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Sammanfattning  

Syftet med fokusgruppstudien var att undersöka gymnasielärares upplevelser av den egna 

motivation samt att ta reda på vilka faktorer de anser påverkar elevernas motivation i 

undervisning och lärande. Resultaten visade, i enlighet med tidigare forskning, att de främsta 

motivationsskapande faktorerna för eleverna är en god relation mellan lärare och elev, att 

eleverna får möjlighet att vara delaktiga i undervisningen samt möjlighet till olika val i 

undervisningen. Lärarnas egen motivation visades öka av att undervisa och av möten med 

eleverna. Motivationen minskade dock av otrygg arbetsmiljö, otrygga arbetsförhållanden och 

arbetsuppgifter som inte har med undervisning att göra.  Lärarna upplevde att deras egen 

motivation och engagemang i arbetet påverkade elevernas motivation och engagemang.  

 

Nyckelord: inre motivation, yttre motivation, kontrollerad motivation, självupplevd 

motivation, delaktighet, relation mellan lärare och elev 
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Abstract 

The aim was to examine, in a focus group study, high school teachers' perceptions of their 

own motivation and to find out what factors they believe affects students motivation. The 

results showed that the factors that most increased motivation in students, is a good 

relationship between teacher and student, that the students have the opportunity to be involved 

in their schooling and that they educational options. The teachers' own motivation increased 

with teaching and student interactions. Motivation in teachers was also shown to decrease 

with unsafe working conditions and non-educational tasks. Finally teachers felt that their own 

motivation and commitment in their work also affected students' motivation and engagement.  

 

Key words: intrinsic motivation, extrinsic motivation, controlled motivation, self-determined 

motivation, participation, relationship between teacher and student 
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1. Introduktion 
 

Ordet motivation kommer från latinets movere, som betyder ”att röra sig” (Jenner 2004, s 37). 

Många försök till att definiera motivation har gjorts, bland annat av Weiner: ”Motivation är de 

faktorer hos en individ som väcker, kanaliserar och bevarar ett visst beteende gentemot att 

givet mål.” (Hein, 2012, s 13).  En annan definition, formulerad av Madsen lyder: ”Alla inre 

(psykiska) processer och strukturer samt yttre faktorer som driver, aktiverar och motiverar 

handlingar” (Ahl, 2004, s 21).  Hein (2012) menar dock att begreppet motivation är svårt att 

fånga i en definition. Människan påverkas av många faktorer, som kommer både inifrån och 

utifrån och en definition avslöjar inte vilket/vilka antaganden som finns i grunden om 

människan och hennes natur.  

Vid tidigt 1900-tal menade många psykologer att instinkter ligger bakom allt mänskligt 

beteende och man försökte under många år lista alla de instinkter som påverkar människans 

motiv. McDougall menade att genetiskt nedärvda instinkter så som nyfikenhet, strid, avsky, 

fortplantning och liknande är sådant som förklarar människans motivation (Goldstein, 1994). 

Även Freud var inne på samma linje, men han menade att drifterna bakom mänskligt beteende 

inte var medfödda utan snarare omedvetna konflikter, som härstammade från otillfredsställda 

behov i barndomen (Jenner, 2004). Gemensamt var att man ansåg att motivation var något 

som kom inifrån. 

Senare på 1900-talet framfördes nya idéer kring motivation och kritiken mot 

instinktteoretikerna växte. Jenner (2004) beskriver att motståndarna ansåg att listan över alla 

drifter blev för lång och ohanterlig och dessutom ifrågasattes hela grundidén om instinkter. 

De nya motivationsteoretikerna ansåg att det mesta av människans beteende är inlärt och att 

man bör tala om drivkrafter istället för instinkter. Med detta synsätt är motivation något 

utifrånstyrt. 

I mitten av 1900-talet växte flera psykologiska perspektiv fram parallellt. Kognitivismen, 

humanistiska psykologin och den existentiella psykologin hade alla sina förklaringar till 

mänskligt beteende och motivation. Just den humanistiska psykologin har tack vare Maslow 

bidragit till en djupare förståelse av fenomenet motivation. Han presenterade den teori som av 

många anses vara den mest kända motivationsteorin – behovshierarkimodellen. Maslow var 

kritisk till både Freuds psykoanalys och behavioristernas tankar om inlärning, som drev 

drivkraftteorierna. Han ansåg att Freud lade för stort fokus på den sjuka människan och 
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hennes omedvetna konflikter. Maslow själv ville fokusera på den friska människan och 

hennes potential. Kritiken han hade mot behavioristerna var bland annat deras djurexperiment, 

som Maslow ansåg inte alls kunde förutsäga något om människans beteende eller egenskaper. 

Med detta som bakgrund utvecklade han det som kom att kallas humanistisk psykologi, som 

hade en mer positiv och holistisk människosyn. Dessa tankar låg också i bakgrunden då han 

formulerade sin motivationsteori. Maslow menade att det inte går att fokusera på enskilda 

delar av människan för att förklara motivationen, till exempel säga att då en person är hungrig 

så är det bara magen som är motiverad till att äta. Maslow menade att hela människan är 

motiverad (Hein, 2012) och att mänsklig motivation handlar om medvetna val (Goldstein, 

1994). Grundtanken i Maslows behovsteori är att mänskligt beteende drivs av otillfredsställda 

behov och han rangordnade fem olika behov: fysiologiska behov, trygghetsbehov, behov av 

gemenskap, behov av uppskattning samt behov av självförverkligande. Dessa är hierarkiskt 

ordnade där det första behovet är mest dominerande medan det sista är minst dominerande. 

Inte förrän det första behovet är någorlunda tillfredsställt så utlöses behovet på nästa nivå. De 

två grundpåståendena som Maslow baserar sig på är att (1) när ett behov är tillfredsställt så är 

det inte längre ett behov och (2) ett tillfredsställt behov är inte längre motiverande (Hein, 

2012).  

Förutom denna femstegshierarki kopplade Maslow fler tankar om behov till motivation. Han 

gjorde en distinktion mellan så kallade bristbehov och utvecklingsbehov. Bristbehoven 

kopplar han till de fyra nedersta stegen i hierarkin. När dessa behov är otillfredsställda ger de 

upphov till ett spänningsreducerande beteende som pågår så länge personen ifråga försöker 

tillfredsställa det. Maslow benämner detta som D-motivation (deficiency motivation). 

Personen blir uppfylld av att tillfredsställa bristbehovet och hela tillvaron påverkas av detta. 

Utvecklingsbehov är däremot kopplat till det sista steget i hierarkin, självförverkligande. Här 

talar Maslow om B-motivation (being motivation), som till skillnad från D-motivation är en 

”högre” form av motivation. Strävan är inte längre att tillfredsställa bristbehoven utan att 

utveckla sig själv (Hein, 2012).  

Även Herzberg kopplade ihop mänskliga behov och motivation han blev mest känd för sin 

tvåfaktorteori, som bland annat beskriver vad som motiverar människor i arbetet. Precis som 

Maslow så intresserade Herzberg sig för den friska människan och vad man kan göra för att 

förebygga både fysisk och psykisk ohälsa. Denna grundtanke blev tydlig i tvåfaktorteorin, där 

han visade att det är viktigt att förebygga missnöje och psykisk ohälsa med hjälp av de så 

kallade hygienfaktorerna och bibehålla ett friskt psykiskt tillstånd med hjälp av de så kallade 
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motivationsfaktorerna. Hygien- och motivationsfaktorerna är sammanlagt fjorton stycken och 

dessa fick Herzberg fram då respondenter bedömde betydelsefulla faktorer för 

arbetstillfredsställelse eller attityder i arbetet (Hein, 2012). 

Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 

Företagspolitik Prestation 

Ledning Bekräftelse 

Lön Själva arbetet 

Interpersonella relationer Ansvar 

Arbetsförhållanden Befordran 

Utvecklingsmöjligheter  

Privata faktorer  

Status  

Anställningstrygghet  

Figur 1. Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer 

Motivationsfaktorerna går att koppla direkt till arbetsuppgifterna medan hygienfaktorerna 

handlar om arbetsmiljön. Om hygienfaktorerna är tillfredsställda så känner sig arbetstagaren 

nöjd för tillfället. De höjer inte motivationen, men de är ändå viktiga för att förebygga 

bristande motivation och missnöje. Om hygienfaktorerna inte håller en bra nivå resulterar det 

i att medarbetarna upplever en sämre arbetskontext, vilket i sin tur påverkar både den fysiska 

och psykiska hälsan och i slutändan arbetsresultatet. Herzberg menade att hygienfaktorerna är 

kopplade till människans djuriska behov, medan motivationsfaktorerna är kopplade till 

behovet att utvecklas som människa. Herzberg ansåg att arbetsgivare satsar mest på att 

tillfredsställa hygienfaktorerna, men om man är ute efter att höja motivationen hos 

arbetstagarna och få dem att växa ska de istället satsa på motivationsfaktorerna. Ska detta 

göras krävs dock helt andra saker av arbetsgivarna. Det krävs att arbetet ger möjligheter att 

vara kreativ, att få bekräftelse på det man gör, att få arbetsuppgifter som är utmanande och få 

möjlighet att fatta egna beslut. Herzberg påpekade dock att både hygien- och 

motivationsfaktorerna behöver tillfredsställas. Människor blir dock inte mer motiverade och 

presterar inte bättre av att få en högre lön, däremot kan utfallet bli så om arbetstagaren känner 

att hon har frihet i jobbet och får använda sin fulla potential (Ahl, 2004, Hein, 2012). 
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   1.1 En indelning av motivation 

 

En vanlig distinktion man gör är den mellan yttre och inre motivationsfaktorer. Yttre 

motivationsfaktorer är de som personen i fråga inte har kontroll över, som skapas utifrån. Det 

kan till exempel handla om hot om straff eller belöning, högre lön eller andra förmåner. Inre 

motivation kommer inifrån individen själv och kan handla om en önskan att prestera, lära sig 

något nytt eller göra något för att det är roligt (Hein, 2012). Forskning har visat att kvaliteten 

av en prestation eller en upplevelse kan bli väldigt olika om man agerar utifrån yttre eller inre 

motivation (Deci & Ryan, 2000). 

