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Förord 

Vi valde mellan flera olika ämnen innan vi bestämde oss för motivation. Grupprocesser och 
lärarens förmåga att skapa goda relationer var andra teman som vi diskuterade. Efter några 
kortare diskussioner bestämde vi oss dock för att fördjupa oss inom motivationsforskningen. 
Den främsta anledningen till att vi till slut valde motivation som vårt fördjupningsområde var att 
det kändes väldigt relevant inom det specialpedagogiska området. Att kunna motivera elever till 
skolararbete ser vi som en av de allra viktigaste uppgifterna för lärare och specialpedagoger. 

Under arbetet med uppsatsen har vi träffats på Campus Konradsberg (Stockholms universitet) 
tre till fyra dagar varje månad för att tillsammans arbeta med innehållet. Utöver det har var och 
en suttit på sin kammare och funderat och skissat på förslag till formuleringar. Förslagen har vi 
sedan diskuterat med varandra då vi träffats. Enkätundersökningarna i respektive klass utförde 
dock var och en för sig, Anders i årskurs 9 och Tom i årskurs 5. Sammanställningen av svaren 
gjorde vi tillsammans.  

Innan arbetet började funderade vi båda på om det skulle vara bättre att skriva själv, man blir 
friare och kan fördela tiden som det passar. Vi är dock glada att våra handledare propsade på 
parvis skrivande. Att dela erfarenheter och tankar med varandra och vara fler om ansvaret har 
känts tryggt och utvecklande. Dessutom är det trevligare att luncha tillsammans än ensam. 

Vi vill ta tillfället i akt att tacka alla som har gjort denna undersökning möjlig för oss att utföra. 
Först och främst vill vi tacka alla elever som ingått i vår enkätundersökning för deras deltagande 
och intressanta svar. Vi vill även tacka vår handledare Åsa Murray för all konstruktiv 
handledning och att du varit så generös med tid för handledning. 

Vi tackar också våra handledare och föreläsare under utbildningen som har gjort det möjligt för 
oss att omsätta teori till praktik.  

Sist men inte mist riktar vi ett tack till våra familjer. 

 

Stockholm april 2009 

 

Anders Rylander och Tom Lillsunde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vad motiverar elever i 
skolarbetet? 

Anders Rylander och Tom Lillsunde 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att få en större inblick i de faktorer som eleverna själva upplever har 
betydelse för deras motivation till skolarbete. I dagens skola känner sig lärare ofta maktlösa 
inför elever som är omotiverade och saknar lust till skolarbete. En ökad medvetenhet och 
förståelse för vilka motivationsfaktorer som påverkar eleverna i deras skolarbete ger lärarna fler 
och effektivare verktyg att stimulera eleverna. Ofta är brist på motivation situationsbunden, 
eleven kan mycket väl vara motiverad i andra sammanhang än skolan. Så hur kan lärarna väcka 
denna lust och nyfikenhet hos omotiverade elever och vilka faktorer påverkar eleverna? 

Särskilt utmanande kan det vara att försöka motivera elever i behov av särskilt stöd. De har ofta 
en negativ bild av skolan och sig själva som elever. Deras misslyckanden genom skolåren har 
ofta satt djupa spår i självkänslan. Specialpedagogerna (och skolan) har ett särskilt ansvar för 
dessa elever. Specialpedagogerna bör se till att lärare får tillgång till den senaste forskningen 
inom olika områden och de ska ha ett övergripande ansvar för synsätt, åtgärdsprogram, 
kompensatoriska hjälpmedel och de strategier som skolan använder för att stötta elever i behov 
av särskilt stöd. Att med hjälp av den motivationsforskning som finns kunna stötta lärare och 
elever i deras motivationsarbete är antagligen en av specialpedagogens viktigaste uppgifter.  

Denna studie bygger på en enkätundersökning med 55 årskurs 5 elever och 45 årskurs 9 elever. 
Dessa har svarat på frågor om vilka motivationsfaktorer som de upplever har betydelse 
respektive inte betydelse för deras motivation till skolarbete. Enkätfrågorna bygger på forskning 
om vilka motivationsfaktorer som påverkar eleverna i skolan. Genom att jämföra elevernas svar 
i undersökningen har vi sett vilka motivationsfaktorer som eleverna tycker har störst respektive 
minst betydelse för deras motivation.  

Resultatet visar att en motivationsfaktor som både pojkar och flickor i årskurs 5 och 9 svarade 
har betydelse är lärarens bemötande. En slutsats vi drar av detta är att lärarens förmåga att skapa 
goda relationer kan vara avgörande för en elevs motivation.  

En skillnad mellan flickornas och pojkarnas svar i undersökningen är att en större andel flickor 
svarade att delaktighet i skolarbetet var viktigt för dem.  

En skillnad mellan årskurserna är att en större andel av årskurs 9 eleverna än av årskurs 5 
eleverna svarade att egen tillfredställelse (att känna sig nöjd) har betydelse för deras skolarbete.  
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Inledning 

Vi är två blivande specialpedagoger på Stockholms universitet som har valt att fördjupa oss i ämnet 
motivation. I dagens skola har alla elever rätt att uppnå kunskapsmålen vilket gör att kraven på 
skolan ökar. Detta medför högre krav på eleverna men också högre krav på lärarna att kunna 
motivera sina elever att nå målen. För att klara av detta behöver vi lärare större kunskaper inom 
motivationsområdet. 

Att motivation varit föremål för så oändligt mycket forskning kom som en överraskning för oss. Vi 
har nu förstått att begreppet diskuterats, stötts och blötts i århundraden och att synen på motivation 
är långt ifrån enhetlig.  

Håkan Jenner som är professor i pedagogik vid Växjö universitet skriver i sin 
forskningssammanställning Motivation och motivationsarbete – i skola och behandling (2004) att 
motivation och motivationsarbete är en fråga om bemötande. I den allmänna debatten talar man 
sällan eller aldrig om bemötandet som ett pedagogiskt verktyg när läraren försöker motivera elever, 
utan diskussionen har i princip bara handlat om mål och individualisering. Vi som pedagoger är 
skyldiga att skapa goda förutsättningar för alla elever att lyckas med skolarbetet. Lyckas vi 
motivera de elever som bäst behöver det i klassrummet kommer alla att vinna på det, både lärare 
och elever.  

I Lpo 94 kan vi inte hitta ordet motivation men ord som vilja, lust och stimulera står där. På sidan 5 
går att läsa ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras till att inhämta 
kunskaper”.   

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få en inblick i de faktorer som elever själva upplever har betydelse för 
deras motivation till skolarbete. Fördjupad förståelse och medvetenhet om vilka dessa faktorer är 
kan ge läraren bättre verktyg att stimulera eleverna i sin kunskapsinhämtning. 
 
Frågeställningarna blir således: 
 

1. Vilka faktorer har enligt eleverna stor betydelse för deras motivation till skolarbete? 

2. Skiljer sig motivationen för pojkar och flickor i årskurs 5 och årskurs 9? 
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Bakgrund 

Avsnittet inleds med en kort begreppsdefinition. Därefter kommer ett kapitel om tidigare forskning. 
Sedan skriver vi om motivationsteorier och yttre och inre motivation. Vi behandlar också olika sätt 
att öka motivationen och avslutningsvis kommer en litteratursammanfattning.  

Litteraturfördjupning 

Begreppsdefinition  

Enligt nationalencyklopedin (2008) är begreppet motivation de faktorer hos individen som väcker, 
formar och riktar beteendet mot olika mål. 

Jenner (2004) skriver att ordet motivation härstammar från ett latinskt ord - ”movere” – som 
betyder att röra sig. Vad det är som får människor att röra sig blir enligt Jenner (2004) 
motivationsforskningens huvudfråga. 

Begreppet motivation i sig säger dock inget om vilket beteende som avses enligt Lundgren och 
Lökholm (2006). Eleven kan lika gärna vara motiverad att göra livet surt för pedagogen eller att ta 
sig igenom terminen med målet att göra så lite som möjligt. Författarnas utgångspunkt är att 
motivation handlar om att förändra ett beteendemönster till ett annat. Och då menar de ett 
destruktivt beteende till ett mer konstruktivt. Lundgren och Lökholm definierar motivation som de 
inre processer som aktiverar, guidar och bibehåller beteende.  

Håkansson (2007) påpekar att motivation är situationsbundet och att en elev kan vara omotiverad 
för ett visst ämne eller motiverade att göra något helt annat än att studera. 

Begreppet har definierats åtskilliga gånger av många forskare och resultatet visar att det är mycket 
svårt att hitta en enhetlig förklaring. Hur forskare väljer att definiera motivation beror på vilket 
perspektiv de väljer, t.ex. vilken människosyn det har och utifrån vems perspektiv de väljer att se 
(t.ex. lärarens eller elevens). Även Giota (2002) skriver om svårigheterna att definiera begreppet 
motivation eftersom inget annat begrepp blivit så ofta behandlat inom områden som pedagogik, 
psykologi och pedagogisk psykologi. 

