
EXAMENSARBETE

Att skapa motivation i klassrummet
En studie om hur lärare reflekterar kring elevers motivation till lärande i

årskurs 4-6

Rebecca Ricken
2014

Lärarexamen, grundnivå
Lärarexamen, 210 hp

Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



 

 

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 

Att skapa motivation i 

klassrummet  
En studie om hur lärare reflekterar kring elevers 

motivation till lärande i årskurs 4-6 
 

Creating Motivation in the Class Room 

A Study on how Teachers Reflect and Consider Student Motivation in Grades 4-6 

 

Rebecca Annabelle Ricken 

2014-01-01 

 

 

 

Lärarutbildningen 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande 

 Examensarbete A0010P ht 2013 

Vetenskaplighandledning: Oskar Gedda 

 



 

Förord 

Jag vill här tacka de lärare som har ställt upp och intervjuats. Utan er hade jag inte kunnat 

genomföra detta arbete. Sedan vill jag tacka min familj som har gett stöd och hjälpt mig under 

hela processen. 

Januari 2014, Rebecca Ricken 

  



 

 

Abstrakt 

Motivation är drivkraften till mänskligt agerande, värderande och produktivitet. I skolan är 

detta ett aktuellt begrepp då motivation till lärande är en betydande del av en elevs utveckling 

inom skolan. Lärare får därmed dagligen försöka hjälpa elever skapa motivation till lärande 

för att de ska klara de utsatta målen som finns i läroplanen. Det är en svår uppgift att som 

lärare stödja elever i deras skapande av motivation till lärande. Begreppet motivation till 

lärande är inget outforskat område, däremot ett viktigt fenomen som jag tyvärr känner inte 

uppmärksammas nog mycket inom lärarutbildningen eller tydliggörs i de beslut som tas inom 

skolan.  

Sociokulturell teori belyser betydelsen av hur intresse för lärandestoffet och kommunikation 

mellan elev och lärare är motivation skapande. Motivationsteorier grundade i behovsteorier 

belyser de behov som finns hos människor och hur tillfredsställelse av dessa behov i skolan 

skapar en motivation till lärande. I tidigare studier har lärarens roll, undervisningsform, auk-

toritet och bedömning visats vara avgörande faktorer för elevers motivation till lärande.  

I denna kvalitativa studie har fyra lärare från grundskolans tidigare år intervjuats om deras 

reflektioner kring motivation till lärande hos elever i skolan. Att skapa motivation till lärande 

visas vara ett ständigt varierande arbete som förändras efter varje individs förutsättningar. De 

intervjuade lärare har fått reflektera över områden som vad de tror motiverar elever i deras 

lärande och hur man som lärare kan arbeta för att kunna öka motivationen till lärande hos 

elever. Sådant som har framkommit i studien är att aspekter som undervisning, värderingar, 

mål, lärarens roll och elevernas självbild kan vara avgörande för elever i deras skapande av 

motivation till lärande. För lärare blir arbetet kring elevers motivation till lärande ständigt 

varierande då varje elev är unik och varje lärandetillfälle annorlunda. 

Nyckelord: motivation, sociokulturell teori, motivationsteori, motivation till lärande, lärares 

reflektioner, grundskolan, skolan 
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Inledning 

Motivation är ett vida använt begrepp i dagens samhälle. National Encyklopedin (NE, 2013) 

definierar motivation som "de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet 

mot olika mål". Man kan därför säga att motivation är det ord som beskriver drivkraften att 

lära sig, och ett ord som är ett viktigt begrepp i skolan.  

Att skapa motivation hos sig själv är en sak men att skapa motivation hos någon annan är 

något helt annat. Hur kan man stimulera någon annan till lärande? Hur får man någon annan 

att arbeta i skolan? Motivation är ingenting som någon annan än individer själv kan styra 

däremot kan man genom yttre påverkningar försöka stödja och leda andra i deras 

motivationsskapande. Det är svårt men det är något som lärare får arbeta med varje dag. I en 

klass finns det alltid de elever som saknar motivation och då är det lärarens uppgift att försöka 

stödja eleven i sitt skapande av motivation till lärande för att hjälpa eleven uppfylla kraven i 

läroplanen. Genom att stödja eleverna i skapandet av en situation och ett perspektiv där 

lärande värderas försöker lärare gynna elevernas motivation. I Sverige strävar vi efter en skola 

för alla där alla ska ha samma förutsättningar. Enligt Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) ska skolan stimulera till lärande 

och en livslång lust till lärande. För att kunna göra detta måste alla lärare känna till vad som 

motiverar elever till lärande.  

Samtidigt som läroplanen vill skapa lust till lärande ökas trycket på resultaten i skolorna med 

tidigare betygsättningar och behov  av högre resultat, vilket både kan ha positiv och negativ 

påverkan på elevers motivation i skolan. Som blivande lärare är det viktigt att förstå hur man 

kan fånga en elev och få den motiverad till att vilja lära.  

Genom intervjuer med lärare, verksamma i grundskolans tidigare år, har jag fått höra hur 

lärarna reflekterar runt motivation hos elever i klassrummet. Det som jag har fokuserat på  i 

denna studie är att skapa förståelse för hur lärarna arbetar för att gynna elevers motivation och 

hur de reflekterar kring det. Teorier och metoder är inte viktiga i sig, utan det viktiga är hur en 

pedagog kan använda sig av dessa och knyta an dem till sina elever och sin undervisning 

framhåller Håkan Jenner (2004) som skrivit en undersökning om motivations arbetet i skolan. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur lärare resonerar kring motivation till 

lärande hos elever i klassrummet i grundskolans tidigare år med begränsning till lärare i 

årskurs 4-6. 

Frågeställningar 

 Hur reflekterar lärare över elevers motivation till lärande i klassrummet? 

 Vad tror lärare motiverar elever i deras dagliga lärande i skolan? 

 Hur anser lärare att man ska arbeta i skolan för att kunna stimulera alla elever till 

lärande? 
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Bakgrund 

Motivation är ett begrepp som kopplas till människors handlingar, målorientering, värderingar 

och produktivitet (Imsen, 2000). För att skapa en skola där elever motiveras till lärande  ska 

alla; lärare, vårdnadshavare och framförallt eleverna kunna se att utbildning och lärande kan 

ha en positiv inverkan på deras framtid (Glasser, 1996).  Att kunna se värdet i kunskap för att 

motiveras till lärandet är ett genomgående tema hos tidigare teoretiker och forskare 

(Gärdenfors, 2010; Glasser, 1996).   

I kommande avsnitt ska ni få ta del av några olika teorier och tidigare studier som har fått 

fäste i dagens skolsystem och deras syn på motivation till lärande.  

Läroplan och styrdokument  

Enligt Gärdenfors (2010) förflyttades intresset i skolan på 1970-talet från individen till 

strukturen i skolan och detta påverkade lärandet genom att man blev mindre intresserad av 

individuella skillnader och mer intresserad av organisationens påverkan på resultat. I dagens 

svenska skolsystem kan man se ett försök till en blandning mellan dessa synsätt genom att 

man i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (i fortsättningen 

hänvisad som Lgr11) försöker förstärka det individuella lärandet i skolan. Samtidigt förstärks 

kontrollen i skolorna med tidigare betygsättningar och fler prov för att kontrollera elevers 

uppfyllelse av utsatt mål.  

På grund av de försämrade resultaten i de svenska skolorna
1
 under de senaste åren har det 

efterfrågats en förändring av skolan. Eftersom Skolverket ansåg att utvecklingssamtal och 

individuella utvecklingsplaner inte var tillräckligt effektiva för att kunna mäta elevers kun-

skapsutveckling tog man beslutet att införa betyg i grundskolan från årskurs 6. Hösten 2012 

verkställdes detta beslut. Skolverket förklarade att syftet med den tidigare lagda 

betygsättningen skulle " förbättra uppföljningen och därmed möjligheten att fånga upp elever 

som behöver extra stöd. Med tidigare betyg förbättras informationen till vårdnadshavaren om 

hur det går för deras barn i skolarbetet" (Skolverket, 2013). Med betyg redan i årskurs 6 

hoppas Skolverket på en förbättring i grundskolans kunskapsresultat och möjligheten att sätta 

in åtgärder där resultaten inte når kraven. 

I Lgr11 står det under skolans "värdegrund och uppdrag" att skolan ska "främja alla elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära" (Skolverket, 2011, s. 7). Skolan ska vara 

likvärdig för alla enligt skollagen och undervisningen ska ta hänsyn och anpassas till 

elevernas behov och förutsättningar (Skolverket, 2011). För att få en fungerande skola där 

elevers lust till lärande främjas måste lärandet leda till förståelse och motivation (Gärdenfors, 

2010).  

Teoretisk förankring 

I detta avsnitt ska ni få ta del av en del teorier och tidigare studier som genomförts kring 

begreppet "motivation i skolan".  

  

                                                 
1
 Visas till exempel av undersökningar som PISA, Program for International Student Assesment 
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Centrala begrepp  

I följande del förklaras dessa centrala begrepp inom konceptet motivation. 

 Inre motivation 

 Yttre motivation 

Inre motivation 

Inre motivation grundas i en persons egna intressen och vilja. Motivationen kommer från att 

man ser en tillfredställelse som tillgodoses genom en genomförd aktivitet (Gärdenfors, 2010). 

Den lustfyllda tanken och förväntningarna man får motiverar till agerandet (ibid.). Enligt 

psykologen Jerome Bruner refererad av Gärdenfors (2010) är den inre motivationen medfödd 

och utvecklas under tid. Bruner påstår att den inre motivationen kan delas in i tre delfaktorer, 

nyfikenhet, kompetens och ömsesidighet (ibid.). Människan födds enligt honom med en stark 

naturlig nyfikenhet och vilja att upptäcka och utforska vår omvärld. Med kompetens skapas 

en stolthet i den som kan visa sina kunskaper i ett ämne för andra och eftersom människan är 

en socialvarelse vill vi skapa gemenskap med andra och uppnå mål tillsammans genom 

ömsesidighet (Gärdenfors, 2010).  

Det informella lärandet brukar betraktas som grundad i människans inre motivation och vilja 

att lära sig något. När en elev drivs av inre motivation så är lärandet och arbetet i skolan 

belöning i sig och det krävs inga fler löften om belöning (Pettersen, 2010). Enligt Pettersen 

(2010) skapas en vilja till djupare lärande när eleven är motiverad av inre motivation. 

Eftersom eleven motiveras inifrån har eleven väckt ett intresse för lärandestoffet och skapar 

därför ett intresse för djupare förståelse av ämnet. Pintrich och Schunk (2002, refererad i 

Pettersen, 2010), anser att det finns fem C:n i lärandet som hjälper elever motiveras inifrån. 

Dessa fem C:n är curiosity, challenge, choice, control och collaboration. Med curiosity menar 

de lärosituationer som väcker nyfikenhet hos eleverna, challenge rör sig om utmaningar till 

elever och choice stärker möjligheten för eleverna att påverka deras eget lärande. Control ger 

eleverna friheten till egen kontroll över upplägget av lärandet och med collaboration menar de 

att eleverna motiveras genom att samarbeta med andra i deras lärande. 

Yttre motivation 

Den yttre motivationen kommer enligt Gärdensfors (2010) från ett utomstående löfte om 

belöning eller bestraffning. Denna belöning eller bestraffning styr motivationen beroende på 

hur värdefull belöningen kan vara eller hur hemskt bestraffningen är (Ibid.). En elev som inte 

känner att arbetet i skolan och lärandet räcker som belöning måste därför få hjälp av yttre 

motivation för att vilja arbeta (Pettersen, 2010). Vid den yttre motivationen är det inte själva 

lärandesubjektet som är av intresse för eleven utan det är den yttre belöningen. Detta gör 

enligt Pettersen (2010) att eleven saknar intresse för djupare förståelse och lärandet blir mer 

ytlig.  

Den yttre motivationen brukar oftast användas inom det formella lärandet i skolan 

(Gärdenfors, 2010). I dagens skola där produktivitet och måluppfyllelse är styrande använder 

man sig mer av elevernas yttre motivation (Ames, 1992). Användningen av yttre motivation 
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påstås av många forskare påverka elevers inre motivation negativt. Istället för att eleverna ska 

fokusera på deras egna intressen och motivation fokuserar de mer på det som ska belönas 

genom till exempel bra betyg (Ames, 1992). 

