och liknande som oftast syftar till 

vad man bör lära ut men inte hur. Även fast dessa teorier och metoder är viktiga så anser vi att 

motivationsarbetet egentligen skulle kunna ha en större roll i vår utbildning. Den har 

åsidosatts i utrymme för annat. Vi har därför valt att belysa vikten av motivation i detta 

examensarbete.  

I dagens skola så ökar ständigt de krav som ställs på läraren. Förr fanns en större respekt hos 

eleven att lyssnade på vad läraren sa. Läraren behövde inte, på samma sätt som idag, fundera 

över hur man skapade lust att lära hos sina elever eftersom läraren uppfattades som en 

auktoritet.  I skolan idag krävs det att man som lärare har något intressant att tala om för att 

man skall få eleven att lyssna och engagera sig. Av denna anledning så tycker vi att 

motivationsbegreppet är högst aktuellt och intressant att undersöka närmre. Under vår egen 

skolgång har vi, precis som de flesta andra, upplevt vikten av att vara motiverade. Genom 

hela livet så genomför man saker betydligt bättre i de situationer då man känner motivation. 

Motivation påverkas av en mängd olika faktorer och är givetvis högst individuell.  

1.2 Avgränsning 
 
Vi valde att intervjua elever och lärare från årskurs 5 eftersom våra erfarenheter säger oss att 

det är en ålder då många elever börja tappa intresset för skolan. På lågstadiet är skolan 

fortfarande ny och spännande men vi upplever det som tämligen vanligt att eleverna på 

mellanstadiet börjar ifrågasätta meningen med att få en utbildning. En annan orsak till att vi 

valde just årskurs 5 är eftersom vi båda är intresserade av att arbeta bland de äldre 
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årskurserna. Vi tyckte att det var intressant att inför vår kommande yrkesroll få veta mer om 

hur elever i denna åldersgrupp förhöll sig till motivation.  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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur man som lärare i årskurs 5 kan påverka 
elevernas motivation till att lära samt att undersöka vad motivationsbrist hos elever leder till.  

   Frågeställningar; 

1. Vad innebär motivation och lust att lära? 

2. Hur kan man som lärare stimulera elevernas lust att lära? 

3. Hur påverkas elever av motivationsbrist?  
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3. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 
I följande kapitel kommer vi att ta upp forskning inom ämnet motivation och lust att lära. Vi 

kommer att besvara våra frågeställningar med hjälp av rapporter, avhandlingar och lämplig 

litteratur.  Vi kommer att beskriva vad begreppen motivation och lust att lära innebär, hur man 

som lärare kan påverka elevens motivation samt vilka konsekvenser avsaknad av motivation 

kan leda till. Vi kommer även att behandla begreppet självbild och undersöka vilken påverkan 

det kan ha på elevens lust att lära.  

3.1 Vad innebär motivation och lust att lära 
 
Enligt Egidius (2005) är en av pedagogikens viktigaste förutsättningar lärarens förmåga att 

kunna inspirera eleven. Författaren menar att det är viktigt att man vet meningen med det man 

lär sig eftersom man annars inte förstår syftet med själva lärandet och då brister det i lusten att 

lära. Vidare menar han att det finns två villkor för att ett lärande skall ske. Det ena är att 

eleven skall känna att hon har användning av det hon lär sig och det andra är att eleven 

upplever den nya kunskapen som berikande. Enligt författaren så räcker det vanligtvis att ett 

av dessa kriterier är uppfyllda för att lust att lära skall skapas hos eleven. Egidius (2005) 

beskriver begreppet motivation på följande sätt; ”Motivation är ett psykologiskt begrepp som 

täcker sådant som behov, drifter, instinktiva reaktioner, ambition, intresse och avsikter. Eller 

ordagrant: sådant som sätter oss i rörelse” (s. 20). Även Jenner (2004, 1987) tar upp begreppet 

motivation och påpekar att det latinska ordet för motivation är movere vilket betyder att röra 

sig. Han menar alltså att det handlar om att sätta igång ett visst beteende hos en människa. 

Jenner (2004) påstår att man aldrig kan ställa frågan om man är motiverad eller inte eftersom 

motivationen inte är isolerad utan hela tiden relateras till ett visst mål. Detta innebär att en och 

samma person kan vara motiverad till vissa saker men inte till andra. Jenner skriver att 

motivation handlar om ett samspel mellan de inre drivkrafter som man har och de mål som 

finns med handlandet. Även Bergsten (1979) påvisar att alla människor känner motivation till 

olika saker som till exempel påverkas av hur elevernas levnadsmiljö ser ut. Beroende på hur 

eleven har det hemma, till exempel föräldrars krav, så blir motivationsgraden olika hos alla 

elever. Bergsten (1979) menar att det finns tre faktorer som avgör om en elev skall känna 

meningsfullhet eller inte. Dessa aspekter är: 
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- Eleven måste förstå innebörden av det hon studerar 

- Eleven måste vara intresserad av det hon skall studera 

- Eleven måste känna att hon kommer att få användning av det hon lär sig 

Bergsten (1979) hävdar att eleven måste kunna knyta an den nya kunskap hon skaffar sig till 

sådant som hon redan vet. Om man inte har något att associera kunskapen till så får man inte 

heller någon förståelse. Vidare menar hon att för att lyckas måste man få sina elever 

intresserade samt utgå från varje individ. Därifrån skall man som lärare ge eleven uppslag till 

nya infallsvinklar för att i sin tur utveckla nyfikenheten hos henne samt lust att vilja veta mer. 

Bergsten (1979) skriver vidare att läraren måste vidga sina ramar i undervisningen för att 

eleven skall bli så inspirerande som möjligt. Detta måste ske efter elevens förutsättningar. 

Enligt Bergsten går det inte att lyckas om inte eleven själv upplever nyfikenhet och 

engagemang att vilja lära sig mer. 

Det kan finnas flera olika saker som eleven känner sig motiverade till. Det kan till exempel 

handla om en berättelse från en nära släkting eller att man har läst om något som man vill lära 

sig mer om. Läraren uppmanar eleven till att motiveras och lära sig menar Ladberg (2000). 

Dock är detta väldigt personligt och läraren kan enbart försöka inspirera eleven till att känna 

motivation. Ladberg (2000:44) skriver att i slutänden är det ”barnets egen motivation som 

avgör vad det lär sig, inte lärarens övertygelse om vad som är viktigt”.  

Ladberg (2000) hävdar att vissa elever har en stark inre drivkraft till att lära medan andra inte 

har det. De elever som inte driver sig själva behöver mer stöd än de andra på grund av den 

låga motivationen. Jenner påstår att drivkraften kan kopplas till elevens självförtroende.  

Inre drivkraft, grundad i behov, önskningar eller förväntningar utlöser beteenden eller 

handlingar riktade mot vissa mål, som kan vara yttre eller inre. Vare sig målen uppnås eller 

inte, så blir resultatet en modifiering eller förstärkning av den inre drivkraften.  

(Jenner 2004:42)  

Ladberg (2000) skriver vidare att det finns flera olika aspekter som motiverar och att dessa är 

högst personliga. Författaren påstår att dessa aspekter skulle kunna vara till exempel; intresse, 

vinstsyfte eller omtanke om personen som lär ut. Illeris (2007) lyfter fram vikten av att 

elevens vilja att lära integreras i all undervisning eftersom den är så pass avgörande för hur 

mycket eleven lär sig eller inte. Vidare skriver han också attityder kan vara motiverande eller 

inte så fullt motiverande beroende på olika aspekter. Dessa aspekter kan exempelvis vara 

lärarens inlärningsmetod, ett ämne eller möbleringen i klassrummet.  
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Bengts (2011) menar att det är viktigare med inre motivation än yttre. Med inre motivation så 

avser författaren lusten att lära. Denna lust skall vara mer drivande än yttre motivation som 

till exempel belöningar. För att skapa denna lust att lära så skriver Bengts (2011) att man 

måste väcka en nyfikenhet hos eleven. Egidius (2005) förtydligar skillnaden på inre och yttre 

motivation. Han menar att yttre motivation drivs av aspekter som betyg eller strävan efter att 

få en examen. Det kan för vissa elever ligga till grund för framtida studier eller yrkesliv. Inre 

motivation däremot handlar om att eleven har en vilja att utvecklas såväl kunskaps- som 

personlighetsmässigt. Jenner (2004) hävdar att inre mål ofta är bortglömda i skolans värld och 

att man istället lägger vikt på yttre motivationsfaktorer som höga betyg eftersom det är dessa 

kunskaper som premieras. Dock avser Jenner (1987) att oavsett om man drivs av yttre eller 

inre belöningsfaktorer så finns det hela tiden en målsträvan hos den motiverade eleven. 

Författaren skriver att det kan vara svårt att veta om en elev drivs av inre eller yttre faktorer 

då det ofta är en kombination av dessa som ger eleven lust att lära.  

Sanderoth (2002) avser att äkta motivation leder till nyfikenhet, öppenhet, uppmärksamhet, 

tålmodighet, uthållighet och förnöjsamhet. Författaren förtydligar skillnaden på lust att lära 

och motivation. Han skriver att motivation alltid har ett mål medan lust att lära är en process 

som drivs av viljan att lära. Lusten att veta mer ses som en process där man lär för sin egen 

skull medan motivationen är något som varar under en viss tid. När en elev har lust att lära är 

hon inte beroende av belöningar utan själva aktiviteten ses som en belöning i sig.   

Bengts (2011) hävdar att alla föds med en vilja att lära sig saker och ting. Känslan av att vilja 

veta saker är helt naturlig och kommer inifrån. Man lär sig bäst i de situationer där man kan 

sätta kunskapen i ett sammanhang. När man får förståelse för saker och ting så kan man se 

mönster och samband. Detta leder till aha-upplevelser som motiverar oss och får oss att vilja 

veta mer. Bengts (2011) talar om informellt lärande och menar att detta bör utnyttjas mer i 

skolan idag. Informellt lärande är ett lärande utan läromedel och struktur, man lär istället av 

varandra eller söker information på egen hand. När barn lär sig saker utanför skolan så är det 

vanligen genom ett informellt lärande. Barnet är intresserat av en viss sak och drivs att på 

egen hand söka mer kunskap om detta. Motsatsen till informell kunskap är så kallad repetitiv 

kunskap, alltså när man läser in saker för att kunna svara på frågor. Dock menar Bengts 

(2011) att även repetitiv kunskap är viktig men det är inte det som driver eleven till att vilja 

veta mer.  
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Jenner (2004) diskuterar kring begreppet motivation. Ju större drivkraften och vanan är desto 

mer anstränger man sig. Med vana avser författaren att elevens tidigare erfarenheter spelar 

roll och om eleven brukar lyckas så är chansen större att göra det även denna gång. Vanan 

leder till en förväntan om ett visst resultat. Jenner (1987) skriver att eleven måste tro att hon 

klarar av att uppnå målet för att ens bry sig om att försöka. Om målet känns allt för svårt att 

nå upp till så påverkas motivationen då uppgiften verkar för svår att ta sig an. Hwang och 

Nilsson (2003)  talar om det kognitiva perspektivet på inlärning vilket stämmer väl överrens 

med Jenners tankegångar. Författarna menar att inom det kognitiva perspektivet så anser man 

att vår uppfattning om omvärlden samt hur individens tankeprocesser utvecklas påverkar vårt 

beteende. Illeris (2007) behandlar det kognitiva perspektivet vilket styrs av känslor från bland 

annat omgivningen. Våra handlingar styrs av mönster som påverkas av till exempel 

omgivningens påverkan. Dessa mönster kan varieras då vi reagerar på olika sätt utefter vad 

andra, och vi själva, tycker och tänker.   

Enligt Hwang och Nilsson (2011) så är elevens kompetens avgörande för dess självkänsla. 