Tidigare forskning 
Giota (2002) lyfter undersökningar (Giota, 2001. Andersson, 1999. Ford, 1992. Wentzel, 1989) som 
har ett interaktionistiskt perspektiv vilka definierar motivation som ett flerdimensionellt begrepp. 
Detta betyder att förutom uppfattningar om den egna kompetensen, känslor och attityder, ser man 
också till hur individen samspelar med omgivningen både i smått och stort. Det interaktionistiska 
perspektivet innebär också att eleven kan ha multipla mål, d.v.s. sträva efter lärande mål (inre 
motivation) och prestations mål (yttre motivation) samtidigt. Inom motivationsforskningen är 
annars det kognitiva paradigmet det dominerande i dag och där undersöker man elevmotivation 
utifrån ett antingen eller perspektiv. Antingen strävar eleven efter lärandemål eller prestationsmål.  

Ahl (2004) har på uppdrag av myndigheten för skolutveckling problematiserat begreppet 
motivation utifrån vuxnas lärande men hennes tankar kan även appliceras på barn och ungdomar. 
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Hon skriver att man vanligen ställer frågan ”Vad motiverar X att vidareutbilda sig?” vilket enligt 
Ahl antyder att man söker efter någon sorts Aladdins lampa eller Sesam – öppna – dig effekt. En 
annan vanlig fråga är ”Vilka är motivationsfaktorerna?” och denna fråga antyder samma sak. En 
människas (Ahl skriver om vuxna) brist på motivation förstås bäst i relation till dem som formulerar 
problemet anser Ahl. Det finns alltså även en maktdimension att ta hänsyn till. I stället för att fråga 
vad som motiverar elever bör man fråga vem som önskar att eleven skall utbilda sig, varför och på 
vilka grunder. Ahls tankar är intressanta och även om hon fokuserar på vuxnas lärande väcker det 
en hel del funderingar om motivation även på grundskolenivå.  

Även Jenner (2004) har på myndigheten för skolutvecklings uppdrag sammanställt en bild av 
forskningen om motivation. Där kommenterar han den historiska utvecklingen men lyfter särskilt 
de frågor som är viktiga för motivationsarbete inom skolan. Jenner (2004) skriver: ”En annan 
utgångspunkt för resonemangen är att motivation inte är en egenskap hos individen utan en följd av 
de erfarenheter man gjort och det bemötande man får”. Vi tolkar det som att Jenner menar att 
pedagogens roll i motivationsarbetet är mycket viktig och kan vara avgörande för eleven.  

Forskningen visar enligt Jenner (2004) att motivation delas in i tre övergripande delar: 

Den första handlar om motivation som en inre faktor, som aktiverar och styr en människas 
beteende, en inre drivkraft. 

Den andra handlar om att eleven arbetar mot det mål som den vill uppnå. Det kan vara yttre mål: 
bra betyg, pengar, andra människors uppskattning eller inre: glädje, stolthet, självförverkligande. 
Målen är sällan renodlade.  

Den tredje handlar om att det finns ett samspel mellan å ena sidan individens inre drivkraft och å 
andra sidan målen och det sammanhang i vilket målen ingår. Med det menas de krafter inom 
individen och dess omvärld som gör att individen antingen blir uppmuntrad och stärkt i sin strävan 
eller besviken och hämmad. 

De viktigaste byggstenarna i motivationsprocessen enligt Jenner (2004) är alltså: 

• En inre drivkraft 

• Beteende eller handlingar 

• Mål  

Själva motivationsprocessen påverkas även av en rad individuella och sociala faktorer. Till dessa 
faktorer hör personlighetsdrag, värderingar, tidigare upplevelser. Till sociala faktorer hör andras 
förväntningar, relationer, roller och organisationsförhållanden.  

Madsen och Egidius (1980) anger även de olika typer av motivation. De pekar på organiska motiv 
och menar då motiv som orsakas av behov inom människan, t.ex. hunger, törst och könsdrift. De 
nämner vidare emotionella motiv som lust, glädje och sorg. Sociala motiv talar de också om och 
menar då t.ex. kontaktmotiv, maktmotiv och prestationsmotiv. De lyfter även intellektuella motiv 
och menar då t.ex. nyfikenhet, utforskningsbehov och informationsbehov. Till sist presenterar de 
sömn och aktivitetsbehovet. Det senare innebär att individen aktiverar sig för aktivitetens skull, i 
brist på stimuli. Andra ord för detta är t.ex. rörelsebehov och kreativitetsbehov. Mot detta 
aktivitetsbehov svarar ett lika starkt sömnbehov. Aktivitet och sömn växelverkar i en regelbunden 
dygnsrytm enligt Madsen och Egidius.  

Enligt Newton (2003) har motivation i äldre teorier betraktats som en instinkt och drivkraft. Man 
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trodde att människor svarade på sina instinkter som en maskin svarar på av och på knappen. 
Inlärningsbeteenden handlar om så mycket mer skriver han, övertygelser, önskningar, avsikter, 
förväntningar, engagemang, mål m.m.  

Enligt Jenner (2004) skapar drivkraften beteende eller handlingar som är riktade mot vissa mål som 
antingen är inre eller yttre. Den inre drivkraften i motivationsprocessen är grundad i behov. Jenner 
(2004) nämner Maslows teori vilken räknar med fem typer av behov. Dessa är: 

• De fysiologiska behoven (hunger, törst etc.) 

• Trygghetsbehovet 

• Samhörighets - och kärleksbehovet. 

• Behovet av social uppskattning  

• Behovet av självförverkligande 

Enligt Maslows kan varje behov utvecklas och verka med full kraft först sedan de behov som 
kommer innan har tillfredsställts.  

Skillnaden mellan inre och yttre mål är att individen själv kan avgöra om ett inre mål är uppnått 
eller inte medan yttre mål är beroende av andras omdömen (Jenner, 2004).  

En viktig uppgift för pedagogen är att hjälpa eleven att bestämma realistiska mål. Det är viktigt att 
vara medveten om för pedagogen att elevens låga mål inte behöver vara ett tecken på bristande 
motivation utan ett sätt att skydda sig mot misslyckanden. Även Newton (2003) framhåller vikten 
av att omsorgsfullt utforma elevens mål, så att de inte är för lätta men inte heller för svåra. Newton 
sammanfattar sina rekommendationer så här:  

• Målen måste vara realistiska och näraliggande. Några korta, snabba framgångar i början 
stärker eleven. 

• Den egna effektiviteten bör stödjas genom omsorgsfullt upplagd undervisning och realistisk 
övertygelse.  

• När det är möjligt bör en uppgift utformas så att eleven känner att det går att påverka 
innehåll och utformning. 

• Läraren bör belöna ansträngning och inte bara förklara framgång med förmåga. 

• Prov och tester ska utformas så att möjligheten att lyckas blir så stor som möjligt. 

Jenner (2004) skriver att motivationen färgas av vad man ser som en möjlighet för stunden. Det 
faktum att motivationen påverkas av avståndet till målet innebär också att man måste jobba med 
kortsiktiga delmål. Hellre räkna framstegen än sträckan till målet.  

Madsen och Egidius (1980) skriver om Thorndykes effektlag vilken innebär att reaktioner med 
positiv (belönande) effekt har en tendens att upprepas i liknande situationer medan reaktioner med 
negativ (bestraffande) effekt skapar en avtagande tendens till upprepning i liknande situationer. 
Teorin säger alltså att reaktioner med positiv effekt upprepas och lärs in. Glasser (1996) anser dock 
att forskningen genom åren allt för starkt fokuserats kring de stimuli som får människor att reagera. 
Han anser att tanken om stimuli – respons är övervärderad. Trots allt är det vi människor som väljer 
att agera och därför anser han att det är viktigt att fokusera på hur dessa val görs och vilka val 
människor gör i olika situationer i stället för att lägga för starkt fokus på straff och/eller belöning, 
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alltså yttre former av förstärkning.  

Motivationsteorier 
Att försöka ge en heltäckande bild av motivationsområdet är svårt då ämnet är stort och brett. 
Teorierna och perspektiven är många och inte alltid lätta att hålla isär men vi gör ett försök att 
tydliggöra de stora dragen. 

Behov 

Inom motivationsteorin finns flera stora teoribildningar som bygger på att beteende är behovsstyrt 
(Ahl, 2004), t.ex. Maslows behovshierarki vilken innebär att människor måste uppnå vissa behov 
för att kunna gå vidare och sträva efter att nå andra. Behaviorismen är en sådan teori och den 
innebär grovt att människor inte föds med vissa instinkter eller drifter utan att de i huvudsak är 
inlärda. 

Instinktsteorierna, med bl.a. Freud som förespråkare menar tvärtemot att instinkter är något man 
föds med och att de är grunden för ett visst beteende. 

Prestationteorierna lyfter strävan att nå ett mål men samtidigt rädslan att misslyckas, bl.a. Atkinson 
hör hemma här.  