Deci och Ryan (2000) beskriver inre motivation som en drivkraft som dels kommer från ett 

medfött behov av kompetens och självbestämmande, dels av tillfredsställelsen att utföra en 

aktivitet som är intressant och lustfylld.  När den inre motivationen är hög, då upplever 

individen att hon agerar helt utifrån vad hon själv vill och sina egna villkor, så kallat free-

choice measure. De beskriver också vad i en individs sociala kontext som främjar eller 

hämmar inre motivation. Inre motivation kan främjas om individen känner sig kompetent 

under en aktivitet. Den känslan kan till exempel komma från stödjande feedback. Den kan 

också öka genom att individen känner ett mått av självbestämmande i uppgiften. Inre 

motivationen kan hämmas eller sjunka om motsatsen händer, det vill säga att man varken 

känner sig kompetent eller självbestämmande. Andra faktorer som kan hämma inre 

motivation är hot, deadlines eller tävlingsmoment. Detta upplevs nämligen som 

kontrollerande faktorer. Detta beskriver de även i sin self-determination theory (SDT) där de 

dels poängterar att motivation inte endast handlar om mängden motivation en människa har 

inför en aktivitet utan också vilken typ av motivation det är frågan om, dels att det är skillnad 

på självupplevd och kontrollerad motivation. Den självupplevda motivationen handlar om inre 

motivation och de typer av yttre motivation där personen i fråga själv har internaliserat och 

accepterat uppgiften hon står inför, trots att uppgiften i sig inte upplevs som underhållande. 

Upplever man denna form av motivation känner man enligt Deci och Ryan, att man gör 

uppgiften av egen fri vilja och att man har godkänt handlingen själv. Kontrollerad motivation 

är en form av yttre motivation där man inte har samma känsla av att agera av egen fri vilja. 

Handlingen drivs i stället av till exempel hot om straff, möjligheten att få en belöning, man 

vill få en annan persons bekräftelse eller man vill undvika att behöva skämmas. Anledningen 

till att man agerar är inte internaliserad utan mer utifrånstyrd (Deci & Ryan, 2008). 
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Yttre motivation handlar alltså om faktorer som ligger utanför individen själv. Som tidigare 

nämnts så kan resultatet av en handling bli olika om man drivs av inre eller yttre motivation 

(Deci & Ryan, 2000). De påpekar att även yttre motivation kan leda till goda resultat 

beroende på vilken sort av yttre motivation det rör sig om. Vissa menar att all handling driven 

av yttre motivation är kontrollerad och därmed icke självbestämd handling, men Deci och 

Ryan menar att den kan variera stort i graden av självbestämmande och därmed även 

resultatet av beteendet. Om till exempel en elev gör en skoluppgift på grund av rädsla för 

straff från föräldrarna så är det en stor skillnad mot en elev som gör uppgiften för att hon tror 

att hon personligen kan ha nytta av kunskapen i sitt fortsatta liv. I båda fallen drivs eleven av 

yttre motivation, de gör inte uppgiften för att den är lustfylld och mycket inressant, utan andra 

faktorer driver igång aktiviteten. I första fallet rör det sig om känslan av att utomstående 

personer, föräldrarna, kontrollerar eleven. I det andra fallet ser vi exempel på att eleven själv 

godkänt/accepterat uppgiften och därmed infinner sig en känsla av självstyre.  

Deci och Ryan (2000) nämner fyra olika former av yttre motivation: 

1. External regulation: Här agerar individen för att tillfredsställa en utomstående, som har 

efterfrågat något. Individen känner sig påtvingad uppgiften. 

2. Introjected regulation: Detta beteende är fortfarande ganska kontrollerat. Individen utför 

handlingen med känslan av press och han/hon vill undvika skuld eller ångest. 

3. Identification: En mer självbestämmande form av yttre motivation. Här har individen 

godkänt/accepterat uppgiften och erkänt dess viktighet. På så sätt känner individen ett större 

självstyre och agerar av egen vilja.  

4. Integration: Den mest självstyrda formen av yttre motivation. Individen har till fullo 

införlivat uppgiften/aktiviteten med sig själv och känner sig självbestämmande i handlingen.  

När Deci och Ryan (2000) testade dessa former av yttre motivation på skolelever såg de att de 

elever som styrdes av external och introjected regulation visade mindre intresse för uppgiften, 

de tillskrev uppgiften lågt värde och de skyllde i stor utsträckning det negativa resultatet på 

läraren. De elever som drevs av identification och integration kände större tillfredsställelse 

med skolan och hade bättre förmåga att hantera både motgång och framgång. 
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   1.2 Motivation i skolan 

 

Enligt Jenner (2004) handlar motivation i skolan även om bemötande. Motivation är inte en 

egenskap utan att den grundar sig på tidigare erfarenheter samt det bemötande man får som 

elev. I det pedagogiska mötet finns läraren och eleven och deras relation. Mötet handlar om 

ett givet innehåll, till exempel ämnet svenska, som är anledningen till att läraren och eleven 

träffas. I relationen så har läraren en professionell roll, där han/hon ska försöka nå och förstå 

eleven. Eleven i sin tur har inte en professionell roll och har heller inte som uppgift att förstå 

sin lärare. Jenner (2004) skriver att läraren behöver ha ett perspektivseende, vilket innebär att 

försöka se eleven utifrån dennes värld och sammanhang. Har man som lärare detta blir det 

lättare att möta och nå eleven och på så sätt också motivera eleven. 

Jenner (2004) hänvisar också till den klassiska Rosenthal-Jacobson-studien från 1968, som 

påvisade förväntningars betydelse. Resultaten visade att om en lärare förväntar sig stor 

intellektuell förmåga hos en elev eller grupp så kommer den också att uppvisa en sådan - 

lärarens positiva förväntningar leder till förbättrade resultat hos eleverna. Effekten kom att 

kallas Pygmalioneffekten eller Rosenthaleffekten. Vidare studier har fokuserat på hur dessa 

förväntningar förmedlas och visat på att det till stor del ligger i lärarens kommunikation till 

eleven, ofta icke-verbal sådan (Jenner, 2004). 

Skinner och Belmont (1993) visade också i sin studie att lärarens beteende gentemot eleven 

har inverkan på elevens engagemang och motivation. Grundtanken bakom deras studie var att 

när barnets/elevens sociala kontext är optimal och tillfredsställer grundläggande psykologiska 

behov, som just det barnet behöver, så kan motivationen växa. (De grundläggande 

psykologiska behov som hänvisas till är behovet av att vara kompetent, självbestämmande 

samt att ha en relation till andra människor och känna ömsesidighet och att vara besläktad.) 

Detta innebär att möjligheten en lärare har att påverka en elevs motivation ligger i specifika 

beteenden, som kan tillgodose den enskilda elevens psykologiska behov. Dessa beteenden är:  

1. Structure: Känslan av att vara kompetent utvecklas då eleven upplever att det som händer i 

klassrummet har optimal struktur. Strukturen handlar om lärarens sätt att ge lagom mängd 

information, att tydligt kommunicera vad som förväntas, erbjuda hjälp och stöd och anpassa 

hjälpen och stödet efter vad den enskilda eleven behöver. 

2. Autonomy support: Barns behov av att känna sig självbestämmande tillfredsställs till 

exempel då läraren erbjuder eleven att själv styra över arbetssätt eller att arbeta med något 
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som berör elevens intressen. Läraren ska finnas vid sidan om och erbjuda stöd till eleven då 

det behövs. Läraren ska inte stödja genom att erbjuda belöningar och inte heller pressa eleven 

för mycket.  

3. Involvement: Behovet av att känna sig besläktad tillfredsställs genom kvaliteten på 

relationen mellan lärare och den enskilda eleven. En god relation kan till exempel vara att 

läraren tycker om att interagera och kommunicera med eleven, att ta sig tid för eleven eller 

uttrycka tillgivenhet. 

Skinner och Belmont (1993) fann en ömsesidig effekt mellan ovanstående lärarbeteende och 

elevens motivation och engagemang. Dessa lärarbeteenden kan göra så att elevens motivation 

och engagemang bibehålls eller ökar. Studien visade också att om en lärare redan tidigt 

uppfattar att en elev är engagerad och motiverad, så ger läraren mer av de tre ovan nämnda 

beteendena till den eleven.  En elev som inte visar intresse får inte lika mycket av de tre 

beteendena. Det betyder att en redan engagerad elev får mer av de beteenden som kan öka 

motivationen, medan en elev som inte är engagerad får mindre av de beteenden som kan öka 

motivationen. Förklaringen till detta ger Skinner och Belmont genom att hänvisa till Deci och 

Ryan (1985), som visade att en lärare känner sig inkompetent och inte omtyckt av en elev som 

visar ointresse. Detta kan i sin tur leda till att läraren tycker mindre om eleven och drar sig 

undan denne eller så försöker läraren pressa eleven att arbeta, vilket visat sig vara en metod 

som kan sänka motivationen ytterligare.  

Ett sätt att motivera elever är alltså att låta dem vara självbestämmande till viss del, med 

lärarens stöd (autonomy support). Bolt, Cai och Reeve (1999) undersökte i en studie hur 

lärare med denna stil gör då de arbetar i klassrummet. De fann att lärare med som arbetar på 

detta sätt bland annat lyssnade mer på eleverna, pratade om instruktionerna kortare tid, de gav 

inte lika många direktiv, de ställde fler frågor till eleverna om vad de vill göra, de 

uppmuntrade eleverna då de tog egna initiativ och de stöttade eleverna i processen att 

internalisera skolans och utbildningens värden. Bolt, Cai och Reeve (1999) poängterar vikten 

av att lära lärare vilka beteenden som verkligen kan hjälpa till att öka elevernas inre 

motivation, inte bara uppmana lärare att låta elever vara själbestämmande. Liknande resultat 

presenterar även Reeve och Jang (2006), som undersökte hur en lärare som låter eleverna vara 

självbestämmande med stöd aktivt arbetar under en lektion. De fann att de lärarbeteenden som 

fungerar är ge eleven möjlighet att prata, lyssna, skapa tid för självständigt arbete, berömma 

tecken som visar på framsteg, uppmuntra då en elev anstränger sig, erbjuda ledtrådar på en 
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nivå som gör att en elev som fastnat i arbetet kommer framåt, vara uppmärksam då en elev 

frågar eller kommenterar något samt uppmärksamma en elevs egna perspektiv och 

erfarenheter. 