Författarna menar att självkänslan delvis påverkas av vilka färdigheter eleven har men även 

styrs av den uppmuntran och det stöd som omgivningen ger. De menar att det optimala för att, 

hos eleven, lyckas skapa en så god självbild som möjligt handlar om att hitta en lämplig 

balans i att arbeta utifrån konkurrens och samarbete. Konkurrens påverkar vissa sidor av 

elevens utveckling och samarbete utvecklar andra så är det en god idé att utnyttja dessa skilda 

förhållningssätt i undervisningen. Dock påvisar Hwang och Nilsson (2011) att när elevens 

självbild utvecklas så blir de mer självkritiska vilket kan försämra elevens tilltro till den egna 

förmågan. Att vara medveten om sina brister och förmågor kan påverka motivationen då man 

kan drabbas av vad författarna kallar för inlärd hjälplöshet. Inlärd hjälplöshet innebär att man 

misslyckas med saker man tar sig an och tillslut anser att det inte är någon mening att försöka. 

Auno och Brandelius-Johansson (2002) förklarar begreppen självbild och självförtroende.  

Självbild är den bild man har av sig själv: jag är en sådan som är tyst, blyg, pratig, glad, 

påhittig, organisatorisk, initiativrik osv. Självförtroende handlar om vad man tror sig klara 

av och kanske också genomför. Jag kan spela fotboll, jag kan läsa en bok, jag törs räcka 

upp handen och svara på en fråga, jag prövar gärna nya saker. Självförtroende handlar inte 

bara om att eleverna hörs och syns. En del elever kan ha talanger utanför skolan som stärker 

deras självbild och som vi kan lyfta fram. Det kan vara en idrott, musik, vara barnvakt, 

sköta djur, hjälpa till hemma osv. (2009:9)  
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Auno och Brandelius-Johansson (2009) avser alltså att det är viktigt att se till att alla elever 

vågar försöka och att misslyckanden inte får stort fokus. Eleven måste tro på sig själva för att 

lyckas och man måste som lärare hjälpa henne att lita på sin egen förmåga genom att få dem 

att fokusera på sådana saker som hon är duktig på.  

3.2 Hur kan man som lärare stimulera elevernas lust att lära? 
 
Vygotskij (i Kullberg, 2004:30) skriver att ”[…] lusten är den motor som startar lärande 

processen och sedan håller dessa vid liv. Finns inte lusten, beskriver han, engagerar sig inte de 

lärande i den utsträckning som de gör vid glädje och lustkänsla. När sedan engagemanget 

finns fungerar detta som egen motivation”.  Kullberg (2004) skriver att eleven till en början är 

beroende av att läraren guidar dem genom lärandeprocessen men att detta successivt förändras 

så att eleven själv lär sig hur hon kan tillägna sig kunskap. Författaren menar att ”lärare ska 

arbeta för att eleverna ska lysa, inte för att själva lysa”(2004:31). En duktig lärare behöver 

inte visa att hon själv besitter teoretiska kunskaper utan genom att eleven kan och lär sig så 

har man bevis på lärarens kompetens. Kullberg (2004) poängterar att man som lärare måste se 

till att undervisningen är lustfylld på samma gång som den är utvecklande.   

Stigsdotter-Ekberg (2010) påvisar vikten av att ha ett gott klimat i skolan. Hon menar att 

skolmiljön har betydelse för elevens välbefinnande och utveckling. Författaren hävdar att om 

läraren visar att hon har positiva och konstruktiva förväntningar på eleven så leder detta till 

bättre skolresultat. Även Ladberg (2000) och Jenner (2004) diskuterar kring förväntningarnas 

betydelse. De båda författarna är överrens om att lärarens höga förväntningar leder till goda 

resultat. Jenner (2004) kallar detta för Pygmalioneffekten. Han skriver att läraren i ett tidigt 

skede bildar sig en uppfattning om eleven. Denna uppfattning påverkar sedan förväntningarna 

av den samma, såväl medvetet som omedvetet. De förväntningarna som läraren har påverkar 

till slut hur eleven presterar samt hur hon beter sig. Jenner (1992) avser att det finns vissa 

aspekter som påverkar de förväntningar som läraren har på eleven. Dessa aspekter kan vara 

allt ifrån elevens beteende i klassrummet, attraktivitet, resultat i form av betyg och tester till 

etnicitet och socialgrupp. Den information som läraren baserar sina föreställningar på kan 

enligt författaren vara tämligen knapphändiga. Därför skriver Jenner (1992) att det är av 

yttersta vikt att inte låta det första intryck som man får av eleven ligga till grund för den 

uppfattning som man skapar. Jenner (2004, 1992) diskuterar hur viktigt det är att läraren intar 

en professionell roll. Han skriver att man som människa ofta betraktar andra utifrån sig själv 

vilket kan leda till att man favoriserar en viss personlighetstyp i klassrummet. Detta innebär 



11 
 

att samma elev kan uppfattas på olika sätt beroende på vilken lärare som undervisar. Om en 

elev har personlighetsdrag som påminner om lärarens så är det mer troligt att man ser denna 

elev som framgångsrik. Jenner (1992) skriver vidare att läraren vanligtvis bildar sina 

uppfattningar om eleven i början av terminen. Lärarens förväntningar på eleven speglar 

tydligt av sig i beteendet mot den samma. Om läraren fasthåller vid det första intryck som hon 

fått av eleven och konsekvent agerar utefter detta så är det mycket troligt att detta påverkar 

såväl elevens motivation, självuppfattning och anspråksnivå som dess samspel med läraren. 

Också Kullberg (2004) menar att man som lärare påverkar elevens självtro. Hon hävdar att 

eleven lär sig först när läraren medvetet påverkar lärandet. Läraren måste vilja att eleven skall 

lyckas samtidigt som hon har en tro på att eleven skall klara det den tar sig an. Kullbergs 

(2004) tankegångar kan kopplas samman med Jenners (2004) resonemang kring 

Pygmalioneffekten.   

Ladberg (2000) diskuterar kring vikten av skapa engagemang. Enligt författaren är en 

framgångsfaktor att skapa intresse hos eleven. Hon skriver att elevens engagemang driver 

denne framåt eftersom nyfikenhet gör att eleven på egen hand vill söka kunskap. Ett bra sätt 

att få eleven engagerad är att knyta an till deras egna intressen. Eftersom detta kan verka svårt 

att göra i en stor grupp så avser Ladberg (2000) att det är fördelaktigt att arbeta tematiskt då 

varje elev själv kan välja vilken inriktning arbetet skall ha. Tematiskt arbete ger eleven 

möjlighet att arbeta i olika gruppkonstellationer samt hjälper henne att se sammanhang då 

tematiskt arbete ofta stimulerar mångsidighet. När man arbetar med ett specifikt temaområde 

så ges eleven möjlighet att få överblick kring det man arbetar med då ämnena inte är 

uppdelade var och för sig. Ladberg (2000) skriver att eleverna enkelt kan knyta an de olika 

lektionspassen till varandra när man arbetar tematiskt. Eleven kan fullfölja sina tankar och 

därmed ökar förståelsen.  

I Lgr11 kan man se att man lägger stor vikt vid att läraren skall skapa en miljö som leder till 

lust att lära.  

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att 

lära ska göra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad 

undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att 

i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. (Skolverket 

2011:13) 

Egidius (2005) påvisar att dagens pedagogik till stor del handlar om att eleven själv skall 

uppleva lärandet som inspirerande och utvecklande. Stor del av undervisningen utgår från att 
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vara bildande. Eleven skall inte bara förstå utan de skall också uppleva att den kunskap som 

de tillägnar sig är givande då de kommer att ha nytta av sitt vetande.  

Enligt Bengts (2011) så har skolan en stor utmaning i att hålla kvar vid den lust att lära som 

eleven har när hon gör saker som hon tycker är roliga. Författaren menar att man till exempel 

bör utnyttja de kunskaper som eleverna själva besitter. Om de får en chans att lära av 

varandra, att tillsammans lösa problem eller använder sig av olika slags simuleringar som till 

exempel rollspel, så är chansen större att eleverna uppskattar den nya kunskap som de får. De 

får se lärdomarna i ett sammanhang och inser vikten av kunskap. Dock menar man att skolans 

stuktur förstör för upplägg av dessa slag. Att ha korta lektioner och elever som ständigt måste 

vänta på sin tur bidrar inte till ökad motivation behandlar såväl Bengts (2011) som Ladberg 

(2000). Bengts (2011) påstår att det inte finns någon relevant forskning som stödjer den 

struktur som finns i skolan. Han skriver att dagens traditionella utformning minskar 

motivationen hos eleven. Ladberg (2000) framhåller att korta lektioner leder till stress hos 

eleven då de tvingas fokusera på flertalet olika ämnen samtidigt. Egidius (2005) hävdar att 

man bör låta eleven utforma undervisningen själv för att skapa lust att lära. Man bör helt 

enkelt låta eleven ta ansvar för sitt eget lärande. Egidius (2005) skriver att när eleven får 

känna sig delaktig i undervisningssituationen så ökar självkänslan, säkerheten och därmed den 

inre motivationen. Steinberg (2004) belyser vikten av metodval i undervisningssituationer. 

Han påpekar att en god lärare är medveten om att det man gör i klassrummet inte bara ger 

teoretisk kunskap utan även kan främja elevens nyfikenhet, ansvarstagande, självdisciplin och 

initiativförmåga. Om man lyckas lära eleven hur hon lär samt att skapa en lust att lära så 

kommer hon i framtiden ha stora möjligheter.      

Steinberg (2004) behandlar att man som lärare måste få eleven att känna ett behov av 

meningsfullhet. I skolan måste man utforma uppgifter som på något sätt känns viktiga, 

meningsfulla eller roliga för eleven för att lyckas skapa motivation. Författaren påvisar att 

detta inte är enkelt och att man inte alltid måste göra det men man bör vara medveten om att 

de elever som upplever mening med vad de gör också blir mer engagerade.     

Egidius (2005) talar varmt om att man som lärare skall låta eleven använda alla sinnen när 

hon skall lära sig något. Kombinationen av görande, tanke, motiv och känsla bildar en 

kraftfull grund för lärandet. När eleven får sätta in kunskapen i olika sammanhang så ökar 

förståelsen och motivationen stärks. Även Ladberg (2000) avser att eleven lär sig mer om hon 

får använda flera olika sinnen. I en klass finns olika elever som har olika inlärningsstilar. 
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Ladberg (2000) påvisar att idealet är om alla lärare kan ta hänsyn till så många av behoven 

som möjligt. Alla elever bör få känslan att deras sätt att lära är tillgodosett eftersom de annars 

kan känna sig missanpassade i skolmiljön. Ladberg (2000) skriver att man bör möblera 

klassrummet på ett sådant sätt att det gynnar elevernas olika inlärningsstilar. Det bör finnas 

möjligheter till såväl grupparbeten som individuellt arbete. På liknande sätt diskuterar 

Steinberg (2004) kring möbleringens påverkan av elevens inlärning. Han skriver att man som 

lärare ständigt bör fundera kring hur man skall skapa en miljö som främjar lärande. Egidius 

(2005) avser att det inte enbart är hur man organiserar undervisningen som påverkar elevernas 

motivation utan även på vilket sätt som läraren agerar. Egidius (2005) behandlar vikten av att 

läraren måste visa att hon själv är intresserad, engagerad och bryr sig om sina elever. Detta för 

att kunna inspirera eleverna att känna på samma sätt. 

Steinberg (2004) framhåller att man som lärare måste vara medveten om vikten av de dagliga 

möten man har med eleven. Den relation man skapar till sina elever påverkar i yttersta grad 

elevernas prestationer. Genom att verkligen bry sig om sina elever så skapar man ett 

förtroende. Författaren hävdar att man i dagens skola inte kan bygga sin auktoritet enbart 

genom att vara lärare utan att man måste skapa, samt behålla, goda relationer till sina elever. 