Det finns även kognitiva teorier där bl.a. Piaget och Lewin har sin plats (Ahl, 2004). De kognitiva 
teorierna handlar om hur människor bygger sin världsbild. Teorierna menar att en individs beteende 
i hög grad påverkas av dennes världsuppfattning och att individen lär genom att vara aktiv, hitta 
lösningar och upptäcka samband.  

Ahl (2004) nämner även de s.k hinderteorierna. De bygger på en humanistisk grund och förutsätter 
att människan har en inre lust att lära men att hinder av olika slag kan komma i vägen, personliga 
hinder (t.ex. dåliga skolerfarenheter), strukturella hinder (t.ex. tillgänglighet, information). 
Hinderteorierna säger att om man kan undanröja hindren så undanröjer man även 
motivationsproblemen.  

Motivationsteorin enligt Glasser 

Glasser (1996) framför motivationsteorin som en slags motteori till stimulus - respons teorin (som 
har sitt ursprung i behaviorismen). Till skillnad från S – R teorin anser Glasser att människor väljer 
att agera på de händelser som sker. Händelserna är bara en slags information till individen, det är 
individen som bestämmer hur informationen ska användas. Individen väljer att agera utifrån 
information till skillnad från S – R teorin där individen reagerar likt en maskin med en på och av 
knapp. Glasser hävdar att inget utanför människan kan bestämma vårt handlande mer än på 
informations basis. 

 ”Grundläggande för motivationsteorin är uppfattningen att hela vårt beteende är vårt ständiga 
försök att tillfredställa ett eller flera av fem basbehov som finns inskrivna i vår genetiska struktur. 
Inget av det vi gör förorsakas av någon situation eller person utanför oss själva” 

(Glasser,1996, sid 23)  

Glasser lyfter även fram tankar om mänskliga basbehov som centrala i teorin. Människan strävar 
efter att tillfredställa dessa basbehov:  
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• överleva, fortplanta 

• tillhöra, älska 

• få makt 

• att vara fria 

• att ha roligt 

Motivationsteorins förklaring till beteende och handling är att vi väljer att alltid göra det som för 
tillfället är mest tillfredställande. Enligt Glasser (1996) är motivationsteorin en hoppingivande teori 
därför att den säger att det enda vi kan göra är att tillgodose våra behov just nu. Följden av detta blir 
att vi aldrig kan gå tillbaka till det som varit och tillfredställa behov som tidigare i livet inte blivit 
uppfyllda menar Glasser. Han framhåller också att vi i alla avseenden inte behöver tillfredställa 
våra livsbehov. En ensam elev kan arbeta hårt även om behovet av vänner inte är uppfyllt. Eleven 
kanske arbetar för att han ser läraren som en vän, någon som lyssnar och bryr sig. En god skola 
eller bra lärare kan alltså i viss mån kompensera för brister i t.ex. hemmet. 

Prestationsmotivation enligt Atkinson 

Imsen (2000) lyfter motivet att undvika misslyckanden och refererar till Atkinson. Enligt Imsen 
menar Atkinson att människor väljer mellan två konkurrerande handlingar (prestationsinriktningar). 
Dels lusten att ta itu med en uppgift, alltså strävan efter framgång men också rädslan för att 
misslyckas. Imsen menar vidare att Atkinson anser att alla människor bedömer en 
arbetsuppgift/ämne efter vad det kan ge i framgångar. Om lusten och intresset för uppgiften är 
tillräckligt stor kommer eleven att sätta igång med arbetet men om oron och rädslan för att 
misslyckas får övertaget kan det vara förlamande för elevens skolarbete.  

De som har övervägande behov av framgång kommer att undvika arbetsuppgifter där möjligheten 
till framgång är liten men för lätta arbetsuppgifter ger ingen tillfredställelse prestationsmässigt. 
Atkinson anser därför att det är troligt att prestationsinriktade elever väljer medelsvåra uppgifter.  

Elever som är rädda för misslyckanden väljer ofta lätta arbetsuppgifter. Det medför liten risk och 
oro. Svåra uppgifter kan också vara lockande eftersom eleven då är säker på att misslyckas vilket 
inte ger samma anledning till oro, misslyckandet blir förståeligt och väntat om uppgiften är för svår.  

Yttre och inre motivation 
Med yttre motivation menas det tryck utifrån som kan påverka våra inre processer enligt Lundgren 
och Lökholm (2006). Detta tryck utifrån kan vara andra personers påtryckningar, ”goda råd”. I 
skolan är betyg ett exempel på ett sådant inslag. Newton (2003) skriver även han om yttre 
motivation och nämner bl.a. att en rad olika omständigheter kan ge en arbetsuppgift ett värde, t.ex. 
en konkret belöning. Om det finns möjlighet till tillhörighet och de belöningar som följer av det 
talar man om social motivation. Andra uppgifter kan ge möjligheter att tävla och nå resultat, man 
talar då om resultatorienterad motivation. Alla de olika sätten är välkomna men som lärare ska man 
sträva efter inre motivation anser Newton. Den inre motivationen kan skapa ett bestående intresse 
för lärande och leda till en högre nivå av lärande anser han. 

Mycket av det vi utför i vardagen gör vi för att uppnå någon slags belöning eller för att komma 
undan negativa konsekvenser. Enligt Lundgren och Lökholm (2006) hade inte många utfört service 
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på bilen om inte risken för motorhaveri hade funnits. Många hade inte gått till jobbet om det inte 
vore för pengarnas skull. Den inre motivationen bygger mer på våra känslor. Vi gör saker som vi 
tycker är kul och känner lust för.  

Om man som förälder önskar att sitt barn ska göra sina läxor oftare och mer noggrant, är det lätt 
som förälder att lockas av att införa belöningssystem. Om man erbjuder barnet en viss summa 
pengar varje gång den utför sina läxor så höjs definitivt motivationen. Lundgren och Lökholm 
(2006) skriver att det uppstår en förhöjd motivation som består av barnets inre motivation plus den 
nyvunna yttre motivationen. Problemet är att den yttre motivationen hela tiden måste hållas vid liv 
av ständiga belöningar. Barnets inre motivation kan under processen släckas och kvar finns endast 
den yttre motivationen.  

Imsen (2000) skriver även hon om inre och yttre motivation. Barnet har t.ex. behov av lek och 
utveckling och att det är inre motivation som ligger till grund för detta.  Hon skriver vidare att 
aktiviteten eller inlärningen hålls levande pga. intresse för saken eller innehållet. En elev som är 
upptagen av att samla på något gör det därför det är roligt och meningsfullt att hålla på med enligt 
Imsen (2000). Yttre motivation däremot betyder att själva aktiviteten hålls levande pga. att eleven 
förväntar sig någon form av belöning. Som exempel skriver Imsen att om en elev pluggar till ett 
prov endast för att få ett bra betyg talar man om yttre motivation. Imsen (2000) skriver också att 
gemensamt för inre och yttre motivation är en lustbetonad erfarenhet eller förväntan oavsett om det 
är inre glädje eller belöning som är grunden till aktiviteten.  

Glasser (1996) är kritisk till att alltför ensidigt hänge sig åt yttre motivation, t.ex. bestraffningar, 
som ett sätt att få omotiverade elever att arbeta. Lidande har aldrig tillfredställt något behov och 
därför fungerar bestraffningar bara kortvarigt menar Glasser. Även belöningar är problematiska 
anser han, även om de inte är negativa i samma utsträckning som bestraffningar så har även 
belöningar en begränsad och kortvarig effekt på elevens motivation. När arbetsuppgifterna är lätta 
och slentrianmässiga kan belöning fungera lite längre tid men långsiktigt är inte heller 
belöningsmetoden tillfredställande. Dessutom finns det alltid ett maktperspektiv när det gäller 
belöningar. Det är läraren som väljer om belöning ska delas ut eller inte vilket kan skapa en känsla 
av maktlöshet hos eleven. Eleven kan då trotsa läraren och belöningen spelar ut sin roll som 
motivationshöjare. Vidare hävdar Glasser (1996) att inget utanför oss människor kan tillgodose våra 
behov, eftersom vi själva är de enda som kan åstadkomma detta. Bara för att du som lärare säger åt 
en elev att sluta springa i korridoren är det inte säkert att eleven lyder. Behovet att springa kan vara 
större än behovet att lyda dig vid just det tillfället. Allt vårt agerande är ett sätt att tillgodose våra 
behov hävdar Glasser (1996). 

