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FÖRORD 
 
 
 
Arbetet med denna C-uppsats har genomförts vid Institutionen för lärarutbildning vid 
Luleå tekniska universitet under vårterminen 2003.  Jag vill tacka alla som medverkat till 
inspirerande föreläsningar och diskussioner, som motiverat mig att läsa den litteratur som 
är grunden till denna uppsats. Jag vill tacka elever och lärare på den skola i norrbotten där 
min enkätundersökning är genomförd. Sist men inte minst vill jag ge massor med pussar 
och kramar till min man och våra fyra barn som stått ut med mig och mina frustrationer 
under arbetets gång. 
 

 
Luleå den 17 maj 2003 
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ABSTRAKT 
 

Syftet med denna C-uppsats är att belysa ett antal pedagogiska och psykologiska teorier 
och metoder relaterat till motivation i lärandet. Uppsatsen är baserad på litteraturstudier 
samt svaret på en öppen fråga från en enkätundersökning. Frågeställningen löd: När tycker 
du att det är roligt i skolarbetet? (När känner du dig motiverad till att arbeta i skolan)? 
Enkäten besvarades av 60 elever födda år 1990, 1991 och 1992. 
 
Sammanfattningsvis visar litteraturstudien att motivation handlar om hur känslor, tankar 
och förnuft flätas ihop och ger färg och glöd åt de handlingar vi utför. Det ligger känslor 
och förväntningar inför en aktivitet, de följer med medan vi utför aktiviteten och det lägger 
sig som en slöja runt minnet av handlingen. Motivation är det som orsakar aktivitet hos 
individen, det som håller denna aktivitet vid liv och det som ger den mål och mening. 
Motivation är det centrala när det gäller att förstå mänskligt beteende. Litteraturstudien 
visade vidare att motivation kan definieras som en inre och yttre motivation. Den yttre 
motivationen beskrivs som en önskan att uppnå belöning det vill säga ett mål av något 
slag. Den inre motivationen grundar sig på en önskan om själva aktiviteten, inlärningen, 
arbetsprocessen eller resultat av aktiviteten. En hög nivå av intensivt beteende kan vara 
resultat av högre nivå av motivation. När tillräckligt med motivation finns skapas ett 
beteende.  
 
Resultatet av enkätudersökningen stödjer litteraturstudiens resultat genom att visa på 
betydelse av både inre och yttre motivationsfaktorer som har betydelse för eleverna. De 
flesta svaren i enkätundersökningen relateras till ”pedagogisk miljö”. Svar av kategorin 
”yttre motivation” var något vanligare, troligen beroende på att det är lättare för eleverna 
att beskriva yttre än inre faktorer. Den viktigaste motivationsfaktorn är ”favoritämne”, 
vilket kan ses som både en yttre och inre motivationsfaktor. Yttre när läraren låter eleverna 
välja ämne fritt och inre i den mening att lusten att lära väcks bara av tanken på sitt 
favoritämne. Den näst viktigaste motivationsfaktorn är känslan av att kunna/förstå. Som 
lärare kan man öka den inre motivationen hos elever genom beröm och målstyrning. 
 
 
Sökord: favoritämne, inre motivation, kunskap, mellanstadiet, yttre motivation 
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INLEDNING 
 
”Det var bättre förr!” är ett vanligt förekommande uttryck som troligen stämmer väl 
överens med vad en äldre generation tycker om motivationen hos dagens skolelever. När 
man säger så tror jag att man idealiserar bilden av sin egen skolgång. Det var inte alltid lätt 
att motivera sig inför skolarbetet vare sig nu eller då. Ett argument är att det är svårare 
idag för att det finns så mycket annat som är kul och att skolan på det viset skulle vara 
tråkigare. Stämmer det? Knappast! Om man går tillbaka till den tiden då allmän skolplikt 
infördes var det kanske något lättare att motivera sig inför skolarbetet åtminstone för 
barnen, som fick ett alternativ till ett för tungt kroppsarbete som för det mest var extremt 
monotont. På den tiden var det vanligt att föräldrarna tyckte att det inte alltid var motiverat 
med skolarbete. 
 
I dag är bilden en annan. De flesta är medvetna om hur viktigt det är med utbildning, 
vilket inte alltid gör det lättare för eleverna att känna motivation. Kraven från 
omgivningen kan bli för stora. Låg motivation inför skolarbetet är ett problem idag och har 
varit så de senaste 40 åren. Utmaningen för samhället och skolan är att skapa en pedagogik 
och en variation i pedagogiken som gör det möjligt att välja alternativt finna en 
pedagogisk form som gör att fler känner sig motiverade att lära. Under mina 13 år som 
lärare i grundskolan ser jag att låg motivation hos eleverna är ett växande problem. Det har 
alltid legat mig varmt om hjärtat att barnen i skolan ska uppleva att vägen till kunskap ska 
vara lustfylld. Med denna uppsats vill jag således visa på ett antal teorier och metoder som 
leder till ökad motivation i lärandet hos eleven. För att få en verklighetsanknytning av 
uppsatsens litteraturstudie gjordes också en empirisk studie relaterad till motivation. 
 
 
 

SYFTE 
 
Att belysa ett antal pedagogiska och psykologiska teorier och metoder relaterat till 
motivation i lärandet. Samt genomföra en empirisk studie bland elever i 10-12 års åldern 
för att undersöka om nämnda teorier och metoder stämmer med en svensk grundskola 
idag. 
 

 
METOD 

 
Studien är baserad på litteraturstudier samt en enkätundersökning (Bilaga 1). 
Litteraturstudien genomfördes med hjälp av angiven kurslitteratur i kursen pedagogik C, 
annan litteratur relaterat till ämnet motivation, doktorsavhandlingar samt rapporter inom 
ämnet. Enkäten bestod av en öppen fråga för att minimera yttre påverkan. Eleverna fick 
även ange vilket år de var födda. Frågeställningen löd: 
 

När tycker du att det är roligt i skolarbetet? 
 ( När känner du dig motiverad till att arbeta i skolan?) 

 
Enkäten besvarades av 60 elever födda år 1990, 1991 och 1992 (29 pojkar och 31 flickor). 
Tre bortfall förekom. Enkäten fylldes i under lektionstid. Innan enkäten besvarades 
förklarades ordet motivation. 
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BAKGRUND 
  

Motivation – en definition 
 
Motivation handlar om hur känslor, tankar och förnuft flätas ihop och ger färg och glöd åt 
de handlingar vi utför. Det ligger känslor och förväntningar inför en aktivitet, de följer 
med medan vi utför aktiviteten och det lägger sig som en slöja runt minnet av handlingen. 
Motivation är det som orsakar aktivitet hos individen, det som håller denna aktivitet vid 
liv och det som ger den mål och mening. Motivation är det centrala när det gäller att förstå 
mänskligt beteende (Imsen, 1992). 
 
 
 

Historik 
 
1632 beskriver Comenius i sin bok Didactica Magna (den stora undervisningsläran), 
nyttan av undervisningskonsten. Följande citat tål att tänkas på även i dagens skolvärld, 
vad gäller det faktum att didaktiken planläggs och anordnas på rätt sätt så att det är 
betydelsefullt för flera kategorier och institutioner (Comenius, 1989, s 53): 

 
1.   För lärarna, av vilka många varit fullkomligt okunniga om en undervisningskonst. Om de vill 

fylla sin plikt, plågar de sig därför och uttömmer de sina krafter i mödosam nit, eller också 
ändrar de oavbrutet  metod, i det de eftersträvar något resultat än på ena, än på andra sättet; 
det hela är dock en obehaglig förbrukning av tid och arbete. 
 

2.   För lärjungarna, därför att de på så sätt lätt och lekande skall komma upp på vetenskapliga 
höjder, utan svårigheter, motvilja, gråt och stryk. 
 

3.    För skolorna, därför att tack vare en förbättrad metod skall de icke blott hållas vid makt utan 
även kunna utvecklas i det oändliga. Skolan skall i sanningen bli en lek, en tilldragande 
förlustelseort. Och om i följd av metodens osviklighet att varje lärjunge kan bli en lärare av 
högre eller lägre rang, så kommer skickliga skolmän alltid att finnas till hands och studierna 
skall alltid blomstra. 

 
Fram till 1600-talet ansåg man, att man kunde forska sig fram till vilken typ av 
undervisning som var mest effektiv. Till exempel kunde man tänka sig att, eleverna lärde 
sig mest av en bestämd presentationsmetod eller ett bestämt undervisningsmaterial. Eller 
kunde tänkas att ett bestämt sätt att gruppera eleverna eller en speciell metod att organisera 
skolarbetet gjorde att eleverna lärde sig mer och bättre i skolan än genom andra metoder. 
Man tänkte sig, att man med vetenskapliga metoder kunde finna ett allmängiltigt samband 
mellan påverkan (undervisningsmetod, elevsammansättning) och resultat (elevkunskaper). 
På detta sätt skulle man, genom vetenskapligt kontrollerad forskning, kunna skapa en 
normativ bas för all verksamhet i skolan. Om bara forskare kunde utforska, hur alla 
tänkbara problem på bästa sätt skulle kunna lösas, och läraren verkligen lyssnade på och 
utnyttjade alla forskningsresultaten, skulle allt bli bra (Imsen, 1999). 
 