För att lyckas med detta krävs det att man har ett genomtänkt förhållningssätt gentemot 

elever. Man måste ständigt vara medveten om hur ens beteende påverkar personerna i sin 

omgivning. Steinberg (2004) hävdar att de flesta lärare är medvetna om att de relationer man 

skapar är viktiga för resultatet men dock vet de flesta inte hur de skall agera för att skapa 

dessa.    

3.3 Hur påverkar motivationsbrist skolarbetet? 
 
Jenner (2004) talar om misslyckandets sannolikhet och menar att det styr motivationen hos 

eleven. Om risken att misslyckas upplevs som stor så minskar motivationen. Författaren 

liknar detta fenomen med en våg, i den ena vågskålen har man uppnåendets värde och 

sannolikhet medan man i den andra har misslyckandets. Den sida som väger tyngst påverkar 

hur eleven agerar. Pramling m.fl. (1995) påvisar att elever som tycker något är roligt och 

motiverande ofta också är duktiga på det. Detta innebär alltså att om en elev inte lyckas med 

det den tar sig an så resulterar det i olust. Stigsdotter-Ekberg (2010) menar att det är mycket 

viktigt för elevens självförtroende att lyckas med sitt skolarbete. Om man som elev ständigt 

misslyckas i skolan så leder det till bristande motivation och det hela blir en ond cirkel som 

tillslut måste brytas. I de allra flesta fall så menar författaren att man fokuserar på det eleven 
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skall förändra istället för att se till pedagogiken och hur den påverkar elevens 

motivationsbrist. Detta ser Stigsdotter-Ekberg (2010) som underligt då det borde vara lättare 

att förändra organisationen istället för individen. Även Ladberg (2000) hävdar att det borde 

vara organisationen som skall förändras när eleven mister sin motivation. Att eleven inte 

anstränger sig i skolan kan enligt författaren bero på att hon känner att hennes behov inte blir 

tillfredsställda. Ladberg (2000:61) skriver att ”en del elevers dåliga uppförande, sabotage eller 

skolk kan ses som en reaktion på att de psykiskt misshandlas i skolan genom ett 

undervisningssätt som är plågsamt för dem, i kombination med att de får höra att det är de 

själva som gör fel.” 

Mättnadsprocessen är enligt Bergsten (1979) vad som sker när en elev slutar att engagera sig i 

något som hon tidigare funnit som lustfyllt. Orsaken till att detta sker är att eleven antingen 

har en vilja att prestera mer eller mindre än vad uppgiften kräver. Oftast handlar det dock om 

att eleven känner sig understimulerad och därmed brister det i motivationen. Uppgiften är 

alltså inte utformad på ett sådant sätt att det utvecklar elevens kunnande. I dessa situationer så 

undviker eleven att engagera sig då hon känner att det inte är någon mening att träna mer 

eftersom hon helt enkelt inte kommer att bli bättre än vad hon redan är. Bergsten (1979) 

påpekar även att de elever som inte har de resurser som krävs att klara av uppgifter kan 

drabbas av likgiltighet inför denna. Att ständigt misslyckas leder till dålig självkänsla för 

vissa medan andra elever reagerar genom att klandra skolsystemet i sig. Dessa elever 

utmärker sig ofta genom skolk, sabotage eller bråk. Bergstens (1979) resonemang om 

mättnadsprocesser kan kopplas till Vygotskij (i Kullberg, 2004) tankar om den närmaste 

utvecklingszonen. Att låta elever utvecklas inom sin närmsta utvecklingszon innebär att man 

skall ge eleven uppgifter som är lagom svåra. En elev bör få uppgifter som är på en sådan nivå 

att de klarar av att lösa den samtidigt som det är en utmaning. Uppgiften skall inte vara för 

enkel men inte heller för svår.     

Egidius (2005) hävdar att i de fall då en elev inte låter sig bli inspirerad så måste man som 

lärare acceptera detta men ändå göra sitt yttersta för att få eleven att uppskatta 

undervisningen. Alla kan hamna i situationer då de inte känner motivation och får helt enkelt 

rannsaka situationen för att komma på var det brister. Motivation är högst personligt och i 

situationer då man tappar den måste man helt enkelt se till sig själv och fundera på möjliga 

motivationsfaktorer. På samma sätt måste man göra med oinspirerade elever men givetvis 

utgå från där de befinner sig. Bergsten (1979:56) skriver att det finns vissa aspekter som 

måste tillgodoses om en elev skall kunna vara motiverad. ”En människa är oförmögen att 
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utveckla fullt engagemang och intresse i en sysselsättning, som inte kan hänföras till 

biologiska och sociala behov, om omgivningen är otrygg eller hotande ur social och biologisk 

synpunkt eller om aktiviteten är meningslös”.  I skolan så kan man inte alltid tillgodo se alla 

elevers behov samtidigt. Ladberg (2000) menar att en elev som helst vill arbeta i grupp men 

vid vissa tillfällen tvingas att arbeta individuellt kan visa sitt missnöje genom att vara 

oengagerad. Detta påverkar givetvis elevens resultat i skolarbetet.   

Svensson (2011) diskuterar kring vikten av att eleven har en god självbild för att lyckas i 

skolan. Självbilden hänger samman med såväl självförtroende som själkänsla och påverkar på 

vilket sätt vi ser på oss själva. Svensson (2011) hävdar att vår självbild påverkar på vilket sätt 

vi klarar av att genomföra saker i livet. Författaren menar att en låg självkänsla ger låga 

prestationer samt minskade förväntningar. Dessa påverkar motivationen negativt vilket leder 

till passivitet. Svensson (2011) påstår att det finns två vägar in i denna onda cirkel. Det första 

är att eleven redan har dålig självbild när hon kommer till skolan och därmed får svårt att lära. 

Det andra alternativet är att elevens misslyckanden leder till lågt självförtroende. Dock menar 

författaren att sambanden mellan låg självbild och låg prestation är vanligare än sambandet 

mellan hög självbild och hög prestation. För eleven med svårigheter är det extra viktigt att ha 

en bra relation till läraren för att prestera på ett bra sätt i skolan. Kullberg (2004) 

exemplifierar detta genom påståendet att om läraren inte visar att hon tror på eller bryr sig om 

eleven så känner inte heller denna någon tillit till sin egen förmåga. Ladberg (2000) menar att 

självförtroende och engagemang hänger samman. En elev med gott självförtroende är lättare 

att engagera eftersom denna elev vet att det hon säger har ett värde. En elev som är osäker på 

sig själv vågar inte uttrycka sig då hon tror att det hon har att säga är oviktigt.  Även Steinberg 

(2004) menar att eleven måste tro på sig själv för att lyckas. Den elev som inte har ett gott 

självförtroende får svårt att ta sig an skolarbetet och kan därmed inte se sina möjligheter till 

utveckling.  

Illeris (2007) diskuterar kring den stora press som såväl lärare som elever har på sig i dagens 

skola. Han menar att eleverna har en dubbel press på sig och sin motivation. De skall dels leva 

upp till de förväntningar som de har på sig själva vilka handlar om vad de bör kunna och om 

de är tillräckligt bra samtidigt som de skall leva upp till pressen som kommer utifrån. Denna 

press består av till exempel krav, förväntningar, striktare regler och större kontroll. Läraren 

har pressen på sig att lyckas undervisa om rätt saker på rätt sätt. Ladberg (2000) påstår att 

man som lärare inte alltid kan tillfredsställa samtliga elevers inlärningsstil men däremot är det 

viktigt att ständigt ha rätt inställning. Givetvis skall man försöka anpassa inlärningsmiljön så 
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långt som det är möjligt men i de fall då det inte går är det viktigt att eleverna känner att deras 

sätt att lära är accepterat.  

3.4 Sammanfattning 
 
Motivation måste, enligt Jenner (2004), alltid relateras till ett mål. En och samma person kan 

vara motiverad till en sak och inte fullt så motiverad till en annan. Motivation kommer från 

det latinska ordet movere som betyder att röra sig. Att skapa motivation hos barn i skolan 

handlar alltså om att få dem att röra sig framåt i sin utveckling och väcka en lust till att lära. 

Såväl Egidius (2005) som Jenner (2004) är överrens om att eleverna måste förstå syftet med 

det de lär sig för att vilja anstränga sig. Eleverna måste också känna att de får en utmaning i 

skolarbetet dock får denna utmaning inte vara så svår att den känns omöjlig att klara av.  

Läraren har en stor roll vad det gäller att skapa lust att lära hos eleverna. Jenner (2004, 1987) 

behandlar pygmalioneffekten som handlar om lärarens förväntningar på eleven och dennes 

resultat. Om man som lärare tror att eleverna skall lyckas så är möjligheten att de klara 

uppgifterna betydligt större än om man inte har tilltro till denne. Steinberg (2004)  och 

Ladberg (2000) behandlar att även klimatet i klassrummet är av avgörande betydelse för 

elevens inlärning. Klassrummets möblering skall ge möjligheter till olika inlärningsstilar. Att 

låta eleverna få använda sig av så många sinnen som möjligt leder vanligtvis till ökad 

motivation. Detta tillåter alla elever, oavsett inlärningsstil, att få arbeta på ett sätt som passar 

dem.    

Svensson (2011) behandlar sambandet mellan låg självbild och låg prestation som är 

vanligare än sambandet mellan hög självbild och hög prestation. En elev som inte tror på sig 

själv löper stor risk att misslyckas i skolan.  Hur stor sannolikheten att misslyckas är styr 

motivationen hos eleven. Om risken att misslyckas upplevs som stor så minskar motivationen. 

Eleven överväger uppnåendets värde och sannolikhet men också misslyckandets. Det som 

upplevs som mest troligt påverkar hur eleven agerar. Lärarens roll i detta är att se till att 

uppnåendets värde och sannolikhet väger betydligt mer än misslyckandets.  

Att elever är omotiverade beror enligt Bergsten (1979) vanligen på att uppgiften är antingen 

för svår eller för enkel, att de inte förstår meningen med kunskapen eller att miljön i 

klassrummet inte främjar deras inlärning. Det är lärarens uppgift att se till att eleverna i 

klassrummet får uppgifter som är anpassade till dem så att de kan utvecklas från där de 

befinner sig.   
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4. Metod  
 
Denscombe (2009) tar upp två olika sorters forskning; kvalitativ och kvantitativ. Författaren 

hävdar att den största skillnaden på dessa två metoder är behandlingen av data. Kvantitativ 

forskning är en typ av statistisk metod medan kvalitativ forskning är när man bearbetar 

textmaterial. Kvantitativ forskning har ofta siffror som analysenhet. När man använder sig av 

kvantitativa metoder så strävar man efter att omvandla resultatet till siffror. Den kvantitativa 

forskningsmetoden bygger på en mer naturvetenskaplig modell på grund av sättet att behandla 

data (Bryman, 2008, Denscombe, 2009). Vi har valt att inte använda oss av kvantitativ metod 

då vi har fokuserat på att finna förklaring och beskrivningar kring ett socialt fenomen. 

Motivation och lust att lära är något som skapas beroende på situation och personlig 

inställning och är därmed inget som kan mätas i tabeller eller diagram.   