Glasser (1996) påpekar dock att det som sker utanför oss också är viktigt men trots allt är olika 
händelser bara en slags information, inte orsaken till vårt beteende. Vi människor värderar den 
information som finns i olika händelser men det är vårt beslut som till sist ligger till grund för vårt 
agerande, inte händelsen i sig. Madsen och Egidius (1980) påpekar att det oftast inte är enskilda 
motiv som bestämmer våra handlingar utan två eller flera motiv samverkar och inriktar vår aktivitet 
mot ett gemensamt mål. Vi äter inte bara för att vi är hungriga utan också för att måltiden ger 
möjlighet till social samvaro. 
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Att öka motivationen 

Beröm 

Lundgren och Lökholm (2006) skriver att den allmänna uppfattningen om beröm är att det är 
motivationshöjande. Författarna skriver vidare att om en elev presterar bör man berömma. 
Berömmet är en slags belöning i syfte att få eleven att fortsätta att prestera. En annan anledning kan 
vara att stärka individens självkänsla. För att beröm ska ge önskad effekt är det viktigt att ge det på 
rätt sätt och vid rätt tillfälle. Den som får beröm kommer att filtrera och komplettera den mottagna 
informationen. Tolkningen av beröm är i hög grad beroende av berömmets innehåll. Det måste vara 
specifikt och uppriktigt. Det har visat sig att lärare vanligtvis berömmer högfrekvent utan att 
berömmet är specifikt. Ju mer generellt berömmet är ju mindre är chansen att berömmet upplevs 
som överensstämmande. Beröm skall i möjligaste mån öka känslan av kompetens hos eleven. 
Newton (2003) framhåller även han uppmuntran som ett sätt att få en person med många 
misslyckanden bakom sig att ta sig an en uppgift. Dock är det viktigt att sannolikheten för att lyckas 
med uppgiften är stor, annars finns risken för ännu ett misslyckande för eleven vilket kan 
undergräva relationen mellan lärare och elev.  

Intressen 

Madsen och Egidius (1980) menar att intressen bör utnyttjas i undervisningen. De är idealiska 
drivkrafter vid all inlärning och alla former av studier. De anser också att en lärare genom att skapa 
intresse för sin undervisning kan skapa en stabil och stark drivkraft som kan verka långt efter det att 
lärarens egen undervisning avslutats. Newton (2003) lyfter även han vikten av lärarens engagemang 
och entusiasm för att locka elever att göra en uppgift. Entusiasm är smittande skriver han, och det 
händer att elever anpassar sitt mentala tillstånd, kanske ofrivilligt, till lärarens tillstånd.  

Gerreval och Jenner är redaktörer för forskningsrapporten Kommunikativ pedagogik och särkskilda 
ungdomshem (2001) och de tar också upp hur viktigt det är att innehållet känns angeläget för både 
lärare och elev. Ett angeläget innehåll gör att man har något gemensamt att tala om och detta är 
grunden i kommunikativ pedagogik skriver de. De pekar också på att all form av praktisk 
pedagogik har en inbyggd problematik, nämligen kravet från samhället vad gäller effektivitet, 
framgång och betyg kontra elevens behov av ömsesidighet, respekt, samförstånd och förståelse. 
Dessa uttrycksformer kan bara utvecklas genom kommunikation menar Gerreval och Jenner (2001) 
vidare. Innhållet är grunden i arbetet med eleven men när det är angeläget blir även innehållet 
drivkraften i arbetet. Särskilt viktigt blir det för elever som har misslyckats i sin skolgång påpekar 
de.  

De skriver vidare att skolans värld ofta är uppbyggd enligt synsättet att kunskaper byggs på 
varandra (kunskapsackumulation) och för att kunna gå vidare till mer avancerade kunskaper måste 
de grundläggande färdigheterna finnas. En konsekvens av detta blir att läraren ofta strävar efter att 
fylla kunskapsluckorna hos eleven. Konkret kan detta innebära att en 16 åring får sitta och arbeta 
med lågstadiets matematikbok, vilket knappast kan anses vara motivationshöjande. Dock har detta 
synsätt börjat ifrågasättas mer och mer och de hänvisar till Gemignani (1994) som i en 
sammanställning av den amerikanska forskningen visat att mer modernt tänkande hävdar att elever i 
svårigheter visst kan utvecklas med hjälp av utmaningar och mer stimulerande uppgifter. 
Skolverket (2000) pekar på liknande problematik inom matematiken. Om det är så att eleverna inte 
behärskar de grundläggande färdigheterna bör man diskutera undervisningens innehåll i större 
utsträckning än man gör i dag. Skolverkets rapport visar att bristtänkandet leder till än mer 
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individualiserad färdighetsträning när diskussioner om undervisningens innehåll egentligen borde 
ligga på dagordningen.  

Waege (2007) lyfter i sin avhandling vikten av att läraren uppmärksammar elevernas metoder och 
strategier att lösa matematikproblem. Hon betonar också elevsamarbete och en kvalificerad 
lärarplanering av innehållet som viktiga faktorer. Vidare påpekar hon att finns ett samband mellan 
elevernas engagemang och känsla av kompetens. 

Med detta som utgångspunkt blir lärarens uppgift att bidra med arbetsuppgifter som väcker 
upptäckarglädje. Säljö (2000) har liknande tankar, han skriver om överföringsmetaforen, att vi 
lärare som kan, överför information till den som inte kan, nämligen eleven. Denna föreställning är 
så starkt förankrad i skolans värld att det är mycket svårt för den som vill analysera och kanske 
utveckla en verksamhet. Han skriver vidare att skolaktiviteter vilar på föreställningar om hur 
människor ska kommunicera för att ta till sig insikter och färdigheter. Även vetenskapens och 
forskarnas resultat arbetas in i denna värld och blir en del av vårt vardagstänkande. De blir så 
självklara att de blir osynliga vilket gör verksamheten svår att analysera och utveckla. Dessa 
föreställningar kan då försvåra för de pedagoger som t.ex. vill utveckla ett mer kommunikativt 
arbetssätt hävdar Säljö (2000).  

Läsa och skriva 

Gerrevall och Jenner (2001) anser att en viktig del av pedagogens arbete handlar om att hjälpa 
eleven att uppnå en mer positiv självbild och ett större kognitivt mod. Att väcka elevens lust för 
läsning är av största vikt. De hävdar att det är osannolikt att man kan komma tillrätta med elevens 
läsproblem om man inte ägnar mycket uppmärksamhet åt motivationella frågor. I dagsläget ägnar 
sig skolan allt för mycket åt lingvistiska och kognitiva problem och missar då något mycket 
angeläget i inlärningsprocessen. Vidare anser de att ett sätt att motivera elever är att göra innehållet 
angeläget och personligt intressant för eleven. Detta kan skapa en känsla av kompetens hos eleven, 
ett personligt engagemang och en vilja att arbeta med uppgiften. Om fördelarna med att kunna läsa 
är allt för svaga eller för kostsamma att nå kan det leda till förlorad läsmotivation (Gerrevall och 
Jenner 2001).  

Även Ajmal och Rhodes (1999) pekar på vikten av motivationshöjande arbete när en elev inte gör 
framsteg i läs och skrivinlärningen. De föreslår lösningsfokuserat tänkande som ett sätt att höja 
elevens motivation. I denna metod fokuserar man på elevens egna tankar, attityder och 
målsättningar. Motivation, målsättning och känslor är begrepp som är omöjliga att hålla isär skriver 
de. Det lösningsfokuserade tänkandet kännetecknas av att det lägger tyngdpunkten vid det som 
fungerar och elevens egna målformuleringar. Från problem till lösning. 

Gerrevall och Jenner (2001) lyfter även fram kompensatoriska stödåtgärder som 
motivationshöjande faktorer och hävdar att dessa kan bidra till en mer inkluderande skola. Lika 
självklart som att barn får glasögon ska det vara för elever att få även andra kompensatoriska 
stödåtgärder. Vidare skriver de att när pedagogen gör en åtgärdsplanering för en elev är det viktigt 
att fundera över hur elevens självbild och motivation kan stöttas. Hur ska träningen se ut vad gäller 
t.ex. automatiserad läsning och skrivning, läsförståelse och skrivförmåga. Behövs några 
kompensatoriska stödåtgärder, t.ex. tekniska hjälpmedel? Vilket förhållningssätt ska omgivningen 
ha för att stötta elevens utveckling? Hur ser elevens copingstrategier ut? Med coping strategier 
menas de strategier eleven lärt sig för att komma runt sina problem. Kan dessa strategier 
vidareutvecklas eller har eleven skaffat sig mindre effektiva strategier, t.ex. förnekelse eller 
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nedvärdering av läsningens och skrivningens betydelse. För att som pedagog kunna hantera olika 
copingstrategier, både effektiva och mindre effektiva, är det viktigt att se vilken roll de spelar för 
eleven (Gerrevall, Jenner 2001).  

Ledaren 

Glasser (1996) förespråkar samarbetsgrupper i skolan för att öka motivationen hos eleverna. Han 
skriver att det är mycket mer tillfredställande för elever att lära i grupp än individuellt, särskilt då 
det gäller behovet av makt och känslan av tillhörighet. Han skriver vidare om bosschefer och 
ledarchefer där bosschefen tror på tvång därför att de tror att något utanför eleven kan få eleven att 
arbeta (stimulus – respons teorin), en yttre motivationsfaktor. En avgörande skillnad mellan en 
bosschef och en ledarchef är hur de förstår motivation enligt Glasser (1996). Ledarchefen använder 
aldrig t.ex. betygen som bestraffning utan berättar för eleverna att de endast visar hur mycket 
eleven kan just nu. Betygen är preliminära och kan höjas. Det enda som krävs är en vilja till arbete. 
Läraren då försöker använda betygen som en kraft, inte ett hot. Ledarechefen använder inte tvång 
och bestraffningar, det skapar bara större klyftor och mer agg. Så länge vi inte bestraffar eleverna 
blir det svårare för dem att bli arga och då blir det lättare för oss att komma igång med vårt arbete, 
skriver Glasser (1996).  