Rousseau ville ge barnen i skolan en fostran som gav utrymme för nyfikenhet, upplevelser 
och glädje. Han ville skapa fria, självständiga medborgare som kunde delta i att bygga upp 
samhället. Barnet skall inte skämmas bort, utan ska genom egna upplevelser lära sig 
handlingarnas konsekvenser. Detta tränar upp barnets egen omdömesförmåga. För övrigt 
ska man ingripa så lite som möjligt i uppfostran och låta naturen ha sin gång. Detta har 
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omtalats som principen för negativ uppfostran. Undervisningen kan mycket väl vara 
förberedd men det är viktigt att barnet får finna sin egen väg i förhållande till det som 
läraren förberett. Barnet ska inte styras utifrån och det måste få använda den tid som 
behövs. Det är inte frågan om att spara tid utan att slösa med den hävdade Rousseau – 
eleven skulle inte ympas med boklig lärdom, utan lära av naturens bok, som låg uppslagen 
framför honom. Att använda sinnesorganen är viktigt, likaså att använda kroppen. Naturen 
blir på många sätt den centrala stoffkällan att ösa ur under den första delen av uppfostran. 
Från 12-års ålder förändras undervisningen mer i riktning mot en systematisk boklig 
lärdom. Den så kallade positiva uppfostrans period inleds. Erfarenheter ska systematiseras 
och eleven ska få lära sig att få smak för vetenskap. Konkurrens och tävlingsmentalitet 
ville Rousseau inte veta av, men däremot kunde eleverna gärna tävla mot sig själv för att 
bli bättre. Syftet var inte att skaffa så mycket kunskaper som möjligt utan att de kunskaper 
eleven hade, helt och hållet var elevens egna. Rousseaus pedagogiska program hade målet 
att fostra fria medborgare (Imsen,1999).  
 
 
John Dewey (1859 – 1952) ansåg att inlärning är något aktivt. Kunskap kan inte utan 
vidare tillföras eleven utifrån. Inlärning innebär, att eleven når utanför det han kan, vilket 
innebär en process som börjar inifrån. Utgångspunkten måste vara i barnet, och så måste 
läraren, genom noggrann planerad handledning, se till att eleven får assimilera lärostoffet, 
så att det skapas en relation mellan barnet och den nya kunskapen. Att lära innebär 
aktivitet från elevens sida och inte nog med det: Inlärning har anknytning till aktivitet som 
konkreta handlingar. Hans mest berömda tes är learning by doing (Imsen,1999). 
 
Dewey byggde på en något primitiv instinktsteori när det gällde motivation Han tänkte sig 
att barnet hade fyra olika instinkter: för det första en social instinkt som kommer till 
uttryck genom språk och social kommunikation, för det andra en instinkt att göra saker 
och att ”låtsas”, som i lek, för det tredje en instinkt till utforskning och att komma 
underfund med saker och för det fjärde en expressiv instinkt, som till exempel kom till 
uttryck genom konstnärlig aktivitet. Den praktiska utformningen av hans pedagogik är 
uppbyggd kring dessa principer. På detta sätt skulle det uppstå en naturlig, inre motivation 
som skulle verka självdisciplinerande (Imsen,1999). 
 
Dewey utvecklade en inlärningsmetod som har kallats problem – metoden. Dewey 
formulerade den i fem steg: 

 
1) Eleven måste uppleva ett problem eller något som är svårt, och som han eller hon är motiverad 

att lösa. 
 

2) Problemet måste undersökas närmare för att finna ut vad problemet består i – definiera 
problemet. 
 

3) Eleven måste samla mer kunskap om problemet. 
 

4) Mot bakgrund av dessa kunskaper resonerar eleven sig fram till hypoteser om fenomenet och 
försöker tänka ut vad konsekvenserna av hypoteserna skulle kunna bli. 
 

5) De mest troliga hypoteserna testas, genom att de prövas i praktisk verksamhet (Imsen,1999). 
 
Om vi vänder oss till teorier om hur människan utvecklas på olika områden finner vi i 
allmänhet en gemensam nämnare: Människan är en social individ som utvecklas i samspel 
med en social och materiell värld. Barnet utvecklas i samspel med de nära 
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omsorgspersonerna med vänner och med den fysiska lekmiljön. Det innebär att det sociala 
på sätt och vis ”tar sin boning” i individen – det finns ingen människa som har utvecklats 
bara av sig själv. Eleven är inte en ”nivå” i undervisningen som vi sänker oss ned till för 
att finna – eleven är en levande person i kontinuerligt samspel med omvärlden. 
Utvecklingsteorierna hävdar, att eleverna ska ha något att sträva efter och något att växa 
på. Hos den schweiziske psykologen Jean Piaget (1896 – 1980), till exempel, måste det 
inträffa en kognitiv ”obalans”, något eleven funderar på och vill komma underfund med, 
för att det ska ske en förändring i uppfattningen (ackomodation). Vygotsky talar om en 
”proximal zon” som utgör möjligheten för en elev att utvecklas från den utgångspunkt han 
har. Med andra ord: Om eleven ska lära sig något, måste han eller hon möta något nytt och 
krävande. Det måste vara ”lite” svårt! Anpassad undervisning utformas i spänningsfältet 
mellan det eleven kan sedan tidigare, och det han eller hon inte kan. Det är läraren som 
måste möta kraven (Imsen,1999)! 
 
Man bör ha i åtanke att pedagogiska idéer sällan kan passas in i enkla, schematiska 
framställningar. Detta är det viktigt att ha klart för sig, inte minst på grund av att man ska 
tänka sig noga för innan man ”väljer parti” i den normativa diskussionen om vad som är 
god pedagogik. Vissa av teoretikerna är bättre än sitt rykte när man studerar dem, och en 
del är kanske värre! En annan omständighet är att de teorier som jag valt att presentera har 
skapats i historiska sammanhang som skiljer sig mycket från den samhällssituation vi 
befinner oss i nu. De kan därför inte direkt överföras till vår tid. Samtidigt har element 
från många av dem överlevt i skolans praktiska verksamhet, så att de ännu kan 
identifieras. Det är sällan på det sättet att man renodlar en viss teori i dagens offentliga 
skola - utan istället är dagens verksamhet en blandning av rester från många olika impulser 
som har lagrats under årens lopp (Imsen,1999). 
 
 
Lust att lära och motivation till att lära 

 
”You have to go hunting where the ducks are” 

Lyndon B Johnson 
 
När man talar om motivation skiljer man ofta mellan inre och yttre motivation. 
Gemensamt för båda motivationsformerna är en lustbetonad erfarenhet eller förväntan, 
antingen det är inre glädje med något man gör eller hopp om framtida belöning, som är 
källan till aktiviteten. Den inre motivationen grundar sig på önskan om själva aktiviteten, 
inlärningen, arbetsprocessen eller det direkta resultatet av aktiviteten, medan den yttre 
motivationen beskrivs som en önskan att uppnå belöning eller yttre mål. 
 
Det kan vara problematiskt att skilja mellan begreppen motivation och lust att lära. 
Börjesson (SOU 2000:19) definierar motivation som ”lust och vilja att lära”. Det kan 
tolkas att han menar att det inte finns någon motivation utan lust, att lust föregår 
motivation. I motivationsbegreppet ingår ett arbete mot ett mål, en riktning. I 
lustbegreppet behövs inte något mål, inre eller yttre. Lusten är en del av själva processen. 
Känslan av lust är förnimmelsen av processen. Det man är upptagen med vill man göra för 
dess egen skull, man vill fortsätta processen, inte gärna släppa den. Det finns också 
situationer med mål, någonting man vill förstå för dess egen skull, där målet samverkar 
med och förstärker förnimmelsen av processen (Lens & Rand, 2000 Brophy, 1999). Lust 
uppvisar stor variation av objekt. Det finns sådana som kan ha såväl positiva som negativa 
konsekvenser. Motivationens objekt länkas oftare till positiva effekter. Går man enligt 
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Tönnesen (2000) tillbaka till Platons pedagogik fanns föga utrymme för motivation. 
Människan hade en naturlig lust att upptäcka men denna väcktes inte av medvetna begär 
och behov. När äkta lust drev lärandet kom också nyfikenheten, öppenheten, 
uppmärksamheten, tålmodighet, uthållighet och förnöjsamhet. 
 