Vi valde att genomföra en kvalitativ forskningsmetod, då vi fokuserade på att bearbeta vårt 

textmaterial i ord. De intervjuer som vi genomförde med eleverna på skolan är vad 

Denscombe (2009) kallar för semistrukturerade intervjuer. Dessa karaktäriseras av en stor 

öppenhet. Vi hade en intervjuguide med frågor, dock följde inte dessa frågor slaviskt utan vi 

lät varje enskild intervju bli personlig och valde att fokusera på de ämnen som 

intervjupersonen ville tala om. Personen som blev intervjuad fick svara på frågorna med sina 

egna ord. Patel & Davidson (2003:78) menar att ”syftet med en kvalitativ intervju är att 

upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades 

livsvärld eller uppfattningar om något fenomen”. Vad intervjupersonen svarade drev intervjun 

framåt och trots att vi innan förberett de frågor vi skulle ställa så blev varje intervju unik 

eftersom olika svar ledde till följdfrågor. Svaren gav oss nya infallsvinklar och eftersom vi 

genomförde intervjuer och inte enkäter fanns möjligheten att låta de intervjuade 

vidareutveckla de tankar som de hade.  

Lärarnas intervjuer var något annorlunda än elevernas. De genomfördes i form av så kallade 

ostrukturerade intervjuer (Denscombe, 2009). Eftersom lärarna fick intervjufrågorna ett antal 

dagar innan intervjun genomfördes så var de förberedda redan innan intervjun. Vi lät då 

lärarna fritt berätta vilka tankar de hade kring ämnet och det är just detta som karaktäriserar 

en ostrukturerad intervju. Dock hävdar Denscombe (2009) att det kan vara svårt att skilja på 

ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer men att skillnaden är att en ostrukturerad 

intervju är något friare än den semistrukturerade. Tyngdpunkten i intervjuerna låg på verbala 

analyser vilket enligt Patel & Davidsson (2003) karaktäriserar just kvalitativt inriktad 
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forskning. Bryman (2008) hävdar att kvalitativ forskning är bland annat tolkande och det är 

just en tolkning av data som vi har genomfört efter våra intervjuer. Vi har i huvudsak 

fokuserat på att skapa en förståelse kring varför individer agerar på ett visst sätt. Vidare 

hävdar Bryman (2008) att kvalitativ forskning har en så kallad kunskapsteoretisk ståndpunkt. 

Eftersom vi har läst mycket litteratur inom ämnet innan vi genomförde intervjun så var vi väl 

pålästa. Patel & Davidson (2003) hävdar att det är en fördel att ha förkunskaper och vara 

förberedd innan man genomför den kvalitativa intervjun. Speciellt inom det kvalitativa 

forskningsområdet så är det viktigt att ha en god överblick över den forskning som finns för 

att kunna ställa rätt frågor.  

4.1 Urval 
 
Vi genomförde 12 personliga intervjuer i en femteklass på en skola i en liten tätort. Åtta av 

intervjupersonerna var elever och fyra personer var lärare. Att genomföra intervjuerna på den 

skola som vi valde ut kändes naturligt då vi kände till den men också för att den låg i 

närområdet. Att välja en skola utefter dessa kriterier kallas enligt Bryman (2008) för 

bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval karaktäriseras av att man väljer objekt som finns 

tillgängliga. Dock kan resultatet vara svårt att generalisera då det stickprov vi valt ut inte 

nödvändigtvis är representativt för samtliga skolor i landet. Enligt Denscombe (2009) så är ett 

bekvämlighetsurval rimligt i de fall då man har begränsade resurser vilket vi anser oss ha i 

vårt examensarbete.  

Vilka elever som skulle intervjuas valdes ut av läraren i klassen. Vi formulerade dock ett antal 

önskemål beträffande de elever som skulle intervjuas. Ett önskemål var att vi ville intervjua 

hälften pojkar och hälften flickor, trots att inte genusperspektivet ingår i vårt syfte så ansåg vi 

ändå att det var intressant att se om det fanns någon skillnad. Vårt andra önskemål var att vi 

ville träffa elever som läraren ansåg vara motiverade samt icke så fullt motiverade för att få en 

så stor bredd som möjligt på svaren. Vi valde denna spridning eftersom vi ville få höra olika 

uppfattningar när vi genomförde intervjuerna. Man kan även se att vårt urval genomfördes 

eftersom vi uppfattade att individerna hade svar på de frågor som vi hade. Eleverna gick i den 

årskurs som vi valt att undersöka och hade en så pass stor spriding i sin motivationsgrad att vi 

misstänkte att det skulle leda till intressanta resultat.  

Patel & Davidson (2003) skriver att man alltid skall beakta den tid och de medel som man har 

till förfogande när man genomför en undersökning. Trots att vi endast talade med åtta elever 
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så valde vi barn med olika inställning till skolan. Att välja fyra flickor och fyra pojkar ansåg 

vi vara väsentligt då även genus kan spela roll, vilket dock inte var något av våra syften.  

Eleverna ville troligen visa sin bästa sida inför oss och var något försiktiga med hur de 

utryckte sig.  Detta kallas för intervjuareffekten vilket innebär människor gärna vill visa upp 

en bättre bild av sig själv än vad som stämmer överrens med verkligheten. Det kan också 

innebära att de intervjuade väljer att inte ta upp saker som eventuellt kan väcka ängslan eller 

saker som de helt enkelt inte vill tala om (Bryman, 2008). Dock upplevdes det som ett bra 

klimat under intervjuerna och eleverna verkade våga säga sina åsikter dock med viss 

modifikation. 

4.2 Genomförande 
 
En av lärarintervjuerna samt fyra av elevintervjuerna genomfördes under vårterminen 2011 

medan resterande intervjuer genomfördes under höstterminen 2011. Intervjun förberedde vi 

genom att formulera ett antal frågor (se bilaga 1). Lärarna och eleverna fick olika frågor under 

intervjun eftersom de ser på ämnet ur olika perspektiv. Frågorna baserades på den litteratur 

som vi läst och vi formulerade om dem ett antal gånger innan vi var nöjda med 

förberedelserna eftersom vi ville få ett så bra resultat som möjligt. Intervjuerna genomfördes i 

årskurs 5 eftersom vi ansåg att det är elever i den åldern som ibland kan sakna lust att lära. Ju 

yngre eleverna är ju roligare tycker de oftast att skolan är så därför valde vi en av de högre 

årskurserna.  

Ett antal dagar innan eleverna intervjuades så fick de hem ett missivbrev (se bilaga 2) där elev 

och målsman godkände elevens medverkan i studien. Vi fick tillfälle att förklara vårt syfte 

samt bekräftade elevernas anonymitet i examensarbetet. Elevintervjuerna genomfördes i ett 

avskilt rum. Vi var två vuxna som intervjuade en elev i taget. Det fanns inga störande moment 

i rummet mer än att man kunde höra ljud från en annan klass som var i rummet intill. Vi valde 

att vara ensamma med respektive elev eftersom vi inte ville att deras svar skulle påverkas av 

kamraterna i klassen. Dock kan de ha intagit en roll att låta lite mer motiverade av skolan än 

vad de egentligen var då de var ensamma med två lärarstudenter. Intervjuerna gick bra och vi 

valde att ställa en del följdfrågor som vi inte förberett innan då vi ville få ut så mycket som 

möjligt av intervjuerna. Då följdfrågorna baserades på vad eleverna svarade så gick de inte att 

förbereda innan intervjun.  
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Intervjun med lärarna liksom med eleverna genomfördes på en avskild plats. Ibland gick 

personer förbi men det var inget som störde eller påverkade utfallet. Lärarna ville hjälpa oss 

så mycket som möjligt och svarade utförligt på de frågor som vi ställde. Eftersom våra frågor 

till stor del handlade om lärarnas professionella åsikter så fick de frågorna via mail ett antal 

dagar före intervjun för att få en möjlighet att förbereda sig ordentligt. Såväl lärar- som 

elevintervjuer spelades in på en ljudinspelare. Efter intervjutillfällena kände vi oss nöjda med 

de svar som vi fått eftersom vi upplevde att de gav så väl djup som bredd till vårt resultat. Vi 

anser att valet att genomföra intervjuer istället för enkätundersökning passade vårt 

ämnesområde bäst eftersom vi ville få så utförliga svar som möjligt. Intervjupersonerna förde 

sin talan väl, så vi fick utförliga svar på de frågor som vi ställde.   

4.3 Bearbetning och analys 
 
Efter att ha genomfört intervjuerna så transkriberade vi dem. Vi lyssnade på dem och skrev 

ner vad som sagts ord för ord. De utskrivna intervjuerna granskades och svar på enskilda 

frågor kategoriserades sedan in under den frågeställning som besvarades. Detta för att få en 

bättre överblick som kunde underlätta när vi sedan skulle skriva analys. Eftersom vi valde att 

kategorisera svaren som vi fått till den av våra frågeställningar som det passade till så såg vi 

en tydlig koppling mellan litteraturgenomgång och våra intervjuer. Eftersom vår litteratur är 

strukturerad på samma sätt, där våra frågeställningar är rubriker, så var analysen tämligen 

enkel att genomföra. Vi kunde jämföra vad intervjupersonerna hade svarat med vad 

författarna i litteraturgenomgången skrev.    

4.4 Trovärdighet och äkthet  
 
Då det finns många olika sätt för respondenterna att svara på de frågor som vi ställde så är det 

av yttersta vikt att ha hög trovärdighet. Detta skapar man enligt Bryman (2008) genom att 

man är noggrann med att säkerhetsställa att intervjuerna genomförs på ett korrekt sätt. Då vi 

valde att inte styra intervjuerna i särskilt stor utsträckning utan lät de som blev intervjuade 

svara tämligen fritt på de frågor vi ställde så har vi en hög objektivitet i vår datainsamling. 

Denscombe (2009) påvisar att objektivitet innebär att man som forskare inte snedvrider 

resultatet genom sin inverkan. Vår insamling och analys av data är rättvis och ärlig och vi har 

under hela processen eftersträvat att återge våra källor så korrekt som möjligt. Dock hävdar 

Bryman (2008) att det kan vara komplicerat att ge en absolut bild av kvalitativa intervjuer 

eftersom det ofta finns flera olika beskrivningar av verkligheten. Vi har dock återgett de 
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intervjuade personernas ord så korrekt som möjligt och har under såväl intervjuer och 

bearbetning varit opartiska. För att säkerhetsställa äktheten i vår undersökning så valde vi att 

låta varje enskild lärare läsa igenom vår dokumentering av intervjun. Vi ville få svar på om vi 

uppfattat dem på rätt sätt. Enligt Bryman (2009) så kallas detta för respondentvalidering vilket 

används för att skapa ytterligare äkthet och trovärdighet i resultatet.     

4.5 Etiska kriterier 
 
Under intervjuerna så följde vi de etiska principer som Denscombe (2009) föreskriver. Vi 

respekterade deltagarnas rättigheter och värdigheter, vi såg till att deltagarna inte led någon 

skada av ett medverka i intervjuerna och vi arbetade på ett sätt som respekterade deltagarnas 

integritet. Vi var noga med att poängtera att deras namn eller identitet inte kommer att 

avslöjas samt påpekade att de kunde avbryta intervjun om de kände sig obekväma eller av 

någon anledning inte ville svara på frågorna. Till eleverna nämnde vi detta i missivbrevet 

medan lärarna fick en muntlig garanti. Denscombe (2009) påvisar att det är av yttersta vikt att 

de som väljer att delta i ett forskningsprojekt, i detta fall de elever och lärare som vi 

intervjuade, inte skall påverkas negativt av att delta. Detta garanterade vi genom att vara 

noggranna med att inte avslöja någons identitet. Vi tvingade inte heller någon att svara på 

frågor som de inte ville ge svar på. Vi var också noga med att återge de svar vi fick på ett 

korrekt sätt. Denscombe (2009) menar att man måste vara ärlig och de analyser som man gör 

av de svar som man fått skall vara opartiska. Kvale & Brinkmann (2009) menar att man skall 

informera deltagarna i intervjun om undersökningens syfte samt att de deltar frivilligt i 

intervjun. Detta gjorde vi innan varje intervju startade. Författarna kallar detta för informerat 

samtycke.  