Newton (2003) lyfter tanken om ansträngning då han hänvisar till Hawkins (1994) som pekar på 
hur västvärlden ofta förklarar framgång som en följd av förmåga medan man i asiatiska länder 
oftare förklarar framgång som en följd av ansträngning. Även Giota (2002) pekar på hinder för 
motivation. Hon menar att lärare som enbart strävar efter att upprätthålla ordningen och undvika 
ineffektivitet i klassrummet inte kommer att ha en balans mellan sina mål och elevens mål. Detta 
kan leda till att elevens motivation att lära i skolan minskar. 

Litteratur sammanfattning 
Begreppet motivation har definierats åtskilliga gånger av många forskare (Giota, 2002; Jenner, 
2004; Lundgren och Lökholm, 2006 m.fl.) och resultatet visar att det är mycket svårt att hitta en 
enhetlig förklaring. Inget annat begrepp har blivit så ofta behandlat inom områden som pedagogik, 
psykologi och pedagogisk psykologi (Giota 2002). Hur forskare väljer att definiera motivation 
beror på vilket perspektiv de väljer, t.ex. vilken människosyn det har och utifrån vems perspektiv de 
väljer att se (t.ex. lärarens eller elevens).  

 

I dag domineras motivationsforskningen av det kognitiva paradigmet vilket innebär att man 
undersöker elevmotivation utifrån ett antingen eller perspektiv (Giota, 2002). Antingen strävar 
eleven efter lärandemål (inre motivation) eller prestationsmål (yttre motivation). Dock har under 
senare år ett interaktionistiskt perspektiv lyfts fram och Giota (2002) har sammanställt 
undersökningar inom detta område. Det interaktionistiska perspektivet innebär, i motsats till det 
kognitiva, att man ser motivation som ett flerdimensionellt begrepp, eleven kan ha multipla mål, 
dvs. sträva efter lärande mål (inre motivation) och prestations mål (yttre motivation) samtidigt.  

 

Inom motivationsteorin finns flera stora teoribildningar som bygger på att beteende är behovsstyrt 
(Ahl, 2004), t.ex. Maslows behovshierarki vilken innebär att människor måste uppnå vissa behov 
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för att kunna gå vidare och sträva efter att nå andra. 

Instinkts teorierna, med bl.a. Freud som förespråkare menar att instinkter är något man föds med 
och att de är grunden för ett visst beteende. 

Prestations teorierna lyfter strävan att nå ett mål men samtidigt rädslan att misslyckas, bl.a. 
Atkinson hör hemma här.  

Det finns även kognitiva teorier där bl.a. Piaget och Lewin har sin plats (Ahl, 2004). De kognitiva 
teorierna handlar om hur människor bygger sin världsbild. Teorierna menar att en individs beteende 
i hög grad påverkas av dennes världsuppfattning och att individen lär genom att vara aktiv, hitta 
lösningar och upptäcka samband.  

Ahl (2004) nämner de s.k. hinderteorierna. De bygger på en humanistisk grund och förutsätter att 
människan har en inre lust att lära men att hinder av olika slag kan komma i vägen, personliga 
hinder (t.ex. dåliga skolerfarenheter), strukturella hinder (t.ex. tillgänglighet, information). 
Hinderteorierna säger att om man kan undanröja hindren så undanröjer man även 
motivationsproblemen.  

I Jenners (2004) studie om motivation och motivationsarbete i skola och behandling (2004) 
kommenterar han den historiska utvecklingen gällande motivationsteorier. Han påpekar att dagens 
forskare inte tror sig kunna finna en teori som innehåller alla aspekter av motivation. Dagens 
forskare fördjupar sig istället i avgränsande delar av ämnet.  

Tre faktorer återkommer i flera teorier. Dessa är: 

• Motivation som en inre faktor som aktiverar och styr en människas beteende, en inre 
drivkraft. 

• Motivation mot ett särskilt mål som individen vill uppnå. Det finns två typer av mål, yttre 
mål (t.ex. bra betyg, pengar) och inre mål (t.ex. glädje, stolthet, självförverkligande) 

• Växelverkan mellan mål och inre drivkraft, den inre drivkraften startar en handling eller ett 
beteende som i sin tur leder till ett mål.  

Den inre motivationen är då vi lär oss för lärandes egen skull. Man vill lära sig en viss färdighet. 
Yttre motivation är då man lär för att få en belöning för sitt arbete.  

Motivationsteorierna handlar till stor del om för vem man lär och vad som påverkar lärandet. För att 
kunna förstå och förklara motivation bättre behövs flera teorier än bara en då de tillsammans tar 
hänsyn till olika aspekter av motivation.  

”Grundläggande för motivationsteorin är uppfattningen att hela vårt beteende är vårt ständiga 
försök att tillfredställa ett eller flera basbehov som finns inskrivna i vår genetiska struktur. Inget av 
det vi gör förorsakas av någon situation eller person utanför oss själva” (Glasser,1996, sid 23). 
Glassers motivationsteori handlar om att tillfredställa sina egna behov och det är först när dessa 
behov är tillfredsställda som eleven kan gå vidare med full kraft mot nya mål. 

Imsen (2000) lyfter motivet att undvika misslyckanden och refererar till prestationsmotivation 
enligt Atkinson. Enligt Imsen menar Atkinson att människor väljer mellan två konkurrerande 
handlingar (prestationsinriktningar), dels lusten att ta itu med en uppgift, alltså strävan efter 
framgång, dels rädslan för att misslyckas. 
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Metod 

För att undersöka vilka faktorer som elever i åk. 5 och 9 anser påverkar deras motivation för 
skolarbete har vi genomfört en enkätundersökning på tre olika grundskolor i Mellansverige. 
Frågorna i enkäten fokuserar på de yttre och inre motivationsfaktorerna. Enligt Bryman (2007) är 
det viktigt att frågorna i undersökningen relaterar till den teori som studien utgår ifrån.  

Val av metod  
För att få en ökad förståelse för vad som motiverar eleverna i åk.5 och 9 i skolarbetet valde vi att 
använda en enkät, dvs. en kvantitativ metod. Fördelen med denna metod är att den ger oss möjlighet 
att se samband mellan olika typer av variabler (Stensmo, 2002).  

För att kunna jämföra svaren som eleverna i åk 5 ger med svaren som eleverna i åk 9 ger har vi 
använt oss av samma formulär till båda årskurserna. För att eleverna inte skulle tröttna på att 
besvara enkäten begränsade vi oss till 11 frågor. De frågor som ställdes var formulerade på ett 
enkelt och tydligt språk med fokus på inre och yttre motivationsfaktorer. 

Inledningsvis tänkte vi använda oss av likertskalan vilken innebär 5 fasta skalsteg där två skalsteg 
är positiva med olika styrka, två är negativa med olika styrka och ett är neutralt. Man kan välja bort 
den neutrala om man vill att informanterna ska tvingas välja en positiv eller negativ uppfattning. Ett 
problem med likertskalans är att de fem skalsteg kan vara svåra att förstå för eleverna i åk 5. Därför 
valde vi att använda oss av frågor med endast tre svarsalternativ (instämmer, instämmer inte, vet 
ej). Vi tror att det blev lättare för eleverna att förstå vad de olika svarsalternativen står för när vi 
använde tre svarsalternativ. Efter pilotstudier i ett par klasser omformulerade vi också 
svarsalternativen från ”instämmer helt – instämmer delvis – instämmer inte” till ”instämmer – 
instämmer inte – vet ej”. 

Urval 
Skolorna finns på tre olika orter i Mellansverige och upptagningsområdena är relativt homogena, 
vilket i detta sammanhang innebär i huvudsak svenskfödda elever i radhus/villa område. Två av 
skolorna är F - 9 - skolor med ca 400 elever per skola och ca 25 elever i varje grupp. Den tredje 
skolan är en F - 6 - skola med ca 250 elever och ca 25 elever i varje grupp.  

Val av deltagare 

För att undersöka eventuella likheter och skillnader i hur elever resonerar kring motivation valde vi 
i vår studie att använda oss av elever i olika åldrar, elever i åk.5 som är cirka 12 år och elever i åk.9 
som är ca 16 år.  

Vi valde dessa målgrupper för att det finns både likheter och skillnader mellan eleverna. En likhet 
är att eleverna i åk.5 och 9 genomför de nationella proven. Skillnaderna mellan årskurserna består 
bl.a. i att de äldre eleverna får betyg, står inför ett gymnasieval och är på väg att lämna grundskolan 
medan eleverna i åk.5 ännu inte fått betyg och har många år kvar i grundskolan.  