Sociokulturell teori 

En av de mest inflytelserika och betydelsefulla pedagogerna i dagens svenska skolsystem är 

Lev S. Vygotskij. Den sociokulturella teori har fått fäste i skolan och studeras och används 

världen runt av pedagoger (Forsell, 2005). Vygotskijs grundläggande syn var att människor är 

både biologiska och kulturvarelser. Från början utvecklas ett barn av biologiska processer 

men senare blir den mer och mer styrd i sin utveckling av den kultur som finns i dess 

omgivning (ibid.). Det som framhävs som det viktigaste inom den sociokulturella teorin är 

språket, då Vygotskij ansåg att det var genom språket man kunde kommunicera med sin 

omgivning (ibid.). Eftersom Vygotskij betonade den kulturella utvecklingen i människor 

ansåg han att man inte kunde se en person i ett här och nu perspektiv utan man var också 

tvungen att se till den personens kulturella och historiska bakgrund (Imsen, 2000). Beteende 

kunde förklaras genom tidigare erfarenheter och social aktivitet (Forsell, 2005). Vygotskij såg 

skolan som ett ställe där personer fick lära sig kunskaper som inte kunde läras genom socialt 

samspel i vardagen utan krävde ytterliga begrepp och förståelse (ibid.). Eftersom man i skolan 

kunde stöta på mer abstrakta begrepp som elever kunde få svårt att koppla till egna 

erfarenheter var det väsentligt att det fanns ett bra samspel mellan lärare och elev där läraren 

kunde hjälpa eleven koppla det abstrakta till verkligheten eftersom detta skapade en 

meningsfullhet i lärandet (ibid.). Intellekt och utveckling sågs härstamma från social aktivitet 

och genom social aktivitet kunde man utveckla till självständigt tänkande och agerande 

(Forsell, 2005). Med detta synsätt myntades ett begrepp som numera anses vara av starkt 

pedagogiskt intresse, den proximala utvecklingszonen. Vygotskij menade att den viktigaste 

punkten för undervisning var den utvecklingszon där individen har viss kunskap och 

förståelse på egen hand som sedan kan utvecklas till andra kunskaper med stöd av andra 

(ibid.). Genom att få stöd av andra menade man att man senare kunde utvecklas till att klara 

det på egen hand.  

Lindqvist (1999) hävdar att det är en persons intressen som anses ligga till grund för 

människans drivkraft enligt den sociokulturella teorin. Därför måste undervisning ta stor 

hänsyn till elevernas intresse och om intresset inte finns från eleven ska man försöka skapa ett 

intresse (ibid.). Om man kan skapa ett intresse kommer eleven att själv vara aktiv och delaktig 

i arbetet. Hur man skapar detta intresse är av djup betydelse då det kan vara lätt att missleda 

elever i deras intresseskapande. Därför menar Lindqvist (1999) att det är viktigt att inte 

använda sig av yttre belöningar då det kan leda bort intresset för själva lärandestoffet till att 

istället intressera sig för belöningen eller bestraffningen. För att skapa ett intresse hos elever 

måste man därför kunna koppla lärandet till elevens verklighet och tidigare erfarenheter och 

sedan, för att få eleverna att behålla detta intresse, måste man ständigt upprätthålla och mätta 

det som pedagog (Lindqvist, 1999). Som Vygotskij skriver, översatt av Lindsten (2002) är det 

viktigt att lärare väljer uppgifter som inspirerar och skapar uttryck för elevernas inre värld för 

att skapa motivation och intresse hos eleverna. För varje aktivitet som utförs i skolan måste 

det därför finnas en personlig koppling. Enligt sociokulturell teori är det viktigt att uppmärk-



 

5 

 

samma de samband som finns mellan alla ämnen och att ständigt variera undervisningen 

(Lindqvist, 1999).  

Säljö (2000) har studerat tidigare studier inom sociokulturell teori som har gjorts kring barns 

engagemang och minne. I dessa undersökningar visar det sig att då eleverna gavs en uppgift 

som förklarades med kontext och mening klarade eleverna i alla åldrar uppgifterna bättre än 

när de endast fick instruktioner. Detta förstärker sociokulturella teorins motiv till att lärandet 

ska vara intressant och meningsfullt (ibid.).  

I sociokulturell teori betonas vikten av redskap vid lärande (Säljö, 2000). Genom samspelet 

med redskap utökas våra möjligheter till mer och bredare information. Det är inte bara det 

mänskliga intellektet som är intressant utan också hur man kan utnyttja redskap för att klara 

utmaningar (ibid.). Detta perspektiv om redskap och att vårt intellekt både är mentalt och 

fysiskt är något som är särskilt utmärkande för sociokulturell teori då andra teorier baserar 

intellektet på inre mentala processer (ibid.). Den sociokulturella teorin ser intellektet som 

fysisk i den bemärkelsen att den kan använda sig av redskap för att utföra uppgifter. Skolan 

betraktas som en plats där elever ska uppmärksammas och skapa förtrogenhet med olika red-

skap, hur redskapen ska användas och varför (Säljö, 2000). Med kunskaper om teknik och 

användningen av språk och kommunikation tycks det att kunskaper kan konkretiseras i 

människors liv och handlingar (ibid.). I det tekniska samhället som vi idag befinner oss i är 

detta mer aktuellt än någonsin tidigare och genom användningen av redskap, kopplade till 

elevernas verklighet kan man förstärka elevernas intresse och motivation till lärande.  

Behovsteori 

Behovsteorier har sin grund i instinktteorier som kan spåras långt tillbaka till antiken och har 

inspirerats till stor del av Darwin (Imsen, 2000). Freud
2
 är en annan som också har studerat 

mycket kring instinktteorier. Instinktteorierna har under åren gett utrymme för mer allmänna 

teorier så som driftsteorier och behovsteorier. 

Maslows Motivationsteori  

En teoretiker inom humanistisk psykologi som fått fäste hos många pedagoger är Abraham 

Maslow som studerat behovsteorier och främst behovshierarki. En viktig grund i hans 

behovsteori är att människan är en sökande varelse och när ett behov eller en önskan har 

uppfyllts tillkommer nya (Imsen, 2000). Detta gör att människan aldrig riktigt är tillfreds och 

söker alltid efter mer. Maslow ansåg att motiv kom från det behov som var aktuell för 

människan just då och motiverade till ett visst agerande (Egeberg & Jerlang, 1999).  

Maslows arbete ledde till att han skapade motivationsteorin vilken är den mest använda av 

hans teorier. Motivationsteorin grundar sig i människans behovstillfredsställelse och hur den 

belönas (Glasser, 1996). Maslow menade att det finns särskilda basbehov som människor har 

vilka påverkar deras agerande. Enligt motivationsteorin är behovet av att tillfredsställa ett 

eller flera av dessa behov grunden till allt mänskligt beteende (Glasser, 1996). Maslow delade 

in behoven i två kategorier bristbehov och växtbehov (Egeberg & Jerlang, 1999). Med 

bristbehov menade han de fysiologiska behoven som människor har för att kunna överleva, 

                                                 
2
 Sigmund Freud, 1856-1939, läkare inom psykoterapi. 
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till exempel hunger och törst. Växtbehov var enligt honom de psykologiska behov som aldrig 

helt kan bli tillfredställda och som leder till människans utveckling och växt (ibid.) Maslow 

skapade en hierarki bland alla behov och viktigast är de fysiologiska behoven. Utan att kunna 

tillgodose dessa behov kan man enligt honom inte fokusera på andra. Kognitionsvetaren 

Gärdenfors (2010) påstår samma då han skriver att dessa behov och emotioner är det som 

ligger bakom alla människors handlingar. De emotionella eller psykologiska växtbehoven 

finns högre upp i Maslows behovshierarki och dessa behov är sociala behov, självhävdelse-

behov och behov av självförverkligande (Egeberg & Jerlang, 1999). Enligt Maslow är 

lärarens uppgift att möta elevens behov och inte skapa dem. Glasser (1996) anser att man 

måste göra lärande tillfredsställande för elever för att de ska välja att arbeta och lära sig. 

Gärdenfors (2010) förklarar också att utan emotionelltillfredsställelse kan det inte finnas 

något lärande.  

Glassers motivationsteori 

En psykiater som senare har studerat behovsteorier och arbetet kring motivation i skolan är 

William Glasser. De grundläggande behoven som enligt honom (1996) ger upphov till vårt 

beteende är behovet av reproduktion, överlevnad, tillhörighet, frihet, nöje och makt. Precis 

som Maslow, anser Glasser att de fysiologiska behoven är viktigast och utan att tillfredsställa 

dessa kan man inte gå vidare för att tillfredsställa de psykologiska behoven. 

Glasser (1996) menar att skolan måste se till elevernas behovstillfredsställelse för att kunna nå 

alla elever. Många får höra hemifrån från tidig ålder att skolan och utbildning ger 

tillfredsställelse (ibid.). Dessa barn får en bild i huvudet om hur skolan är en tillfredsställande 

plats. Om de däremot möter på många motgångar och få belöningar så kan denna bild 

försvagas vilket sedan kan vara mycket svårt att återskapa hos eleven (ibid.). För vissa elever 

kan den utlovade belöningen som finns i framtiden räcka för att motivera. Däremot räcker inte 

denna framtida belöning till för alla elever och dessa elever behöver en omedelbar 

tillfredsställelse (ibid.).  

För barn i de tidiga årskurserna kan, enligt Glasser, tillfredsställelse av behovet trygghet vara 

nog för att motivera till lärande. Genom att vara i skolan och ha en omsorgsfull och 

omtänksam lärare menar han att eleverna kan få deras behov av kärlek och trygghet 

tillfredsställt och detta kan i sig motivera dem till lärande (Glasser, 1996). Detta gäller också 

vårdnadshavare som uppmuntrar och stödjer sina barn. Tillfredsställelsen får eleverna genom 

att se att deras vårdnadshavare bryr sig om och blir glada över elevens framgång i skolan. I de 

senare skolåren förändras däremot denna behovstillfredsställelse och förflyttas från läraren 

och hemmet till kompisar och skolkamrater (ibid.). Glasser påstår att om elevens kompisar 

och skolkamrater behåller deras intresse och motivation för skolan behöver inte detta vara en 

negativ förändring. Däremot om kompisarna har en negativ syn på skolan och lärande, kan 

motivationen till lärande drabbas och intresset förflyttas någon annanstans (ibid.). Med detta i 

åtanke kan man därför inte nöja sig med att tillfredsställa elevernas tillhörighetsbehov i skolan 

utan också se till andra behov. 

Nöje är ett behov Glasser uppmärksammar som kan vara svårt att tillfredsställa i skolan men 

kan däremot inte glömmas bort enligt honom. Det kan vara svårt att planera nöje då det är 
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något som oftast uppstår spontant, men genom att skapa glädje under själva lärande tillfället 

eller i dess resultat skapar man en motivation till lärande hos eleverna (Glasser, 1996). Enligt 

Gärdenfors (2010) finns det också en tydlig koppling mellan den emotionella känslan som 

skapas genom lärande och minnet. Sådant som man upplever som känslomässigt positivt eller 

negativt gör att hjärnan skickar signaler om att händelsen är viktig och att man ska komma 

ihåg den.  Om man tänker tillbaka på sitt eget lärande är det de lärare som lyckades göra 

undervisningen rolig som är de lärare man bäst kommer ihåg (Glasser, 1996). 

Ett annat behov som Glasser uppmärksammar är frihet och kan ses som särskilt viktigt i det 

samhälle vi idag lever i. Människor idag vill kunna bestämma själva över hur och när de utför 

olika uppgifter och kunna utvecklas på sina egna villkor (Glasser, 1996). Detta behov går 

också starkt hand i hand med det sista psykologiska behovet i Glassers teori; makt. Tyvärr har 

detta behov fått en negativ klang i många människors tankar eftersom många i dagens 

samhälle har fallit offer för någon annans makt (ibid.). Makt är däremot ingenting negativt 

enligt Glasser, behovet finns inom alla människor. Han påstår att alla människor vill ha makt 

över sitt eget liv och sträva efter förverkligande. Hos elever kan man se detta behov genom att 

elever vill ha makt över sitt eget lärande och belönas med makt (ibid.). Denna 

behovstillfredsställelse kan eleverna få genom att läraren till exempel ger eleverna möjlighet 

att själva bestämma redovisningsform eller inlärningsmetod. 

Den undervisningsmetod som Glasser anser fungerar bäst för att tillfredsställa elevernas 

behov är grupparbete. Genom att arbeta i par eller i grupp får, enligt Glasser (1996), eleverna 

känslor av tillhörighet till en grupp, frihet att inte förlita sig på läraren men att kunna 

samarbeta med andra för att klara uppgifter och ha makt över lärandet i gruppen. Att skapa en 

personlig anknytning till lärandet menar han förstärker elevernas motivation till lärande. Som 

lärare måste man skapa ett synsätt där undervisningen främjar elevers vilja att lära sig och att 

utvecklas (Glasser, 1996). För att kunna uppmuntra till djupare lärande anser Glasser (ibid.) 

att man ska som lärare använda sig av relevant material som eleverna kan relatera till och 

försöka förklara för elever hur de kan använda materialet i sina liv.  