Cordova och Lepper (1996) undersökte också hur man som lärare kan göra för att öka 

motivationen hos sina elever. De fann tre områden som en lärare kan påverka: 

1. Sammanhang: om en lärare sätter in ett skolmoment eller uppgift i ett för eleven begripligt 

sammanhang, så ökar elevens inre motivation samt lärande.  

2. Personligt intresse: Kan läraren anpassa undervisningen eller uppgiften så att eleven känner 

sig engagerad på personlig nivå så blir utfallet detsamma, till och med i ännu högre grad.  

3. Valmöjlighet: om eleven får möjlighet att välja uppgift eller arbetssätt och på så sätt vara 

självbestämmande, så ökar motivationen och lärandet.  

Cordova och Lepper (1996) påpekar att det inte är mycket som krävs på varje område för att 

utfallet hos eleven ska bli stort (högre inre motivation, större intresse och högre engagemang.)  

Deci och Ryan (2000) knyter an till ovanstående område och menar att ett problem i skolan är 

just att många uppgifter uppfattas av eleverna som tråkiga och ointressanta. En stor uppgift i 

skolan borde därför vara att internalisera uppgifterna hos eleverna och integrera dem i 

processen då uppgifter och arbetssätt bestäms. På så sätt kan man öka det personliga 

engagemanget hos eleverna och förhoppningsvis även motivationen. För att detta ska ske är 

det avgörande om eleverna känner sig respekterade av läraren menar Deci och Ryan (2000). 

Assor, Kanat-Maymon, Kaplan och Roth (2007) gör i sin studie en annan koppling och 

undersökte i stället lärarens inre, självupplevda motivation (autonomus motivation) och 

om/hur den påverkar eleven och elevens inre, självupplevda motivation. Det visade sig att så 

är fallet. Anledningen till detta utfall var att en lärare med hög motivation till arbetet i högre 

utsträckning låter eleverna vara självbestämmande i lärandet, vilket påverkar elevernas 

motivation i positiv riktning. De kunde också se att en lärare som bedömer sin 

arbetsmotivation som hög även har mer positiva känslor inför sin egen arbetsinsatsinsats, 

han/hon känner sig nöjd och upplever att han/hon använder sin förmåga fullt ut. Dessa lärare 

har dessutom en förmåga att klara av ett visst mått av frustration i arbetet. Tvärtom gäller för 

lärare som inte bedömer sin motivation som hög. Dessa lärare upplever i stället mental 

utmattning och brist på energi. Även Pelletier, Legault och Séguin-Lévesque (2002) 
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fokuserade i sin studie på lärarens inre, självupplevda motivation och hur den påverkar 

lärarens beteende och i det förlängda eleven och elevens motivation. De fann att om lärare 

uppfattar pressen i arbetet som låg (press att till exempel uppfylla kurs- och läroplansmål, 

press att få eleverna till en godkänd nivå samt press gentemot kollegor) samt om de upplever 

att eleverna är motiverade och engagerade, så bedömer lärarna sin egen motivation som hög. 

Detta i sin tur påverkar i vilken grad de låter eleverna arbeta självständigt med stöd – upplevs 

pressen som låg får eleverna mer utrymme att vara självgående i sitt arbete. Upplever läraren 

hög press i arbetet så försöker bedömer de sin motivation som låg och de försöker också 

kontrollera eleverna och deras skolarbete mer. Som tidigare forskning visat (se bland annat 

Skinner och Belmont ovan) så är det självstyrt arbete med stöd som ökar elevernas 

motivation. 

När det gäller inre motivation i skolan, tycks det som att efter tidig barndom så inskränks 

friheten av vara driven av inre motivation. Detta beror på ökade sociala krav och roller som 

kräver att du agerar ansvarsfullt och tar dig an uppgifter som är mer eller mindre intressanta. 

Forskning visar att det verkar som om den inre motivationen minskar för varje årskurs du går 

i skolan (Deci & Ryan 2000,: Skinner & Belmont 1993). Legault, Green-Demers och Pelletier 

(2006) gjorde en studie för att kartlägga varför elever är omotiverade och fann att elevers brist 

på motivation går att förklara med fyra olika områden: bristande tro på sin förmåga, bristande 

tro på att man kan anstränga sig till den grad det behövs, uppgiftens utformning samt elevens 

värdering av uppgiften. En elev kan känna bristande motivation på grund av en eller flera av 

dessa områden.  

I läroplanen för gymnasieskolan i Sverige (2011)  finns inte ordet ”motivation” nämnt. 

Däremot finns annat som kopplar an till likande områden som nämnts ovan gällande tidigare 

forskning. Under rubriken ”Grundläggande värden” står det formulerat: ”Skolan ska främja 

elevens utveckling och lärande samt en livslång lust (min kursivering) att lära.”  Under 

rubriken ”Kunskaper - Riktlinjer” står att: ”Alla som arbetar i skolan ska ge stöd och 

stimulans (min kursivering) till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt.” Längre 

ned under samma rubrik står att: ”Läraren ska utgå från den enskilda elevens behov (min 

kursivering), förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Läraren ska stärka varje elevs 

självförtroende samt vilja (min kursivering) och förmåga att lära.” Under rubriken ”Elevernas 

ansvar och inflytande – Riktlinjer” står: ”Läraren ska utgå från (min kursivering) att eleverna 

kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande.”  Under rubriken ”Rektorns ansvar” står: 

”Rektorn ansvarar för att skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas 
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(min kursivering).” Skolverket uppmanar alltså skolans personal att ge stöd åt den enskilda 

eleven, de ska stimulera eleven, de ska utgå från elevens behov och det ska finnas ett aktivt 

elevinflytande på skolan. Detta går att jämföra med de forskningsresultat jag presenterat ovan, 

även om Skolverket inte gör kopplingen till motivation. 

All ovanstående forskning visar tydligt att motivation är ett viktigt fenomen i skolans 

verksamhet, både för elever och för lärare.  Mot denna bakgrund kommer jag genomföra en 

studie som fokuserar på gymnasielärares syn på motivation samt vilka tankar de har om sin 

egen möjlighet att påverka elevernas motivation. 

 

   1.3 Syfte  

 

Syftet är att undersöka ett antal gymnasielärares syn på den egna motivationen samt vad de 

upplever påverkar elevernas motivation i undervisning och lärande. 

 

2. Metod 

   2.1 Deltagare och urval 

 

Urvalet till fokusgruppintervjun gjordes genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att 

tillgängligheten spelar en roll i vilka personer som väljs ut. Min strävan var att ha en allmän 

grupp med maximal blandning vad gäller kön, antal år i yrket samt undervisningsämnen. Den 

gemensamma nämnaren för de intervjuade är att de är lärare, som arbetar på Lugnetskolan i 

Falu kommun. Merriam (2009) föreslår 6-10 personer i en fokusgruppintervju, medan Wibeck 

(2010) föreslår 4-6 personer. Mitt mål var att få tag på åtta lärare utifrån ovanstående kriterier. 

Jag frågade sammanlagt 18 lärare varav sju tackade ja till att delta. På själva intervjudagen 

fick en av deltagarna förhinder, så slutligen var det sex stycken lärare i fokusgruppen. Fyra 

stycken var kvinnor, två stycken män. Medelåldern för deltagarna i gruppen var 50 år och 

medelvärdet för tjänsteår var 22 år. Jag kommer hädanefter att kalla dem för informant 1, 

informant 2 och så vidare. 
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   2.2 Material 

Under fokusgruppintervjun användes en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1). 

Frågorna i den hade två teman, baserade på uppsatsens syfte: 1. Lärarens syn på och 

upplevelse av motivation som fenomen i undervisningen. 2. Motivation som inlärningsfaktor. 

Teman och de specifika frågorna var utformade utifrån ovan genomlysta tidigare studier.  

 

   2.3 Tillvägagångssätt 

 

Genom att använda Lugnetskolans hemsida med kontaktlistor, som gav information om 

ämneskombination och kontaktuppgifter fann jag lärare som ansågs vara lämpliga att tillfråga 

och som uppfyllde urvalskriterierna. Wibeck (2010) skriver att strategin för att rekrytera 

deltagare till en fokusgrupp måste vara noga genomtänkt. Om deltagarna ska känna att det är 

meningsfullt att delta i intervjun måste det kännas relevant i det egna sammanhanget. Därför 

valde jag att ringa upp de lärare som jag ville rekrytera till gruppen. Att bli vidtalad direkt blir 

mer personligt än att få ett e-mail med en allmän fråga ställd till många personer. Jag fick 

också chansen att direkt besvara eventuella frågor. Vid rekryteringstillfället berättade jag att 

jag vecka 44 skulle komma att genomföra en gruppintervju på Lugnetskolan med temat 

”motivation i skolan”.  Sammanlagt tillfrågades 18 lärare, varav sju tackade ja till att delta.  

Jag valde att genomföra intervjun vecka 44 då eleverna vid Lugnetskolan har höstlov, men 

lärarna arbetar. Detta för att öka möjligheterna att få tag på rätt antal lärare som vid samma 

tidpunkt kunde träffas och dessutom avvara arbetstid. Denna vecka fanns ett av skolledarna 

färdigplanerat program för lärarna, men jag hade fått tillåtelse av en av skolans rektorer att 

trots detta ”få ta” lärare om de själva ville frångå det givna programmet. Fyra dagar före 

intervjun skickade jag ut ett e-mail till samtliga intervjupersoner med kort information om 

intervjun, tidpunkt, plats och kontaktuppgifter till mig (se bilaga 2). En dag före intervjun 

skickade jag ut ett e-mail med påminnelse om intervjun. 