Sammantaget kan sägas att urvalsgruppens homogenitet är relativt stor sett till deras sociala 
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bakgrund vilket ger större möjligheter till ett representativt urval av medelklasselever (Befring 
1994).  

Val av frågor 

De yttre och inre motivationsfaktorerna är viktiga i alla de motivationsteorier vi fördjupat oss i  och 
därför var det viktigt att frågorna utgick från dessa två kategorier. 

Enkäten inleds med demografiska frågor om kön och ålder, avsikten med det är att försöka se 
samband mellan kön, ålder och vilka motivationsfaktorer som eleverna angav (Stensmo, 2002).  

Vi valde ett frågeformulär med slutna frågor d.v.s. frågor med fasta svarsalternativ där informanten 
besvarade frågan genom att kryssa för i en svarsruta. Vi ställde frågor som de skulle svara ja eller 
nej på. Dessutom lade vi till svarsalternativet”vet ej” för att ge eleverna möjlighet att slippa ta 
ställning om de inte tyckte att de kunde svara ja eller nej på frågan. Vi fick då mer nyanser i 
informanternas svar.  

Genomförande 
Vi genomförde först en pilotundersökning enligt Befring (1994) för att tydliggöra eventuella 
problemområden. Pilotundersökningen som bestod av elever från årskurs 6 och 9 visade att 
framförallt de yngre eleverna hade svårigheter att förstå svarsalternativen. Det var svårt för eleverna 
att förstå gradskillnaderna i alternativen. Vi bestämde då att begränsa oss från fem till tre tydliga 
svarsalternativ.  

När enkäten var klar bokade vi tid med berörda mentorer och informerade om studiens innehåll och 
syfte. Lektionen för själva genomförandet inleddes med en gemensam genomgång av 
undersökningens syfte och innehåll. Eleverna informerades också om frivilligheten och vi berättade 
vad som kommer att hända med det ifyllda materialet. Anonymitetsaspekten lyfte vi också fram för 
eleverna. Vi gick igenom enkäterna utformning dvs. frågor och svarsalternativ på overhead så att 
eleverna skulle känna sig bekväma med enkätens form. Efter denna inledning delades enkäten ut till 
eleverna. Tillsammans med eleverna gick vi igenom en fråga i taget för att minska risken för 
missförstånd. Efter cirka 30 minuter var vi färdiga med enkäten och gick då runt och samlade in 
dem. Anders medverkade i årskurs 9 och Tom i årskurs 5. 

 

Analys  
Vi bearbetade materialet och sammanställde statistiken deskriptivt enligt Patel, Davidsson (2003). 
Detta innebär att man i siffror försöker ge en beskrivning av det insamlade materialet och på det 
sättet beskriva resultatet. Befring(1994) kallar den deskriptiva statistiken för den kartläggande 
statistiken och han skriver vidare att den spelar en viktig roll i all empirisk forskning. Den ger oss 
en överblick över all den annars så oöverskådliga rådata vi samlat in. För att få syn på all den 
kunskap som finns i det empiriska materialet började vi med att ordna data i en datamatris och 
använde oss av excel för att få fram värdena i de tabeller vi tog fram. Då materialet var 
förhållandevis litet gjorde vi detta manuellt.  
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Trovärdighet 
För att vår undersökning skulle bli så trovärdig som möjligt berättade vi inledningsvis för eleverna 
om begreppet motivation och för de äldre eleverna berättade vi också lite om den forskning som 
finns kring motivation.  

Vi var noga med att syftet med studien skulle vara tydligt för eleverna och vi berättade också att 
materialet inte skulle hanteras av deras lärare, detta för att skapa en trygghet i elevgruppen vilket 
förhoppningsvis skulle öka möjligheten till ärliga svar.  Vi försökte utgå från elevernas verklighet 
(t.ex. fritidsintressen) när vi pratade om begreppet motivation, detta för att eleverna skulle känna 
igen sig. 

Forskningsetiska aspekter 

Informationskravet 

Vi informerade eleverna om att deras deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta när de ville. 
Vi presenterade undersökningens innehåll och syfte och vad deras medverkan skulle innebära 
(Vetenskapsrådet 2002). 

Samtyckeskravet 

Då vi tycker att frågorna vi ställde till eleverna inte var av etiskt känslig natur (Vetenskapsrådet 
2002, sid 9) skickade vi inte hem ett missibrev utan nöjde oss med rektors och mentorers samtycke. 

Konfidentialitetskravet 

Vi berättade för eleverna att undersökningen var anonym vilket innebär att deras svar på enkäten 
inte går att härleda till någon enskild elev. Vi informerade också att vi inte är intresserad av någon 
enskild elevs uppfattning utan klassens sammantagna uppfattning.  

Nyttjandekravet 

Endast vi som genomför undersökningen kommer att hantera materialet när det är insamlat. 
Materialet är vårt inte lärarens. Vi berättade vidare att enkäterna endast kommer att användes i 
forskningsändamål och inte heller föras vidare längre fram i tiden. Resultaten kommer att redovisas 
i form av tabeller och diagram där inga enskilda personers svar kan utläsas. 

Metoddiskussion 
Vi valde att använda oss av en enkät därför att utformningen är helt strukturerad, samma frågor 
ställs till alla deltagare. Det är också lättare att nå fler informanter vilket ger ett bredare perspektiv. 
Om vi istället hade intervjuat samtliga deltagare skulle det ha tagit mycket längre tid men också 
blivit svårare att se generella mönster. En fördel med intervjuer är att det finns möjlighet att 
omformulera frågorna så att de inte missförstås. Detta är inte möjligt vid enkätundersökning men vi 
försökte minska risken för missförstånd genom att göra en pilotstudie och revidera frågor och 
svarsalternativ i enkäten. En av oss fanns också tillhands när eleverna besvarade enkäten . 
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Resultat 

Lärarens bemötande 
I flera av motivationsteorierna tar man upp betydelsen av lärarens bemötande och förmåga att sätta 
sig in i elevernas situation. Dessa är enligt dagens forskning viktiga faktorer för att kunna motivera 
elever till skolarbete (Giota, 2002). Glasser (1996) talar även om ledarchefer vilka uppvisar en stor 
empatisk förmåga. Lundgren och Lökholm (2006) påpekar att man i dagens skola talar mycket om 
individuell undervisning när man egentligen borde lägga större vikt vid individuellt bemötande. 
Jenner (2004) skriver även han om pedagogens roll i motivationsarbetet och att den kan vara 
avgörande för eleven.  

Hur eleverna i åk 5 svarade på frågan om betydelsen av lärarens bemötande för deras motivation 
framgår av tabell 1a och av tabell 1b framgår hur eleverna i åk 9 svarade på samma fråga.  

Tabell 1a. Betydelsen av lärarens bemötande för motivationen enligt eleverna i åk 5 uppdelat på 
pojkar och flickor. Andelar i procent (antal svar i parentes) 

 Lärarens bemötande 
 Har betydelse Har ej betydelse Vet ej 
Pojkar åk 5 
n= 32 

78% (25) 9% (3) 13% (4) 

Flickor åk 5 
n= 23 

57% (13) 4% (1) 39% (9) 

Totalt åk 5 
n= 55 

69% (38)  7% (4)  24% (13)  

Resultatet i tabell 1a indikerar att nästan 70 procent av eleverna i årskurs 5 tycks anse att lärarens 
bemötande har betydelse. För pojkarna verkar lärarens bemötande vara viktigare än för flickorna. 
Bland flickorna finns i stället en högre andel som svarat att de ej vet om lärarens bemötande har 
någon betydelse för dem.  

 

 

Tabell 1b. Betydelsen av lärarens bemötande för motivationen enligt eleverna i åk 9 uppdelat på 
pojkar och flickor. Andelar i procent (antal svar i parentes) 

 Lärarens bemötande 
 Har betydelse Har ej betydelse Vet ej 
Pojkar åk 9 
n= 21 

95% (20) 0% (0)  5% (1) 

Flickor åk 9 
n= 24 

79% (19)  8% (2)  13% (3)  

Totalt åk 9 
n= 45 

87% (39)  4% (2)  9% (4)  

Resultatet i tabell 1b indikerar att nästan 90 procent av eleverna i årskurs 9 tycker att lärarens 
bemötande har betydelse. Precis som i årskurs 5 verkar lärarens bemötande vara viktigare för 
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pojkarna än för flickorna. I årskurs 9 är det få elever som svarar ”vet ej” och ”har ej betydelse” 
medan dessa alternativ får högre andel svar bland de yngre eleverna.  

39 av 45 elever i årskurs 9 svarade att läraren uppmärksammar arbetet hade betydelse. För eleverna 
i årskurs 5 tycks detta inte vara lika viktigt. Endast 21 av 55 elever svarade att det hade betydelse. 