Tidigare forskning  

Det finns omfattande forskning kring motivation hos elever. En person som har granskat 

lärarens påverkan på elevers motivation är Håkan Jenner. Enligt Jenner (2004) är motivation 

ingen egenskap hos en person utan resultat från tidigare bemötande och erfarenheter. En 

viktig synpunkt som han introducerar i sin studie är att motivation är starkt kopplat till elevens 

självbild och hur de ser på framgångar och motgångar. Som lärare är det ens uppdrag att 

försöka förstå och tolka sina elever för att kunna ha möjlighet att hjälpa dem på bästa möjliga 

sätt. Man kan som lärare inte enbart utgå från tidigare erfarenheter utan måste se till den unika 

situation och omständighet för varje elev (ibid.). Om man uppmärksammar framgångar och 

motgångar så måste man vara medveten om att människor uppfattar och ger mening åt 

framgångar och motgångar på olika sätt. Jenner (2004) menar att människor med stark 

självbild kan ta åt sig framgångar och utvecklas från motgångar annorlunda än personer med 

svag självbild. Personer med låg självbild har lättare att ta åt sig motgångar och bortförklara 

framgångar. Dessa olika sätt att se på sina framgångar och motgångar påverkar elevens 

motivation, och beroende på om eleven har en bra eller dålig självbild påverkar det hur den 
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lägger upp framtida mål och arbetar för att uppfylla dessa mål (Jenner, 2004). Som lärare är 

det därför ytterst viktig att ha insikt i elevernas självuppfattning och hjälpa eleverna lägga upp 

realistiska mål som de ska kunna nå. En viktig synpunkt som Jenner (2004) tar upp är hur 

läraren uppfattar framgångar och motgångar hos andra. Genom att inte se elevers motgångar  

som deras misslyckanden utan att istället se på sin undervisning och hur man kan förbättra 

den så att eleven lyckas, är en mycket viktig reflektion som läraren måste göra (ibid). Han 

betonar att lärare måste kunna reflektera över hur deras förväntningar på eleverna påverkar 

eleverna i deras arbete och deras självuppfattning.  

Jenner (2004) granskar flera tidigare studier som har gjorts kring lärares förväntningar och 

den påverkan det har på elever. Trots att flera av undersökningarna har visat otillräcklig 

information för att bevisa något med säkerhet, har man kunnat se ett mönster som visar att de 

förväntningar som ställs på eleverna påverkar deras framtida utveckling (ibid). För att ge 

några förklaringar till hur dessa förväntningar påverkar eleverna refererar Jenner (2004) till 

Baker och Crist (1971). Genom att läraren skapar förväntningar på eleverna, betraktar läraren 

eleverna på olika sätt förklarar Baker och Crist. Dessa betraktelser leder till att läraren beter 

sig på olika sätt och ger förklaringar åt elevers beteende utifrån lärarens tidigare 

uppfattningar. En elev som tidigare har lyckats med det mesta men sedan misslyckas med 

något i skolan kan läraren ge bortförklaringar till så som att eleven har haft en dålig dag. 

Däremot en elev som oftast har problem i skolan men lyckas med en uppgift kan läraren se 

som att den eleven har haft tur (Jenner, 2004). Att eleverna kan se dessa förväntningar på dem 

själva är inte heller omöjligt och enligt Jenner (2004) som refererar Brattesani m.fl. (1984) 

händer det att elever ibland ändrar sina beteenden för att försöka möta lärarens förväntningar. 

Ett viktigt ställningstagande som Jenner (2004) uttrycker är att som lärare får man inte se 

elever som problem i sig, utan någon som man ska hjälpa att ta sig förbi svårigheter. Om man 

kan hjälpa eleven hitta lösningar kan man stärka elevernas självbild och deras motivation till 

att lyckas. 

En annan som har forskat kring ämnet motivation i skolan är utbildningspsykolog Carole 

Ames. Hon betonar skillnaderna i målorientering hos elever och hur dessa mål och deras 

upplägg skapar skillnader i elevers motivation (Ames, 1992). Hon skriver om två begrepp, 

mastery orientation och performance orientation. Dessa två inriktningar förklarar hon genom 

att förklara hur man ser på de mål man sätter upp. I en mastery goal orientation ligger fokus 

på att skapa nya kunskaper, förståelse, utvecklas och skapa en känsla av skicklighet (Ames, 

1992). Med performance goal orientation syftar hon på behovet av erkännande från andra om 

ens framgång och att lyckas bättre än andra vid mål uppfyllelse (ibid.). En av de skillnader 

som Ames (1992) beskriver mellan dessa inriktningar är hur de påverkar elever långsiktigt. 

Genom att söka förståelse och utveckling som i mastery orientation skapas enligt Ames 

(1992) en mer långsiktig syn på lärande och den kunskap man bemästrar medan vid 

performance orientation blir det kortsiktiga mål som ses som viktiga samt hur man uppfyller 

dessa mål. Detta påstående förstärks också av en del forskning som antyder att det är mastery 

orientation som skapar långsiktig motivation till lärande (Ames, 1992). 

 Ames (1992) beskriver tre aspekter som anses viktiga för att i klassrummet skapa motivation 

hos elever utifrån mastery orientation. Dessa aspekter är uppgifter, auktoritet och bedömning. 
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Om man ser till den första aspekten, uppgifter, är det att skapa mening i undervisningen som 

är det väsentliga. Genom att skapa en meningsfull undervisning så får eleverna ett personligt 

intresse för förståelse och utveckling. Ames skriver (1992) att undervisningen måste utmana 

eleverna och få dem att sträva framåt och att detta i sin tur skapar mer intresse hos eleverna 

över tid. 

Aspekten auktoritet, med vilket här kan förklaras som makt, har flera studier kunnat visa att 

genom att ha bra och likvärdiga relationer mellan elev och lärare i klassrummet skapas 

motivation hos elever (Ames, 1992). Genom att låta eleverna vara delaktiga i hur uppgifter 

ska genomföras  och tillåta eleverna att ta eget ansvar, påverkas elevernas motivation genom 

att de får känna en viss makt över sin egen utbildning (ibid.) När elever får detta utrymme att 

ta eget ansvar har det visat att elever skapar mer effektiva lärandestrategier och självständigt 

tänkande.  

Den tredje aspekten, bedömning, anser Ames (1992) som den viktigaste. Som Jenner (2004) 

också påstod i sin studie anser Ames att elevers självbild är viktig för elevers motivation till 

lärande och utveckling. Genom resultatbehoven som finns i skolan blir mycket lärande 

resultatstyrt och produktskapande anser Ames. När elever sedan bedöms, skapas jämförelser 

mellan elever vilket kan påverka elevernas motivation till lärande avsevärt. Om bedömning 

och jämförelser belyser elevers motgångar och misslyckanden kan elever tappa motivationen 

till lärande och försöka hitta effektivare medel för att undvika fler motgångar. Elevernas 

självbild blir mer beroende av elevens prestationer. Enligt en studie av Butler (1987, refererad 

i Ames, 1992) visade det sig att med betygsbedömning hade jämförelser mellan elever ökat 

och intresset av ens eget lärande hade förflyttats till andras lyckanden och misslyckanden. 

Dessa aspekter har gjort att själva lärandet har hamnat i skymundan (Ames, 1992). Att 

ständigt ha stress på sig kring bedömning anses förminska elevers intresse till lärande (ibid.) 

Enligt Graham och Golan (1991, refererat av Ames, 1992) är det därför viktigt att istället 

lägga fokus på elevernas eget lärande och utveckling istället för betyg och därigenom skapa 

ett bättre lärande miljö för eleverna. Graham och Golan menade att genom att utgå från 

eleverna som individer i sin bedömning fick man eleverna att lägga mer fokus på deras eget 

lärande och hur de själva skulle använda sig av lärande strategier för att på bästa sätt utveckla 

kunskaper.  

Enligt Ames (1992), om man som lärare kan fokusera kring dessa aspekter i klassrummet kan 

man skapa mer lärande intresserade och motiverade elever. Dessa aspekter ska arbetas in i det 

dagliga arbetet i skolan och som Ames (1992) betonar, måste man förstärka eleverna i deras 

tro på sig själva och meningen med deras utbildning.  
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Metod 

För att undersöka om hur lärare resonerar kring motivation hos elever i skolan har jag valt att 

använda mig av kvalitativ forskning då det är den verklighet sett ur lärarnas perspektiv som är 

det intressanta i denna studie (Yin, 2013). Som Patel och Davidson (2011) skriver är det kva-

litativa undersökningens ambition "att upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av 

livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur"(s. 105). Som Yin skriver (2013, s. 15) 

är det "den kontextuella rikedomen i människors vardagsliv" som är det intressanta i denna 

undersökning och därför är kvalitativ forskning det bästa forskningsalternativet.  

Kvalitativa intervjuer 

För att samla data till undersökningen valde jag att använda intervjuer då det är åsikter och 

reflektioner som jag vill lyfta fram i studien (Johansson & Svedner, 2010). I undersökningen 

ville jag få lärarnas syn på deras verklighet om motivation hos elever i klassrummet, deras 

personliga perspektiv, och inte det externa perspektivet från mig som forskare (Yin, 2013). 

Genom att använda mig av intervjuer hoppades jag på att kunna få så djupgående och 

innehållsrika svar som möjligt (Johansson & Svedner, 2010). De intervjufrågor som användes 

i denna studie kan ni se i Bilaga 1. 

Urval 

I min undersökning ville jag begränsa mig till de lärare som arbetar i årskurserna fyra till sex. 

Därför gjorde jag ett avsiktligt urval för att kunna "välja specifika datainsamlingsenheter [...] 

som ger de talrikaste data som är mest relevanta för studiens ämne" (Yin 2013, s. 93). 

Eftersom jag ville få en bredare förståelse för lärarnas reflektioner valde jag att ha med fyra 

lärare i min undersökning med olika erfarenhetsbakgrund så som ålder, verksamma år i skolan 

och kön. Däremot valde jag att hålla mig inom de kommunala skolorna då friskolor kan 

grundas på specifika teorier som kan påverka lärarnas uppfattningar och arbetssätt.  Jag 

kontaktade några lärare som var verksamma inom skolan och genom dessa fick jag fler 

förslag på lärare som kunde intervjuas. Genom snöbollsurval, där intervjuade lärare kunde ge 

tips på fler lärare som kunde tänkas intervjuas, kunde jag hitta fler intervjupersoner. Jag var 

däremot noga med de uppföljningar som jag gjorde för att vara säker på att dessa lärare också 

levde upp till de kriterier som jag ville ha i min studie (Yin, 2013).  

Genomförande 

Vid genomförandet av intervjuerna använde jag mig av semistrukturerade intervjufrågor för 

att kunna beröra de ämnen som jag ville få svar på men också låta intervjupersonerna ha 

utrymme att prata fritt kring fenomenet motivation (Patel & Davidson, 2011). Frågorna var 

öppna för att i så stor utsträckning som möjligt få djupa, uttömmande svar. Då syftet med hela 

studien är att få förståelse om lärarnas uppfattningar kring motivation ville jag inte att lärarna 

skulle känna sig begränsade till mina frågor. Mina intervjufrågor fick därför endast finnas 

som en mall som jag sedan kunde bearbeta och förändra under intervjuerna (Yin, 2013). Jag 

ville kunna få möjlighet att höra lärarnas första, opåverkade uppfattningar och tankar, därför 

fick inte intervjupersonerna tillgång till frågorna utan jag ställde alla frågor och kunde därmed 

också ändra och vidare utveckla frågorna under intervjuns gång (Yin, 2013).  
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Intervjuerna genomfördes på lärarnas arbetsplatser och där de kände sig mest lugna som till 

exempel i deras klassrum eller i ett grupprum. Inför intervjuerna försökte jag att inte sätta upp 

några tidsbegränsningar eftersom jag ville att intervjupersonerna skulle få tala fritt utan att 

känna en tidspress. Därför varierade intervjutiderna för varje intervju.  

För att kunna ge intervjudeltagarna min fulla uppmärksamhet valde jag att använda mig av 

ljudinspelning vid intervjutillfällena. Genom att använda mig av ljudinspelning blev det också 

möjligt för mig att få intervjun att kännas mer som ett samtal då jag kunde spendera tid på att 

lyssna och ställa följdfrågor istället för att anteckna (Patel & Davidsson, 2011). Under 

intervjuerna var jag medveten om mitt agerande så att jag kunde vara neutral i mitt upp-

förande och hur jag ställde frågor för att inte påverka intervjupersonernas svar eller relationen 

mellan den intervjuade och mig som intervjuare.  

Etiska överväganden 

Med anledning att denna studie utgår ifrån intervjuer med individer var jag tvungen att se till 

att individernas rättigheter upprätthölls. Av etiska själ upplystes därför intervjupersonerna om 

deras etiska rättigheter enligt Vetenskapsrådet (2002). Vetenskapsrådet har delat in individ-

skyddskraven i fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet ställer krav att de berörda personerna ska vara 

informerade om studiens syfte. Intervjupersonerna i denna studie fick både vid förfrågning 

och vid intervjutillfället information om studiens syfte och hur det skulle användas. 

Samtyckeskravet ger de berörda personerna rätt att bestämma över sitt deltagande och detta 

var intervjupersonerna i studien upplysta om. På grund av att de är vuxna personer som 

intervjuades behövdes inga avtal utan lärarna fick muntligt ge deras samtycke.  

Intervjupersonerna fick i förväg veta att deras intervjuer endast skulle hanteras av mig, i 

egenskap av forskare, för att följa konfidentialitetskravet om anonymitet. Till sist fick de veta 

att intervjuerna endast skulle användas för denna studie för att sedan raderas för att säkerställa 

att nyttjandekravet följs. 

Bearbetning  

För att sammanställa och analysera de datamaterial jag fått ifrån mina intervjuer valde jag att 

inspireras av hermeneutiken. I hermeneutiken försöker man tolka och förstå upplevelser av 

fenomen (Fejes & Thornberg, 2012). Hermeneutiken menar att genom det talade och skrivna 

språket kan man tolka människors livssituationer vilket leder till djupare förståelse om 

fenomen (Patel & Davidson, 2011). I min analys har jag valt att inspireras av den allmänna 

tolkningsläran inom hermeneutik. Det som står i fokus inom den allmänna tolkningsläran är 

hur man kan skapa förståelse av ett fenomen vilket är syftet med denna studie (Fejes & 

Thornberg, 2012). 