4.6 Metodkritik 
 
Då vi valde att ha tämligen öppna frågor i våra intervjuer så finns enligt Bryman (2008) risken 

att vi som intervjuare feltolkar eller förvrider vad respondenterna svarar. Det kan alltså vara 

svårt att bearbeta den data som man samlar in, i alla fall i jämförelse med till exempel enkäter 

där respondenterna ringar in de svar som passar bäst. Bryman (2008) menar att man måste 

kunna koda informationen man får i öppna frågor för att lyckas analysera svaren på ett gott 

sätt. Dock så valde vi att spela in intervjuerna vilket gör att vi kan lyssna på svaren flera 

gånger för att lyckas göra en så korrekt tolkning som möjligt.  
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När intervjuerna genomfördes så upplevde vi stundtals att, speciellt eleverna, gav svar som 

förskönade verkligheten. Detta kallas enligt Jenner (1987) intervjuareffekten och innebär att 

respondenten ger de svar som hon tror att den som intervjuar vill höra. Intervjuareffekten kan 

också innebära att vi som genomför intervjun har föreställningar om hur personerna kommer 

att svara och där med lyssnar selektivt på vad som sägs. Lärarna fick frågorna på mail ett antal 

dagar innan vi genomförde intervjuerna. Vi valde att genomföra ostrukturerade intervjuer med 

lärarna då tyckte att det var intressant att se vad de valde att fokusera på inom ämnet 

motivation. Vi ville få en bild av vad varje enskild lärare tyckte var viktigast och det ansåg vi 

att vi skulle få på bästa sätt om vi inte styrde intervjun allt för mycket. Syftet med att ge 

lärarna intervjufrågorna före intervjuernas genomförande var även att vi ville att de skulle få 

möjlighet att tänka igenom sina svar och ge en genomtänkt bild av problematiken. Dock kan 

detta ha inneburit att vissa av de intervjuade lärarna förskönade sina svar eftersom de ville bli 

sedda ur en positiv synvinkel. Vi upplevde dock att lärarna var ärliga och att de gav oss en 

rättvis bild av sina åsikter och handlingar i klassrummet.  

Eftersom vi valde att låta läraren välja ut elever utefter vissa kriterier och eftersom vi tolkade 

det material som vi samlat in så kan det givetvis ha påverkat vårt resultat. Vi är dock 

medvetna om eventuella felkällor och har arbetat aktivt för att detta skall ske i så liten 

utsträckning som möjligt. Urvalet av elever kändes relevant så väl innan som efter 

intervjuerna. Då vi hade informerat läraren om vilka kriterier vi hade för de vi ville intervjua 

så kände vi redan innan intervjun att svaren förhoppningsvis skulle bli varierade. Efter att 

intervjuerna var genomförda så hade vi inte ändrat åsikt. Eleverna gav en bra bild av sina egna 

åsikter och vi kände att materialet var användbart och täckte in syftet med vårt examensarbete.  
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5. Resultat och analys 
 
Under intervjuerna fick vi åsikter och tankar av såväl lärare som elever. Vi kommer nedan att 

koppla dessa till delar av vår teoretiska utgångspunkt. I våra intervjuer valde vi att intervjua 

hälften pojkar och hälften flickor. Vi har dock valt att inte lägga någon tyngdpunkt vid detta i 

vårt resultat då syftet inte är att göra en jämförande studie.     

5.1 Vad innebär motivation och lust att lära? 
 
Att det är av yttersta vikt att som lärare skapa en lust att lära hos eleverna var samtliga 

intervjuade lärare eniga om. En av dem påstår att det är såväl grunden för att inlärningen i en 

grupp skall fungera som utgångsläget för all kunskap. Dock är det viktigt att läraren först 

bygger upp ett förtroende hos eleverna eftersom det utan en god kontakt med dem inte spelar 

någon roll hur kunnig man är inom ett specifikt ämne.  Lärare 3 anser att det är viktigt att lust 

att lära finns kvar hos eleverna även efter skolan, det skall vara en livslång process. Eftersom 

alla elever är olika så är det en stor utmaning inom yrket att lyckas väcka elevernas lust. Alla 

har olika lust och vissa elever vill verkligen lära medan andra tycker att det är tråkigt eller har 

fel inställning till ämnet vilket både Jenner (2004) och Bergsten (1979) diskuterar. De skriver 

att motivation inte är något som ständigt finns hos eleven utan att det framkommer då och då i 

undervisningen. Ett exempel på detta är en elev som på idrottslektionerna var mycket 

motiverad men inte alls kände någon större motivation under matematiklektionerna. De tre 

aspekter som Bergsten (1979) tar upp om förståelse, intresse och användning av ämnet är 

centrala för ett meningsfullt lärande. En av lärarna tog upp att det eleverna lär sig i skolan är 

början på ett livslångt lärande vilket också Bergsten avser med de tre aspekter som tagits upp 

ovan. En av lärarna hävdade att det alltid finns något sätt eller någon plats som varje elev lär 

sig bäst på. Lärare 3 jämförde elevernas motivation med motorn i en bil. 

Varje elev har en motor och när de börjar grymta lite så brukar jag säga att det är samma 

sak som att en bil behöver bensin för att drivas framåt och likadant är det för eleverna. 

Bilen har en motor och det har ju eleven med. Det är inte läraren som ska göra jobbet åt 

eleven utan eleven måste göra jobbet själv. Man måste vilja lära sig och vi kan självklart 

bidra till viss del men eleven måste också hjälpa till i samspel med undervisningen. De 

måste ju vara mottagliga.   

- Lärare 3 
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Ladberg (2000) tar upp den inre drivkraften hos elever och menar att det finns både starka och 

mindre starka drivkrafter hos eleverna. Detta passar bra ihop med lärare 4 resonemang kring 

bilens motor och hur den kan jämföras med drivkraften hos eleverna. Även om läraren skall 

vara ett stöd i undervisningen så är det ändå eleven som slutligen har den avgörande rollen till 

om hon lär sig något eller inte.  Lärare 4 talade även han om vikten av ett livslångt lärande 

och menade att lärandet inte handlar om proppa eleverna fulla med kunskap utan mer om att 

få dem att vilja lära sig. Detta är något som också Illeris (2007) poängterar och menar att 

viljan hos eleverna ska integreras med undervisningen eftersom den avgör hur mycket man lär 

sig under skoldagen.  Att se eleverna söka kunskap på egen hand och verkligen vilja lära sig 

är en stor belöning inom yrket, då känner man verkligen att man lyckats menar lärare 4. Det 

gäller att väcka nyfikenheten hos eleverna för att lusten att lära skall blomma ut (Bengts 

2011).  

Lärare 1 menar att motivation innebär att man skapar ett intresse hos eleverna att vilja lära sig 

saker. Hon menar även att helheten i skolan måste vara tilltalande. Vidare hävdar hon att det 

viktigaste är att det sociala samspelet i klassen fungerar. Om samspelet inte är gott så spelar 

det ingen roll om man som lärare försöker skapa motivation eller inte. När det är mycket 

konflikter i klassen så är det svårare att skapa motivation hos eleverna. Detta tror hon delvis 

beror på att om kamraterna tycker en viss sak så är det svårt att som lärare påverka den 

enskilda individen att tycka annorlunda. Om klimatet i klassen inte är bra så läggs mycket 

energi på att lösa konflikter vilket leder till att det är svårt att skapa intresse för skolarbetet. 

En av eleverna berättar att han tycker att det är jobbigt att vara i skolan om det är stökigt. 

Det är tråkigt att vara i skolan när det är tjabbigt och stökigt i klassen. Det händer att jag 

blir trött och då orkar jag inte lyssna eller göra någonting utan ligger hellre på bänken och 

försöker piggna till. Jag lär mig minst när lektionerna är tråkiga eller om jag är trött. – 

Pojke 2  

En av lärarna ansåg att motivation innebär att eleverna vet varför de skall kunna en viss sak 

och vilken nytta de kommer att ha av kunskapen. Hon menar att det ofta finns lust att lära hos 

eleverna när de utgår ifrån sig själva. De kan väldigt mycket och när man låter dem berätta 

om det så engagerar de sig. Bengts (2011) hävdar att det är helt naturligt att vilja lära sig saker 

och att detta kommer inifrån. Författaren menar också att man lär sig bäst i situationer där 

man kan sätta kunskapen i ett sammanhang. Detta är något som läraren också sa och menade 

att det är enklare för eleverna att förstå om man får se ett mönster. Det i sin tur leder till, vad 

Bengts (2011) kallar, en aha-upplevelse hos eleverna och på så vis kan det motivera dem till 
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kommande uppgifter. Motivation är när man är intresserad. Dock är inte alla elever 

intresserade av samma saker där av är det viktigt att läraren känner sina elever väl så att hon 

vet hur hon skall fånga dem. I skolan menar Bengts (2011) att man skall använda sig mer av 

ett informellt lärande eftersom eleverna lär sig saker utan att reflektera över det. Ett informellt 

lärande handlar om att man inte använder sig av några läromedel utan att man tar hjälp av 

varandra i klassen för att lära sig. Om eleverna får arbeta med det som de är intresserade av 

kan de få kunskap av varandra. Ofta är det roligare att ta del av vad en klasskompis säger än 

vad läraren berättar om framme vid tavlan. Bengts (2011) menar att om en elev är intresserad 

av något så drivs denne av eget initiativ att leta efter mer kunskap och på så vis ökar 

motivationen.  

Flera av de intervjuade eleverna ansåg att de var motiverade när de hade roligt i skolan. De 

flesta tyckte att samtliga praktiska ämnen var roliga men de gillade även när det var lugnt i 

klassrummet och när lektionsinnehållet var varierat. Flicka 4 menar att man alltid lär sig mer 

saker om man är intresserad och i de fall då det är tråkigt i skolan så vill man inte heller lära 

sig något. Detta är något som Ladberg (2000) poängterar, författaren menar att när läraren 

skapar ett intresse hos eleven så ökar man möjligheterna till skolframgång. Samtliga elever sa 

att de gick i skolan för att lära sig saker. De flesta av eleverna svarade att de gick i skolan för 

att lättare kunna få arbete. De sa att de gick i skolan för att kunna få ett jobb när de blivit 

äldre.  Två av eleverna, en pojke och en flicka, nämnde att de behövde sina skolkunskaper för 

att klara sig bra i framtiden.  

Jag är säker på att jag kommer använda det mesta av det jag lär mig i skolan. Till exempel 

så tror jag att jag kommer använda mig av matte när jag är i affären. Engelska är bra att 

kunna när man är ute och reser för annars fattar ingen vad man säger. Och ja, det är nog 

ännu fler saker som man har nytta av. – Flicka 4  

En av pojkarna sa att de saker som man lär sig i skolan kommer man att ha nytta av för resten 

av livet. Två av flickorna, som enligt deras klasslärare är väldigt motiverade till skolarbetet i 

allmänhet, var båda övertygade om att de kommer ha stor användning av de saker de lär sig i 

skolan. Flertalet av intervjuade elever hade stark tilltro till sin egen förmåga. Ingen av dem 

tvekade på att de skulle kunna läsa vidare på universitet eller högskola när den tiden var inne. 

Att känna motivation i skolan eftersom man strävar efter att studera vidare senare i livet är 

vad Egidius (2005) kallar för en yttre motivationsfaktor. Eleverna drevs till stor del av detta 

och ansåg skolan som ett viktigt medel för att kunna utvecklas i framtiden.  
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Pojke 4 tycker om skolan eftersom man får träffa sina kompisar där och eftersom man lär sig 

saker som man behöver hela livet. En av de andra eleverna anser att man alltid måste göra sitt 

bästa i skolan trots att det inte alltid är roligt. Anledningen till att man alltid bör anstränga sig 

är eftersom man behöver kunskaperna för att kunna få ett bra jobb i framtiden. Flicka 4 håller 

med om detta men tillägger att det givetvis är roligare att vara i skolan när innehållet är 

varierat. Precis som en av lärarna påstår, att helheten måste vara tilltalande för att eleverna 

skall vara motiverade, så berättar flicka 3 att skolgården är ren och fin vilket påverkar hennes 

trivsel i skolan. 