Enligt SIA- utredningen (SOU 1974:53) står begreppet motivation för egenskaper hos 
individen som studieintresse, ambition och engagemang i skolarbetet. Motivation är 
viktigt vid varseblivning, uppmärksamhet, lärande och glömska. Begreppet avser de 
krafter som aktiverar individen, bestämmer inriktningen av hans/hennes ansträngningar 
samt arbetets intensitet och varaktighet. Behov, däremot, betecknar ett inre tillstånd som 
aktiverar och styr människans beteende. Man skiljer mellan fysiologiska motiv som 
reglerar livsviktiga processer och psykologiska motiv som utvecklas i samspel människa – 
miljö. Bakom en människas beteende ligger flera motiv som samverkar. De grundläggande 
motiven, som presenteras i SIA – utredningen är organiska motiv som fruktan och 
aggression, sociala motiv och aktivitetsmotiv. Under aktivitetsmotiv listas behov av 
upplevelse, rörelse och spänning, nyfikenhet och skaparlust. Detta är enda tillfället man i 
SIA – utredningen talar om lust. Bruner (1971) menar att nästan alla barn har ett inre 
motiv att lära. Det är inte beroende av belöningar utan själva aktiviteten upplevs som 
positiv. Att uppnå kompetens är ett annat av Bruners motiv det vill säga 
samverkansmotivet, som bygger på människans behov av att arbeta tillsammans med 
andra för att nå ett mål. Motivet till ömsesidig ansträngning blir en drivkraft till att lära. 
Om skolan skall kunna skapa motivation måste den sörja för att elevernas grundläggande 
motiv tillgodoses. Tänkandet om motiv ligger nära tänkandet om lust. Motiv föregår 
motivation. 
 
Enligt Jung (1992) kännetecknas motivation av att det finns en tanke eller en känsla som 
är rationell och förnuftsstyrd, och har en underordnad funktion. Motivation är en produkt 
av en viljeakt, en innifrånkommande strävan, avsikt och ambition att lära. Avsikten i sig är 
nära knuten till elevers intresse och lust inför ett inlärningsprojekt.  
 
De skillnader mellan elevers motivation som uppstår i ett klassrum beror delvis på de 
skillnader i negativa upplevelser, som elever bär med sig från undervisningssituationer ( 
SOU 2000:19). Människans emotionella liv är till väsentlig del inifrånstyrt. Intresseobjekt 
är av kognitiv natur, men drivkraften är i allt väsentlig känslomässig. ” Kanske inte av 
våldsam eller utlevande karaktär men det är ”ändå ett slags lust”” ( Börjesson i SOU 
2000:19, s. 35). Kritik riktas mot sättet att se på motivation som något som kan väckas 
eller stimuleras med belöningar. Under det förra århundradet var piskan och morötterna de 
viktigaste hjälpmedlen i pedagogiken, men enligt Tönnesen (2000) är i dag bara det 
sistnämnda i bruk. Faran, enligt Tönnesen, med sådana lösningar av lustens problem är att 
insatsen uteblir när belöningen försvinner. Vid konstlad motivation väcks viljan att ta tag i 
uppgiften med medel som inte har direkt förbindelse med lärandet. Tönnesen ger exempel 
på hur man i USA använder exempelvis pizza för att locka eleverna till att sätta igång med 
en uppgift. 
 
Bilden av motivation håller på att förändras. Inre motivation ses fortfarande som en icke 
instrumentell aktivitet, utförd för sin egen skull och inte som ett medel för att nå ett mål. 
Individen glömmer sig själv, går upp i aktiviteten och känner glädje och tillfredsställelse. 
Det finns en koppling mellan inre motivation och lärandets kvalité, den lärandes 
uthållighet, djupförståelse och problemlösningsförmåga (Rand; Giota, 2001). Vid yttre 
motivation finns syftet med aktiviteten utanför individen. Det är en instrumentell handling 
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för att nå ett visst mål. Lens och Rand (2000) påpekar att interaktionen mellan inre och 
yttre motivation inte tillräckligt uppmärksammas, det vill säga hur mekanismer blir 
drivkrafter eller hur drivkrafter blir mekanismer. Det visar hur ungdomar i skolan riktas i 
handlingar av en kombination av anledningar. Lenes och Rand (2000) visar hur ett intresse 
och en lust för matematik kan utvecklas. I ett exempel beskrivs hur en omotiverad elev 
som hatar matematik, försöker lösa extra tal i läxan, därför att läraren har lovat dem som 
gör det en belöning. Om nu uppgiften inte är för svåra eller för lätta, om innehållet kan 
relateras till elevens värld, och om eleven erfar att han/hon klarar dem, kan eleven börja 
tycka att det är roligt att finna lösning på utmanande problem. Lens och Rand vill visa att 
elevers intresse och motivation kan kopplas till en variation av inspirationskällor och att 
situationer bör tolkas i sin komplexitet.   
 
I den perfekta världen skulle alla studenter träda in i klassrummet fyllda med entusiasm 
och vilja att lära sig nya saker. I den verkliga världen vet vi däremot att det inte förhåller 
sig på detta sätt. Den ökade andelen av omotiverade elever är ett konstant problem för de 
flesta som arbetar med utbildning. Små barn verkar vara utrustade med nyfikenhet, som 
drivs av en vilja att utforska, interagera och få sin omgivande miljö att verka meningsfull. 
Det torde höra till ovanligheterna att föräldrar klagar över att barn, som ännu inte uppnått 
skolåldern, är omotiverade. Dessvärre avtar denna passion att vilja lära sig i takt med att 
barnen växer upp och blir äldre. Lärandet övergår till att associeras med något som kan 
liknas vid trälgöra, istället för någonting som förknippas med förtjusning. Många elever är 
fysiskt närvarande i klassrummet men till stor del mentalt frånvarande. De misslyckades 
helt enkelt med att förläna sig med att utforska lärandets område (Lumsden,1994). 
 
Ordet motivation kommer från latinets, movere, och betyder röra sig. Det handlar alltså 
om vad som kan få någon i rörelse (Hedin & Svensson, 1997). Linskie (1977) definierar 
motivation enligt följande: 
 

”Motivation beskrivs i allmänhet som strävan att uppnå ett mål som är av värde 
för individen. Motivation är en process som leder in studenten i upplevelser i 

vilka de kan lära, skapa energi, aktivera och som håller dem fokuserade på en 
speciell uppgift. Dessutom hjälper motivationen eleverna att uppfylla deras 

behov av omedelbar bedrift och en känsla att röra sig mot större mål”. 
 
Termen motivation definieras av Marshall (1987) som ”det meningsfulla, värdefulla och 
fördelaktiga att lära sig en uppgift, oavsett om det finns något inre intresse av dessa 
uppgifter”. Ett annat synsätt framlägger Ames (1990) som menar att ”motivation att lära 
karaktäriseras av långsiktiga, kvalitativa förhållanden till lärandet, samt engagemang i 
själva lärandeprocessen”. 
 
Motivationen kan vara något inre, som lusten att lära, antingen för att man upplever 
kunskapen i sig själv som viktig och relevant, eller för att man upplever själva 
kunskapshämtandet som en egenutveckling. Den inre motivationen är oftast kopplad till 
ett djupinriktat inlärningssätt. Motivation kan också ta sig uttryck som något yttre. Detta 
kan vara då man lär sig för ett speciellt syfte som till exempel att klara ett prov eller att få 
ett bra betyg. Denna form av motivation är ofta kopplad till ett ytinriktat inlärningssätt. 
Dessa båda former av motivation kan förekomma hos en och samma person med olika 
styrka under utbildningens gång. Motivation har en positiv effekt på inlärning. Varför det 
är på detta vis vet man inte exakt men det finns tecken som tyder på att motivationen 
genererar psykisk aktivitet som påverkar hur man studerar. En motiverad elev lägger inte 
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bara ner mer  energi och tid på studierna, utan utför dessutom dessa studier oftare, med 
större intresse och med större uppmärksamhet. Det föreligger alltså så att motivation 
bidrar på ett positivt sätt till lärandets kvalitet och att det framför allt är den inre 
motivationen som ligger till grund för detta (Hedin & Svensson, 1997). 
 
 
 
Inifrån styrt beteende 
 
När ett barn är motiverat utifrån inre krafter, barnet har till exempel behov av lek och 
utveckling, menar man att det inre motivation som ligger till grund för detta. Naturlig 
motivering eller sakmotivering är andra beteckningar. Aktiviteten, inlärningen eller 
arbetsprocessen hålls levande genom intresse för saken, lärostoffet eller handingen i sig. 
En elev som är upptagen av att något antingen det är frimärken, servetter, klistermärken, 
insekter eller stenar gör det därför att det är ”skoj” och därför att det upplevs som 
meningsfullt att hålla på med det ( Imsen, 2000). 
 
Inre motivation 
 
Den inre motivationen har att göra med om man ser uppgiften som skall lösas som 
relevant och intressant i sig själv, men inre motivation kan också relateras till 
tillfredsställelse av ett inre behov som till exempel självkänsla eller behov av att prestera 
något (Entwistle, 1996). Ett liknande resonemang för Fulk & Montgomery – Grimes 
(1994) och menar att inre motivation uppvisas när eleven engagerar sig i en uppgift för 
själva sakens skull, i motsats till om de engagerar sig för att erhålla någon form av 
belöning eller att undvika eventuell bestraffning av endera slag. Elever som har inre 
motivation har detta på grund av uppgiften som sådan eller på grund av positiva känslor, 
exempelvis stolthet, som härstammar från själva utförandet av uppgiften. Den inre 
motivationen är inte bara önskvärd för att öka elevernas engagemang, utan också för att 
den ökar effektiviteten av inlärningen. Som lärare kan man öka den inre motivationen hos 
elever genom beröm och målstyrning (ibid). 
 