Det empiriska materialet var de transkriberade texterna från de kvalitativa intervjuerna som 

genomfördes. Eftersom jag utförde de kvalitativa intervjuerna kände jag till den kontext och 

miljö kring intervjuerna, vilket underlättade för att skapa mogna tolkningar (ibid.). Inom 

hermeneutiken försöker man skapa förståelse genom att pendla mellan helheten , vilken kallas 

holism, och delarna, vilket i denna studie innebär begreppet motivation till lärande hos elever 

som helhet, och de delar som finns för att skapa motivation hos eleverna. Genom att använda 
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mig abduktion
3
 kunde jag också pendla mellan de olika synvinklarna som framkom i 

intervjuerna och den förförståelse som skapades under insamlandet av bakgrunden till studien 

(Patel & Davidsson, 2011).   

Som Fejes och Thornberg (2012) anser viktigt, ska man som forskare medvetandegöra de 

förförståelse och uppfattningar man har sedan tidigare om det fenomen man studerar. I denna 

studie har jag den förförståelse som har skapats kring min forskning i teorier och tidigare 

studier men jag har också de upplevelser som skapats genom att själv gå i skolan, vara lärare i 

en klass och dessutom diskutera med min omgivning. Dessa upplevelser kan ses som en 

tillgång eftersom distansen mellan mig själv och det empiriska datamaterialet minimeras och 

underlättar för tolkningar (Ibid.) Med detta i mitt medvetande kunde jag därför ha "en genuint 

nyfiken hållning inför det emiriska materialet och [...] möjligheter att se vad texten erbjuder" 

(Fejes & Thornberg 2012, s. 72). Med denna inställning kunde jag tillåta datamaterialet att 

leda mig i min läsning (ibid.).  

Genomförandet av analysen inspirerades av de fem analysfaser som Yin (2013) beskriver. 

Första fasen är sammanställning vilket jag gjorde genom att transkribera alla intervjuer för att 

kunna skapa det datamaterial som jag i fortsättningen skulle använda. Sedan utförde jag en 

öppen genomläsning av de transkriberade intervjuerna. I denna fas fick texten läsas som en 

text utan att ställa några frågor eller tolkningar. I nästa fas, demontering, lästes texten och jag 

sökte efter information som berörde det aktuella ämnet för studien, motivation till lärande. 

Informationen som hittades ordnades sedan i mindre delar. Dessa mindre delar remonterades 

sedan för att skapa kategorier som  uttryckte de huvudbudskap som kom fram i datamaterialet. 

När dessa steg hade utförts påbörjades tolkningsfasen som följdes av den sista fasen som var 

att dra slutsatser. Som Yin förtydligar (ibid.) är dessa faser inte linjära utan man arbetar 

mycket fram och tillbaka mellan de olika faserna under hela processen. För att stödja 

tolkningsprocessen blickade jag tillbaka på de teorier och tidigare studier som jag hade läst 

för att fördjupa men också utmana forskningsresultatet (Fejes & Thornberg 2012). Under 

analysen av resultatet stannade jag upp vid flera tillfällen och kontrollerade tolkningens 

trovärdighet. Frågorna som har ställts är inspirerade av de frågor som Fejes och Thornbergs 

(2012, s. 77) ställer i sin bok Handbok för kvalitativ analys: 

 Finns ett logiskt sammanhang mellan texternas olika delar? 

 Finns delar som motsäger textens huvudlinje? 

 På vilket sätt kan dessa motsägelser utmana och fördjupa tolkningen? 

 Kan tolkningen relateras till läst litteratur och forskning om textens huvudtema? 

 Är tolkningen realistisk med tanke på den miljö där texterna etablerades? 

 På vilket sätt kan tolkningen vara beroende på en viss tidpunkt, situation eller tids-

anda? 

 Hur har alternativa tolkningar hanterats? 

 

                                                 
3
 Abduktion är en blandning av induktion och deduktion där man växlar mellan teori och empiri. 
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Tillförlitlighet 

Inom forskning är validitet och reliabilitet två begrepp som används för att mäta en studies 

tillförlitlighet. Reliabilitet beskriver "hur väl instrumentet motstår slumpinflytanden av olika 

slag" (Patel & Davidson 2011, s.103). Begreppet validitet kopplas till trovärdigheten i en 

studie och hela dess forskningsprocess. Inom kvalitativa studier så närmar sig dessa begrepp 

varandra och främst används begreppet validitet.  Validiteten i en studie anses som god om 

forskaren har använt underlag som belyser det syfte som studien hade och kunnat "fånga det 

mångsidiga och kanske motsägelsefulla" i sitt resultat (Patel & Davidson 2011, s.106). För att 

kunna öka validiteten i en studie kan man använda sig av kommunikativ validitet vilket 

innebär att låta andra personer så som forskare och respondenterna i studien "ta del av 

resultatet och ge återkoppling till forskaren om dennes tolkningar och slutsatser är rimliga" 

(Ibid.).  

Jag använde mig av öppna och icke-ledande frågor under intervjuerna för att få intervju-

personernas verkliga uppfattningar och inte få svar som de trodde jag förväntade mig. Under 

intervjuerna användes ljudinspelning och jag förde anteckningar som sedan transkriberades i 

sin helhet och sammanställdes. Genom att använda mig av ljudinspelning kunde jag försäkra 

mig om att mina egna värderingar inte påverkade transkriberingen. Detta eftersom jag kunde 

lyssna på intervjuerna flera gånger och försäkra mig om vad intervjupersonerna hade sagt 

(Patel & Davidson, 2011).  För att försäkra mig om validiteten skickades de transkriberade 

intervjuerna till intervjupersonerna så att de kunde ge återkoppling och försäkra sig om att jag 

inte förvrängt eller misstolkat deras berättelser.  

Kvalitativa intervjuers möjlighet till generaliserbarhet är problematisk då man utgår ifrån 

varje studie som unik. Detta gäller även för denna studie och därför kan jag inte dra några 

generaliserbara slutsatser om lärares syn på motivation hos elever. Däremot har jag försökt 

hålla en god kvalitet i studien genom att tydliggöra hela forskningsprocessen i studien så att 

den som läser studien kan få "en uppfattning om alla de val som forskaren har gjort" (Patel & 

Davidson 2011, s.108).  
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Resultat och Analys 

I följande del redovisas de resultat och analys som framkommit under mina intervjuer. Två 

huvudkategorier framkom i studien:  

 Lärares reflektioner på motivation hos elever i skolan 

 Lärares reflektioner på vad som motiverar elever i skolan 

Den senare punkten om lärares reflektioner på vad som motiverar elever i skolan innefattar 

sedan flera mer specifika kategorier. 

För att kunna behålla de intervjuade lärarnas anonymitet har jag valt att i följande avsnitt 

benämna dem som lärare A, B, C och D. 

Lärares reflektioner på motivation hos elever i skolan 

"Motivation är att få lust att lära och att göra sitt bästa. Att känna: Det skulle jag vilja veta 

mer om. Ofta om man är intresserad så har man mer förståelse och lite mer känsla för ämnet 

och då är motivationen högre.", uttryckte lärare A.  

I intervjumaterialet finns det en samstämmighet om att motivation är drivkraften till alla 

elevers lärande. Lärare B ansåg att, "motivation är grunden till inlärning. Om man inte är 

motiverad så funkar det inte." Oavsett hur duktig lärare man än är, ansågs det vara en svår 

uppgift att undervisa om inte motivation till lärande fanns hos eleverna. Så som den 

sociokulturella teorin (Lindqvist, 1999) och Gärdenfors (2010) betraktades elevernas intresse 

och vilja som grunden för motivation till lärande. Den motivation som ville fångas upp hos 

eleverna i skolan var den inre motivationen. Det ansågs att elever behöver kunna känna att de 

vill skapa egna kunskaper och att den undervisning de får är intressant, stimulerande och 

meningsfull. Genom att uppfylla dessa kriterier i undervisningen tycktes motivationen till 

lärande höjas hos eleverna och genom att vara motiverade kunde det "bli enklare att ta till sig 

kunskap".  

Som psykologen Jerome Bruner (2002, refererad ur Gärdenfors 2010), tycktes det enligt 

lärarna finnas en medfödd automatisk motivation till lärande hos många yngre barn. Däremot 

tycktes det enligt de intervjuade lärarna att de elever som går på mellanstadiet verkar ha 

tappat mycket av den gnistan som tidigare fanns. Vad detta berodde på kunde inte förklaras 

men det förmodades att det kunde ha med elevernas utveckling att göra, kroppens 

förändringar och att behovet av social gemenskap ökades vilket kunde påverka deras 

motivation till lärande. Detta var något som också Glasser (1996) skrev om att i de högre 

åldrarna blir vänner en betydligt viktigare del av ett barns liv och detta kunde påverka 

elevernas motivation till lärande i skolan.  

Sammanfattning 

Av detta kan man se att motivation anses mycket viktig för elevers lärande i skolan. Intresse, 

vilja och meningsskapande anses som viktiga grunder i arbetet kring motivation till lärande. 

Lärarna uttrycker att arbetet för lärare kring elevers motivation ökar också med elevernas 

ålder då lärandets betydelse förändras och andra faktorer i en elevs liv blir mer väsentlig.   
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Lärares reflektioner på vad som motiverar elever till lärande i skolan 

I studien framkom det flera olika aspekter som ansågs vara avgörande i elevernas motivation-

skapande till lärande. De följande aspekterna har jag sorterat här nedan. 

 Utbildning och kunskapens betydelse 

 Långsiktiga och kortsikta mål 

 Delaktighet och självständighet 

 Variation i undervisningen 

 Elevernas självförtroende 

 Betyg från årskurs 6 

 Skillnader mellan pojkar och flickor 

 Lärarens roll 

 

Utbildning och kunskapens betydelse 

Samtliga av de intervjuade lärarna berättade om värdet av att eleverna förstod att de var i 

skolan för deras egen skull. I enighet med Gärdenfors (2010) och Glasser (1995) ansågs det 

vara viktigt att från tidig ålder förklara värdet i att gå i skolan för eleverna, att deras 

utbildning är viktig och den tiden de har i skolan är den viktigaste tiden i deras liv. I 

intervjumaterialet framkom det att av tradition har man tidigare gått i skolan och gjort sitt 

bästa för att man visste att om man hade en utbildning så hade man större möjligheter till att 

lyckas i framtiden. Detta synsätt verkar däremot ha förändrats hos många elever i skolan idag 

och man är nu mer intresserad av att bli rik och känd när man blir stor. Att ha dessa 

framtidsdrömmar kan vara en motivationskälla i sig om man inser värdet i att lyckas i skolan 

för att kunna bli framgångsrik. Däremot verkar lärare tycka att denna koppling har förbisetts 

hos många elever. Som lärare bör det därför vara betydelsefullt att skapa en sådan koppling 

och göra eleverna uppmärksamma på hur de med hjälp av utbildning ska uppnå drömmar.  

Trots att värdet i att ha en utbildning verkar ha förändrats hos många elever i skolan, enligt de 

intervjuade, anses viljan att förstå hur och varför ha ökat hos elever. Eleverna i dagens 

samhälle uppfattas vara mer samhällsmedvetna och mer intresserade av att förstå sin omvärld. 

Eleverna anses ha större vilja att förstå orsak och verkan och blir triggade till att lära sig mer 

utifrån de händelser som händer runtom dem i världen. Tidigare var man mer intresserad av 

att rusta elever med ytliga kunskaper som till exempel att kunna nämna alla Europas länder 

och deras placering utantill. I enighet med den sociokulturella teorin (Säljö, 2000) är dagens 

skola mindre intresserad av att elever ska kunna saker utantill utan man lägger nu mer 

betydelse i att ha djupare kunskaper och kunskaper för att kunna ta reda på information med 

hjälp av redskap.  Fler elever tycks vara mer engagerade och ifrågasättande om innehållet i 

deras utbildning och det ansågs viktigt att som lärare försöka ta fasta på detta. Som Ames 

(1996) uttryckte sig, ansågs det motivera till djupare förståelse och utveckling om elever 

kunde se en mening med undervisningen och detta tycktes skapas då man utgick från 

vardagliga händelser. Genom att ta vara på elevernas engagemang och intresse för omvärlden 

ansåg lärarna att man kan öka motivationen till lärande hos eleverna. Som (Pettersen, 2012)  

tycktes man kunna skapa ett intresse för djupare förståelse genom att använda sig av elevernas 
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egna engagemang och interesse. Som lärare ska man använda sig av elevernas intresse för att 

lägga grunden till vidare lärande och försöka koppla det till de kunskaper som eleverna ska 

utveckla enligt läroplanen.  