5.2 Hur kan man som lärare stimulera elevernas lust att lära? 
 
En av lärarna har ibland problem med att arbeta motivationsskapande i sin klass eftersom 

mycket tid får läggas på att miljön skall hållas lugn. Hon uttryckte att mycket kraft går åt till 

att ”hålla det flytande och då blir det att undervisningen hamnar åt sidan”. Stigsdotter-Ekberg 

(2010) påvisar vikten av klimatet i klassrummet och menar att det är väldigt viktigt för 

elevernas utveckling och välbefinnande. En av lärarna berättade om hur mycket tid hon fick 

lägga ner för att skapa ett gott klimat i klassrummet. Hon upplevde att detta tog väldigt stor 

del av undervisningen men valde att prioritera detta då hon anser att det påverkar elevernas 

lärande i stor utsträckning. När hon arbetar för att skapa extra lust att lära i klassen så försöker 

hon hela tiden att hitta nya infallsvinklar. Kullberg (2004) menar att lärare måste göra 

lektionerna lustfyllda för sina elever samtidigt som eleverna skall utveckla sina kunskaper. 

Läraren vill variera lektionerna så att undervisningen inte blir ensidig. Ett problem med detta 

kan dock vara att det finns elever i klassen som har svårt med för stor variation. De vill veta 

vad som skall hända och blir oroliga om saker och ting förändras allt för mycket. Enligt 

Kullberg (2004) behöver eleverna till en början guidning av läraren för att komma igenom 

lärprocessen vilket stämmer väl överens med lärarens tankar ovan. Författaren avser att denna 

guidning avtar högre upp i åldrarna eftersom eleverna då har lärt sig hur de skall ta till sig 

kunskapen. De elever som gick i denna klass verkade dock vilja ha tämligen stor variation i 

undervisningen och de tyckte att det blev tråkigt när man alltid gjorde samma sak. Ett av 

lärarens stora dilemman är att det är svårt att fånga alla elever samtidigt. Ett visst 

lektionsupplägg kan vara högst motiverande för hälften av klassen samtidigt som några inte 

alls lockas. En undervisningsmetod som man kan använda sig av i klassrummet är tematiskt 

arbete. Ladberg (2000) anser detta vara en bra metod för att eleverna själva skall kunna vinkla 

sina arbetsuppgifter utefter sina intressen mer än ordinär undervisning. Författaren menar att 
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man kan stimulera mångsidighet på detta sätt. Att arbeta tematiskt kan öka elevens förståelse 

eftersom ämnena inte är uppdelade, de vävs istället in i varandra på ett mer naturligt sätt. På 

så vis blir undervisningen mer verklighetsnära. När man introducerar ett nytt arbetsområde så 

menar lärare 1 att man har väldigt kort tid på sig att fånga elevernas intresse. Hon påstod att 

det handlar om sekunder och därför är det viktigt att som lärare tänka igenom hur man 

presenterar ämnet man skall arbeta med. Man måste snabbt kunna tänka om i de fall då man 

märker att klassen inte verkar intresserad av det man talar om. Som lärare bör man vara 

oerhört skicklig på att lägga fram det tänka arbetsområdet på ett roligt och intressant sätt för 

att locka eleverna till att engagera sig.  Lärare 1 hävdade även att datorer alltid är något som 

höjer motivationen i klassen och att arbeta med dessa skapar vanligen intresse hos de allra 

flesta elever. 

Lärare 2 poängterade vikten av att variera lektionsinnehållet. Han framhåller att man bör 

arbeta i olika lärmiljöer eftersom alla elever lär sig på olika sätt och man måste möta alla. Han 

arbetar mycket med praktisk matematik och laborativt material där eleverna till exempel får 

handla och baka för att de lättare skall koppla matematiken med sin vardag.  

Jag tycker att det är viktigt att jobba i olika lärmiljöer. Alla lär sig på olika vis och då gäller 

det att använda många för att skapa variation i undervisningen och inte bara 

katederundervisning. Praktisk matte och sådana saker. Det är svårt att få med elever om de 

tycker att det är svårt. Man kanske inte har det logiska tänkande som i till exempel matte 

och då gäller det extra mycket att använda sig av praktiskt och laborativt material.  

Vardagsmatte som till exempel att handla och baka så eleverna får en koppling mellan 

matten och deras vardag. - Lärare 4   

Att få knyta an kunskap med egna intressen är något som Ladberg (2000) ser som positivt. 

Vidare menar författaren att detta gör att eleverna kan känna igen sig och lättare förstå vad de 

lär sig. De blir alltså engagerade om de kan använda sig av egna intressen och saker de känner 

igen i undervisningen. Två av lärarna nämner att det är betydligt svårare att motivera de 

elever som har svårt för sig i skolan. Lärare 3 menar att man måste arbeta med deras 

nyfikenhet och få eleven att tycka att det är roligt. Dessa elever behöver att läraren ser till att 

lektionerna blir roliga och intressanta. En stark elev kan få en ”tråkig” bok och det fungerar 

bra ändå medan de svaga eleverna kräver en rolig inledning för att ha lust att skapa vidare 

eftersom det annars är stor risk att de låser sig i arbetet. Läraren tror att om man inte 

uppmärksammar dessa elever så hade flera av dem säkerligen ramlat bort eftersom de inte 

hade lyssnat. Bengts (2010) anser att om det finns elever som saknar lust att lära är det viktigt 



28 
 

att hålla fast vid de saker som eleverna själva tycker är roliga. Man bör som lärare ta till vara 

på de kunskaper som eleverna redan har. Om man utgår från det så kan man genom att ta del 

av varandras styrkor få ut ny kunskap och dela med sig av till sina klasskamrater. Det är 

viktigt att man peppar eleverna och visar att man tror på dem, inte bara på lektionstiden utan 

under hela dagen. Just att som lärare motivera sina elever kan man koppla samman med 

Pygmalioneffekten. Lärarens förväntningar på sina elever har stor betydelse för hur de 

kommer att lyckas eller ej i skolan (Stigsdotter-Ekberg 2010, Ladberg 2000, Jenner 2004). 

Lärarens positiva förväntningar leder till goda resultat. Vad man som lärare har för 

uppfattning om en elev kommer sedan spela roll i framtiden både medvetet men också 

omedvetet. Lärarens förväntningar grundar sig på flera aspekter menar Jenner (2004). Det kan 

bland annat vara beteende, resultat, social grupp och attraktivitet. En av de intervjuade lärarna 

berättade att han tyckte det var väldigt viktigt att lära känna sina elever från början för att 

skapa en relation. Dock menar Jenner (2004) hur viktigt det är att inte låta det första intrycket 

vara något som speglar sig i undervisningen hela skoltiden. 

Det som fungerar bäst är inte alltid det som är roligast. Lärare 1 använder ibland de roliga 

sakerna som en motivering för att få eleverna att göra de sakerna som de måste. Hon menar 

att när man känner klassen väl kan det vara bra att ”ha triumfkort att slänga in ibland”. På de 

fåtal elever som de roliga sakerna inte fungerar på blir de negativa konsekvenserna för stora 

vilket oftast skapar oroligheter i klassen. Det märktes att eleverna uppskattade när läraren 

försökte göra skolan rolig. Det är utan tvekan de roliga lektionerna som skapar motivation. 

Flicka 1 sa att ”det är roligare att lära sig om det är roligt, och om man förstår”. Även 

förståelsen är alltså viktig, en av pojkarna hävdade att lektionerna är roliga när läraren visar så 

att man förstår vad som menas. Flicka 3 påvisade att hon inte ville att det skulle vara för 

mycket att göra i skolan och inte heller så jobbigt. När hon tänkt efter ytterligare en stund 

kom hon dock fram till att det måste vara lite svårt i skolan för annars lär man sig inget. Att 

eleverna måste kunna känna meningsfullhet är en självklarhet för att lyckas att skapa 

motivation i klassrummet. Man måste förstå varför man gör uppgifter i skolan för att kunna 

motiveras till att kämpa vidare men också förstå vad de saker de ska lära sig är för nytta till 

senare i livet (Steinberg, 2004). Dock påpekar författaren hur svårt detta är, men att man ändå 

måste försöka att skapa motivation för att inte tappa vissa elever. Flicka 4 sa att hon tror att 

lärarna arbetar för att få lektionerna roliga. Hon exemplifierar detta genom att säga att om alla 

inte lyssnar så försöker ju läraren att göra något åt det, de struntar inte bara i det.  
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Dom försöker ju inte göra det så tråkigt som det bara går. Det är roligt om man har 

engelska, att de gör något spel så man kan träna sig samtidigt. Man går ju ändå i skolan 

ganska lång tid i sitt liv och då kan man ju inte bara ha tråkigt utan man måste ha lite roligt 

också. Annars hade nog vissa struntat i att gå i skolan. – Flicka 4 

En av eleverna berättade om ett så kallat stjärnsystem som de hade i klassen. De dagar 

eleverna arbetat bra fick de en stjärna och när tillräckligt många stjärnor var på plats fick de 

göra något kul. Meningen med detta system är att eleverna skall bli motiverade till att prestera 

bra på lektionerna då de vet att de får något i gengäld senare.  Vissa av eleverna trodde att 

betyg skulle påverka deras prestationer positivt.  Det var högst individuellt vad de tyckte var 

roligt i skolan. De elever vi talade med gillade allt från slöjd till tysta lässtunder. En av 

pojkarna nämnde inget ämne när vi frågade om vad han tyckte var roligast i skolan. Han 

påstod att det var kul när alla var sams och att han tyckte att det var trist när det var tjabb i 

klassen. För honom var det även viktigt att läraren pratade tydligt för han lärde sig bäst när 

han lyssnade. Eftersom alla elever är olika så har de också olika inlärningsstilar. För en lärare 

är det då viktigt att man har detta i åtanke så att det inte blir så enformiga lektioner utan att 

man varierar för att få med så många elever som möjligt. Ladberg (2000) diskuterar kring att 

arbeta med olika sinnen.  Detta kan vara en god idé att göra eftersom vissa elever lär sig bäst 

av att lyssna eller prata medan andra lär sig bäst av att skriva eller läsa. Författaren framhåller 

också sina tankar kring möbleringen i ett klassrum och menar att den har stor betydelse för 

inlärningen. En av flickorna nämnde att hon uppskattade att träna på läxan tillsammans med 

sin förälder. Hon var stolt över att slå sin mamma i multiplikationstabellen, då de tävlade i att 

rabbla den, vilket drev henne att träna ytterligare. Pojke 4 ansåg att laborationer och 

experiment var något som han lärde sig mycket av. Han uppskattade därför ämnen som kemi 

och matematik där man fick tillfälle att prova olika teorier och göra saker som var lite kluriga. 

Han menar att när läraren gör saker som eleverna uppskattar men ändå lär sig något på så är 

det roligt att gå i skolan. 

Pojke 3 berättar att hur mycket han lär sig påverkas inte så mycket av lektionerna i sig utan 

mer av när på dagen som de hålls. 