En form av inre motivation är den så kallade prestationsmotivationen som innebär en 
positiv inställning till att själv kunna prestera och klara av saker och ting (Imsen, 1992). 
 
Utifrån styrt beteende 
 
Yttre motivation däremot betyder att aktiviteten eller inlärningen hålls levande därför att 
individen hoppas att få en belöning eller uppnå ett mål som egentligen är ovidkommande i 
sig. När en elev pluggar matematikformler enbart för att få ett bra betyg för att kunna 
studera vidare, kan man tala om yttre motivation. Eller när ett barn blir lovat choklad till 
barnprogrammet på TV om det bara äter upp sin mat först (Imsen, 2000). 
 
Skillnaden mellan inre och yttre motivation sammanfaller på många sätt med de viktigaste 
kännetecknen mellan kognitiv och humanistisk psykologi å den ena sidan och 
behavoristisk teori å den andra sidan. Men vi ska lägga på minnet att gemensamt för båda 
motivationsformerna är en lustbetonad erfarenhet eller förväntan, antingen det är inre 
glädje med något man gör eller hopp om framtida belöning som källan till aktiviteten 
(ibid). 
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Motivation i praktiken 
 
Hur gör man då för att skapa förutsättningar för att entusiasmera och motivera eleverna att 
vilja lära sig? White (1997) framlägger ett antal nyckelförutsättningar för att detta skall bli 
möjligt: 
 
1. Visa entusiasm själv. I varje klassrum måste det finnas lärare som kan framkalla elevers 
naturliga nyfikenhet och passion att lära. Som lärare måste man vara entusiastisk och 
tycka att lärandet är spännande. Dela gärna med sig av sina egna intressen och hobbies. 
 
2. Involvera föräldrarna i sina barns utbildning. Föräldrarna är barnens första lärare. Barn 
kommer till världen med en angelägen övertygelse att lära mer om sig själva och sin 
omgivning. De flesta föräldrar ser med glädje på när deras barn lär sig att sitta, krypa och 
gå. De finns oftast där för att hålla dem i handen, uppmuntra deras försök och applådera 
deras framgång. När dessa barn blir äldre och börjar skolan kommer de att ha en stark 
övertygelse att lära om deras föräldrar fortsätter att erbjuda assistans och support.  
 
Som lärare måste vi bli kompanjoner med föräldrarna och be om deras hjälp att ta till vara 
barnens passion för lärandet. Barnen kommer att uppskatta lärandet när de ser sina 
föräldrar och andra vuxna förebilder i sina liv, som värdesätter utbildning högt. 
 
3. Gör lärandet meningsfullt. Grundprincipen för all mänsklig motivation gäller oss alla, 
oavsett ålder. Vi lär oss när vi har anledning att lära. Eleverna måste se anledningen till att 
de ska lära sig en viss sak. I detta är det av yttersta vikt att man som lärare kan identifiera 
intressen och assistera eleverna att utveckla kreativa projekt, som när de slutförs har ökat 
självkänslan och motivationen att vilja lära sig mer.  
 
4. Variera undervisningstekniken. Använda varierande undervisningstekniker så att 
elevernas olika inlärningsstilar tillgodoses. Överraska eleverna då och då med en 
gästföreläsare, håll lektion utanför skolans väggar eller varför inte klä upp sig som en 
berömd person från det förflutna. 
 
5. Tillhandahåll specifik feedback. Specifik vetskap om resultat är en viktig 
motivationsfaktor. När sådan feedback saknas tappar eleverna oftast intresse. Den 
feedback som ges över framsteg och behärskning av kunskap skall vara så omedelbar som 
möjligt. Informationen bör vara detaljerad och tillhandahålla styrkor och förslag till 
förbättring. Kommentarer bör skrivas istället för att enbart sätta ett visst betyg. 
 
6. Visa omtanke. Eleverna känner när man bryr sig om dem och de responderar till de som 
bryr sig om. När eleverna märker att man bryr sig om dem och finns där för att hjälpa 
dem, ökar deras belägenhet att ta risker. 
 
Dessutom anser White (1997) att man bör vara genuin, varm och visa empati gentemot 
sina elever. Man kan skapa en positiv klassrumsmiljö genom att använda ett angenämt 
tonfall, använda ögonkontakt, gå runt i klassrummet och samtala med eleverna 
individuellt. Dock skall man inte bli för personlig eller släppa för lösa tyglar i klassen. En 
lärande atmosfär skall ändå bibehållas. Varje student är olik en annan. Varje individ har 
individuella behov och personliga faktorer som styr motivationen. Inte ens två studenter är 
motiverade av samma inlärningsaktivitet i samma utsträckning. På grund av detta så 
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fungerar dessa nycklar till motivation i olika hög grad, och det krävs en god portion 
tålamod för att lyckas (ibid). 
 
Hootstein (1998) presenterar en modell för elevmotivation som han kallar RISE - 
modellen. Denna modell har fått sitt namn från fyra nyckelfaktorer som måste lokaliseras 
för att motivera eleverna att lära:  
- Relevant subject matter; Relatera helheten i undervisningen till elevernas behov, 

omtanke, intressen och erfarenheter. Ofta vill eleverna veta vad de har för nytta av en 
viss uppgift och då gäller det att som lärare kunna dela med sig av sina egna tankar om 
varför innehållet är intressant, informativt och värdefullt. 

- Interesting instructions; Ge eleverna en känsla av kontroll över sin inlärningssituation. 
Eftersom de flesta lärare vill öka elevernas inre motivation är det bästa sättet att 
uppmuntra eleverna att initiera och leda sitt eget lärande. Erbjud dem en meny med 
valmöjligheter över vad som skall läras, hur inlärningen ska ske och när den ska ske. 
Personliga mål för eleverna är ett annat sätt att få dem att känna självkontroll över 
inlärningen. Målen bör vara kortsiktiga, specifika och utmanande. 

- Satisfied learner; Förse eleverna med belöningar som har informativt värde. Man kan 
till exempel säga att en elev förklarade en sak på ett sakligt sätt. 

- Expectation for sucess; Betona att ökat engagemang troligtvis kommer att leda till 
framgång. När eleverna vet att deras insats har betydelse för utgången av en uppgift, 
ökar de vanligtvis sin insats (ibid). 

 
Ett liknande resonemang som White (1997) och Hootstein (1998) och i viss mån liknande 
nycklar till motivation, anlägger Rinne (1998) där det framkommer att aktiviteter som 
berör inre motivation kan vara trevliga, men det kan också fordra intensiv ”icke-leende” 
koncentration och till och med kanske viss smärta. Frågan är inte huruvida eleverna skall 
lära sig att uthärda långa timmar av slit och släpgöra, för det skall de, utan frågan är hur 
lärare kan motivera eleverna att utföra detta slit och släp. I alla områden i det vanliga livet, 
innebär faktorer som appellerar till den inre motivationen att människor arbetar hårt och 
länge. Faktorer som appellerar till den inre motivationen fungerar i skolans värld på grund 
av att elever är människor. Om vi, enligt Rinne (1998), skulle ställa oss frågan varför vissa 
elever är motiverade medan andra inte är det, hamnar vi i en avancerad utredning om 
människans psykologi. Det som fungerar med en elev i dag kanske inte fungerar i morgon. 
Som lärare måste man vara medveten om att man hela tiden har att göra med en 
målpopulation som är i ständig förändring. Att skjuta mot dessa rörliga mål är ett 
mödosamt arbete, men det är lärarens vardag (ibid). 
 
Hootstein (1994) menar att intresset för inlärningsaktiviteter ökar genom att eleverna ges 
ett större utbud av valmöjligheter i sin dagliga undervisning. Därför bör lärare använda sig 
av motivationsstrategier som tillåter eleverna att tillskansa sig viss kontroll i klassrummet 
genom att kunna välja eller ta viss kontroll över sina inlärningssituationer (ibid) Ett 
liknande resonemang för Pintrich & Roeser (1994) och menar att om man förser eleverna 
med vissa valmöjligheter och kontroll över inlärningssituationen, så leder detta till högre 
motivation och ökat intresse. Rinne (1998) påpekar starkt att man bör komma ihåg att inre 
motivation hos elever inte alltid är synonymt med ordet ”kul”, men det kan vara det. De 
elever som innehar denna inre motivation tycker nödvändigtvis inte om sitt lärande, men 
känner sig involverade och känner en form av ett inre måste att arbeta med sin 
inlärningsmoment. Själva kärnan till inre motivation är dock nöjet som finns inneboende i 
uppgiftens helhet, oavsett vilken aktivitet som används i undervisningen (ibid). 
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Motivation ur ett psykologiskt perspektiv 
 
Motivation betecknar psykologiska drivkrafter av allehanda slag. Vissa drivkrafter är 
uppenbart kroppsliga till exempel hunger och törst. När de är starka tenderar de att över- 
skugga andra drivkrafter av mer psykologisk karaktär till exempel vilja till makt, sociala 
relationer, behovet att prestera eller att helt enkelt förstå världen i något avseende. 
Intresse-emotionen har denna karaktär av psykologisk drivkraft. 
 