Lärare A gav ett exempel om hur katastrofen i Filippinerna hade gjort eleverna nyfikna och 

motiverade till att lära sig mer om händelsen. Genom att eleverna var nyfikna om vad som 

hände kunde hon utnyttja det till att få eleverna att läsa och utforska om händelsen och 

dessutom studera Filippinerna som land. Lärare C gav ett exempel om när det skedde en 

trafikolycka utanför skolan. Hon använde sig av den och berättade om trafikregler och 

säkerhet. Hon ansåg att om man inte tar tillvara på sådant som händer i omgivningen så kan 

man till och med försämra elevernas möjligheter till inhämtande av andra kunskaper, eftersom 

eleverna i det läget kan ha så många funderingar och tankar kring händelsen att det blir svårt 

för dem att koncentrera sig på den undervisning man från början hade tänkt ha.  

Lärare A ansåg att denna förändring i undervisningen, elevernas delaktighet och skolans 

engagemang att använda omgivningen, gör att dagens skolor är bättre jämfört med skolan för 

femtio år sedan.  

Långsiktiga och kortsiktiga mål 

En annan punkt som de intervjuade lärarna ansåg viktig för elevernas motivation till lärande 

var att eleverna ska ha mål med sitt lärande. Dessa mål som eleverna har kan delas upp i två 

grupper, långsiktiga och kortsiktiga mål. Med långsiktiga mål menas elevernas 

framtidsdrömmar och de kortsiktiga målen kan variera från att ha ett mål för varje lektion 

eller arbetsmoment. Det fanns en enighet bland de intervjuade lärarna om att det bästa är om 

eleverna kan sätta upp egna mål, däremot ansågs detta ibland vara väldigt svårt för eleverna. 

"Jag tror att man blir mer motiverad om man sätter upp egna mål. Det är väldigt svårt, vackert 

men svårt." sa lärare D. Elevernas långsiktiga mål verkade inte finnas tydliga eller 

uppmärksammade av många lärare. Som tidigare nämndes så verkar det finnas färre elever 

idag jämfört med för några år sedan, som har någon exakt framtidsdröm. Det finns fler elever 

nu som har vaga drömmar, så som att bli rik eller känd men ingen idé om hur de ska ta sig dit 

tyckte lärarna. En lärare sa att hon tyckte att "det kan vara jättebra för motivationen om man 

har ett framtidsmål att sträva mot. Om man är oklar på målen så kan det vara svårare". 

Det som däremot ansågs viktigare för alla elever var att ha kortsiktiga mål. Lärarna var måna 

om att det var bättre för eleverna om de kunde sätta upp egna mål inför varje lektion och 

arbetsmoment, men att det kunde vara svårt. Lärare B uttryckte det genom att säga, " 

egentligen, i den bästa av världar, ska varje elev veta sina mål för varje lektion och vad de ska 

göra, men så är det inte". För att eleverna ska kunna sätta mål ansågs det behövas en träning 

som eleverna måste få redan vid tidig ålder. Däremot är detta inte alltid fallet och lärarna 

tyckte att man som lärare behöver hjälpa eleverna skapa mål att sträva mot. Det som 

önskades, var att lärare skulle ha tid och möjlighet att kunna individuellt anpassa och skapa 

mål efter varje enskild elevs behov så som det står att man ska göra i Lgr11. Samtliga lärare 

tyckte att när man har en klass med cirka tjugofem elever kan detta vara en nästan omöjlig 

uppgift. Tyvärr blir det oftast allmänna mål som man i klassen tillsammans får sträva mot. 

Detta tyckte lärarna var synd eftersom det gjorde att många elever kunde hamna utanför om 
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målen antingen var för höga eller för låga. Där målen blev för enkla för vissa elever kunde 

motivationen försvinna då eleverna inte fick känna en utmaning och utveckling, och samma 

gällde för de svaga eleverna då de inte kunde uppnå målen hur mycket de än försökte. 

Till skillnad från Ames studie (1992) uppmärksammade inte lärarna någon skillnad i elevers 

mål utifrån prestation eller förståelse. Vid flera tillfällen nämndes elevernas lust till förståelse 

och att man som lärare önskade att eleverna skulle vilja förstå. Däremot var de mål som 

lärarna beskrev mer prestationsinriktade och detta kan vara beroende på skolans resultat 

behov. Genom att använda sig av läroplanen och de krav som ställs på eleverna kan lärare 

styra de kortsiktiga målen mer mot dessa för att behålla eleverna på rätt spår. Som de 

intervjuade lärarna beskrev så önskade man att eleverna själva skulle kunna sätta upp mål 

inför alla lektioner och moment men detta hörde inte till det vanliga. För att kunna öka 

elevernas delaktighet och självständighet med att sätta mål krävs mycket arbete av läraren och 

att eleverna vid alla nya arbetsmoment får tydligt förklarat de mål och krav som finns i 

läroplanen och hur deras undervisning ska hjälpa dem att uppnå dessa mål. Läroplanen är till 

viss del till för att stödja och säkerställa att lärare ger den undervisningen som krävs för att 

elever ska kunna nå de kunskapskrav som krävs av dem och av den anledningen är det viktigt 

att eleverna också får vara delaktiga och medvetna om de krav som finns för att de ska uppnå 

målen i skolan. 

Undervisning 

Inom undervisningen fanns det några aspekter som lärarna ansåg viktiga att  ta hänsyn till. 

Dessa aspekter var elevers delaktighet, eget ansvar och variation i undervisningen. 

I enighet med Maslow (Egeberg och Jerlang, 1999) och Glasser (1996) ansåg de intervjuade 

lärarna att elevernas delaktighet och eget ansvar vara viktiga aspekter för att öka elevernas 

motivation till lärande. Varje elev ska kunna känna delaktighet och ansvar över sitt eget 

lärande och detta tycks motivera eleverna. Genom att låta eleverna ta egna beslut och planera 

sitt lärande till viss mån ansågs man kunna stärka elevernas självständighet. Som den 

sociokulturella teorin (Lindqvist, 1999) förespråkade så kunde man öka elevernas delaktighet 

genom att ta vara på elevernas intresse. Ett annat exempel på hur man kan öka elevernas 

delaktighet enligt lärarna var att göra eleverna medvetna om att deras tid i skolan var för deras 

egen skull och ingen annans, och att de hade möjlighet att påverka den. Man kunde öka 

motivationen genom att låta eleverna ta egna initiativ i klassrummet och uppmuntra till eget 

ansvar.  

Lärare C berättade om hur hon aldrig gick till klassrummet direkt klockan ringde in. Hon gav 

eleverna några minuter i början av varje lektion att själva ta fram det de kände att de ville 

arbeta med, och få tillfälle att visa för henne att de kunde ta ansvar över deras lärande. Hon 

ville inte att de skulle känna att hon alltid finns där för att bestämma vad de ska göra och hur. 

Genom att göra detta ansåg hon att motivationen i klassrummet ökade avsevärt. 

 Som Glasser (1996) påstod, ansågs frihet och eget ansvar över lärandet vara motiverande 

faktorer för eleverna. Genom att tillåta eleverna att vara delaktiga i deras undervisning öppnar 

man dörren för en kommunikation där eleverna får känna sig betydelsefulla och självständiga 

och därmed skapa motivation till lärande. Att ge eleverna möjlighet till eget ansvarstagande är 
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också något som har uppmärksammats av Lgr 11 där det skrivs att elever ska "få möjlighet att 

ta initiativ och ansvar" (Skolverket 2011, s. 9). 

Att kunna skapa en situation i klassen där alla elever får känna sig delaktiga och självständiga 

är däremot svårhanterligt för lärare, då det också krävs att lärare kan känna sig bekväma att 

släppa lite av sin makt över klassen. I en klass med svårigheter kan detta vara ytterst svårt. 

Elever ska vara uppmärksamma om att som lärare C sa "med ansvar kommer frihet och ju mer 

ansvar eleverna kan visa ju mer frihet kan de få under deras tid i skolan". Ett sådant synsätt är 

viktigt att grunda hos eleverna tidigt och genom att skapa en trygg och stabil miljö i klassen 

kan man öka möjligheterna till elevernas delaktighet och eget ansvar.  

En aspekt som genomsyrade alla intervjuer var hur man kan motivera elever till lärande i 

skolan genom variation i undervisningen. Detta är av samma mening som den sociokulturella 

teorin där man ansåg att undervisning skulle vara ämnesöverskridande och varierande 

(Lindqvist, 1999). "Man måste kunna motivera dem på olika sätt, att fånga dem. Man kan 

kanske inte alltid köra samma undervisningsmetod, ett sätt fungerar inte alltid. Men någon 

gång passar det alltid nån", sa lärare A. Genom att variera undervisningen ansågs man kunna 

skapa en nyfikenhet och spänning hos eleverna. Att använda sig av olika metoder gör det 

mindre troligt att eleverna blir uttråkade och ökar istället deras intresse, vilket instämmer med 

den sociokulturella teorin (Lindqvist, 1999). Elever verkar enligt lärarna tycka det är mycket 

roligt när de inte känner sig styrda och kan skapa, vara kreativa och använda sin fantasi i 

lärandet.  

Enligt intervjumaterialet tycktes det mycket viktigt att se till att kunna variera undervisningen 

för alla elever oavsett kunskapsnivå. I enighet med Vygotskijs proximala utvecklingszon 

(Forsell, 2005), är det viktigt att eleverna alltid känner att de utmanas för att behålla sitt 

intresse. Genom att behålla denna utmaning på lämplig nivå, och inte låta det bli för svårt så 

att eleverna känner misslyckande och ger upp eller att det blir för enkelt så att eleverna blir 

less och tappar intresset, kan man ständigt mätta elevernas intresse och hjälpa dem behålla 

det. Att kunna individanpassa undervisningen på detta sätt tycktes däremot väldigt svårt för de 

intervjuade lärarna. I en klass med 25 elever ansågs det nästintill omöjligt att ständigt kunna 

individanpassa varje lektion, däremot så ansågs det vara viktigt att försöka vara uppmärksam 

och att om man såg att intresset började vackla hos någon elev kunde man försöka variera 

undervisningen för den eleven. Som lärare A sa, "någon gång passar det alltid nån". 

I enighet med Glasser (1996) tyckte lärarna att eleverna verkade motiverade vid de tillfällen 

de får arbeta i grupp. I gruppundervisning får eleverna större utrymme för att vara delaktiga 

och ta ansvar i gruppen men också få stöd av varandra i gruppen. Genom att arbeta i grupp 

minskar man risken för att känna personligt misslyckande om något går snett eftersom man 

inte själv bär ansvaret i gruppen. Detta gör att eleverna vågar satsa mer och dessutom kan 

utveckla kunskaper i att samarbeta. Att arbeta i grupp ökar dessutom den social gemenskapen 

som lärare A ansåg också vara viktig för elevernas motivation till lärande. Hon ansåg att inom 

den sociala gemenskapen skapades motivation genom att eleverna inte ville känna sig sämre 

än någon annan och därför motiverades till att arbeta hårdare. Däremot tyckte lärare D att det 

kunde också vara svårt med grupparbeten eftersom eleverna blev påverkningsbara i grupp och 
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om man inte har en stabil grupp kan det lätt spåra ifrån lärandet. Att arbeta självständigt var 

därför också viktigt för att eleverna ska kunna koncentrera sig enskilt och utvecklas på egen 

hand.  

Även om grupparbeten tycks motivera eleverna och öka deras intresse, fanns de vissa 

tillfällen där elever hellre hade helklassundervisning. I en enkät bland elever genomförd av 

lärare A i klassen visade det sig att eleverna tyckte att vid svårare uppgifter och arbetsmoment 

ville de främst ha helklassundervisning där läraren förklarade och berättade. Eleverna kände 

sig inte kapabla att förstå allting på egen hand eller med hjälp av varandra i grupp och därför 

ville ha en mer strukturerad undervisning med läraren.  

Att kunna variera undervisningen ansågs ibland vara svårt för lärarna. Lärarna ansåg att idén 

om variation var bra men i praktiken var det betydligt svårare. Att hinna med alla punkter i 

läroplanen är en aspekt som verkar förhindra möjligheterna till stor variation i under-

visningen. Det finns tydliga  punkter som ska hinnas med, men att sedan som lärare kunna 

variera och hitta på egna arbetsmoment vid sidan om tycktes vara mer tidsbegränsande.  

En annan svårighet var de begränsningar lärare har i de resurser som behövs. Eleverna tycktes 

enligt lärare vara mer motiverade kring praktiska ämnen där de fick använda många sinnen, 

men tillgången till material, lokaler och personal tycktes för små. Det ansågs vara viktigt för 

motivationen om man kunde få med alla sinnen i undervisningen därför att man då hade högre 

chanser för att kunskaperna skulle sitta svar. Däremot var detta enklare i teori än i praktiken.  

En annan svårighet som finns för att kunna variera undervisningsmetoderna är klasstorlek och 

att som ensam lärare kunna variera och samtidigt behålla en bra arbetsro i klassen ansågs vara 

en svår uppgift. Om man har en trygg klass kan man ha fler möjligheter till att variera under-

visningen men om klassen är lite orolig kan det varar svårare att bryta mönster för detta kan 

göra att man tappar lite av kontrollen i klassrummet som lärare D uttryckte. Om eleverna inte 

känner en trygghet i klassen måste det finnas tydliga mönster för att kunna försöka skapa en 

känsla av trygghet och arbetsro. 