Intervjun genomfördes i ett konferensrum på Lugnetskolan och spelades in med både 

videokamera samt röst-memo. Inledningsvis hälsade jag välkommen och bjöd på fika för att 

skapa en avslappnad stämning. Därefter informerades kortfattat om bakgrunden till varför 

intervjun skulle göras och att temat för den var ”motivation i skolan”. Den beräknade tiden 
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angavs till max två timmar.  Jag informerade deltagarna att intervjun både skulle komma att 

filmas samt spelas in med röst-memo som back up, vilket alla deltagare utom en godkände, 

eftersom denna person inte ville vara med på bild. Vi löste detta genom att den läraren fick 

sitta bredvid kameran. Då spelades rösten in, men personen fanns inte med i bild.  Deltagarnas 

anonymitet garanterades och därefter redogjordes för intervjuns upplägg och min roll som 

moderator. 

Efter detta påbörjades intervjun. Målet var att alla deltagare skulle komma till tals ungefär lika 

mycket. I litteraturen (Merriam, 2009,: Wibeck, 2010) påpekas att moderatorns roll kan vara 

krävande. För att få alla deltagare att komma till tals kan en del styrning krävas av 

moderatorn, så även i detta fall. Gruppdynamiken gör ofta att vissa får större utrymme i 

samtalet, andra mindre. Som moderator styrde jag frågan mot en viss person om jag ansåg att 

han/hon inte uttryckt sin åsikt i frågan som då avhandlades.  

Intervjun varade i 110 minuter.   

 

   2.4 Design och dataanalys 

 

Syftet var att undersöka ett antal gymnasielärares upplevelser kring motivation och 

motivationsskapande faktorer och jag valde därför kvalitativ metod och att samla in data 

genom att göra en fokusgruppintervju.  

Wibeck (2010) skriver att en fokusgruppintervju syftar till att samla in data genom ett 

gruppsamtal där forskaren bestämt ämnet, i mitt fall ”motivation”. Gruppen ska bestå av 

deltagare som har kunskap i ämnet. Gärna ska det också vara ett ämne som gruppen på 

naturlig väg skulle kunna tala om, men inte gör (Merriam 2009 s 93f). Wibeck (2009) skriver 

att fördelen med en fokusgruppintervju är bland annat dynamiken som uppstår i gruppen, där 

gruppmedlemmarna kan hjälpa varandra framåt i resonemanget och väcka nya idéer. Eftersom 

den som intervjuar vill ta del av deltagarnas erfarenheter och åsikter, samt vad som ligger 

bakom dem, ger fokusgruppmetoden möjlighet till djup och kontext. Moderatorns roll är att 

stimulera gruppen att hålla samtalet igång. Merriam (2009) skriver att moderatorn för 

intervjun behöver vara välbekant med grupprocesser och kunna hantera dessa.  
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Efter fokusgruppintervjun transkriberades det videoinspelade materialet. Vid transkriptionen 

följdes Merriams (2009) råd om att radnumrera varje sida, att ha enkelt radavstånd samt att 

hoppa över en rad vid replikskifte.  

När materialet ska analyseras gäller det att vara systematisk, skriver Wibeck (2010), detta för 

att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt. Den som analyserar bör ha det Wibeck (2010) 

kallar ett systematiskt protokoll, med givna punkter som påminner om arbetsgången. Wibeck 

(2010) poängterar dock att trots systematik måste den som analyserar vara flexibel då 

materialet bearbetas, annars kan viktiga infallsvinklar missas helt.  

Vid analysen användes en pappersutskrift av transkriptionen samt överstrykningspennor i 

olika färger. Wibeck (2010) skriver att analys av fokusgruppdata handlar om att ”koda 

materialet, dela upp det i enheter och söka efter trender och mönster” (s 100). Vid första 

genomläsningen kodades materialet utifrån uppsatsens syfte, där en skillnad görs mellan 

lärares syn på motivation samt lärares syn på elevers motivation. Huvudtema ett kallas för 

”Lärarnas upplevelse av yttre och inre motivation” och huvudtema två kallas ”Elevernas 

motivation”. Vid genomläsning två markerades möjliga subkategorier till varje huvudtema, 

det vill säga indelning i enheter efter ämnesområden som återkommer och hör ihop. 

Kategorierna till huvudtema ett och två kallas (1) ”Yttre motivationsfaktorer och (2) ”Inre 

motivationsfaktorer”. Vid genomläsning tre grupperades data utifrån subkategorierna som 

framkommit vid genomläsning två. För huvudtema ett och subkategori ett fanns grupperna 

”Motivationshöjande faktorer” samt ”Motivationssänkande faktorer”. För huvudtema två och 

subkategori ett fanns grupperna ”Lärarens påverkan på eleven”, ”Klasskamrater och 

föräldrar”, ”Arbetsmiljö”, Delaktighet och valmöjlighet”, ”Arbetssätt och uppgifter”, 

”Elevens syn på sig själv och sin förmåga” samt ”Övrigt”. All data är presenterat genom det 

som Wibeck (2010) kallar beskrivande analys. Det innebär att man sammanfattar och 

beskriver gruppdeltagarnas uttalanden och ibland illustrerar med citat.  
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    2.5 Forskningsetiska överväganden 
 

Enligt individskyddskravet ska man skydda deltagarna i undersökningen från att kränkas eller 

skadas. För att kravet på konfidentialitet ska uppfyllas ska inspelat material raderas efter 

transkribering, vilket jag också informerade om (Vetenskapsrådet, 2011). Vidare garanterade 

jag lärarna anonymitet, eftersom deras riktiga namn inte kommer att användas i uppsatsen. 

 

3. Resultat 
 

Resultatdelens teman är två till antalet och baseras på uppsatsens syfte. Subkategorierna utgår 

ifrån det som kommit fram under bearbetningen av svaren från fokusgruppintervjun. 

   3.1 Lärarnas upplevelse av den egna motivationen  

      3.1.1 Yttre motivationsfaktorer 

 

Motivationshöjande faktorer: Det som fokusgruppen nämnde som den faktor som mest höjer 

deras motivation är själva undervisningen och kontakten med eleverna. En av informanterna 

kallade detta för ”kärnverksamheten”. Särskilt motiverande är också att ha motiverade elever, 

som visar intresse för ämnet och som även uttrycker att de tycker att ämnet är roligt eller att 

en specifik lektion har varit rolig. Motiverade elever brukar också ställa högre krav på både 

läraren och kursinnehållet, vilket gör att man som lärare behöver anstränga sig mer. Detta 

upplever gruppen som motiverande. Men även omotiverade elever kan också höja lärarens 

motivation, enligt gruppen. Omotiverade elever behöver lärarens uppmärksamhet för att 

försöka ”få igång dem” och för att försöka höja motivationen inför ämnet eller uppgiften. En i 

gruppen uttryckte det som: ”Om en elev är omotiverad vill jag vara ännu mer på tå, för att 

försöka nå den”. Chansen att få möta motiverade elever ökar om läraren får undervisa i 

valbara kurser. Gruppen anser att när eleverna själva får välja en kurs, så är motivationen 

automatiskt högre. 

Att känna sig omtyckt av elever motiverar också. Det gör att man som lärare vill pusha och 

stödja en elev ännu mer. 
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Friheten i lärarjobbet nämns också som en motiverande faktor. Frihet handlar inte om att 

komma och gå till arbetet som man vill, utan snarare att styra över sin tid och sina 

arbetsuppgifter då man inte undervisar. 

Huruvida lön är en motivationsfaktor över huvudtaget diskuterade gruppen. Slutligen kom 

man fram till att lönen är en motivationshöjande faktor, särskilt om det ställs mot att inte få 

någon lön alls. Alla tror att de skulle lägga ner samma arbete för både mindre och mer betalt. 

Var den nedre gränsen går är de osäkra på. Ingen i gruppen upplever att de någonsin har lönen 

i åtanke när de utför sina arbetsuppgifter. 

Att trivas på sin arbetsplats och interagera med kollegorna är motiverande. 

Att ha ett bra schema gynnar motivationen. Med ett bra schema menas att det finns fri tid 

mellan lektionerna, så att det finns möjlighet att ladda om och förbereda sig.  

Motivationssänkande faktorer: Den stora motivationssänkande faktorn som informanterna 

nämner är det de kallar ”flyttcirkusen”. Med det menas den omorganisation som Falu 

Gymnasium genomgått de senaste åren dels på grund av ett stort budgetunderskott, dels på 

grund av gymnasiereformen 2011. Detta har medfört att lärare har varslats och slutligen sagts 

upp, vissa gymnasieprogram har lagts ned, gymnasieprogram har flyttats från en skolenhet till 

en annan, skolledare har ”kommit och gått” med kort varsel, lärare har fått mer 

arbetsuppgifter inom samma tjänsteförhållanden, många lärare har fått byta arbetsplats och 

dessutom tvingats arbeta på flera skolenheter samtidigt. Alla dessa faktorer anser gruppen har 

varit och är mycket motivationssänkande. Alla i gruppen vittnar om att uppgifterna som inte 

har med undervisningen att göra har ökat och att dessa uppgifter varken känns utvecklande 

eller motiverande. En av informanterna uttryckte det som att: ”det finns energitjyvar bland 

arbetsuppgifterna, men jag försöker prioritera sådant som är motivationshöjande, till exempel 

undervisning och förberedelser”. En annan av informanterna gjorde kopplingen till påbudet 

att elever ska få vara delaktiga i undervisningens utformning för att känna motivation, men att 

lärarna sällan får vara med och påverka eller tycka till, utan att de informeras när allt är 

bestämt. Informanten konstaterar att sådant är motivationssänkande. 