Motivationspsykologin är tyvärr av förvånansvärt ringa värde när det gäller att förstå 
studieintresse. Detta beror på att studieintresse har dominerats av fysiologisering och 
psykodynamisk spekulation. Många teoretiskt inriktade psykologer letar efter fysiologiska 
förklaringar till beteendet men ett fenomen som studieintresse låter sig inte idag förklaras 
utifrån fysiologin. Andra mer praktiskt verkande psykologer hänvisar till en eller annan 
form av psykodynamisk teori. De har gemensamt att de nedvärderar de medvetna 
faktorernas betydelse för beteende (Bunkholdt, 1997). 
 
Alla vet vad ordet känsla betyder. Det är tillstånd av glädje, kärlek och stolthet. Ett 
tillstånd som vi sätter stort värde på men även ett tillstånd av fruktan, svartsjuka, sorg och 
vrede. Det finns många olika typer ev känslor och alla dessa tillstånd har samband med 
någon aktivitet. Fruktan följs av en tendens att rygga tillbaka eller fly. Vrede följs av en 
tendens att gå till anfall. Man kan säga att en känsla motiverar en reaktion. Känslor ger 
mening åt det vi upplever omkring oss och känslor styr ofta våra handlingar. Känslor och 
motiv är så sammanflätade med varandra att det är svårt att hålla dem isär (Sigrell, 1991). 
 
Herbert L Petri, psykologiprofessor vid John Hopkins University, har studerat motivation 
sedan 1986. Han anser i sin bok ”Motivation” att begreppet motivation används för att 
beskriva de krafter som påverkar en individ både till initiativ och direkt beteende i 
handling och sinne. Petri anser vidare att begreppet motivation används för att förklara 
skillnader i intensitet hos beteendet. Han menar att en högre nivå av intensivt beteende kan 
anses vara resultatet av en högre nivå av motivation. Petri hävdar att vi ofta använder 
begreppet motivation till att indikera beteendets riktning. Han anser vidare att när 
tillräckligt med motivation finns så skapas ett beteende. Om motivation däremot saknas så 
kommer även beteendet att saknas. Då det uppstår mer bestående förändringar av 
beteendet kan motivation även kopplas till inlärningen. 
 
I motivationspsykologin talar man om de tre begreppen motiv, drift och behov. Begreppet 
motiv refererar till det som ger våra handlingar energi och inriktning. Behov refererar till 
fysiologiska och psykologiska tillstånd i kroppen som signalerar att den lider brist på 
något. Drift refererar å sin sida till ett aktiverings tillstånd förorsakat av brist på något eller 
av någon form av obehaglig stimulering. Om man kombinerar dessa tre i ett konkret 
exempel kan man säga att när kroppen lider brist på näring eller erkännande uppstår ett 
behov av föda.  
Behovet väcker en drift att tillgodose denna brist. Hungerkänslan är en del av denna. Det 
är motivationen som avgör om och på vilket sätt vi kommer att tillgodose behovet 
(Bunkholdt, 1997). 
 
Glasser (1986) skriver att motivationsteorier handlar helt och hållet om belöning, om vad 
som vi människor behöver för att bli tillfredsställda. Eftersom eleverna tillbringar mycket 
tid i skolan måste det finnas ett sätt att tillgodose deras behov såväl på lektionerna som 
utanför. De som arbetar hårt på högstadiet och gymnasiet och lyckas har funnit ett sätt att 



Elisabeth Ahlquist-Johansson 03-08-21 

 11

omedelbart tillgodose dessa behov genom att arbeta på lektionerna. De som inte lyckas 
slutar gradvis att arbeta. De har fattat det ödesdigra beslutet att det arbete de utför för 
tillfället inte ger dem så stor tillfredsställelse att det är mödan värt att fortsätta försöka 
(Glasser, 1996). 
 
 
 
Motivationsteorier ur pedagogiskt och psykologiskt perspektiv 
 
Det finns olika förklaringmodeller till vår motivation. Somliga motiv är av fysiologisk art 
tillexempel hunger och törst. Andra typer av motiv utgörs av sociala behov som närhet och 
acceptans eller behov av utforskande eller bemästring. Ett urval av olika etablerade teorier 
inom motivationspsykologin beskrivs nedan. 
 
1. Driftsreduktionsteorin 
 
Clark Hull är representant för en av de viktigaste teorierna knutna till tanken att människor 
livet igenom försöker reducera spänningar som uppstår inom oss ( Papalia et al, 1988). 
När vi blir hungriga uppstår spänningar som vi reducerar genom att skaffa oss föda. 
Sexualdriften skapar andra spänningar som kräver utlopp genom sexuell aktivitet. 
 
Freuds driftsteori är en annan form av spänningreduktionsteori. Det uppstår ständigt 
spänningar inom oss genom att våra ursprungliga drifter kolliderar med omgivningens 
krav. Dessa spänningar försöker vi på olika sätt reducera till exempel med hjälp av 
försvarsmekanismer. Begreppet homeostas (jämvikt) är knutet till spänningsreduktions-
teorierna. Homeostas innebär att kroppen försöker upprätthålla en fysiologisk balans. Om 
kroppen kommer ur jämvikt, till exempel om blodsockerhalten blir för låg eller om 
kroppstemperaturen blir för hög, inleds aktiviteter för att återföra värdena till normala 
nivåer och därmed bringa kroppen jämvikt igen. Denna tankegång har överförts till det 
psykologiska planet, till varför vi handlar som vi gör. Sökandet efter spännings-
reduktionen skulle därmed vara målet för allt mänskligt handlande. När människan har en 
önskan om att vara framgångsrik, betydelsefull i sitt arbete och lyckas med detta då 
släpper spänningen och en psykologisk jämvikt uppstår hos personen (Bunkholdt, 1997). 
 
2. Behovsteorin 
 
Driftsteorierna har kommit i vanrykte efterhand som nya teorier har kommit. Många 
psykologer menar att mänskliga handlingar istället bidrar till ökad spänning. Den 
humanistiske psykologen Abraham Maslow har lagt grunden till detta synsätt. Maslow 
menar att individen till att börja med tillfredsställer behov som är livsuppehållande, att 
individen fungerar i enlighet med jämviktsprincipen. När dessa behov är tillfredsställda 
växer det emellertid fram nya behov som kräver tillfredsställelse och när dessa 
tillfredsställts uppstår åter andra som inte tycks fungera enligt någon jämviktsprincip ( se 
figur 1). 
 
Maslows teori menar att om behoven på en högre nivå ska göra sig gällande måste 
behoven på nivån under vara tillfredsställda. Människan kan bli permanent fixerad på en 
viss nivå i behovshierarkin om deras behov inte tillfredsställs på ett adekvat sätt. All 
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energi kommer då att gå åt till att anskaffa det som brister. Vidare anser Maslow att en 
normalt frisk människa kännetecknas av förmåga att låta sig ledas av behoven på de 
högsta nivåerna (Hilgard et al, 1997). 
 
Enligt Maslow behöver en människa ha visshet i sitt inre att hon representerar något gott 
och positivt samt att hon kan uträtta något, klara av något och att hon som en följd av detta 
värdesätts av andra. Goda  sociala relationer är en av förutsättningarna för 
självförverkligande men det är den enskilde individens självständiga handling som hon 
själv har ansvaret över som är huvudidealet ( Imsen, 1992). 
 

 
Figur 1. Maslows behovstrappa 
 
 
3. Stimulansteorin 
 
Många studier har visat att människor reagerar kraftigt och negativt när de berövas normal 
stimulans. Förutom att försökspersonerna upplever obehag och ångest har man funnit att 
de fungerar sämre än vanligt i samband med diverse intellektuella uppgifter (Hildegard et 
al, 1997). Många psykologer intar i dag den ståndpunkten att människor söker en optimal 
aktiveringsnivå, vilket varierar från person till person. Människan tycks vara född aktiv 
och ha behov av aktivitet livet igenom (Bunkholdt, 1997). 
 

Självför-
verkligande, 

självuppfyllelse, 
förverkligande av 
sina möjligheter

Estetiska behov, symmetri, 
ordning skönhet 

Behov av tillhörighet och kärlek,  att ty sig till andra, bli 
accepterad känna tillhörighet 

Behov av erkännande, att uppnå något, 
att få beröm och respekt 

Kognitiva behov, att veta, att 
förstå och utforska 

Fysiologiska behov, hunger, törst osv 

Trygghetsbehov, att känna sig trygg och 
säker, inte vara i fara 
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Stimulansteorin grundar sig på fysiologin. Man har påvisat en ökad aktivering av det 
autonoma nervsystemet när spänningsnivån i organismen stiger till följd av ökad 
stimulans. Detta framgår även av EEG, hjärtrytm och blodtryck. En del människor söker 
sig till situationer som innebär en hög grad av spänning och som skapar en hög grad av 
aktivering. Andra föredrar mindre spänningsskapande aktiviteter. Detta kan  hänga 
samman med en medfödd hög eller låg spänningsnivå i kroppen. Graden av aktivering 
växlar under dygnet och med olika situationer och variationerna påverkar vårt sätt att 
fungera ( Papalia, 1988). 
 