Måndagarna tycker jag det är tråkigt för jag gillar inte början. Vi har svenska jättelänge, typ 

en timme, och sen matte en timme. Det blir roligare på eftermiddagen. Jag lär mig minst 

saker precis i början när vi kommer till skolan för då är jag trött och har svårt att hänga 

med. I mitten av dagen lär jag mig mest för på rasten innan spelar jag fotboll och efter det 

är jag piggare. – Pojke 3 
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Han sa även att det inte spelar så stor roll hur läraren undervisar utan att det mer handlar om 

vilken tid på dagen som det är. Han tycker att det är lättare att prata med en kompis för att lära 

sig vilket Ladberg (2000) menar kan vara en viktig del av lärprocessen. Att det finns plats för 

såväl enskilt arbete som grupparbete är viktigt för att eleverna skall få chans att arbeta på de 

sätt de tycker är lättast men också roligast. I grupparbete får man ett utbyte av varandra där 

man kan diskutera och kommentera uppgifterna tillsammans. Pojke 4 är dock av en annan 

åsikt vad gäller lärarens inverkan. Han anser att sättet läraren presenterar saker och ting på 

påverkar om man kommer ihåg det eller inte. Det är roligt i skolan när man gör praktiska 

saker eller arbetar i grupp. Man märke tydligt på flera av eleverna att förståelsen var viktig för 

att skapa motivation. Flicka 3 berättade att hon kände sig dum när hon inte förstod och ville 

inte tränga sig på för att fråga. Hon tyckte att matten och svenskan var de svåraste ämnena. 

Utifrån intervjupersonerna, i detta fall eleverna, syns det tydligt att lärarens roll är viktig för 

dem och för hur de lär sig. Steinberg (2004) diskuterar och poängterar hur viktigt det är att 

skapa en relation med eleverna för att sedan kunna bygga upp ett förtroende. Detta ligger till 

grund för elevernas lärande. Författaren lägger också vikt på lärarens beteende gentemot sina 

elever.  Han anser att även detta är viktigt eftersom lärarens beteende påverkar i stor 

utsträckning också elevernas beteende. De intervjuade eleverna ansåg att lärarens roll och 

förhållningssätt i klassen är viktig. Hur läraren agerar påverkar om eleverna lär sig eller inte. 

Dock höll en av de intervjuade eleverna inte med om detta eftersom han inte tyckte att han 

påverkades av lärarens agerande inför klassen.  

5.3 Hur påverkar motivationsbrist skolarbetet? 
 
Hur eleverna agerar vid motivationsbrist är ytterst individuellt. Vissa blir utåtagerande medan 

andra bara sitter av tiden. En av lärarna menar att det finns en skillnad på dessa två typer. 

Vanligen så vet den elev som sitter av tiden oftast att den egentligen borde arbeta i skolan 

men orkar inte just då medan den utåtagerande eleven vanligen inte har en tanke på sina 

skolprestationer. Dock var lärare 1 tydlig med att oavsett på vilket sätt motivationsbristen 

yttrar sig så leder det i slutänden till sämre resultat. Hon menar att en vanlig orsak till 

motivationsbrist är att uppgifterna är antingen för enkla, för svåra eller att eleven inte får 

tillräckligt med stöd. Bergsten (1979) förklarar den omotiverade elevens beteende genom att 

påstå att det är en slags mättnadsprocess. Eleven vill helt enkelt inte lära sig mer vilket kan 

bero på att uppgiften är antingen för svår eller för enkel. Eleven som tidigare visat 

uppskattning till ett visst ämne kan nu ha tröttnat eftersom hon upplever att hon inte har mer 
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att tillföra. Att arbeta med uppgifter som inte är anpassade till eleven kan göra mer skada än 

vad man tror. Pramling m.fl. (1995) påstår att det kan bli väldiga konsekvenser för en elev 

som inte lyckas med sina uppgifter. Om detta sker vid upprepade tillfällen kan detta sluta med 

att eleven inte känner sig motiverad till att göra uppgifterna eller att lära sig. Detta kan då leda 

till en ond cirkel som måste brytas för att eleven inte ska vara kvar där i (Stigsdotter-Ekberg, 

2010). Istället för att försöka ändra på eleven och dennes brister skall man istället se efter vad 

man kan ändra på i undervisningen vilket också Ladberg (2000) håller med om. Som lärare 

känner man oftast sina elever så pass väl att man förstår vad orsaken är. Just att känna sina 

elever menar lärare 1 vara viktigt. Hon menar att man lär sig vilka strategier varje enskild elev 

har för att lära.  

Man kan se två elever som ritar under en genomgång men känner man dem så vet man 

vilken utav dem som lär sig genom att göra så och vilken av dem som inte lyssnar 

överhuvudtaget. Efter många år i verksamheten så märker man när eleverna inte har 

motivationen. De hamnar i en annan värld. Det kan vara att se andra elever ha rast och själv 

sitter man i klassrummet.  

- Lärare 1  

En av lärarna nämner att elever som är omotiverade ofta tycker att lektionsinnehållet är för 

svårt för dem. Han menar vidare att man efter många år i yrket ofta lär sig att se om en elev är 

närvarande eller inte. Enligt läraren så hamnar omotiverade elever ofta i en egen värld och 

drömmer sig bort från skolarbetet. För att lösa denna problematik så menar läraren att man 

måste finna eleverna där de är och utgå från det. Man bör hitta lämpligt material så eleven får 

möjlighet att arbeta från sin nivå. Att utgå från elevernas närmsta utvecklingszon är en god 

idé för att eleverna skall känna att de kan bidra med något i undervisningen samtidigt som de 

utmanas i sin utveckling. Det gäller att ge eleverna lagom svåra uppgifter som inte kan ses 

som omöjliga att klara. Detta är viktigt eftersom eleverna behöver känna att de lyckas med sitt 

skolarbete för att motivationen och lusten skall finas kvar hos dem. Stigsdotter-Ekberg (2010) 

menar då att detta har stor betydelse för elevernas självförtroende.  

En av lärarna undervisade i matematik och idrott och hade lagt märke till en stor skillnad på 

vissa elever i de olika ämnena. Han ansåg att eleverna påverkades även socialt av sin 

motivationsnivå. En elev som gillar matematik men inte idrott uppträdde bättre på 

matematiklektionerna än på idrottslektionerna menar läraren. Han diskuterar vidare att man 

som lärare måste lyfta eleverna i de ämnen som de har svårt för att de skall kunna bli 

motiverade även där. Lärare 4 menar att elever som är omotiverade tämligen lätt tappar 
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tråden. Vissa blir ofta lite stökiga och börjar prata med andra inne i klassrummet medan andra 

mer flyger in i sin egen värld och slutar att lyssna. Detta kan enligt lärare 4 ha flera olika 

orsaker men han tror dock att det i många fall beror på att undervisningen är för abstrakt. 

Troligen behöver många av dessa elever en mer konkret genomgång och att man som lärare 

visar mer saker eftersom lektionen tidigare inte varit intressant för eleven. Ofta behöver 

eleven få veta varför kunskapen är nyttig för just dem för att de lättare skall kunna ta den till 

sig. Vidare så diskuterar läraren kring att motivationsbrist och dåligt självförtroende ofta 

hänger samman. Om eleven inte tror på sin egen förmåga så brister det vanligtvis i 

motivationen. Det kan även vara så att eleven har dåliga erfarenheter av ämnet. Det kan ha 

varit en lärare som satt spår i elevens självbild och de elever som bär med sig detta påverkas 

givetvis av det menar lärare 4. Han påpekar att det är högst individuellt om en elev är 

ointresserad av skolarbetet på grund av brist i motivation eller om de helt enkelt inte kan. Man 

måste känna eleven för att veta hur det ligger till och det är något som man oftast lär sig efter 

en tid i yrket. 

Enligt en av eleverna som vi intervjuade så är det tråkigt att arbeta på lektionerna om man 

håller på med sådant som man redan kan. Pojke 2 menade att man inte orkar lyssna eller jobba 

med ämnet om man redan vet vad det handlar om. Även pojke 4 sa att repetition var en tråkig 

del av skolarbetet. Han tyckte att det var tråkigt att göra sega saker som man redan kan men 

som tar lång tid att genomföra. En annan faktor som flera av eleverna sa påverkade deras 

motivation var trötthet. ”När jag är trött så ligger jag på bänken och orkar inte. Jag ligger så 

för jag försöker piggna till eftersom jag vet att jag måste jobba i skolan för annars lär man sig 

inget” (Pojke 1). Även en flicka sa att hon ibland hade dåliga dagar och dessa var vanligen 

förknippade med trötthet. Flicka 3 menar att de ämnen som hon tycker är svåra också är de 

som hon tycker är tråkiga. Hon tycker att matematik är svårt och när de arbetar med det så 

känns det ibland hopplöst redan innan lektionen har börjat eftersom hon vet att det kommer att 

bli svårt. Hon försöker dock vara positiv och säger att vissa moment i matten är ju roliga. 

Lärare 1 sa att om eleverna är omotiverade i klassrummet så märks det ofta genom att de blir 

livliga och ofokuserade. Detta smittar lätt av sig och det räcker att ett fåtal elever är 

okoncentrerade för att det skall spridas ytterligare. En elev sa under intervjun att han 

påverkades mycket av klimatet i klassrummet. Han arbetade bäst när han bara fokuserade på 

att jobba och om de andra i klassen jobbade bra. När de andra inte jobbade så ansåg pojken att 

han hade kamrater att prata med men om de jobbade och var fokuserade så kunde han ju inte 

prata med dem på lektionen och fick helt enkelt arbeta själv också. Flicka 3 säger att hon trivs 
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bra i klassen men att vissa elever pratar för högt och börjar skrika och då blir hon stressad. 

Hon poängterar att de går i en stor klass och trots att alla brukar göra sitt bästa så kan det 

ibland bli stökigt och då tycker hon att det är svårt att koncentrera sig. 

Hälften av de intervjuade eleverna sa att de hade mycket fritidsintressen som de prioriterade 

efter skolan. När det var mycket träningar så kunde läxorna bli lidande dock så gjorde de 

alltid sina läxor men med varierande resultat. En av intervjupersonerna, som inte hade så 

mycket aktiviteter på fritiden, uppskattade läxorna då hon tyckte att det var roligt att ha något 

att göra. Hon gjorde dem ofta tillsammans med en kompis och de hjälptes åt om de stötte på 

svårigheter. 
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6. Diskussion 

Att vara motiverad för att lyckas lära sig saker på ett bra sätt är oerhört viktigt. Detta är något 

som vi förstod redan innan vi skrev vårt examensarbete men nu i efterhand så inser vi att det 

är avgörande om eleverna skall lära sig något i skolan. Vikten av motivation poängteras redan 

i styrdokumenten där man tar upp den väsentliga betydelsen av att skapa lust att lära. Det är 

läraren som måste skapa situationer där alla eleven får möjlighet att uppleva 

lektionsinnehållet som givande och intressant så de kan ta till sig kunskapen och behålla den.   

Efter att ha granskat litteratur och genomfört intervjuer så inser vi att begreppet motivation är 

mycket brett. Det finns mycket utrymme för tolkningar och att lyckas motivera elever kräver 

att man ser till varje enskild individ. Under intervjuerna med lärarna insåg vi snabbt hur 

väsentligt de ansåg att det sociala samspelet i klassen var när det handlade om att lyckas 

motivera eleverna. Egidius (2005) tankar kring begreppet där han menar att motivation 

handlar om att sätta människor i rörelse upplever vi som en bra allmän beskrivning. När vi var 

på intervjuskolan och frågade om hur de arbetar i verksamheten så blandades de mänskliga 

faktorerna in i större utsträckning. För eleverna så kommer relationen i första hand och om 

läraren inte lyckas få ett behagligt klimat i klassrummet brister det i lusten att lära.  Tidigare 

så har vi inte haft en tanke på hur viktigt det sociala samspelet är när det kommer till 

motivationsskapande. Vi har hela tiden tänkt att motivation och lust att lära är en individuell 

process som påverkas av de tankar man har om ämnet som skall läras. Efter intervjuer med 

såväl elever som lärare insåg vi vikten av att det sociala i klassen skall fungera för att de i 

skolan skall kunna fokusera på att viljan att lära. Vi kan själva anse att man lättare motiveras i 

samspel med andra då klasskamratens drivkraft smittar av sig. Om det inte finns några 

störande moment i klassrummet och om samtliga kamrater arbetar flitigt så påverkar det de 

som till en början är ointresserade positivt. Man kan se en tydlig skillnad på olika 

klassrumsklimat där man i vissa klasser arbetar mycket fokuserat medan det i andra klasser är 

oerhört svårt att lyckas motivera eleverna. Att arbeta flitigt blir som en oskriven regel i vissa 

klasser och detta leder till motivation. Under intervjun så märktes detta tydligt på en av 

pojkarna. ”När de andra jobbar så jobbar jag också för då har jag ingen att prata med, men om 

de inte jobbar så kan vi ju prata med varandra”.  