Att ha omotiverade elever kan vara omotiverande för lärarna också. Som nämnts tidigare kan 

en lärare känna sig motiverad och sporrad till att nå en omotiverad elev, men misslyckas de 

försöken gång efter annan kan det vara motivationssänkande för läraren. En person i 
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fokusgruppen uttryckte att: ”Det är prio ett att försöka motivera alla, för det är olidligt med 

omotiverade elever”. 

Något som stundtals kan sänka motivationen hos lärarna är när en klass är stor (30-32 elever) 

och eleverna ligger på väldigt olika nivå både vad gäller kunskap och ambition. En i 

fokusgruppen sa: ”Man har de som har ADHD och så nån med en annan bokstavskombination 

och så nån som inte har nån självkänsla och inte kan och inte vill kunna och så har vi de som 

är jätteduktiga. Jag tycker inte att jag hinner med. Det är liksom bara ärligt, det låter vackert 

om vi säger att vi individanpassar, men jag, alltså jag försöker, men jag kan inte säga att jag 

lyckas”. Fokusgruppen anser att stora klasser är ett problem och undergräver både 

förutsättningarna och motivationen hos lärare och elever. 

      3.1.2 Inre motivationsfaktorer 

 

Fokusgruppen kommer fram till ett antal omständigheter som ökar den inre motivationen hos 

lärare. Det är dels faktorer som är kopplade till eleven, dels sådana som är kopplade till 

läraren själv. 

Gruppen anser att den inre motivationen ökar då man som lärare når en elev som man tidigare 

inte riktigt fått kontakt med. Den inre motivationen ökar också då läraren ser att eleverna tar 

till sig en uppgift på ett bra sätt och vid lektionens slut inte vill sluta arbeta. Fokusgruppen 

talar också om glädjen över att se andra (eleverna) lyckas. Detta gäller särskilt en elev som 

tidigare haft det svårt eller kämpat med en uppgift och som till slut lyckas med uppgiften. 

Den inre motivationen kan också öka vid de tillfällen man som lärare känner sig nöjd med 

något man gjort, till exempel utformat ett nytt moment eller uppgift. Det handlar om den egna 

tillfredsställelsen, som inte är kopplad till någon annan person. 

 

   3.2 Elevernas motivation  

 

När det i detta fall talas om elevernas motivation måste det klargöras att det är fokusgruppens 

upplevelser och åsikter om eleverna som beskrivs. Inga elever har kommit till tals i denna 

studie. Under intervjun fick fokusgruppen frågan hur de kan veta att en elevs motivation har 
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ökat och hur de kan avgöra vilka faktorer som har varit bidragande i den processen. Gruppen 

kom fram till att de inte kan de veta det. Man måste i så fall fråga eleven rakt ut eller om 

eleven själv säger det. Gruppen tvivlade på att eleverna alltid vet varför de blivit mer 

motiverade. Kanske om man som lärare sätter sig ned med eleven och diskuterar så skulle 

man tillsammans kunna komma fram till bakomliggande motivationsfaktorer. Informanterna 

kom dock fram till olika exempel som skulle kunna vara tecken på ökad motivation. Att en 

elev som ofta är frånvarande från lektionerna börjar komma, att en elev som tidigare inte visat 

intresse för undervisningen börjar stanna kvar på lektionerna och ställer frågor kring 

uppgifter. Att eleven ställer frågor under lektionens gång och även nivån på de frågor som 

ställs. En av informanterna tyckte inte det är viktigt att veta varför motivationen ökat. Hon sa: 

”Måste man veta varför? Huvudsaken är ju att det har hänt!” 

      3.2.1 Yttre motivationsfaktorer   

  

Lärarens påverkan på eleven: Fokusgruppen anser att den viktigaste faktorn för att höja 

elevernas motivation är att etablera en god relation. En i gruppen sa att om man har en bra 

relation till eleverna ”kan man motivera dem till vad som helst”. Fokusgruppen gav många 

exempel på hur man kan skapa en bra relation till en elev. Att i början av varje kurs se till att 

lära sig namnen på eleverna är en första förutsättning för att skapa en relation. Att sedan få tid 

att lära känna varandra för att på så sätt kunna bygga upp ett förtroende. Att sitta ned enskilt 

med varje elev minst en gång varje termin och samtala är en annan relationsbyggande och 

motivationshöjande faktor enligt lärarna. Dessa samtal kan öppna upp för ett möte mellan två 

människor, snarare än mellan lärare och elev. Att öppna upp för frågor som gäller annat än 

just skolan tyckte alla i gruppen var viktigt. Det gör att man bygger på relationen och den 

ömsesidiga respekten. Det visar att både lärare och elev har ett annat liv än bara det som berör 

skolan, vilket visar att båda parter är mänskliga. Det kan vara motivationshöjande, anser 

fokusgruppen. Den är dock enig om att det finns en gräns för hur privat man som lärare bör 

vara. 

Att som lärare lyfta fram saker hos eleven som är bra är också en motivationshöjande faktor 

för eleverna. Detta kan gälla både egenskaper och prestationer. Gruppen är enig om att det 

alltid finns något som är bra med varje elev och att man ska man ta fasta på det. Att skilja på 

sak och person hör också till det området. Ha en god relation till en elev kan man ha oavsett 
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hur den presterar. En i gruppen ger ett exempel på en elev som sagt: ”Det kanske inte kommer 

att gå så bra för mig i den här kursen, men jag tycker om dig ändå”. 

En god relation skapas också genom hur man som lärare bemöter eleven både i klassrummet 

och utanför. Det kan vara med ett ”hej” och ett leende i korridoren, att man lyssnar på eleven 

och inte dömer eller ifrågasätter prestationer, att man ger uppmuntran. En av lärarna i gruppen 

uttryckte det på följande sätt: ”Varje möte med en elev är en investering i vår relation, man 

behöver inte lägga ner nåt filosofiskt eller psykologiskt tänk utan bara vara medmänniska”. 

Relationen är extra viktigt för de elever som är ”svaga”, anser gruppen. Elever som är 

”starka”, som presterar bra, de drivs ofta av en inre motivation. De ”svaga” eleverna behöver 

mycket stöd i form av olika yttre motivationsfaktorer. Gruppen menar att en god relation 

mellan lärare och elev gynnar motivationen hos eleven, att det är lättare att få eleven att arbeta 

och prestera om eleven inte är avogt inställd till läraren. 

Gruppen anser också att lärarens engagemang under lektionstid har betydelse för 

motivationen. Presenterar läraren ett nytt moment eller en uppgift på ett roligt och intressant 

sätt och med stort, eget engagemang ökar förutsättningarna för att ”dra igång eleverna”. I 

klassrumssituationen kan läraren också bidra till ett bra gruppklimat. Detta kan göras genom 

att uppmuntra elever som kommer med åsikter och ger positiva kommentarer. Genom att 

skapa en bra atmosfär skapas förutsättningar för eleverna till att våga tala och bidra på olika 

sätt, vilket i sin tur kan höja motivationen. På samma sätt måste läraren vara aktiv och stävja 

negativa kommentarer och handlingar från kamrater. Gruppen kommer med exempel där 

klasskamrater gäspar då en elev redovisar eller att man sitter med sin mobiltelefon och inte 

aktivt deltar i undervisningen. Gruppen är enig om att sådant måste stävjas i samtliga fall. 

Brist på trygghet: Fokusgruppen talar om tryggheten i skolan, att det är viktigt att eleverna 

känner sig trygga med organisationen, vännerna och andra klasser som går på skolan. 

Fokusgruppen anser att det för tillfället finns brister vad gäller trygghet och god stämning och 

att det påverkar elevernas motivation i negativ riktning. Detta beror bland annat på stora 

omorganisationer i Falu Gymnasium, som bland annat innebär att klasser måste byta skola 

mitt under sin utbildning eller eleverna får byta lärare ofta på grund av omflyttning eller 

uppsägning.  

Delaktighet och valmöjlighet: Att eleverna får vara delaktiga och får valmöjligheter på olika 

sätt i undervisningen anser informanterna är av stor vikt för motivationen. Alla är överens om 
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att när eleverna själva fått välja en kurs, så är de automatiskt mer motiverade. En av 

informanterna jämför ämnet franska med ämnet svenska och menar att det är stor skillnad vad 

gäller motivation hos dessa elever. Ämnet franska väljer man medan svenska är ett 

gymnasiegemensamt ämne. Eleverna i franska är generellt mer motiverade än eleverna i 

svenska, upplever informanten. Fler exempel ges av andra i gruppen. Är kursen inte valbar för 

eleven så måste man som lärare försöka åstadkomma andra valmöjligheter, till exempel att 

eleverna får vara med och bestämma hur själva undervisningen ska utformas eller hur 

momentet ska examineras.  

Informanterna menar att valmöjligheter är bra, men att det inte alltid är möjligt utifrån de 

givna ramarna – läroplan, ämnesplaner och kunskapskrav. 

Arbetssätt och uppgifter: När det gäller motiverande arbetssätt så beror det på vad varje 

enskild elev tycker om och behöver. Fokusgruppen menar att eftersträvansvärt är att eleverna 

själva får bestämma vilket sätt de vill arbeta på. Informanterna påpekar dock att det i 

praktiken inte alltid fungerar bland annat beroende på ämnets eller momentets karaktär eller 

vad kunskapskraven frågar efter. Sedan menar de att eleverna inte alltid själva vet bäst vilket 

arbetssätt som passar dem eller uppgiften. En elev har kanske ett favoritarbetssätt, som den 

känner sig trygg med och som oftast ger bra resultat. Däremot behöver detta inte vara det mest 

motiverande eller utvecklande sättet. Ofta kan man behöva går ur sin bekvämlighetszon och 

pröva nya arbetssätt. Därför menar fokusgruppen att det kan vara på sin plats att som lärare 

vara den som bestämmer arbetssättet. Man är också eniga om att variation är en viktig faktor 

då gäller arbetssätt och undervisning i stort. Att hela tiden arbeta och redovisa på samma sätt 

är motivationssänkande anser gruppen.  