Ett exempel är att man åtar sig ständigt alltmer ansvarsfulla arbetsuppgifter eller ägnar sig 
åt sportgrenar som inte är riskfria. Detta berör människan behov av att utforska och 
bemästra. Den människosyn som kommer till uttryck in dessa motivationsteorier kan 
sammanfattas på följande sätt: Människan är nyhetssökande meningsskapande och 
gränsöverskridande. Hon är ständigt på väg mot det som ibland kallas för 
självaktualisering eller självförverkligande ( Bunkholdt, 1997). 
 
 
4. Social inlärningsteori  
 
Ett sätt att förklara motivationsutvecklingen är ur inlärningsteorins synsätt. Den sociala 
inlärningsteorin betonar att processer som tänkande, bedömning och förståelse av samband 
mellan orsak och verkan medverkar i inlärningsprocessen. Typiskt för den sociala 
inlärningsteorins förhållningssätt till motivation är att den inte gör några antagande om 
bakomliggande krafter hos människan som driver henne till handling. Bestämda 
beteendemönster utvecklas där gör att de utlöser bestämda reaktioner hos omgivningen. 
Om beteendet leder till reaktioner som gör att de uppfattas som ändamålsenliga, förstärks 
benägenheten för att upprepa beteendet i samma eller liknande situation. Om beteendet 
resulterar i reaktioner som signalerar att det är icke ändamålsenligt, minskar sannolikheten 
att de ska upprepas. Denna teori hjälper oss att förstå hur olika människor kan utveckla så 
olika reaktionssätt i samma typ av situation. När de ställs inför en svår uppgift reagerar 
vissa människor med att anstränga sig extra mycket för att lösa den, medan andra ger upp 
och drar sig undan vid första tecken på motstånd, och åter andra ber om hjälp eller väntar 
sig att andra ska ta över ansvaret (Bunkholdt, 1997). 
 
 
5. Självbestämmande teorin 
 
Deci har länge arbetat med vad han kallar inre (intrinsic) motivation, ett begrepp som han 
skiljer från yttre (extrensic) motivation. Han menar att belöningar ibland ger upphov till en 
sorts ”backlash-effekt”, det vill säga de stärker kanske den yttre motivationen och därmed  
( tillfälligt) beteendet, men när de tas bort och eleven skall arbeta helt på egen hand märker 
man att intresset har minskat. Det minskande intresset kan beläggas även jämfört med 
elever som aldrig får den yttre belöningen. Effekten är speciellt tydlig om aktiviteten varit 
en i sig intressant verksamhet från början och om belöningen upplevs som ett försök till 
styrning snarare än som viktig information om betydelsefull kompetens som eleven 
uppnått. Decis forskning har inte varit direkt inriktad på intresse, utan på vad han kallar 
inre motivation. Skillnaden mellan dessa två begrepp är dock hårfin ( Sjöberg, 1997 ). 
 
Berlyne har gjort en viktig insats avseende begreppet nyfikenhet, som är nära relaterat till 
intresse. Han studerade hur vissa situationsegenskaper som nyhet (lagom stor) och 
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komplexitet. Utmaningar är viktiga för att skapa intresse, men de måste vara lagom stora ( 
Sjöberg, 1997). 
 
Begreppet inre motivation har genomgått en intressant utveckling. Deci har formulerat en 
teori som han kallar ”själbestämmandeteorin”. Studiemotivation är ett av teorins viktigaste 
tillämpningsområden. Teorin grundar sig på antaganden att vi upplever att vi har ett 
verkligt jag och att de handlingar som helt styrs av detta verkliga jag är våra enda genuint 
fria handlingar. Då vi handlar på ett genuint fritt sätt finns inga yttre påverkningar så som 
belöningar eller bestraffningar som vi känner att vi måste eller bör anpassa oss till. Det 
finns inte heller några ”inre röster” som tvingar oss att handla i en viss riktning. De 
verkligt fria handlingarna är också de som i största utsträckning väcker vårt intresse. Det 
som leder till inre motivation är alltså i första hand upplevelsen av autonomi. Ett centralt 
begrepp i teorin är kontroll. Både autonomi och kompetens kan föra oss tillbaka till 
kontrollbegreppet. Man måste skilja mellan två typer av kontroll. I det första fallet får man 
kontroll genom att kompetent handskas med en given situation. Ett obligatoriskt inlag i en 
utbildning, som man i och för sig kanske hade valt bort om möjligheten funnits, kan ändå 
leda till upplevelse av kontroll med åtföljande positiva effekter på motivationen om man 
lyckas att uppfylla de ställda kraven. En annan typ av kontroll handlar om att få välja 
uppgift. Lärare som uppmuntrar elevernas autonomi genom att ge möjlighet till kontroll i 
denna mening har befunnits stimulera inre motivation, intresse och goda studieresultat. 
(Sjöberg, 1997) 
 
 
6. Motivations teorin 
 
I Motivation i klassrummet, (1986) beskriver Dr William Glasser den så kallade 
motivationsteorin. Denna teori är den direkta motsatsen till den traditionella teorin baserad 
på stimulus - respons (S-R teorin). Denna teori har som grundpremiss att det vi gör 
motiveras av människor eller händelser utanför oss medan motivationsteorin bygger på att 
ingen utför någonting, vare sig direkt eller komplext, på grund av yttre påverkan utan 
endast då motivationen kommer inifrån en själv och tillfredsställer ens behov.  
 
Motivationsteorin handlar helt och hållet om vad vi människor behöver för att bli 
tillfredsställda. De problem man möter med elever som inte känner sig motiverade att 
arbeta beror på att det inte finns tillräcklig omedelbar belöning i eller utanför skolan. Detta 
problem går inte att lösa genom att tvinga eleverna att arbeta så länge som de anser arbetet 
otillfredsställande. Glasser menar också att det finns fem grundläggande basbehov som 
varje elev bär med sig in i klassrummet och på något sätt kommer att försöka 
tillfredsställa. Dessa redovisas nedan: 
 
••••  Kärlek: Eleverna vill känna att andra älskar och uppskattar dem. De behöver känna 

sig accepterade. 
••••  Oberoende: Eleverna vill känna frihet och oberoende. De måste känna att de kan fatta 

egna beslut. 
••••  Glädje: Eleverna vill och behöver känna glädje och kan ofta gå nästan hur långt som 

helst för att skapa glädje om de inte tycker att situationen de befinner sig i är 
tillräckligt rolig. 

••••  Trygghet: Eleverna måste känna djupt inom sig att deras omvärld är trygg. (Detta 
behov är svårare att tillgodose med tanke på den bristande stabiliteten som råder i 
många hem idag). 
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••••  Makt: Eleverna vill ha kontroll över vad som händer med dem. De vill ha någonting 
att säga till om i frågor som rör deras liv, även om det handlar om en fyrtiofem 
minuters lektion (Glasser, 1986). 

 
Glasser anser att andelen nöjda, delaktiga och aktiva elever skulle stiga drastiskt om vi i 
våra klassrum kunde ha ett arbetssätt och ett bemötande av våra elever som gör att dessa 
basbehov tillgodoses. Han anser vidare att det krävs ett arbetssätt med en förändrad 
lärarroll och ökat elevinflytande för att öka motivationen till inlärning hos varje elev. 
 
Motivationsteorins förklaring till beteende är att vi alltid väljer att göra det som för 
tillfället är det mest tillfredsställande. Om det vi väljer att göra genomgående är 
tillfredsställande väljer vi det med allt mindre eftertanke, men även om det sker 
blixtsnabbt, är det ett agerande inte en automatisk reaktion. Motivationsteorin handlar helt 
och hållet om belöning, om vad vi som människor behöver för att vara tillfredsställda 
(Glasser, 1996). 
 
Om studiemotivationens problematik skriver Glasser att många elever i grundskolan och 
gymnasieskolan är tillräckligt intelligenta för att göra bra ifrån sig, till och med utmärkt. 
Ändå presterar de dåliga resultat. En betydande andel lär sig inte ens att läsa och dessutom 
avskyr många skolan. Han hävdar att vi måste börja tala om konkreta förändringar i 
undervisningsstrukturen samt i lärarrollen.  
 