Elevernas självförtroende 

"Det är den absolut största delen för att motiveras" sa lärare A om elevers självförtroende och 

dess påverkan på motivation. Att självförtroendet hos eleverna är viktigt var de intervjuade 

lärarna eniga om. Om inte självförtroende finns hos eleverna ansågs det nästintill omöjligt att 

lära ut. Detta eftersom att om eleverna redan tror att de inte kan någonting kan det vara svårt 

för dem att känna att de kan utveckla nya kunskaper. Som lärare ska man därför, i enighet 

med Glasser (1996), alltid försöka få eleverna att känna att de duger och att de kan och att 

man bryr sig om dem. "Se till att det finns något slags självförtroende, man ser det också i 

samhället och i livet. Om vi känner oss bekräftade så presterar vi bättre", menade Lärare A. 

Därför ansågs arbetet med elevers självförtroende oerhört viktigt och att man ska se till att alla 

elever känner sig sedda och hörda. Man ska inte bara ge beröm, utan prata och fråga elever 

kring saker och se till att eleven känner sig bekräftad och hörd. Om det finns problem ska man 

aldrig se eleven som problemet utan hitta en lösning där inte eleven är felet. Att känna för 

många motgångar i skolan kunde som Glasser (1996) påstod vara förödande för elevers 

motivation. 
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Att kunna stärka en elevs självförtroende ansågs däremot inte så lätt. Det finns elever där alla 

kunskapskrav uppfylls och de klarar sig bra i skolan men ändå har de inget självförtroende. 

Att hitta sätt att hjälpa dessa elever kan vara väldigt svårt. Det som oroar mest vid ett sådant 

tillfälle är att om stressen blir för mycket och eleven inte känner självförtroendet och 

möjligheten att klara det, kan glädjen i att lära sig försvinna och sedan också motivationen. 

Som Jenner (2004) påstod i sin studie kan motivationen försvinna då motgångarna blir för 

stora och för de elever som har dåligt självförtroende kan varje motgång påverka eleven i 

mycket högre grad än de elever som har gott självförtroende. Att skapa denna lämpliga nivå 

för eleverna kan också kopplas till Vygotskijs proximala utvecklingszon. Genom att se till att 

eleverna befinner sig på en nivå där de känner att de utmanas och utvecklas ökar deras 

självförtroende och motivation men om utvecklingszonen befinner sig för långt ifrån elevens 

kunskapsnivå kan det bara leda till misslyckande och försämrande av självförtroende och 

motivation. 

Att ha för god självförtroende ansågs inte heller ha en bra påverkan på elevers motivation. 

Om eleverna hade för god självförtroende tycktes det kunna leda till att eleverna satte för stor 

press på sig själv, och skapade en prestationsångest och risk att göra sig själva besvikna. Hos 

tjejer ansågs det finnas störst risk för detta. "Tjejer idag i skolan har så mycket ideal de ska 

upprätthålla så som att vara duktig i skolan, vara söta, busiga och roliga och detta kan vara 

svårt att uppnå", tyckte lärare D.  

Betyg från årskurs sex 

Införandet av betyg från årskurs sex har påverkat elevers motivation på olika sätt framkom det 

under intervjuerna. Som Skolverket önskade med införandet av betyg, har både elever och 

föräldrar fått en klarare bild av hur man ligger till i skolan. Däremot ansåg lärarna att det var 

för tidigt att sätta betyg eftersom eleverna i mellanstadiet är fortfarande tidig i deras 

utvecklande och att "det kan finnas så stor mognadsskillnad i klassen" enligt lärare A. För de 

elever som är sena i sin utveckling eller är svaga i skolan av andra anledningar tycktes det bli 

för mödosamt med betygsättning. För lärarna kändes det som att man slog bort benen på de 

elever som låg lite efter och detta ansågs kunna påverka deras motivation till lärande. Man 

önskade att eleverna skulle tänka positivt, bita ihop och tänka att de skulle klara det i 

framtiden men så är tyvärr inte alltid fallet. Som Jenner (2004) skrev, om motgångarna blir för 

mycket kan det bli enklare att ge upp. Det kändes väldigt svårt för lärarna då man visste att 

eleverna verkligen gjorde sitt bästa, men fortfarande inte klarade betygen. Med betyg i årskurs 

sex tycktes det belysa så tydligt de elever som är sena i sin utveckling. 

Med betyg i årskurs sex ansåg de intervjuade lärarna att det också ökade pressen på eleverna 

och att främst flickor kunde bli mycket stressade över betygen. Som Ames (1992) skrev fanns 

det flera forskare som påstod att yttre motiveringar kunde försumma elevernas inre intresse 

och motivation till lärande. Detta var något som lärarna också kände oro kring då många 

elever verkar bli mer styrda av betygen än deras egna intressen. Däremot så kunde det också 

vara bra med denna press på de elever som de såg kunde men inte orkade prestera. I dessa fall 

hjälpte betygen för att sporra eleverna till lärande. Att använda sig av betyg för att motivera 

elever kändes fel för lärarna men om det funkade så kunde de inte förändra det. Eftersom det 

är många elever som verkar väldigt stressade, ansågs det bra att kunna avdramatisera betygen 
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för eleverna ibland. Genom att avdramatisera betygen tycktes det kunna minska stressen lite 

grann för eleverna så att de kunde fundera kring betyg men inte bli så stressade att de tappade 

det roliga i lärande. 

Skillnader mellan pojkar och flickor 

Skillnaderna i hur pojkar och flickor motiverades i skolan var en annan aspekt som 

uppmärksammades under intervjuerna. Lärarna tyckte att det var svårare att kunna motivera 

pojkar än flickor till att göra sitt bästa i skolan. De ansåg att det svenska skolsystemet inte ger 

nog med utrymme för att kunna premiera pojkarna och ge dem tillfälle att lära på olika sätt. 

De tyckte att flickor har det enklare än pojkar i klassrumssammanhang där man ska kunna 

sitta stilla, lyssna och ta in fakta. Bland flickor verkar det finnas ett större behov av att känna 

sig duktiga, prestera och att flickorna med åren känner att de utvecklas och behöver fortsätta 

utvecklas för att gå vidare i sina liv. Det verkar som att flickor påverkas mer av deras sociala 

omgivningen. Flickor tycks enligt lärarna ha större behov i grundskolan att känna samhörighet 

i en social gemenskap och att detta kan vara både på gott och ont. I flera lägen kan det vara 

bra för flickors motivation eftersom man känner att man behöver vara duktig för att kunna 

vara delaktig i den socialgemenskapen. Det kan finnas undermedvetna tävlingskänslor i 

gemenskapen där man har någon som man tävlar med och vill vara duktigare än. Däremot 

tyckte lärarna att det kan också vara en nackdel om den sociala gemenskapen tar avstånd från 

lärandet.  

Något annat som pojkar verkar ha svårare med i skolan enligt lärarna var deras sociala 

mognad. Pojkar anses inte ha kommit ikapp med mognaden på samma sätt som tjejer i den 

åldern och detta gör att pojkar ibland släpar efter. Tyvärr tycktes det vara ganska generaliser-

bart bland pojkar. Däremot var det viktigt att betona att dessa skillnader hade ingenting med 

pojkarnas intelligens att göra utan gällde omständigheterna kring att befinna sig i skolan.  

Att vara medveten om dessa skillnader är viktigt, däremot ska man inte som lärare inta sådana 

förväntningar om att det kommer att finnas dessa skillnader mellan pojkar och flickor. De 

förväntningar som tas upp i följande avsnitt kan ha stor påverkan på elevernas utveckling och 

motivation. Pojkar ska inte medvetande göras över de skillnader som möjligen finns då det 

kan ge dem en bortförklaring i deras engagemang i skolan och tjejer ska inte heller känna 

ytterligare förväntningar på att de ska prestera då de kan öka pressen på dem och göra så att 

motivationen till lärande försvinner.  

Lärarens roll 

Enligt intervjumaterialet var lärarnas förväntningar på eleverna och hur det påverkade 

elevernas motivation viktigt. Genom egna upplevelser påstods det att elever var väldigt 

duktiga på att lägga märke till vad man som lärare förväntade sig av dem och detta stämmer 

med de studier som Jenner (2004) har gjort. Ett exempel som gavs av lärare A var om en 

flicka som presterade väldigt lite och som förflyttades från en skola till en annan. I den 

tidigare skolan hade de velat att flickan skulle gå om men föräldrarna ville inte det. Lärare A 

och hennes kollegor fick försöka finna lösningar på hur de skulle hjälpa flickan i sin 

utveckling. Eftersom det fanns tidigare kunskaper hos lärarna om hur lärares förväntningar 

kan påverka elever så försökte de gå in med inställningen att flickan skulle klara sig. Med 
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detta som grund började arbetet med flickan och hon uppmuntrades hela tiden och fick se att 

de hade positiva förväntningar på henne. Från början sattes för stor press och för höga 

förväntningar på henne vilket inte hjälpte men sedan hittade lärare A en bra nivå och flickan 

började prestera och har inte längre några bekymmer i skolan. Om detta berodde på 

förväntningarna eller andra aspekter kunde inte lärare A konstatera. Hon ansåg däremot att de 

hade en stor påverkan på flickan. Det betonades vikten i att som lärare A sa, "man kan aldrig 

tro att ett tillstånd är för alltid. Det kan förändras". Detta överensstämmer med de åsikter som 

Jenner (2004) skrev, att man som lärare måste se varje individ och situation som unik. Sedan 

kan det vara väldigt viktigt att man som lärare förankrar dessa tankar hos föräldrarna för att de 

också ska kunna stödja och hjälpa eleverna. 

Det som var det viktigaste enligt samtliga lärare var hur läraren visar sitt engagemang och 

intresse för lärande inför eleverna. Genom att läraren visar ett intresse för ämnet och 

förmedlar detta till eleverna ansåg lärarna att man kunde smitta av detta intresse till eleverna. 

"Bara för att man själv som lärare inte tycker någonting är spännande ska det inte visas för 

eleverna" sa lärare C. "Det är vår uppgift att motivera eleverna och vara inspirerande för 

eleverna", sa lärare A och detta tyckte dem att de gjorde genom att vara engagerade. Att visa 

intresse för någonting man kanske egentligen inte tycker om kan vara väldigt svårt och som 

uttrycktes tidigare kan eleverna vara väldigt duktiga på att se sanningen. På grund av detta var 

två av de intervjuade lärare, lärare A och lärare B, mycket nöjda över att i deras skolor har 

man redan i årskurs 4 börjat ha ämneslärare. Detta tyckte de underlättade deras roll som lärare 

och gjorde de enklare för dem att kunna verkligen gå in i sitt ämne och kunna motivera. Som 

lärare A sa, är det "svårare att motivera för alla ämnen och sätta betyg i alla ämnen när man är 

klasslärare". Genom att dessa lärare fick arbeta endast med sina ämnen kände de att de fick 

större möjlighet att fördjupa sig i sitt ämne och ha orken till att försöka inspirera och motivera 

alla elever i deras ämne.  

Det som också ansågs viktigt, enligt de intervjuade lärarna, var att som lärare visa att det inte 

var fult att ha fel eller misslyckas. Lärarna tyckte att man skulle vara noga med att berätta för 

eleverna att lärare också kan ha fel och kan göra fel och att man inte skäms för det. Istället ska 

man använda de tillfällen då man inte kan någonting och utforska med eleverna och ta reda på 

saker tillsammans. Man ska visa för eleverna att man har ett brett spektrum och att man inte 

bara är sträng och allvarlig men också avslappnad, rolig och att man bryr sig om dem. Man 

ska kunna vara konsekvent men rättvis och se till att man ständigt för en dialog med eleverna 

så att de känner att man verkligen bryr sig om dem och att man inte bara är en lärare som 

ställer krav utan man vill dem väl och därför vill se dem lyckas i skolan.  

Enligt de intervjuade lärarna kunde man, genom att skapa en bra relation till eleverna där man 

är ärlig och visar det egna intresset och engagemanget i lärandet, skapa en bra grund för att 

kunna motivera eleverna till lärande. Man ska som lärare därför vara en bra förebild och 

komma ihåg att eleverna kan se igenom fasader så man kan inte tro att man kan säga en sak 

till dem men göra annat själv. "Man måste leva det man lär ut", som lärare D uttryckte. 
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kring lärares syn på vad som motiverar elever till lärande är att det finns 

ingen snabb metod för lärare att använda sig av. För varje elev är det annorlunda och som 

lärare A sa, "ett sätt funkar inte alltid. Men någon gång passar det alltid någon". Elevernas 

värdering av skolan och kunskap är viktig för att de ska ha ett intresse och en vilja att lära sig 

och förstå, och denna värdering anses ha förändrats både på gott och ont. Elever har blivit mer 

kritiska till sin utbildning men detta kan användas för att skapa en meningsfullhet och 

koppling till elevernas verklighet. För att elever ska skapa en meningsfullhet är också 

elevernas mål viktiga för att de ska kunna vilja lära och sträva mot specifika kunskaper. Att 

elever skapar dessa mål är viktigt men lärares stöd i skapandet av dessa mål är också viktigt. 

För elevernas motivation är det viktigt att delaktighet, eget ansvar och variation är aspekter 

som läraren integrerar in i undervisningen. Genom att eleverna känner sig delaktiga och får ta 

ansvar ökar deras känslor av makt över sitt lärande och detta engagerar och motiverar dem. 