När det gäller vad som är en motiverande uppgift så nämnde fokusgruppen många bidragande 

faktorer.  

-Att som lärare klargöra syftet med uppgiften, så att eleven ser planen och tanken bakom den. 

Uppgiften ska också vara tydligt formulerad, så att eleven förstår vad den ska göra. 

-Individanpassa uppgiften för varje elev om det är möjligt och ge en lagom svår utmaning. En 

av informanterna uttryckte det som att hitta en ”medelväg”. 

-Uppgiften ska uppfattas som rolig av eleverna. När något känns roligt är det samtidigt mer 

motiverande. 
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-Uppgifterna ska vara varierande under en kurs. Momenten ska redovisas på olika sätt under 

en kurs om det är möjligt. 

-Uppgiften ska gärna kopplas till något som händer ute i samhället, ett aktuellt samhälls-

problem. På så sätt kan eleverna förstå varför det är viktigt med kunskaper i detta område.  

-Det är också motiverande om uppgiften är kopplad till elevens verklighet och som känns 

viktigt och intressant för denne. 

-Uppgiften får gärna framställas på ett inspirerande sätt, till exempel på ett utsmyckat papper 

eller presenteras på ett intressant sätt. En i fokusgruppen uttryckte det som att uppgiften ska 

”läggas fram med kärlek”. 

Elevens syn på sig själv och sin förmåga: Fokusgruppen är enig om att elevens syn på sig 

själv och sin egen förmåga kan påverka dennes motivation. Gruppen vittnar om att elever ofta 

börjar en kurs med förväntningen att ”denna kurs är tråkig” eller åsikten ”jag kan inte det 

här”. Vissa elever tror inte att de kan förändras, förbättras eller utvecklas och de är heller inte 

beredda att försöka, enligt gruppen. En av informanterna nämner ”the effort effect”, som 

handlar om insikten att förstå att det kan vara lönsamt att anstränga sig. Människor tar 

svårigheter och motgångar på olika sätt. Vissa blir nedslagna och tappar motivationen vid 

svårigheter och motgångar, medan andra blir motiverade och ser svårigheten som en 

utmaning. Gruppen talar om att de elever som har den förstnämnda synen på svårigheter och 

motgångar är de elever som man som lärare måste försöka motivera allra mest. Informanterna 

talar också om att många elever tenderar att lägga mest krut på ämnen där de redan är duktiga 

och motiverade, men inte på de ämnen där de skulle behöva satsa mer. Detta tror gruppen 

beror på att eleverna inte fått någon bekräftelse i de ämnen där de inte är så duktiga, vilket 

sänker motivationen. 

Övrigt: Några i gruppen anser att man kan motivera en del elever genom att tala om framtiden 

och tiden efter gymnasiet. Om man kan få eleverna att se framåt, att arbetet som görs nu i 

skolan lönar sig på sikt i form av kunskaper eller betyg, så kan de motiveras till att ta itu med 

uppgifter här och nu, även om uppgifterna i sig inte känns så motiverade. Vissa i gruppen 

motsätter sig detta resonemang och menar att man inte kan motivera med sådana långsiktiga 

mål utan att målen måste vara relaterade till elevens liv här och nu. 
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      3.2.2 Inre motivationsfaktorer 

 

När vi under intervjun talar om inre motivationsfaktorer hos eleverna inleds en diskussion om 

vad som egentligen är en yttre och en inre faktor. Fokusgruppen tror att inre motivation från 

början har varit en yttre motivationsfaktor och att eleven någonstans på vägen fått bekräftelse 

och ”sedan så blir det inre, man flyttar in det och man känner sig nöjd”. En annan informant 

sa: ”Vissa tror inte att de kan förändras, förbättras eller utvecklas och de är mycket mer 

beroende av den yttre motivationen. Motivation handlar om att få dem att tro att de kan 

förändras, då flyttar man från den yttre till den inre motivationen”. 

De inre motivationsfaktorer gruppen kommer fram till gäller de elever som omnämns vara 

”starka”, de elever som lyckas bra och har ”lätt för sig” i skolan. Dessa elever upplever 

gruppen är de som redan när de börjar gymnasiet har ett mål och som vet vad de vill med sitt 

liv. Detta mål kan till exempel vara att utbilda sin till ett speciellt yrke. Eleven motiveras då 

under gymnasiet av att veta att han/hon ska gå vidare efter gymnasiet och att han/hon vet 

något om framtiden. En i gruppen uttryckte det som: ”Som elev vill man något med och för 

sig själv”. 

Gruppen upplever också dessa ”starka” elever som självgående. Dessa elever har en stark inre 

motivation vilket gör att de utför de uppgifter som ska göras, oavsett om uppgiften upplevs 

som rolig eller inte.  

 

4. Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka ett antal gymnasielärares upplevelser av den egna 

motivation samt att ta reda på vilka faktorer de anser påverkar motivationen hos eleverna i 

undervisning och lärande. Resultatet indikerade att fokusgruppens åsikter om vad som är 

motivationshöjande för eleverna till stor del stämmer överens med vad tidigare forskning 

kommit fram till. De främsta motivationsskapande faktorerna för eleverna är enligt 

fokusgruppen en god relation mellan lärare och elev, att eleverna får möjlighet att vara 

delaktig i undervisningen samt möjlighet till olika val i undervisningen. Lärarnas egen 

motivation ökar av att undervisa och av mötet med eleverna. Motivationen minskar dock av 

otrygg arbetsmiljö, otrygga arbetsförhållanden och arbetsuppgifter som inte har med 
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undervisning att göra.  Lärarna upplever dessutom att deras egen motivation och engagemang 

i arbetet påverkar elevernas motivation och engagemang. 

   4.1 Resultatdiskussion 

 

      4.1.1 Sammanfattning och diskussion kring lärarnas yttre och inre motivation  

 

De intervjuade lärarna nämnde både motivationsökande och motivationsminskande yttre 

faktorer i arbetet. Den största yttre motivationshöjande faktorn är själva undervisningen och 

mötet med eleven, särskilt om mötet är av positiv art och läraren känner sig omtyckt av 

eleven. Att trivas på sin arbetsplats, att träffa kollegorna och att ha ett bra, välfungerande 

schema är motiverande, likaså friheten i läraryrket. Upplevelsen hos fokusgruppen är dock att 

de faktorer som inskränker friheten ständigt ökar, vilket är motivationssänkande. Gruppen 

anser att de arbetsuppgifter som inte har med undervisningen att göra har ökat och att det är 

motivationssänkande. Slutsatsen är alltså att lärarnas motivation för undervisning är hög, 

medan motivationen för uppgifter som inte har med undervisning att göra är låg. Detta går att 

jämföra med Deci och Ryans self-determination theory (2008), där de gör skillnad på 

självupplevd och kontrollerad motivation. Den självupplevda motivationen är inre motivation 

samt de former av yttre motivation där individen har internaliserat och accepterat de uppgifter 

hon ska utföra, hon känner frihet och har en egen vilja. I lärarnas fall motsvarar den 

självupplevda motivationen den som de har till undervisningen – den självklara delen i en 

lärares arbete. Den kontrollerade motivationen är den form av motivation som kommer från 

faktorer som personen inte upplever sig ha någon kontroll över, det finns ingen möjlighet att 

agera utifrån egen vilja. Den kontrollerade motivationen är i lärarnas fall motivationen inför 

de uppgifter som inte har med undervisningen att göra, uppgifter som utomstående bestämt 

ska utföras. 

Fokusgruppen diskuterade huruvida lön är en motivationsfaktor över huvudtaget och de kom 

fram till att det är det, främst om man jämför mellan att få lön för sitt arbete med att inte få 

någon lön alls. Ingen i gruppen upplevde att de utför någon av sina arbetsuppgifter med lönen 

eller löneförhöjning som baktanke. Enligt Deci och Ryan (2008) är belöning och straff former 

av kontrollerade motivationsfaktorer och de genererar motivation som gör att individen agerar 

med känslan av att inte ha kontroll, av att vara utifrånstyrd och för att få en annan persons 
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bekräftelse. Lön är alltså en kontrollerad motivationsfaktor, som utifrån vad fokusgruppen 

säger inte styr lärarna särskilt mycket.  

Fokusgruppen gjorde en koppling mellan lärarens motivation och engagemang i 

undervisningen och elevernas motivation för ämnet och uppgifterna. Detta överensstämmer 

med tidigare forskning, i meningen att lärarens motivation påverkar elevens motivation. En 

lärare med hög inre motivation till sitt arbete är mer tillfreds med sin arbetsinsats och låter på 

grund av detta eleverna vara mer självbestämmande i sitt arbete (Assor et al, 2007). De lärare 

som bedömer sin inre motivation som hög är de lärare som upplever den yttre pressen i sitt 

arbete som relativt låg. Motsatsen gäller för de lärare som upplever den yttre pressen som 

hög; dessa bedömer sin inre motivation till arbetet som låg. De lärare som upplever hög press 

och bedömer motivationen som låg låter eleverna i mindre utsträckning vara 

självbestämmande i skolarbetet och utövar mer kontroll över dem (Pelletier et al 2002). Detta 

indikerar sammantaget att när lärarnas motivationssänkande faktorerna ökar, så kommer det i 

slutändan att påverka elevernas motivation och även på vilket sätt eleverna får vara delaktiga i 

undervisningen.  