Samtliga intervjuade elever hade motivationsfaktorer som påverkade deras skolarbete positivt. 

Målen de strävade efter fanns tämligen långt fram i tiden men de var alla väl medvetna om 

vikten av att lära sig saker. Ladberg (2000) resonerar kring att det finns flera olika aspekter 
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som påverkar hur motiverade eleverna är, i de fall vi uppmärksammade så var vinstintresset 

det största. Alla eleverna tänkte att de kunskaper de tillägnade sig i skolan var nödvändiga för 

att de i framtiden skulle kunna få ett bra arbete. Detta ser vi som ett gott tecken på att eleverna 

förstår vikten av kunskap och att de är väl medvetna om skolans funktion.  

Bengts (2011) påstod att den inre motivationen, alltså drivkraften att vilja lära, påverkar 

eleverna mer än den yttre motivationen. Dock kan vi inte helt och hållet hålla med om detta 

efter att ha intervjuat elever och rannsakat oss själva. Eleverna menade att de trodde att betyg 

kommer att påverka deras arbetsinsats i skolan positivt samt att de arbetade bättre av till 

exempel stjärnsystem där läraren gav belöningar om de arbetade bra. När vi talade med 

eleverna om vikten av att gå i skolan så nämnde ingen av dem att de gick där på grund av 

lusten att lära utan menade att deras ansträngningar i skolan var nödvändiga för att i framtiden 

lyckas i arbetslivet. Vi kan själva känna igen oss i elevernas resonemang. Sedan den dagen då 

vi först fick betyg så har vi båda haft en tävlingsinställning där vi kämpat för så bra betyg som 

möjligt. Dock anser vi att man som lärare måste arbeta för att väcka elevernas inre lust att lära 

och inte bara använda sig av yttre belöningssystem då den inre drivkraften säkerligen är mer 

hållbar och långvarig. På så vis så har Bengts (2011) rätt i sitt resonemang om att den inre 

drivkraften är viktigare eftersom den säkerligen driver eleverna ännu mer. Dock verkar de 

flesta elever se till yttre faktorer troligen eftersom de då lättare ser ett direkt resultat på sina 

ansträngningar. Den inre motivationen är svår att mäta och vi tror att en elev i årskurs 5 har 

svårt att sätta ord på den eftersom den är så pass abstrakt. Troligen så genererar den yttre 

motivationen en viss inre motivation eftersom eleverna är medvetna om att den kunskap de 

tillägnar sig gör dem kompetenta för saker som de vill göra i framtiden.  

Att lyckas med saker och ting ger bekräftelse och det är viktigt att eleverna får positiv 

feedback på sina insatser i skolan. De elever som inte lyckas i skolan eller som får negativ 

respons på sina insatser kommer troligen att söka bekräftelse någon annanstans. Vi anser att 

många idag har lätt att fokusera på de negativa sakerna, till exempel vad de är dåliga på eller 

vad de inte kan. Detta märktes på några av de elever som vi intervjuade. Ett fåtal av dem hade 

valt att tro att de till exempel inte kunde räkna matematik eller böja verb på engelska. Vi anser 

att det är lärarens ansvar att få eleverna att fokusera på de saker som de är bra på och ge dem 

verktyg att lära sig det som de inte kan. Om en elev lär sig att tänka att de ännu inte lärt sig att 

räkna ekvationer istället för att tänka att de inte kan så blir synen på svårigheten en helt annan. 

Man borde aldrig tillåta elever som har svårigheter att fokusera på misslyckanden utan istället 

hjälpa dem att fundera på vad som krävs för att de skall lära sig. Ett dåligt resultat är inte ett 
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misslyckande utan något som eleven ännu inte lärt sig. Oftast så är det inte misslyckandet i sig 

utan tanken på att misslyckas som är det obehagliga. Man måste få eleverna att våga testa det 

som är svårt för annars kommer de aldrig att utvecklas.   

Att framgång föder framgång är något som de flesta har hört men om man aldrig får sin första 

framgång, vad händer då? I lärarrollen måste man leda eleverna till framsteg så att deras 

utveckling går åt rätt håll. Att som lärare uppmärksamma alla små förbättringar som sker hos 

eleven ger självklart en bättre självkänsla som genererar i bättre resultat. Ett sätt att fokusera 

på det som är bra är att till exempel avsluta skoldagen med att låta samtliga elever skriva ner 

vad de lärt sig, vad som varit kul och vad som varit bra under skoldagen så de lämnar skolan i 

en positiv anda.    

En av de intervjuade flickornas självkänsla utmärktes som låg under intervjun. Hon hade 

redan innan matematiklektionens början gett upp hoppet om att hon skulle klara av de 

uppgifter som hon skulle få. Detta väckte tankar hos oss då vi började fundera över vilka 

konsekvenser denna inställning har på elevernas lust att lära. Flickan hade uppenbarligen 

ingen lust att lära sig matematik trots att hon visste att man måste kunna det. Det var tämligen 

intressant att höra flickans resonemang om matten. Hon hade vissa yttre motivationsfaktorer, 

som till exempel att man måste kunna matematik för att klara sig i samhället och att man 

behöver ett betyg i det när man slutar skolan. Dock hade dessa faktorer ingen påverkan på 

hennes förmåga att ta till sig uppgifterna då självkänslan helt enkelt var för låg. Vi tyckte 

givetvis att det var tråkigt att flickan hade en så låg tilltro till sin egen förmåga. Om hon hade 

trott på sig själv och inte hade sett matematiken som en stor svårighet utan istället som en 

utmaning så hade säkerligen hennes resultat blivit bättre. Eftersom flickan visste varför 

matematik är viktigt så har hon yttre motivationsfaktorerna så lärarens roll är just att väcka 

hennes tilltro till sig själv så hon tillslut inser att hon faktiskt klarar av de uppgifter som hon 

tar sig an.   

Motivation handlar om att lyckas få eleverna att vilja lära sig. Lärarens roll i klassrummet är 

avgörande för hur lektionerna utformas. Vi är båda överrens om att lärarens professionalitet är 

avgörande för hur väl man lyckas fånga elevernas intresse. Det handlar om att se till varje 

individ samtidigt som man motiverar klassen som helhet. För att lyckas intressera varje 

enskild elev så måste man veta hur och vad eleven vill lära sig. Det handlar om att sätta 

eleverna i första rummet och hela tiden utgå från dem.  Dock så inser vi givetvis hur oerhört 

komplicerat detta kan vara. I skolan idag så är klasserna ofta väldigt stora och man har som 
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lärare ansvar för fler elever än vad som vore optimalt. Att lyckas fånga varje enskild individ 

just där hon är, är svårt och man måste inse att det inte går att tillgodose alla elever till 100 %. 

Trots att denna svårighet så har vi genom detta arbete insett att varierade lektioner med ett 

innehåll som eleverna förstår meningen med är en bra grund för att lyckas skapa lust att lära 

hos eleverna.   

Det är inte bara relationen till människorna i elevens omgivning som påverkar motivationen 

utan hela miljön i sig. Under intervjuerna så sa flera av lärarna att helheten i skolan måste 

vara tilltalande. De påvisade att eleverna måste få veta varför de skall kunna en viss sak och 

själva uppleva att de kommer att ha nytta av kunskapen. Egidius (2005) resonemang om att 

eleverna måste förstå meningen med vad de lär sig för att skapa lust att lära stämmer väl 

överrens med våra slutsatser. Ett bra sätt att lyckas med detta är att låta eleverna utgå från sig 

själva. De har så mycket egen kunskap att dela med sig till varandra och att lära av en kompis 

kan kännas mer motiverande än om läraren alltid skall vara den som lär ut. Att vara den som 

har kunskap om något samtidigt som det finns kamrater som vill ta del av detta höjer givetvis 

elevens självkänsla. Det räcker inte bara att koppla det man gör i klassrummet till kursplaner 

eller dylikt utan eleverna måste inse vikten av varför de behöver kunna det de lär sig och när 

de kommer att få användning av kunskapen. Man bör som lärare kunna koppla innehållet i 

lektionerna till vardagliga situationer som får eleverna att inse meningen med att lära sig just 

detta. Skolan har inte längre ensamrätt på inlärning och det finns idag så otroligt många 

platser tillfällen för alla att skaffa kunskap om saker och ting. Om eleverna känner att skolan 

är en arena där de tvingas att lära sig saker som de inte förstår meningen med så kommer 

deras lust att lära inte att främjas.  

6.1 Fortsatta forskningsfrågor  
 
Om vi hade haft mer tid och utrymme så skulle det ha varit intressant att intervjua elever från 

en annan skola då social bakgrund och klassrumsklimat är aspekter som kan påverkas 

elevernas motivation och lust att lära i stor utsträckning. Det givetvis också varit av intresse 

att intervjua fler elever och lärare för att få ett mer tillförlitligt resultat. Vi hade även velat 

undersöka sambanden mellan elevers självbild och deras prestation. Det hade varit av stort 

intresse att se hur de elever som vi intervjuat presterar i undervisningen och om det de 

berättade för oss under intervjuerna stämmer överrens med verkligheten.    
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Bilagor  

Bilaga 1  
Intervjufrågor 

Intervjufrågor angående motivation, Lärare  

1. Vad anser du att lust att lära och motivation innebär?  

 

2. Hur arbetar du för att få dina elever motiverade? 

 

3. Vad händer om eleverna tappar motivationen och vad tror du är vanliga orsaker till 
detta?  

 

4. Upplever du det som att du som lärare kan påverka elevernas motivation?  

 

5. I vilka situationer ser du att eleverna är mest motiverade till att lära? 

 

 

Intervjufrågor angående motivation, elev 

1. Varför går du i skolan? 

 

2. Tycker du att din lärare försöker få lektionerna roliga? Varför och hur? 
 

3. När tycker du att det är tråkigt att gå i skolan? När lär du dig minst?  
 

4. När tycker du att det är roligt att gå i skolan? När lär du dig mest?  

 

5. I vilka situationer tror du att du kommer att få användning av det du lär dig i skolan?  
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Bilaga 2  

Missivbrev 
2011‐11‐08 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Linnéuniversitetet i Växjö som för tillfället skriver vårt 
examensarbete. Vi har valt att skriva om hur man som lärare kan skapa lust att lära hos 
elever i årskurs 5. Vi skulle vara mycket tacksamma om Ditt barn kan medverka i en 
intervju då det är viktigt för oss att få veta elevernas åsikter i frågan. Inga namn kommer 
att skrivas ned så vi kan givetvis garantera anonymitet.  Det är bara vi som kommer att 
ha tillgång till intervjuerna men resultaten kommer givetvis att användas i uppsatsen.  

 

Har ni några frågor så är ni välkoma att kontakta oss. 

Med vänlig hälsning  

Evelina Jonsson xxx‐xxxxxxx 

Lisa Karlsson xxx‐xxxxxxx 

 

 

 

Jag godkänner härmed att mitt barn får medverka i intervjun: 

 

 

Elevens namn  

 

 

 

Målsmans underskrift och datum 

 

 

Vi är tacksamma om Ni kan lämna in lappen senast fredag 11/11.  

 