Variation är viktigt för att ständigt kunna mätta elevers nyfikenhet och skapa och behålla 

elevernas intresse för lärandestoffet och därmed öka motivationen till lärandet. Genom att 

arbeta i grupp kan elevers känslor av delaktighet och eget ansvar ökas samt också den sociala 

gemenskapen, som kan motivera till lärande. Däremot är det viktigt att variera grupp och 

enskilt arbete för att elever också ska kunna utvecklas på egen hand och kunna arbeta mer 

självständigt. 

Att elever känner självförtroende och tillit till sig själv i sitt lärande är också viktigt för att 

elever ska motiveras. Genom att känna självförtroende kan eleverna hantera framgångar och 

motgångar på ett sätt som positivt påverkar deras motivation till lärande, vilket med avsaknad 

av självförtroende kan annars vara förödande. 

Betyg från årskurs sex är ett sådant nytt inslag i skolan så lärarna ännu inte har hunnit skapa 

en klar bild på hur det kommer att påverka elevers motivation till lärande. Däremot ansågs det 

som ett stressmoment för många elever där risken för att tappa glädjen till lärandet verkade 

finnas. Det fanns dock också de elever där betyg hade en mycket bra inverkan, där de tidigare 

inte hade haft motivationen till att göra sitt bästa i skolan och nu triggas till hårdare 

ansträngning i lärandet. Lärarna tyckte att det fanns stora skillnader i pojkar och flickors 

motivation och att främst pojkar gynnas av betyg medan fler flickor blir stressade. Pojkar 

tycktes också i större utsträckning ha lägre mognadsnivå än flickor och att detta också 

påverkade motivationen. Flickor tycktes fungera bättre i klassrums miljö där man skulle 

kunna sitta, lyssna och ta till sig information medan pojkar krävde mer aktiva aktiviteter. 

Till sist tycktes lärarna ha en avgörande roll för elevers motivation till lärande i skolan. 

Lärarnas förväntningar ansågs vara sådant som starkt kan påverka elever, eftersom elever kan 

anpassa sig efter de förväntningar lärare har på dem. På grund av detta ansågs det viktigt att 

försöka ha positiva förväntningar på alla elever och inte ge eleverna anledning att tro att de 

förväntas att misslyckas. Genom att lärarna också tydligt själva visar ett engagemang och 

intresse för lärandestoffet försöker de öka elevernas motivation till lärande. Lärarna var eniga 

om att som lärare ska man genom exempel visa att man inte alltid kan allt men att man ska 
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försöka och att man ska tro på sig själv. Det var viktigt att visa att misslyckanden inte är 

farliga och att man kan resa sig efter ett misslyckade och gå vidare.   



 

25 

 

 

Diskussion 

Från första början var jag medveten om att jag ville skriva mitt examensarbete om något som 

jag som lärarstudent skulle ha nytta av i mitt framtida yrke. Motivation är ett begrepp som 

man snabbt inser att man kommer att få kämpa dagligen med i skolan. Trots att det är en 

sådan viktig del av läraryrket så är det ingenting som har specifikt diskuterats under min tid 

på lärarutbildningen. Därför kändes motivation till lärande som ett viktigt studieobjekt för 

mig. 

Metoddiskussion 

 I samlandet av material för studien insåg jag att det inte är ett outforskat område, däremot är 

det inte uppmärksammat så som jag anser att det bör vara. Resultaten försämras i svenska 

skolor och det diskuteras mycket i media och inom politiken om skolreformer, men elevers 

motivation till lärande uppmärksammas för lite enligt mig. Då motivation är, som Imsen 

(2000) påstår, drivkraften bakom människors handlingar, målorientering, värderingar och 

produktivitet anser jag att det är ett fenomen som måste få mycket större uppmärksamhet 

inom skolvärlden.   

Eftersom jag kommer undervisa inom grundskolans tidigare år valde jag att rikta fokus på 

grundskolan. Urvalet i denna studie var därför begränsat till lärare som undervisar i års-

kurserna 4 - 6 i de kommunala skolorna. Detta ansåg jag vara viktigt för att kunna begränsa 

studien eftersom det kan variera mycket mellan de olika årskurserna och mellan kommunala 

skolor och friskolor. Jag valde att intervjua lärare och inte elever eftersom de har arbetat i 

skolan och fått arbeta kring elevers motivation i flera år. Motivation kan variera från person 

till person och därför var det viktigt för mig att kunna få ta del av hur olika lärare hanterade 

detta och hur de reflekterade kring motivation hos elever i skolan. 

Användningen av kvalitativa intervjuer anser jag fungerade bra för att kunna ställa de frågor 

som jag hade kring motivation hos elever i klassrummet. Detta eftersom jag ville ta reda på de 

reflektioner som lärare har kring ämnet och inte hur de i praktiken arbetar för att öka 

motivationen. Med intervjuer ansåg jag att lärarna fick berätta och känna att de inte var 

ifrågasatta eller kontrollerade som det möjligen hade blivit om jag istället använde mig av 

observationer eller intervjuer med eleverna. Av egna tidigare erfarenheter vet jag att man som 

lärare kan ha många tankar och önskningar på hur man skulle vilja kunna jobba men att detta 

inte alltid går att genomföra i klassrummet. Det kändes därför viktigt att få prata med de 

intervjuade lärare så att de fick både reflektera över hur de skulle fungera att motivera elever 

utifrån drömmar men också från verkligheten. Det som skulle vidareutveckla denna studie 

skulle däremot vara att få ta del av de vidare perspektiv som kan framkomma genom 

intervjuer med elever och genom observationer i klassrummet. Med detta skulle man kunna få 

en större bild av hur motivation till lärande hos elever kan vidare utvecklas. 

Under genomförandet av intervjuerna hade jag tur som inte stötte på många hinder. Mitt 

största hinder var att få tag i lärare som hade möjlighet och lust till att bli intervjuade. Det som 



 

26 

 

visade sig vara ett problem var att många lärare höll på med utvecklingssamtal vid denna 

tidpunkt och detta gjorde att de inte hade möjlighet att delta i undersökningen. I framtiden ska 

jag vara mer uppmärksam på detta i min planering för att försöka undvika sådana hinder. Jag 

är medveten om att mitt urval troligen blev positiv i och med att de lärare som svarade på min 

intervjuförfrågan fick välja att delta och att de som svarade har förmodligen en positiv syn på 

motivation i skolan.  

Att hitta en analysmetod som jag ansåg tog vara på det jag verkligen ville ta reda på i min 

studie var svår. Inom kvalitativforskning finns det flera olika metoder som betonar 

människors uppfattningar. I den litteratur som jag använde mig av för att göra denna studie, 

Forskningsmetodikens grunder av Patel och Davidson (2011) och Handbok för kvalitativ 

analys av Freje och Thornberg (2012), var det hermeneutik som jag ansåg på tydligaste sätt 

belyste det som jag intresserade mig av i studien. Detta eftersom jag hade ett särskilt fenomen, 

motivation, som jag ville undersöka och det var de uppfattningar som just lärare hade kring 

detta som var av intresse för studien. Hermeneutik handlar om att förstå och tolka upp-

fattningar om fenomen och det var just det som jag ville göra i studien. 

Resultatdiskussion 

I följande avsnitt diskuteras de resultat som framkommit under studien både, genom 

intervjuerna och litteraturen som presenterats i bakgrunden. 

Lärares reflektioner på motivation hos elever i skolan  

Intervjumaterialet och litteraturen i denna studie förklarar att motivation är väldigt viktigt för 

alla elevers lärande. Den inre motivationen framstod som viktigast där elever själva var 

motiverade av lärandestoffet och ville skapa förståelse. Däremot var denna inre motivation 

svårare att påverka som utomstående person. De intervjuade lärarna önskade att de kunde 

skapa denna inre motivation hos eleverna men kände också att det var svårt i skolan där det 

finns så många yttre faktorer som påverkar som istället kan leda till yttre motivation. För att 

försöka skapa denna inre motivation tyckte lärarna att det var viktigt att skapa ett värde i 

undervisningen och att eleverna kunde se ett värde i att gå i skolan. 

Lärares reflektioner på vad som motiverar elever till lärande i skolan 

Utbildning och kunskapens betydelse 

Som framkom i studien, har lärarna uppfattat en förändring i elevers värdering och kritik av 

skolan och kunskaper. Dagens elever verkar mera kritiska till sin utbildning och värderar inte 

skolan högt. Varför denna förändring har ägt rum kunde inte lärarna besvara och det nämns 

inte heller i de olika teorier och studier som användes i denna studie. Att en människas 

värderingar och motivation är starkt knutna framkommer däremot både i Imsens (2011) 

förklaring av motivation och i hur Gärdenfors (2010) förklarar hur motivation påverkas starkt 

av hur man ser värdet i skolan. Ett möjligt antagande kring denna värdes förminskning är hur 

elevers framtidsdrömmar har förändrats och inte längre kopplas till utbildning. För att kunna 

motverka detta anser jag därför att det är mycket viktigt att lärare och samhället i stort gör en 

satsning på att försöka öka värdet i att gå i skolan. 
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Att eleverna har blivit mer kritiska till sin utbildning sågs däremot inte heller som enbart 

negativt. Lärarna tyckte att eleverna har blivit mer samhällsmedvetna och intresserade av vad 

som händer i deras omgivning och i världen. Detta anser jag är tack vare dagens globala 

samhälle där media och teknik har gjort världen "mindre" och skapat större möjligheter till 

kontakt mellan länder. Idag har vi möjlighet att genom internet ha direkt kontakt med en helt 

främmande person i en helt annan världsdel. Detta anser jag minskar distansen för eleverna 

mellan sig själva och olika globala händelser, till exempel katastrofen i Filippinerna som 

lärare A berättade om, och gör dem mer intresserade av vad som händer i världen. Som 

lärarna beskrev, var det väldigt viktigt att som lärare kunna använda sig av detta intresse och 

engagemang hos eleverna för att knyta an till undervisningen. I enighet med den 

sociokulturella teorin, anses det viktigt att kunna skapa en meningsfullhet i undervisningen för 

att skapa ett intresse hos eleverna, och detta sker genom att använda sig av sådant de redan 

finner intressant. Användningen av omvärlden i undervisningen tycks ha ökat märkbart de 

senaste åren och speciellt synen på hur kunskap har förändrats. Trots att det inte är många år 

sedan jag själv gick i skolan har jag också lagt märke till dessa skillnader. I dagsläget är det 

inte längre viktigast att kunna fakta utantill, utan allmänna kunskaper och kunnighet i hur man 

genom användning av redskap kan utveckla kunskaper värderas numera högre. Genom att 

använda redskap som till exempel internet kan man hjälpa elever i deras utveckling och  i 

enighet med den sociokulturella teorin betona vikten av användning av redskap som en 

väsentlig del i undervisningen. Det är viktigt att lärare använder sig av moderna medel som IT 

eftersom det är sådant som elever i deras framtid kommer förväntas kunna använda. Tyvärr 

tror jag att det däremot är många lärare som kan vara tveksamma till att använda sig av sådana 

redskap eftersom de själva känner sig okunniga med redskapen. Det krävs mycket av läraren i 

det ständigt utvecklande samhälle vi lever i idag men jag tycker att det är viktigt att man som 

lärare bortser från eventuella svårigheter och istället använder sig av elevernas intresse och 

kunskaper. Genom att använda sig av eleverna har man större möjligheter till att öka 

elevernas motivation till lärande. 

Lärare A ansåg att trots att det har skett stora förändringar i skolan och bland eleverna under 

de senaste åren är skolan bättre idag än tidigare. Om man däremot ser på försämringar i 

skolresultaten som har skett i Sverige de senaste åren, kan man inte frångå faktumet att 

någonting i dagens skolor inte får eleverna att prestera. Att elevers värderande av skolan har 

förändrats kan vara en betydelsefull faktor och detta är något som bör tas till vara på inte bara 

av skolan men också av samhället. Genom att öka värdet av skolan kan man försöka öka 

elevers grundläggande motivation till lärande och deras förståelse för att en utbildning 

kommer att hjälpa dem att lyckas i framtiden. 

Långsiktiga och kortsiktiga mål 

Elevernas långsiktiga och kortsiktiga mål är viktiga för elevers motivation till lärande tyckte 

de intervjuade lärarna. Det som jag tyckte verkade konstigt var att elevernas långsiktiga mål 

inte framstod så mycket. Lärarna tyckte att det var viktigt att eleverna hade långsiktiga mål, 

däremot tycktes dessa mål inte uppmärksammas av lärarna. Jag tror att det är viktigt som 

lärare att kunna uppmuntra och uppmärksamma långsiktiga mål och ge eleverna möjlighet att 

drömma. Även om dessa drömmar kan vara orimliga, som till exempel drömmen att vara rik 
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och känd som lärare B verkade tycka var naivt, så måste man som lärare kunna uppmuntra 

eleverna och hjälpa dem sträva mot sina mål. Att ha en framtidsdröm kan vara väldigt 

motiverande och genom att använda sig av den kan man som lärare visa hur kortsiktiga mål 

möjliggör de långsiktiga. Genom att uppnå de kortsiktiga målen kan man komma närmare och 

närmare framtidsdrömmen. Lärarna sa att det var viktigast att eleverna hade kortsiktiga mål. 