 

      4.1.2 Sammanfattning och diskussion kring elevernas yttre och inre motivation  

 

Fokusgruppen presenterade många olika yttre faktorer som de anser skapar motivation hos 

eleverna. De främsta är en god relation mellan lärare och elev samt sättet som läraren kan 

påverka eleven till exempel genom att lyfta fram bra saker hos eleven och bekräfta både 

egenskaper och prestationer. Skinner och Belmont (1993) visade i sin studie att det finns tre 

olika beteende som en lärare kan använda sig av för att höja elevens motivation – structure, 

autonomy support och involvement. Involvement handlar om att en god relation mellan lärare 

och elev tillfredsställer ett grundläggande psykologiskt behov hos eleven, behovet av att 

känna sig besläktad. Detta går att jämföra med den erfarenhet fokusgruppen har. Genom att ta 

sig tid att lära känna eleven, att samtala om både skola och privatliv och att bekräfta goda 

sidor hos eleven, så upplever fokusgruppen att elevens motivation höjs. Skinners och 

Belmonts (1993) studie visade också att mest av dessa tre motivationshöjande lärarbeteenden 

får de elever som redan är engagerade och motiverade, medan de omotiverade eleverna inte 

får ta del av dem i samma utsträckning. Fokusgruppen talar dock inte i de termerna, utan 

menar att omotiverade elever snarare kan göra lärarna mer motiverade till att försöka nå 
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dessa, att det nästan inte finns någon gräns för hur långt man som lärare kan gå för att 

motivera en elev. Därmed inte sagt att de ger lika mycket av motivationshöjande beteenden 

till motiverade eller omotiverade elever, heller inte att de gör på samma sätt. Gruppen 

kommer dock fram till en skillnad mellan det de kallar ”svaga” respektive ”starka” elever och 

hur de som lärare behandlar dessa. Fokusgruppen anser att det är viktigare att ha en god 

relation till de svaga eleverna, som också behöver mycket yttre stöd i form av bekräftelse, 

beröm, ”pushning” och så vidare. Starka elever är mer självgående, menar gruppen, och 

behöver inte lika mycket motiverande faktorer för att sätta igång och arbeta. Detta indikerar 

att lärarnas beteende gentemot ”svaga” respektive ”starka” elever är olika, i meningen att de 

”svaga” får en högre grad av lärarknuten motivation. 

En annan faktor som fokusgruppen anser har en motivationshöjande effekt för eleverna är 

delaktighet och valmöjlighet i skolarbetet. Det kan gälla alltifrån att eleverna får vara med och 

påverka undervisnings- och examinationsformer till att själva få bestämma kusinnehållet. 

Fokusgruppen är enig om att detta motiverar eleverna. Forskning visar också att så är fallet: 

självbestämmande ökar motivationen. Skinner och Belmont (1993), menar att grundläggande 

psykologiska behov hos eleven kan tillfredsställas av lärarens beteende, i meningen att en elev 

som känner sig självbestämmande i sitt lärande är en elev som också är mer motiverad. Bolt et 

al (1999) samt Reeve och Jang (2006) visade att lärare som låter eleverna vara 

självbestämmande lyssnar mer på elevernas åsikter, ställer fler frågor till eleverna om 

intressen och vad de vill göra, berömmer tecken på framsteg, uppmuntrar ansträngning och så 

vidare. Informanterna vittnar på olika sätt om att dessa beteenden är sådana som de använder. 

De nämner också att det är viktigt att bekräfta eleverna och ta fasta på de egenskaper och 

prestationer som är bra, vilket är samstämmigt med ovanstående forskning. Gruppen tycker 

dock att självbestämmande för eleverna kan vara svårt ibland och att de som lärare inte ges de 

rätta förutsättningarna för det. Det beror bland annat på ämnets karaktär och innehåll samt 

storleken på klassen. Vissa ämnen och/eller moment passar bättre för att låta eleverna vara 

med och bestämma. Är klassen stor (30-32) så försvårar det också, eftersom det är 

tidskrävande att individanpassa och som lärare räcker man inte till att möta eleven på det sätt 

som krävs för att kunna individanpassa. Utifrån detta kan slutsatsen dras att fokusgruppens 

upplevelse är att självbestämmande ökar elevernas motivation vilket stämmer överens med 

tidigare forskning, men att det inte alltid är möjligt att genomföra. 

Arbetssätt och uppgifter i skolan går också att koppla till valmöjligheter och 

självbestämmande. Som nämnts tidigare menar Deci och Ryan (2000) att en av skolans 
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utmaningar är att göra arbetsuppgifterna mer intressanta för eleverna. Detta kan bland annat 

göras genom att integrera eleverna i processen då arbetssätt och uppgifter bestäms, samt att 

internalisera uppgifterna hos eleverna. Detta är ett spår som också fokusgruppen är inne på. 

Flera gånger återkommer den till att motivation skapas hos eleverna genom att de får vara 

med och bestämma arbets- och redovisningssätt. Att ”internalisera uppgiften” går att koppla 

an till fokusgruppens åsikt om att det är viktigt att tydliggöra syftet med de uppgifter som ska 

göras och även sättet man presenterar uppgiften på. Cordova och Lepper (1996) visade i sin 

studie liknande resultat.  De fann tre områden som en lärare kan påverka för att öka elevernas 

motivation: (1) Sätta uppgiften i ett för eleven begripligt sammanhang, (2) Försöka anpassa 

uppgiften så att eleven känner sig engagerad på personlig nivå och (3) Ge eleven en möjlighet 

att välja. Alla dessa tre områden nämner också fokusgruppen som motivationshöjande 

faktorer.  

Ett av de områden som fokusgruppen tar upp, som de upplever påverkar elevens motivation är 

elevens syn på sig själv och sin förmåga. De nämner att många elever startar nya kurser med 

uttalanden som ”Det här är tråkigt” eller ”Jag kan inte det här”. Gruppen talar också om att 

elever har olika sätt att se på svårigheter och motgångar. Vissa elever motiveras av svårigheter 

medan andra blir nedslagna och tappar motivationen. Gruppens upplevelse är också att många 

elever tenderar att vara mer motiverade till och satsa mest på de ämnen de redan är bra på och 

får höga resultat i, medan tendensen är tvärtom i ämnen de inte behärskar och där det inte går 

så bra. Detta går i linje med Legault et al (2006) som fann att bristande motivation hos elever 

går att förklara med bristande tro på sin förmåga och bristande tro på att man kan anstränga 

sig till den grad det behövs. Fokusgruppen uttryckte att vissa elever inte tror att de inte kan 

förändras, förbättras eller utvecklas och att denna inställning påverkar motivationen i negativ 

riktning.  

Ovanstående tangerar också Deci och Ryans (2000) resultat, som visade på att det finns fyra 

former av yttre motivation - external regulation, introjected regulation, identification och 

integration. De elever som styrs av external och introjected regulation, alltså den form av 

yttre motivation som är nära besläktad med brist på motivation, visade mindre intresse för 

uppgiften, de tillskrev uppgiften lågt värde och de skyllde i stor utsträckning det negativa 

resultatet på läraren. Detta går att koppla till vad fokusgruppen uttrycker: elever som tvivlar 

på sin förmåga och säger ”Jag kan inte det här” och ”Det här är tråkigt” skulle kunna vara 

elever som styrs av den motivation som kallas external och introjected regulation. De skyller 

alltså bristande motivation och resultat på yttre omständigheter. 
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Fokusgruppen menar vidare att de ”svaga” eleverna är de som behöver mycket av olika yttre 

motivationsfaktorer, som exempelvis god relation mellan lärare och elev och lärare som 

uppmuntrar eleven och bekräftar elevens framsteg. Om dessa elever är de som drivs av ovan 

nämnda external och introjected regulation (Deci & Ryan, 2000), så kan det stämma. Vill 

man öka den självupplevda motivationen hos eleverna så är det genom att hjälpa eleven känna 

sig kompetent på den nivå den är (Deci & Ryan, 2000) och genom att bekräfta eleverna, 

lyssna på dem, fråga vad de vill göra och så vidare (Cordova & Lepper, 1996; Bolt et al 1999; 

Reeve & Jang, 2006). 

Fokusgruppen hade sammantaget mycket mer att säga kring vilka de yttre 

motivationsfaktorerna är som påverkar elevernas motivation än vilka de inre är. Det går att 

jämföra med tidigare forskning som visar att den inre motivationen minskar för varje årskurs 

man går (Deci & Ryan, 2000; Skinner & Belmont, 1993). Förklaringen till detta är att desto 

mer ökar de sociala kraven på att vara ansvarsfull och vuxen.  

Fokusgruppen kom fram till att de elever som drivs av någon form av inre motivationsfaktor 

är elever som gruppen kallar för ”starka”, alltså de elever som lyckas bra i skolan. Dessa 

upplever gruppen är självgående i skolan, med en så stark inre motivation att de utför vilken 

uppgift som helst, oavsett om den upplevs som rolig eller inte. Fokusgruppen tror att eleverna 

som känner inre motivation för skolan har ett mål i sitt liv. Målet kan vara drömmen om ett 

yrke eller vetskapen om vad han/hon ska göra efter gymnasiet. Eleven har någon slags 

framtidstro. Deci och Ryans (2000) beskrivning av att utföra en handling driven av inre 

motivation är att personen då känner att hon agerar helt utifrån sina egna villkor, utifrån lust 

och har känslan av att vara självbestämmande. Inre motivation kan också kopplas till känslan 

av att vara kompetent i den aktivitet som utförs. Med denna beskrivning skulle eleverna som 

fokusgruppen nämner känna att de under hela sin gymnasietid agerar utifrån sina egna villkor 

och är självbestämmande. Detta kan mycket väl stämma, men mer troligt är att de till viss del 

känner på det viset, men inte under tre hela år. De elever som fokusgruppen bedömer drivs av 

inre motivation drivs enligt min uppfattning snarare av det Deci och Ryan (2000) kallar för 

identification och integration, som är de former av yttre motivation som ligger nära inre 

motivation. De två är motivationsformer där individen accepterar och införlivar uppgiften 

som ska göras och i hög utsträckning känner sig självbestämmande, även om uppgiften 

bestämts av en utomstående. Min bedömning är att dessa ”starka” elever, som har ett mål med 

sin gymnasieutbildning, i större utsträckning drivs av identification och integration. De har 

lättare att acceptera och godkänna olika lärares uppgifter och känna sig kompetenta oavsett 



31 
 

vilket ämnet är. Deci och Ryan (2000) skriver just att elever som drivs av identification och 

integration känner större tillfredsställelse med skolan och har en större förmåga att hantera 

både motgång och framgång. Slutsatsen av min tolkning är att gymnasieeleverna i ännu 

mindre utsträckning drivs av inre motivation än vad fokusgruppen anser, genom att dessa 

elever är bra på att införliva (integration) väl olika sorters skoluppgifter. 