Delaktigheten i skolarbetet 
Delaktighet i skolarbetet lyfts fram av bl.a. Jenner (2004) som anser att undervisningens innehåll 
måste vara av intresse för eleven för att eleven ska känna sig delaktig. Gerreval och Jenner (2001) 
lyfter även fram vikten av innehållet som drivkraften i skolarbetet. När eleven kan påverka 
innehållet skapas en delaktighet som är motivationshöjande.  

Hur eleverna i årskurs 5 i föreliggande studie svarade på frågan om betydelsen av delaktighet för 
deras motivation presenteras i tabell 2a och i tabell 2b hur eleverna i åk 9 svarade på samma fråga. 

Tabell 2a. Betydelsen av delaktighet i skolarbetet enligt eleverna i årskurs 5 uppdelat på pojkar och 
flickor. Andelar i procent (antal svar i parentes) 

 Delaktighet i skolarbetet 
 Har betydelse Har ej betydelse Vet ej 
Pojkar åk 5 
n= 32 

44% (14) 19% (6) 38% (12) 

Flickor åk 5 
n= 23 

65% (16) 13% (3) 17% (4) 

Totalt åk 5 
n= 55 

55% (30)  16% (9)  29% (16)  

Resultatet i tabell 2a indikerar att över hälften av eleverna i åk 5 anser att delaktighet i skolarbetet 
är viktigt och särskilt viktigt tycks det vara för flickorna. Av pojkarna svarar en hög andel ”vet ej” 
vilket kan tolkas på flera olika sätt, t.ex. att pojkarna inte förstår innebörden av ordet delaktighet. 
Den alternativ tolkning kan vara att flickorna kommit längre i sin intellektuella mognad och har 
lättare att reflektera kring sitt lärande.  

Tabell 2b. Betydelsen av delaktighet i skolarbetet enligt eleverna i årskurs 9 uppdelat på pojkar och 
flickor. Andelar i procent (antal svar i parentes) 

 Delaktighet i skolarbetet 
 Har betydelse Har ej betydelse Vet ej 
Pojkar åk 9 
n= 21 

48% (10) 14% (3) 38% (8) 

Flickor åk 9 
n= 24 

96% (23) 0% (0) 4% (1) 

Totalt åk 9 
n= 45 

73% (33)  
 

7% (3)  20% (9)  

 

Resultatet i tabell 2b pekar på att delaktighet i skolarbetet tycks vara särskilt viktigt för flickorna i 
årskurs 9, precis som det var för flickorna i årskurs 5. Av pojkarna i årskurs 9 är det ungefär hälften 
som anser att delaktighet i skolarbetet är viktigt vilket liknar resultatet för pojkar i årskurs 5. 
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Delaktighet i skolarbetet tycks alltså vara viktigare för flickor än pojkar i båda åldrarna.  

Inre drivkraft 
Enligt Jenner (2004) är den inre drivkraften en av de viktigaste byggstenarna i 
motivationsprocessen. Den åsikten delas av samtliga motivationsteorier men lyfts särskilt fram av 
Glasser (1996) som menar att den inre drivkraften är avgörande för motivationen till skillnad från 
de tidiga teorierna som fokuserade mer på stimulans utifrån (yttre motivation). 

Glasser (1996) anser också att den inre drivkraften styrs av vilka behov individen måste 
tillfredställa för tillfället, detta påverkar då elevens beteende och handlingar som vidare leder till att 
nå inre och yttre mål. 

Hur eleverna i årskurs 5 i studien svarade på frågan om betydelsen av den inre drivkraften för deras 
motivation presenteras i tabell 3a och i tabell 3b hur eleverna i åk 9 svarade på samma fråga. 

Tabell 3a. Betydelsen av den inre drivkraften för motivationen enligt eleverna i åk 5 uppdelat på 
pojkar och flickor. Andelar i procent (antal svar i parentes) 

 Inre drivkraft 
 Har betydelse Har ej betydelse Vet ej 
Pojkar åk 5 
n= 32 

41% (13) 28% (9) 31% (10) 

Flickor åk 5 
n= 23 

52% (12) 9% (2) 39% (9) 

Totalt åk 5 
n= 55 

45% (25)  20% (11)  35% (19)  

Resultatet i tabell 3a pekar på att den inre drivkraften inte är någon av de viktigare 
motivationsfaktorerna för eleverna i årskurs 5. En stor andel av eleverna svarade ”vet ej” på frågan 
vilket skulle kunna tolkas som att eleverna inte vet vad inre drivkraft innebär. Fler flickor än pojkar 
anser dock att den inre drivkraften har betydelse.  

Tabell 3b. Betydelsen av den inre drivkraften för motivationen enligt eleverna i åk 9 uppdelat på 
pojkar och flickor. Andelar i procent (antal svar i parentes) 

 Inre drivkraft 
 Har betydelse Har ej betydelse Vet ej 
Pojkar åk 9 
n= 21 

43% (9) 33% (7) 24% (5) 

Flickor åk 9 
n= 24 

88% (21)  4% (1) 8% (2) 

Totalt åk 9 
n= 45 

67% (30)  18% (8)  16% (7) 

 

 

Resultatet för årskurs 9 liknar resultatet för årskurs 5. I båda åldersgrupperna är det flickorna som 
anser att den inre drivkraften har relativt stor betydelse och särskilt stor betydelse verkar den har för 
flickorna i årskurs 9. Pojkar i årskurs 5 och 9 svarar i relativt hög utsträckning att den inre 
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drivkraften inte har någon betydelse eller att de inte vet om den har betydelse.  

 

I årskurs 5 svarade 24 av 32 pojkar att yttre belöning (längre rast, höjd veckopeng m.m.) har 
betydelse. För flickorna i årskurs 5 tycks yttre belöning inte vara lika viktigt, 10 av 23 flickor svarar 
att yttre belöning har betydelse. En intressant iakttagelse är att yttre belöning inte tycks vara viktigt 
för pojkarna i årskurs 9 (1 av 21), till skillnad från pojkarna i årskurs 5. Något viktigare tycks det 
vara för flickorna i årskurs 9 där 12 av 24 svarade att det har betydelse.  

Föräldrarnas engagemang tycks även det ha viss betydelse för eleverna. I årskurs 5 svarade 36 av 
55 elever att det har betydelse och i årskurs 9 svarade 27 av 45 elever att det har betydelse. 

För eleverna i årskurs 5 tycks arbetsuppgiftens svårighetsgrad vara viktigt, 38 av 55 elever svarade 
att det hade betydelse. Av eleverna i årskurs 9 svarade 28 av 45 elever att det hade betydelse.  

Egen tillfredställelse 
Enligt Maslows teori (Imsen, 2000) kan varje behov utvecklas och verka med full kraft först sedan 
de behov som kommer innan har tillfredställts. Det är alltså svårt att få en elev att känna sig nöjd 
och tillfredställd om t.ex. trygghetsbehovet inte är uppfyllt eftersom självförverkligande kommer 
högt upp i trappan enligt Maslow. 

I Lpo 94  (sid. 7) kan man läsa ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje 
och få erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.” Hur 
eleverna i årskurs 5 svarade på frågan om betydelsen av egen tillfredställelse för motivationen 
presenteras i tabell 4a och i tabell 4b hur eleverna i åk 9 svarade på samma fråga. 

 

 

Tabell 4a. Betydelsen av egen tillfredställelse för motivationen enligt eleverna i åk 5 uppdelat på 
pojkar och flickor. Andelar i procent (antal svar i parentes) 

 Egen tillfredsställelse 
 Har betydelse Har ej betydelse Vet ej 
Pojkar åk 5 
n= 32 

59% (19) 22% (7) 19% (6) 

Flickor åk 5 
n= 23 

70% (16) 0% (0) 30% (7) 

Totalt åk 5 
n= 55 

64% (35)  13% (7)  24%(13)  

Mer än 50 procent av eleverna i årskurs 5 svarade att den egna tillfredsställelsen har betydelse för 
motivationen och av flickorna var andelen högre än hos pojkarna. En relativt stor grupp pojkar 
svarade att den egna tillfredställelsen inte har betydelse eller att de inte vet. Ingen flicka svarade att 
egen tillfredställelse inte har någon betydelse medan några inte visste om det hade betydelse eller 
inte.  

Tabell 4b. Betydelsen av egen tillfredställelse för motivationen enligt eleverna i åk 9 uppdelat på 
pojkar och flickor. Andelar i procent (antal svar i parentes) 
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 Egen tillfredsställelse 
 Har betydelse Har ej betydelse Vet ej 
Pojkar åk 9 
n= 21 

81% (17) 5% (1) 14% (3) 

Flickor åk 9 
n= 24 

92% (22) 0% (0) 8% (2) 

Totalt åk 9 
n= 45 

87%(39)  2% (1)  11% (5)  

92 procent av flickorna och 81 procent av pojkarna svarade att den egna tillfredställelsen har stor 
betydelse för motivationen. Här syns en tydlig skillnad jämfört med årskurs 5. Även om en relativt 
stor andel flickor i årskurs 5 svarar att den inre tillfredställelsen har betydelse så är siffran ännu 
högre för de äldre eleverna och bland de äldre eleverna är även pojkarnas andel hög, till skillnad 
från pojkarna i årskurs 5. Intressant är att ingen flicka har svarat att egen tillfredställelse inte har 
någon betydelse.  