De kortsiktiga målen kan kopplas till undervisningen och läroplanens centrala innehåll. Jag 

tror därför att det är mycket viktigt att eleverna får möjlighet att ta del av läroplanen och vad 

det finns för krav. Däremot kan man inte bara berätta om kraven eftersom eleverna kan ha 

svårigheter att se värdet i dem, utan man måste som lärare kunna berätta om målen och knyta 

an dem till eleverna. Det är viktigt att eleverna känner en meningsfullhet i vad de ska arbeta 

med för annars kan det bli brist på motivation. Det som också är viktigt med kortsiktiga mål 

är att det minskar avståndet mellan känslor av framgång. Om stegen mellan varje framgång 

blir för stora kan intresset och motivation minska, men om man ständigt känner en egen 

utveckling tror jag, i enighet med Vygotskijs teori om proximal utvecklingszon, att motiva-

tionen ökar. 

Undervisning 

Hur undervisningen är utformad är en väsentlig del för att kunna öka motivationen till lärande 

hos eleverna. Att ge eleverna möjlighet att delta och ta ansvar i sin utbildning är viktigt och 

detta är också något som har framkommit i Lgr 11 (Skolverket, 2011). I enighet med Glasser 

(1996) och Ames (1992) är det viktigt att kunna känna en egen makt över sin utbildning för 

att motiveras. Den största svårigheten med detta i skolorna kan vara att lärarna måste känna 

att de vågar minska på sitt styrande i klassen och ge eleverna möjlighet att visa att de kan ta 

ansvar. De stora klasserna som i dagsläget finns i de flesta klassrummen kan vara en 

anledning till denna försiktighet då större klasser kan vara svåra att leda. Att skapa fungerande 

grupparbeten eller självständigt arbete där arbetsro och lärande finns kan därför kännas svårt 

för läraren. Att lärarna i många kommunala skolor inte har tillgång till resurser som till 

exempel extrapersonal och material gör variation och projekt svåra att genomföra. Lärarna 

uttryckte i intervjuerna en önskan att de kunde ha tillgång till mer resurser för att kunna 

variera undervisningen och prova nya undervisningsmetoder. Utan resurser tror jag att det kan 

vara svårt för lärarna att våga experimentera i undervisningen och ge eleverna mer varierad 

undervisning för att öka motivationen till lärande och detta måste skolorna försöka stödja. 

Elevernas självförtroende 

Att ha ett gott självförtroende är enligt mig viktigt för alla människors agerande och hur de 

hanterar situationer. Som Jenner (2004) påstod, är det svårt för en elev med dålig själv-

förtroende att tro att man kommer lyckas och misslyckanden kan kännas som en bekräftelse 

på det egna dåliga självförtroendet. Att kunna stödja någon och hjälpa dem stärka 

självförtroendet är inte heller lätt som studien visade. Även om man har goda förhoppningar 

och gör sitt yttersta för att öka någon annans självförtroende är det inte säkert att det lyckas. 

Det är emellertid viktigt man inte ger upp, särskilt som lärare eftersom man har ett stort 

inflytande på elevernas  personliga utveckling. Genom att visa att man även som lärare och 

vuxen kan göra fel och vet inte allting, kan man vara en förebild i att öka elevernas själv-

förtroende. Om eleverna får ta del av andras misslyckanden och svårigheter kan det underlätta 



 

29 

 

för dem att inse att det inte behöver vara förödande att misslyckas och att man till och med 

kan utvecklas från motgångar. Istället för att se misslyckanden som någonting förödande 

anser jag att det är viktigt att eleverna ser sina misslyckanden som ett bevis på att de har 

försökt, satsat men att de inte ger upp utan fortsätter kämpa. Lärarens roll som förebild för att 

öka elevers motivation till lärande tror jag är minst sagt viktigt för elevers framtida lärande 

och utveckling som individer. Det är tyvärr inte alla elever som har bra förebilder i sina liv 

och då är lärarens roll särskilt viktig.  

Betyg från årskurs 6 

Trots att skolan anses formell och till största del skapande av yttre motivation till lärande hos 

elever kunde man under alla intervjuer höra hur lärarna försökte sträva efter att skapa en inre 

motivation till lärande hos eleverna. De tyckte att det var viktigt att eleverna skulle vara 

intresserade och vilja lära sig. Däremot verkar inte skolsystemet sträva mot samma motivation 

då de inför tidigare betyg och fler resultat mätningar. Det som jag fann intressant i den läsning 

jag gjorde om införandet av betyg i årskurs 6 var hur skolverket inte mer tydligt redovisade 

hur betygsättning skulle påverka elevernas motivation till lärande. De lärare som intervjuades 

var enhetliga om att betygen påverkade motivation både på gott och ont. Att detta inte har 

varit en större del av den allmänna skoldebatten i samband med införandet av betyg i årskurs 

6 finner jag förvånande då motivation till lärande kan anses starkt sammanknuten med de 

resultat eleverna får i skolan. Lärarna ansåg att det kunde vara en bra grund för att skapa 

motivation till att prestera för de elever som annars inte visade intresse, men att det också 

kunde bli ett hinder för de elever som blev stressade över betygen. Som Ames (1992) och den 

sociokulturella teorin (Lindqvist, 1999) också påstår, kunde yttre påtryckningar som till 

exempel betyg förhindra elevers motivation till förståelse och utveckling i deras 

kunskapsskapande och istället göra eleverna mer motiverade till betyg och bekräftelse. Denna 

skillnad anser jag personligen vara en viktig aspekt att ha i åtanke då lärande till att uppfylla 

betyg istället för förståelse kan möjligen både positivt höja resultatmätningar men också 

negativt påverka elevers intresse för själva lärandestoffet och förståelsen.   

Skillnader mellan pojkar och flickor 

Precis som lärarna påstod, tycker jag att det är synd att behöva använda sig av betyg för att 

motivera elever. Som lärare måste man kunna inse att man inte alltid kommer att kunna öka 

en elevs motivation till lärande utan att använda sig av påtryckningar som betyg. Jag anser 

däremot att det är viktigt att man inte faller in i ett mönster där man inte anstränger sig för att 

hitta alternativa metoder. 

Att de intervjuade lärarna betonade skillnader i motivation till lärande mellan pojkar och 

flickor var en intressant aspekt som belystes under intervjuerna då inga av de tidigare studier 

jag läst pekade på några skillnader. Detta väckte en nyfikenhet, så jag fortsatte forskandet för 

att se om jag kunde finna några studier som tagit upp denna skillnad. De studier som finns 

undersöker främst de skillnader som finns utifrån motivation som ett fenomen i stort. Två 

forskare som har studerat motivationsskillnader mellan könen i förhållande till lärande är 

Rusillo och Aries (2004). I deras studie framkommer det att flickor brukar förklara framgång 

med hårt arbete och misslyckanden med personliga brister och att pojkar brukar förklara 

samma händelser med tur eller otur. Enligt studien tycktes pojkar i större utsträckning utgå 
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från yttre motivation medan flickor använde sig mer av inre motivation. Denna information 

förändrar inte den studien som jag har gjort på något sätt utan väcker bara vidare funderingar 

för framtida studier.  

Trots att denna aspekt kring motivation till lärande hos pojkar och flickor är viktigt är det 

också ett väldigt känsligt område. Dagens samhällsdebatt utgår mycket från jämställdhet där 

många inte vill tydliggöra skillnader mellan könen. Däremot anser jag att det är viktigt att 

som lärare ha kunskaper om dessa skillnader som kan finnas. Som lärare tror jag att det är 

viktigt att veta men inte fastna på en sådan skillnad då det lätt kan bli avgörande i hur man 

hanterar elever och situationer. Istället för att göra skillnad på pojkar och flickor tror jag att 

man måste se varje elev som en individ med olika erfarenheter oberoende på vilket kön den 

har. 

Lärarens roll 

Att läraren har en betydelsefull roll i elevernas motivation till lärande har jag förstått genom 

att tänka tillbaka till min egen utbildning. De lärare som visade engagemang, skapade 

intressanta moment där man kände sig inspirerad och intresserad och dessutom gjorde 

lärandet roligt är de lärare som jag kommer ihåg och som har inspirerat mig i mitt val till att 

utbilda mig till lärare. Jag har nu fått en större inblick i hur man skapar allt detta i 

undervisningen och insett att det inte är någonting som skapas enkelt. Hos de intervjuade 

lärarna fanns det en vilja att kunna variera och hitta alternativa metoder för inlärning för att 

öka elevernas motivation men för att genomföra detta verkar det finnas en del svårigheter. 

Den främsta av dessa svårigheter är brist på resurser. Tyvärr anser jag att dagens lärare inte 

verkar få tillgång till resurser så som de bör. I dagens samhällsdebatter diskuteras det om hur 

man kan öka resultat och prestationer i skolorna, men ändå ges inte skolor resurser så som fler 

anställda och mer material för att kunna förbättra undervisningen. Många lärare försöker finna 

egna lösningar och som tur är finns det många eldsjälar inom skolvärlden som oavsett 

tillgångar finner alternativa metoder för undervisning. Tyvärr finns det också många som 

känner att de motarbetas så att de tillslut ger vika och inte orkar anstränga sig längre. Eleverna 

är de som tyvärr missgynnas i detta och jag anser att i framtiden måste skoldebatten försöka 

flytta sin uppmärksamhet från resultat till hur de kan förbättra situationerna i skolorna. Om 

man förbättrar situationen i skolorna tror jag att detta i långa loppet kommer att öka 

motivationen till lärande hos elever och att detta i sin tur ökar resultaten i skolorna. 

Lärarnas förväntningar, som de tidigare studierna i bakgrunden och denna studie visat, 

påverkar elevers motivation till lärande och det är något som jag själv haft aningar om. Denna 

aspekt är däremot något som tyvärr är väldigt svårt att undersöka, som Jenners studie (2004) 

visade, och dessutom enligt mig inte diskuteras tillräckligt i skolsammanhang. Att helt kunna 

undvika sådana förväntningar är svårt men som lärare bör man ha insikt om sina egna 

förväntningar. Om man kan göra dessa förväntningar medvetna hos sig själv som lärare tror 

jag att man kan försöka undvika att visa dessa för eleverna. Förväntningar är någonting som 

elever bör vid tidig ålder göras medvetna om, dels deras egna förväntningar och hur de kan 

påverka dem, men också hur andras förväntningar påverkar dem. Genom att skapa ett gott 

självförtroende hos eleverna i deras lärande kan man hoppas att de blir mindre påverknings-

bara av yttre faktorer så som någon annans förväntningar.  
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Framtidsblickar  

Denna studie har gett mig stor inblick i fenomenet motivation till lärande hos elever i skolan 

men också väckt många frågor som jag anser vara viktiga att vidare studera. Trots att skolans 

värde uppmärksammas av många tidigare studier är förändringar i samhällets värdering av 

skolan och hur det påverkar elevers motivation till lärande en aspekt som inte framkom i 

några av de tidigare studierna men visade sig ha en betydande roll för de intervjuade lärarna. 

Om detta beror på att det är en ny företeelse som inte hunnits studera är jag oviss om. 

Däremot tror jag att det är en viktig aspekt att vidare studera eftersom de intervjuade lärarna 

tycktes finnas ett samband. 

Slutligen tror jag att det kommer att vara viktigt att studera hur införandet av betyg vid 

tidigare år påverkar elevers motivation. Eftersom införandet av betyg från årskurs 6 är nytt i 

Sverige är det svårt att veta i nuläget om eller hur motivationen till lärande förändras med 

betyg redan från årskurs 6. Det finns några studier som har hunnits göra kring detta  men fler 

framtida studier inom detta område kan vara av stort intresse för att kunna ge större kunskap 

för framtida beslut som ska fattas inom skolan. 

Slutreflektion 

Av denna studie har jag kunnat utveckla min förståelse om lärarens roll och hur man som 

lärare kan stödja eleverna i deras skapande av motivation till lärande. Att skapa motivation till 

lärande hos elever kommer att vara en evig utmaning för lärare och varje ny elev tillför nya 

insikter och kunskaper kring motivationskapande. Genom studien har jag kunnat skapa 

medvetenhet om de yttre faktorer som kan påverka elevernas motivation till lärande och hur 

jag som lärare ska vara uppmärksam på min roll som förebild och hur mitt agerande påverkar 

eleverna.  
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Bilaga 1 

 

 

Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor 

Namn  

Verksamma år i skolan 

Vilken klass jobbar du i nu 

 

Innehållsfrågor 

 

1. Vad tycker du är motivation? 

2. Vad tycker du motiverar elever till lärande? 

3. Hur tror du man kan skapa motivation hos elever? 

4. Tycker du att motivationen hos elever har förändrats i skolan under dina verksamma 

år? 

5. Finns det några aktiviteter där eleverna verkar mer motiverade? 

6. Finns det någonting särskilt som du tycker lärare måste vara uppmärksamma på, 

duktiga på för att på bästa sätt motivera elever till lärande i skolan? 

7. Tycker du att läroplanen tillåter nog med utrymme för dig som lärare att kunna arbeta 

med motivation? 

8. Tycker du det nya betygsystemet med betyg från 6an har påverkat elevers motivation? 