 
 

SAMMANFATTNING AV LITTERATURSTUDIEN 
 
 
1632 beskriver Comenius i sin bok Didactica Magna (den stora undervisningsläran), 
nyttan av undervisningskonsten. Rousseau ville ge barnen i skolan en fostran som gav 
utrymme för nyfikenhet, upplevelser och glädje. Han ville skapa fria, självständiga 
medborgare som kunde delta i att bygga upp samhället. John Dewey (1859 – 1952) ansåg 
att inlärning är något aktivt. Kunskap kan inte utan vidare tillföras eleven utifrån. Inlärning 
innebär, att eleven når utanför det han kan, vilket innebär en process som börjar inifrån. 
Utgångspunkten måste vara i barnet, och så måste läraren, genom noggrann planerad 
handledning, se till att eleven får assimilera lärostoffet, så att det skapas en relation mellan 
barnet och den nya kunskapen. Att lära innebär aktivitet från elevens sida och inte nog 
med det: Inlärning har anknytning till aktivitet som konkreta handlingar. Hans mest 
berömda tes är learning by doing. Enligt Jung (1992) kännetecknas motivation av att det 
finns en tanke eller en känsla som är rationell och förnuftsstyrd, och har en underordnad 
funktion. Motivation är en produkt av en viljeakt, en innifrånkommande strävan, avsikt 
och ambition att lära. Avsikten i sig är nära knuten till elevers intresse och lust inför ett 
inlärningsprojekt. Bruner (1971) menar att nästan alla barn har ett inre motiv att lära. Det 
är inte beroende av belöningar utan själva aktiviteten upplevs som positiv. Ordet 
motivation kommer från latinets, movere, och betyder röra sig. Det handlar alltså om vad 
som kan få någon i rörelse (Hedin & Svensson, 1997). Linskie (1977) definierar 
motivation enligt följande: 
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”Motivation beskrivs i allmänhet som strävan att uppnå ett mål som är av värde 
för individen. Motivation är en process som leder in studenten i upplevelser i 

vilka de kan lära, skapa energi, aktivera och som håller dem fokuserade på en 
speciell uppgift. Dessutom hjälper motivationen eleverna att uppfylla deras 

behov av omedelbar bedrift och en känsla att röra sig mot större mål”. 
 
 
Litteraturen beskriver vidare att det finns en inre och yttre motivation till människors 
beteende. Den yttre motivationen beskrivs som en önskan att uppnå belöning det vill säga 
ett mål av något slag. Den inre motivationen grundar sig på en önskan om tillfredsställelse 
av själva aktiviteten, inlärningen, arbetsprocessen eller resultat av aktiviteten. Petri anser 
att en hög nivå av intensivt beteende kan vara resultat av högre nivå av motivation. När 
tillräckligt med motivation finns skapas ett beteende. Samma åsikt delar Bunkholdt som 
menar att begreppet motivation refererar till att ge våra handlingar energi och inriktning. 
Enligt Freud och driftsteorin är målet för mänskligt handlande att få en 
spänningsreduktion medan Maslow menar att individen först måste tillfredsställa behov 
som gör att vi kan överleva därefter växer det fram nya efterhand för att tillfredsställas. 
Dessa behov har människan själv ansvar för att tillfredsställa. Enligt stimulansteorin är 
människan nyhetssökande, meningsskapande och gränsöverskridande. Hon är ständigt på 
väg mot självaktualisering eller självförverkligande. Den sociala inlärningsteorins 
förhållande till motivation visar på att det inte finns några bakomliggande krafter som 
driver människan till handling utan det är omgivningens reaktion som avgör beteendet. 
Det vill säga att en positiv reaktion leder till upprepande medan en negativ reaktion 
undviks att upprepa. Modern forskning pekar på att det är viktigt hos människan att uppnå 
kompetens och känsla av kompetens. Man visar på betydelsen av belöning som stärker 
känslan av yttre motivation. Deci menar att vi har ett verkligt jag och handlingar som styrs 
från detta är våra enda fria handlingar, dessa leder till en inre motivation och autonomi. 
Det handlar om att ha kontroll över det man gör. Har man det leder det till inre motivation, 
intresse och bra resultat. Glasser menar att vi är aktiva och väljer att göra det som är mest 
tillfredsställande. Han utgår från våra fem basbehov som eleven har med sig in i 
klassrummet och kommer att försöka tillfredsställa. Om läraren bemöter eleven så att 
basbehoven tillfredsställs kommer vi att få nöjda, delaktiga och aktiva elever. 
 
 
 

RESULTAT AV ENKÄTUNDERSÖKNING 
 
 
Enkätundersökningen är genomförd på en grundskola i norra Sverige under vintern 2003. 
Undersökningen är en del av ett redan pågående projekt på skolan där man kartlägger den 
psykosociala arbetsmiljön hos både anställda och elever. Enkätundersökningen har 
genomförts bland 60 elever i åldern 10-12 år. 29 pojkar och 31 flickor har besvarat 
enkäten under lektionstid. Tre bortfall förekom på grund av sjukdom. Ett svar redovisas 
inte i resultaten på grund av sekretess/ av anonymitetsskäl. 
 
Alla svar eleverna angav på frågan: ”När tycker du att det är roligt i skolarbetet?” (” När 
känner du dig motiverad till att arbeta i skolan?”), redovisas i tabell 1. Svaren har 
definierats antingen som en inre motivationsfaktor eller yttre motivationsfaktor. En del 
elever har angivit flera svar och en del endast ett. Svaren redovisas ordagrannt efter vad 
eleverna angivit, därav den kursiverade texten. 
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Tabell 1. Enkätsvar definierade som inre och yttre motivationsfaktorer (Antal svar) samt 
(definition på miljö). 
 

Yttre motivationsfaktorer 
 

Inre motivationsfaktorer 

När man har sitt favoritämne (35)* (pm)** 
 

När jag får arbeta med datorn (5) (pm) 
 

När jag kan/förstår (13) (pm) 

När det är tyst (4) (fpsa) 
 

När jag inte är trött (10)(hm) 

När jag får arbeta med en kompis (4) (pm)  
 

När jag är glad (3) (fpsa) 

Eget arbete är bra för då får man jobba med 
vad man vill (4) (pm) 

När jag kommer igång (1) (pm) 

När läraren säger; - jobba annars ringer jag 
hem – när läraren säger att man hamnar i 
lilla gruppen om man inte jobbar bra (2)  
( fpsa) 

Att alla respekterar en för den man är och 
inte för hur man ska vara (1) (fpsa) 

När läraren är glad (2)(fpsa) 
 

När jag inte är arg eller på dåligt humör (1) 
(fpsa) 

När jag får göra egna arbeten (1) (pm) När jag mår bra (1) (fpsa) 
 

När läraren är bra (1) (pm) 
 

 

När kamraterna är hjälpsamma (1)(fpsa) 
 

 

Arbeta i skolan för att få ett bra jobb (1) (pm)
 

 

När det är lugnt (1) (fpsa)  
 

När jag har ljud omkring mig (1) (fpsa) 
 

 

När vi har flera lärare typ två stycken (1) 
(pm) 
 

 

När jag får beröm (1) (pm) 
 

 

När jag arbetar ensam (1) (pm) 
 

 

 
* favoritämne sammanfattar alla svar där eleverna angivit ett specifikt skolämne som motivationsfaktor. 
 
** (fpsa) fysisk och psykosocial arbetsmiljö (hm) hemmiljö (pm) pedagogisk miljö 
 
Cirka 15 % (17 av 95) av enkätsvaren visar att dessa relaterar till skolans fysiska och 
psykosociala arbetsmiljö (fpsa). Cirka 10 % (10 av 95) relaterar till hemmiljön (hm). De 
flesta svar kan dock relateras till pedagogisk miljö (pm) (68 av 95). Svar av kategorin 
”yttre motivation” var något vanligare, troligen beroende på att det är lättare för eleverna 
att beskriva yttre än inre faktorer. Den viktigaste motivationsfaktorn är ”favoritämne”, 
vilken kan ses som både en yttre och inre motivationsfaktor. Yttre när läraren låter 
eleverna välja ämne fritt och inre i den mening att lusten att lära väcks bara av tanken på 
sitt favoritämne. Den näst viktigaste motivationsfaktorn är känslan av att kunna/förstå. 
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Vilka teorier stämmer bäst med svaren i tabell 1? Är det någon av de redovisade teorierna 
som inte stämmer och vad är i så fall orsaken till detta? Ovanstående motivationsfaktorer 
relaterar till Fulk & Montgomery – Grimes (1994) teori. De menar att inre motivation 
uppvisas när eleven engagerar sig i en uppgift för själva sakens skull, i motsats till om de 
engagerar sig för att erhålla någon form av belöning eller att undvika eventuell 
bestraffning av endera slag. Elever som har inre motivation har detta på grund av 
uppgiften som sådan eller på grund av positiva känslor, exempelvis stolthet, som 
härstammar från själva utförandet av uppgiften. Den inre motivationen är inte bara 
önskvärd för att öka elevernas engagemang, utan också för att den ökar effektiviteten av 
inlärningen. Som lärare kan man öka den inre motivationen hos elever genom beröm och 
målstyrning. 
 