Fokusgruppen ansåg vidare att inre motivation från början har varit en yttre motivationsfaktor 

och att eleven någonstans på vägen fått bekräftelse och ”sedan så blir det inre, man flyttar in 

det och man känner sig nöjd” (Informant 6).”Motivation handlar om att få dem att tro att de 

kan förändras, då flyttar man från den yttre till den inre motivationen” (Informant 3). Detta 

går helt i linje med Deci och Ryan (2000). De beskriver inre motivation som en drivkraft som 

dels kommer av ett medfött behov av kompetens och självbestämmande, dels från den 

lustfyllda känslan av att göra något som är intressant och roligt. Kan man som lärare ge 

uppgifter till eleverna som är stimulerande och lustfyllda och dessutom bekräfta eleven så att 

han/hon känner sig kompetent i det han/hon gör, så kan den inre motivationen infinna sig. 

Precis som fokusgruppen sa, så börjar det med en yttre motivationsfaktor, till exempel 

bekräftelse av att man som elev har presterat väl, som sedan ändrar form och blir en inre 

motivationsfaktor i form av tillfredsställelse och känsla av kompetens. 

   4.2 Spekulationer och praktiska implikationer  

 

Fokusgruppen sade sig uppleva att elever som de bedömer drivs av en inre motivation till 

skolan är de elever som också har ett inre mål med sin utbildning. Innebär det också det 

omvända, – att omotiverade elever inte har något mål med sin utbildning? Finns det en 

koppling mellan motivation till skolan och den personliga framtidstron? Fokusgruppen var 

oenig om huruvida man kan motivera en elev med framtiden och tanken att ”det du gör nu har 

du nytta av i framtiden”. Vissa i gruppen menade att mål måste vara kortsiktigare än så. 

Kanske är det så att en lärare kan motivera med hjälp av framtiden om eleven redan har 

internaliserat den tanken. 

Både fokusgruppen och tidigare forskning säger att valmöjlighet och delaktighet för eleverna 

ökar deras motivation (Cordova & Lepper, 1996; Bolt et al, 1999; Skinner & Belmont, 1993). 

Lärarnas verklighet och verksamhet styrs dock av många faktorer, till exempel läroplan, 

ämnesplaner och kunskapskrav. Vid gymnasiereformen 2011 (så kallad Gy-11) var ett av 

målen att tydliggöra kursers ämnesinnehåll och vilka kunskaper elever ska ha efter avslutad 
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kurs. Detta har medfört att friheten till tolkning för lärarna har minskat, vilket i sin tur lett till 

mindre valmöjligheter för både lärare och elever. Denna styrning från Skolverket har både 

fördelar och nackdelar. Fördelen är att gymnasieskolan skulle kunna bli mer likvärdig vad 

gäller ämnesinnehåll, bedömning och betygssättning. Nackdelen skulle kunna vara att 

motivationen sjunker hos både lärare och elever. Hade det funnits större tolkningsmöjligheter 

i ämnesplanerna skulle läraren kanske känna sig mer motiverad och i sin tur haft större 

möjlighet att påverka elevernas motivation. Men med tanke på att ordet motivation inte nämns 

i läroplanen för gymnasieskolan, ligger fokus inom gymnasieskolan på annat håll. 

 

   4.3 Metoddiskussion och förslag till fortsatt forskning 

 

Valet av kvalitativ metod gjordes utifrån syftet för studien – att ta del av ett antal personers 

upplevelser av ett fenomen. Kvalitativ metod syftar till att försöka förstå hur människor 

upplever och tolkar sina erfarenheter och forskaren ses som ett instrument i den processen, 

som kan ställa frågor och även ta del av icke-verbal kommunikation (Merriam, 2009). Valet 

av datainsamlingsmetod föll sedan på fokusgruppintervju. Vid en fokusgruppintervju vill 

forskaren samla in data genom gruppinteraktion. Det är samtalet mellan personer som ska 

generera idéer och nya tankar kring ämnet (Merriam, 2009). Wibeck (2010) beskriver att 

fokusgruppmetoden bygger på hur människan generellt fattar beslut och formar sina åsikter, 

nämligen i mötet med andra individer. Individuella intervjuer hade också varit en tänkbar 

datainsamlingsmetod, då varje informant fått möjlighet att fördjupa sitt eget resonemang 

under en längre tid. Fördelarna tycktes dock väga över för en fokusgruppintervju med tanke 

på samtalets positiva effekter.  

En svaghet med fokusgrupper, som Wibeck (2010) nämner, har att göra med moderatorn. 

Moderatorn sätter agendan för diskussionen, beroende på hur gruppen och även de enskilda 

individerna agerar. Genom följdfrågor och hur ordet fördelas kan moderatorn påverka 

resultatet. Wibeck (2010) påpekar dock att intervjuaren påverkar resultatet även i individuella 

intervjuer och enkätundersökningar. Rollen som moderator kändes i detta fall bekvämt, 

eftersom jag i mitt yrke som lärare är van att leda grupper och gruppdiskussioner där 

deltagarantalet kan vara upp till 32 personer.  
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Nackdelen generellt med intervju som metod är att man når färre personer än vid exempelvis 

en enkätundersökning, med vilken man kan erhålla ett generaliserbart resultat; förutsatt att det 

är tillräckligt många deltagare samt att dessa är ett representativt stickprov från den aktuella 

populationen.  

Möjliga felkällor i dataanalysen är att de lärare jag intervjuar är mina egna kollegor. Jag 

känner dem mer eller mindre, alla åtminstone till namnet och vilka ämnen de undervisar i. 

Detta kan påverka hur jag lyssnar på dem och hur jag tolkar det de säger. Det faktum att jag är 

lärare själv är en andra möjlig felkälla. Eftersom jag själv har samma referensram som de jag 

intervjuar (jag är insatt i skolsystemet, jag arbetar i Falu kommun och känner till dess 

skolpolitik) gör att jag har en förförståelse för lärarna jag intervjuar. Detta kan vara både en 

fördel och en nackdel. Det gör också att jag tolkar data med den förförståelsen, kanske inte 

alltid i rätt riktning. Den tredje möjliga felkällan är att ingen av den forskning som jag 

refererar till är svensk eller gjord i det svenska skolsystemet. Kunskapssynen och de 

pedagogiska tankarna skiljer sig från land till land. I det svenska skolsystemet finns det en 

läroplan samt ämnesplaner och kunskapskrav som alla anger vad man ska kunna efter 

avslutad kurs och i viss mån hur kunskaperna ska redovisas.  

När det kommer till vidare studier så finner jag två områden som skulle vara av intresse att 

undersöka. Att låta eleverna komma till tals kring vad de upplever motiverar dem i skolan 

skulle också vara av intresse. Andra området skulle kunna vara att undersöka i vilken 

utsträckning personer på ledande poster i skolans värld låter forskningsresultat påverka de 

beslut som tas för skolan. Det verkar finnas en differens mellan vad man genom forskning vet 

fungerar i skolan och politiska beslut.  
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BILAGA 1 – Intervjuguide     

Frågeställning 1. Lärarens syn på och upplevelse av motivation som fenomen i 

undervisningen. 

Hur ser du på inre motivation som fenomen i undervisning och lärande? Hur ser de inre 

motivationsfaktorer ut?  

Hur ser du på yttre motivation som fenomen i undervisning och lärande? Hur ser de yttre 

motivationsfaktorerna ut? 

Finns det en koppling mellan hög/låg motivation hos eleven och resultat? 

Påverkar det dig om en elev är motiverad eller omotiverad? På vilket sätt, i så fall?  

Tycker du att det är en lärares uppgift att motivera eleverna? I vilken utsträckning?  

Kan du som lärare påverka både elevens inre motivation och yttre motivation? Hur gör du 

det?  

Har din egen motivation som lärare någon betydelse för elevens motivation? Vilken är din 

inre motivation till arbetet? Vilken är din yttre motivation till arbetet? 

 

Frågeställning 2. Motivation som inlärningsfaktor 

Vilka faktorer kan du som lärare bidra mer för att höja elevens inre motivation för lärandet? 

Vilka faktorer kan du som lärare bidra med för att höja elevens yttre motivation för lärandet? 

Vilka faktorer i planeringsstadiet kan hjälpa till att öka elevens motivation för lärandet? 

Vilka faktorer i klassrumssituationen kan hjälpa till att öka elevens motivation för lärandet? 

Vilka faktorer utanför klassrummet kan hjälpa till att öka elevens motivation för lärandet? 

Vilka faktorer i ditt (lärarens) beteende kan hjälpa till att öka elevens motivation för lärandet? 

Hur vet du att elevens motivation har ökat? Hur avgör du vilka av de faktorer som vi tidigare 

nämnt under intervjun, som har varit bidragande till elevens ökade motivation? 
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BILAGA 2 – E-mail till de lärare som deltog i intervjun 

 

Hej! 

 

För det första: Tack för att ni vill delta i min intervju!  

 

Här kommer lite information om intervjun: 

 

Datum: Tisdag den 30/10 

Tid: 8.30- (max) 10.30. Kom gärna fem minuter tidigare så att vi kan starta i tid! 

Plats: Rum 133b, konferensrummet i lärarrummet på Lugnetskolan 

 

Jag bjuder på kaffe och smörgås. Skulle du få förhinder är jag tacksam om du kontaktar mig 

på mobilnummer 070-22 11 491. 

 

Intervjun kommer att ligga till grund för min C-uppsats i psykologi. Intervjun kommer att 

filmas. Efter det att jag transkriberat den kommer filmen att raderas. Ni kommer inte att 

figurera i uppsatsen med era riktiga namn, utan ni kommer att vara anonyma.  

 

Vi ses på tisdag! 

 

Med vänliga hälsningar / Åsa Landpers 

 

 