I den avslutande diskussionen fokuseras vid de två vanligaste svaren i 
enkätundersökningen: När jag har mitt favoritämne samt När jag kan/förstår.  
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DISKUSSION 
 
Begreppen favoritämne och när jag kan/förstår är intressanta ur ett pedagogiskt 
perspektiv. Favoritämnet kan dels utnyttjas som yttre motivationsfaktor men också 
analyseras för att förstå de inre motivationsmekanismerna hos en elev. Detta är 
utgångspunkten för att analysera de bakomliggande faktorer som döljer sig bakom svaret 
”När jag har mitt favoritämne”, och härleda dessa till de teorier som finns inom 
motivationspsykologin och mina egna erfarenheter. Avslutnings diskuteras svårigheter och 
möjligheter relaterade till begreppet ”när jag kan/förstår”. 
 
Figur 2 redovisar ämnesfördelningen bland svaren ”När jag har mitt favoritämne”. Av 
svaren kan man se att de flesta ämnen som angivits har ett stort inslag av ”praktik”, vilket 
är samstämmigt med Rousseaus tankar om motivation. Att ämnet hemkunskap har fått så 
många ”röster” (22 elever av 60) beror troligtvis på att enkätundersökningen till viss del 
genomförts i en årskurs 5, där man vid undersökningstillfället läste ämnet hemkunskap. 
Ämnet hemkunskap läses endast i årskurs 5 vid skolan där undersökningen genomförts. 

 
Figur 2. Svarsfördelning inom kategorin ”favoritämne” bland eleverna i 
enkätundersökningen. 
 
Vad karakteriserar ett favoritämne? Utifrån litteraturstudien kan man relatera följande 
teorier till vad som gör att ett speciellt ämne blir intressantare än andra.  
 
Enligt stimulansteorin (Maslow) är människan nyhetssökande, meningsskapande och 
gränsöverskridande. Hon är ständigt på väg mot självaktualisering eller självför-
verkligande. I relation till detta är begreppet favoritämne exempelvis något som: 
 
! Innehåller spänning/magi/mystik. Hur fungerar det egentligen? Varför knäpper det i 

elementen? Varför är det lättare att gå hem än att gå till skolan? 
! Uppstått då man kommit till ett annat land eller mött en annan kultur. Viljan att 

kommunicera väcker intresset och behovet för språkundervisning. Att man inte 
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begriper varför man gör som man gör eller varför man lätt blir misstolkad kan väcka 
intresset för historia, religion och så vidare. 

 
Enligt den sociala inlärningsteorin kan motivation relateras till omgivningens reaktion, det 
vill säga en positiv reaktion leder till upprepande medan en negativ reaktion gör att man 
inte upprepar. I detta sammanhang innefattar begreppet favoritämne: 
 
! Något som man av någon anledning har lätt för eller fallenhet för och som därför 

innebär beröm och uppmuntran. 
! Att personer jag tycker om, beundrar eller tycker är intressanta gillar ämnet. 
! Något som är relaterat till en utmaning till exempel att visa att man minsann kan det 

här lika bra eller bättre än ”Kalle” som får mycket uppmärksamhet eller uppskattning 
för sitt kunnande. 

 
Den negativa reaktionen kan dock även den i vissa fall göra att ett specifikt ämnesområde 
blir ett favoritämne, till exempel: 
 
! När intresset har uppstått ur ett behov att få revansch för en situation då man känt sig 

löjlig med sin okunskap. 
! Känslan av dumhet inför alla begrepp vissa personer med hög status slänger sig med. 
 
Modern forskning pekar på att det är viktigt hos människan att uppnå kompetens och 
känsla av kompetens. Man visar på betydelsen av belöning ( Tönnesen, 2000) som stärker 
känslan av yttre motivation. Favoritämnet kan i detta sammanhang exemplifieras av: 
 
! Något som jag behärskar bättre än många andra. 
! Något som mina vänner tycker är viktigt och intressant. 
 
Deci menar att vi har ett verkligt jag och handlingar som styrs från detta är våra enda fria 
handlingar, dessa leder till en inre motivation och autonomi. Det handlar om att ha 
kontroll över det man gör. Har man det leder det till inre motivation, intresse och bra 
resultat. Exempel på att favoritämnet kan relateras till detta är: 
 
! Ett ämne där jag ständigt utvecklas och lär mig mer. 
! Något som för mig varit svårt/obegripligt och är svårt/obegripligt för andra. 
! Något som börjat med en frågeställning. Till exempel varför känns ett kilo bomull 

lättare än ett kilo metall? 
 
Det andra vanliga svaret ”Jag känner mig motiverad när jag kan/förstår” är delvis 
relaterad till begreppet favoritämne, eftersom det kan kännas tryggt att studera ett ämne 
där man känner sig hemmastad med begreppen. Svaret ger även vissa farhågor om att 
eleven inte vågar/vill studera det som är okänt eller känns svårt/obegripligt. Att få eleven 
att känna sig trygg med den kunskap som förvärvats och att bygga vidare på den för att 
successivt öka djupförståelsen för nya ämnesområden är en stor utmaning för läraren. 
Detta kräver att undervisningen i hög grad individanpassas. 
 
Att individanpassa undervisningen i en klass med 20 elever, där en eller flera elever har 
särskilda behov, ställer höga krav på läraren. Ett sätt att hantera problematiken är att 
nivågruppera eleverna (mycket omdebatterat och anses av många som olämpligt). 
Nivågruppering kräver också en omstrukturering av skolans pedagoger, såtillvida att 
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dagens klassindelning behöver förändras. Det vill säga fler och mindre grupper av elever 
krävs för att nivån ska bli så likartad som möjligt inom gruppen. Nivågruppering motsägs 
även av att skillnader i nivå kan vara en viktig förutsättning för inlärning. Tanken är att 
man genom att stimulera eleverna till att hjälpa och lära varandra ökar djupförståelsen av 
ämnet. För att detta ska fungera krävs en stor ”vi-känsla” inom gruppen som regelbundet 
måste stärkas genom aktiviteter där alla elever någon gång får känna sig duktiga. Syftet är 
att alla elever ges en möjlighet att visa att man kan tillföra gruppen något.  
 
En egen erfarenhet av hur motivationen ökar när man får ha sitt favoritämne och när 
känslan av att inte kunna övervinns. Följande exempel är från en årskurs 6. Vi skulle öva 
muntlig framställning och det var många elever som hade låg motivation inför uppgiften. 
Orsaken var hos de flesta en känsla av osäkerhet och okunskap. Det lyckosamma i detta 
sammanhang var att en pojke i klassen som hade låg status, lyckades bra. Han hade 
erfarenheter som var unika för gruppen vilket gjorde att hans självförtroende ökade. Han 
presentation om hur en moped fungerar förvånade hela klassen inklusive mig själv. Detta 
visar hur mycket bättre man kan prestera när man utgår från sitt favoritämne och inte 
begränsas av känslan att inte kunna eller förstå. Denna presentation ledde även till att fler 
av de lågpresterande eleverna vågade tro på sig själv (enligt devisen ”kan han, kan jag!”) 
och blev på så sätt motiverade till att göra en bra muntlig framställning.  
 
 
Reliabilitet och validitet 

 
Enkätsvaren i denna uppsats bedöms ge en ganska bred bild av vad som motiverar en elev 
i skolan. En större mängd enkätsvar skulle möjligtvis ge fler exempel på motivations-
faktorer men de viktigaste faktorerna bör ha blivit identifierade. Reliabiliteten bedöms 
som god eftersom svarsmönstret var likartat mellan de tre klasserna (förutom ovan 
nämnda hemkunskap).  
 
Undersökningens validitet kan anses acceptabel. Ett problem är att enkätfrågan som 
användes endast indirekt relaterar till motivation och i viss mån fokuserar vid det som är 
roligt och lustfyllt. Den öppna frågeställningen som användes bedömdes dock av flera 
lärarkollegor som lämplig för att undersöka vad som ger eleven motivation. Motivet till att 
inte använda en mer styrd enkät var att fånga in så många olika motivationsfaktorer som 
möjligt, eftersom motivation ofta formas utifrån en mängd olika perspektiv. 
Undersökningens validitet styrks även av det faktum att resultatet överensstämmer med 
mina egna erfarenheter under mina 13 år som lärare.  
 
 

Fortsatt forskning 
 
Att fortsätta forska inom området motivation är av största vikt. Denna uppsats skulle 
kunna användas som utgångspunkt till att undersöka motivationen hos fler klasser i skolan 
och andra grupper i samhället avseende ålder, kön och olika yrken. Fokus för framtida 
forskning bör utgå från individens kompetens och behov, för att därigenom utarbeta 
optimala strategier och metoder för att öka motivationen hos individen. Att öka elevens 
motivation och på så sätt få fler att klara av grundskolan med godkända betyg och 
samtidigt öka motivationen för fortsatt lärande är viktigt för framtiden. De anställda i ett 
företag skulle genom ökad motivation och självkänsla kunna öka företagets lönsamhet. 
Detta skulle i sin tur kunna leda till lyckliga människor med framtidstro! 
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                      Bilaga 1 (1) 
 
 
ENKÄT 
 
1. När tycker du att det är roligt i skolarbetet? ( När känner du dig motiverad till att arbeta 
i skolan?) 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2. Vad är det bästa med skolan? 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
pojke ___________________ flicka ______________________ född år - ____________  
 
 
Lycka till! 
 