Betyg och omdömen   
Betyg och omdömen kan ses som en form av yttre motivationsfaktorer. Glasser (1996) skriver att 
om betyg och omdömen används som en kraft, inte ett hot så kan de bidra till en ökad vilja att 
arbeta. När läraren använder betyg och omdömen som en kraft och berättar och tydliggör för eleven 
att de endast visar vad eleven kan just nu, fungerar de som en motivations höjande faktor vilka 
eleverna kan påverka genom en vilja till arbete.  

Hur eleverna i årskurs 5 svarade på frågan om betydelsen av betyg och omdömen för deras 
motivation presenteras i tabell 5a och i tabell 5b hur eleverna i åk 9 svarade på samma fråga. 

 

Tabell 5a. Betydelsen av betyg och omdömen för motivationen enligt eleverna i åk 5 uppdelat på 
pojkar och flickor. Andelar i procent (antal svar i parentes) 

 Betyg och omdömen 
 Har betydelse Har ej betydelse Vet ej 
Pojkar åk 5 
n= 32 

69%(22) 16% (5) 16% (5) 

Flickor åk 5 
n= 23 

57% (13) 26% (6) 17% (4) 

Totalt åk 5 
n= 55 

64% (35)  20% (11)  16% (9)  

Över hälften av pojkarna och flickorna svarade att betyg och omdömen påverkar deras motivation, 
siffran är något högre för pojkar än flickor. Svarsalternativen ”har ej betydelse” och ”vet ej” får 
tillsammans 36 procent vilket kan tolkas som en relativt hög siffra med tanke på att omdömen (i 
årskurs 5) och måluppfyllelse är en stor del av elevernas vardag. En alternativ tolkning är att de 
elever som deltar i vår studie inte diskuterar omdömen, mål och kunskapsutveckling tillsammans 
med sina lärare i särskilt hög grad.  

Tabell 5b. Betydelsen av betyg och omdömen för motivationen enligt eleverna i åk 9 uppdelat på 
pojkar och flickor. Andelar i procent (antal svar i parentes) 
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 Betyg och omdömen 
 Har betydelse Har ej betydelse Vet ej 
Pojkar åk 9 
n= 21 

57% (12) 5% (1) 38% (8) 

Flickor åk 9 
n= 24 

88% (21) 8% (2) 4% (1) 

Totalt åk 9 
n= 45 

73% (33)  7% (3) 20% (9)  

Över hälften av pojkarna och flickorna svarade att betyg och omdömen har betydelse för dem och 
för flickorna verkar betyg och omdömen vara viktigare än för pojkarna. En relativt stor andel pojkar 
svarade vet inte, vilket vi tycker är oväntat eftersom betyg och omdömen utgör en viktig del i 
dagens kunskapsskola.  

Att få bättre resultat än sin omgivning tycks inte vara så viktigt för eleverna. 13 av 55 elever i 
årskurs 5 svarar att det har betydelse och 16 av 45 årskurs 9 elever svarar att det har betydelse. 

Yttre belöning tycks var viktigt för pojkarna i årskurs 5, 24 av 32 pojkar svarade att yttre belöning 
har betydelse. För flickorna i årskurs 5 verkar yttre belöning inte vara lika viktigt och enligt svaren i 
årskurs 9 tycks yttre belöning inte vara lika betydelsefull  

Sammanfattning av resultatet    
Vi har valt att göra tabeller av de motivationsfaktorer som, enligt eleverna, hade störst betydelse. 
Dock har vi sammanställt samtliga svar och redovisat dem i tabellform under bilagor. Under bilagor 
finns också enkäten och en del elevkommentarer. 
 
För eleverna i årskurs 5 tycks lärarens bemötande och uppgiftens svårighetsgrad vara viktigt för 
elevernas motivation.  Av 55 elever i årskurs 5 svarade 69 procent att lärarens bemötande var 
viktigt och lika många att uppgiftens svårighetsgrad var viktig.  

Lärarens bemötande, egen tillfredställelse och att läraren uppmärksammar arbetet var det som  
eleverna i årskurs 9 i störst utsträckning ansåg var viktigt för deras skolmotivation. Av 45 elever i 
årskurs 9 svarade 87 procent att lärarens bemötande hade betydelse. Lika många svarade att egen 
tillfredställelse hade betydelse. Detsamma gällde även att läraren uppmärksammade arbetet. 

Över 80 procent av samtliga pojkar i studien svarade att lärarens bemötande har betydelse för deras 
motivation i skolarbetet. Det var även viktigt för flickorna i årskurs 9 men inte i samma 
utsträckning för flickorna i årskurs 5. Däremot svarade över 80 procent av samtliga flickor i 
enkätundersökningen att delaktighet i skolarbetet hade betydelse.  

Enligt flickorna i årskurs 9 hade de flesta motivationsfaktorer betydelse för deras skolarbete. Till 
exempel svarade 23 av 24 flickor i årskurs 9 att delaktighet har betydelse för deras motivation. 
Likaså svarade 23 av 24 flickor också att läraren uppmärksammar deras arbete har betydelse för 
motivationen. Även egen tillfredställelse, betyg och omdömen och inre drivkraft   ansåg flickorna 
hade betydelse för deras motivation. Däremot ansåg de inte i samma utsträckning att föräldrarnas 
engagemang, belöning och att få bättre resultat än sina kamrater hade samma betydelse för deras 
motivation.  

Nästan alla (20 av 21) pojkar i årskurs 9 svarade att lärarens bemötande hade betydelse för 
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motivationen i skolarbetet. Även att lärarens uppmärksammar arbetet och egen tillfredställelse 
svarade pojkarna hade betydelse för dem, dock ej i lika hög grad som lärarens bemötande. Endast 1 
av 21 pojkar svarade att belöning har betydelse. Andra motivationsfaktorer som pojkarna inte ansåg 
hade någon betydelse var betyg och omdömen, men där svarade 8 av 21 pojkar i årskurs 9 att de 
inte visste om det hade betydelse. Uppgiftens svårighetsgrad, inre drivkraft och att få bättre resultat 
än sina kamrater svarade pojkarna i hög grad inte hade någon betydelse för deras skolmotivation.  

För flickorna i årskurs 5 var det svårare att se ett tydligt mönster. Deras svar är ofta fördelat relativt 
jämnt på två av de tre svarsalternativen för varje motivationsfaktor. Deras svar skulle kunna antyda 
att de inte har någon enskild motivationsfaktor som särskilt framhålls men några faktorer verkar 
trots allt vara viktigare, t.ex. uppgiftens svårighetsgrad, delaktighet i skolarbetet och egen 
tillfredställelse.  

Pojkarna i årskurs 5 fördelade ofta svaren relativt jämnt på samtliga tre alternativ för varje 
motivationsfaktor. De två motivationsfaktorer som flest angivit att det hade betydelse var lärarens 
bemötande (78 procent) och yttre belönings (75 procent).   

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som påverkar elevernas motivation i skolarbetet. 
Större förståelse om dessa motivationsfaktorer ger lärare bättre utgångspunkt att hjälpa elever i 
skolarbetet, inte minst elever som hamnat i skolsvårigheter som ofta saknar skolmotivation. 

Vår erfarenhet säger att elever i behov av särskilt stöd ofta är beroende av lärarens förmåga att 
skapa och bibehålla goda relationer till eleverna. Lärare som har svårigheter med detta får också 
svårigheter att tillfredställa de behov som eleverna har. Detta kan leda till att eleven (och läraren) 
får svårigheter av olika slag (sociala, kunskapsmässiga). Resultatet i vår studie visar också att en 
stor andel av eleverna svarar att lärarens bemötande har betydelse.  

 

Motivationsforskningen skiljer mellan inre och yttre motivation (Jenner, 2004. Glasser, 1996. 
Imsen 2000 m.fl.), där den inre motivationen anses eftersträvansvärd (Newton, 2003) eftersom den 
är mer långsiktig. Den inre motivationen bygger på individens egen drivkraft (Lundgren och 
Lökholm, 2006) och lust medan den yttre motivationen, t.ex. belöningar av olika slag ofta är mer 
kortsiktiga i sin funktion (Glasser, 1996).  

Efter att ha analyserat elevernas enkätsvar tolkar vi resultatet som att flertalet elever själva värderar 
de inre motivationsfaktorerna som mer betydelsefulla än de yttre.  

När vi har försökt att klassificera svaren har vi lagt märke till att det inte alltid är så lätt att skilja på 
inre och yttre motivationsfaktorer. Vissa faktorer, t.ex. lärarens bemötande och delaktighet, kan ses 
som både yttre och inre motivationsfaktorer beroende på vems perspektiv man ser dem från. 
Delaktighet i skolarbetet är en faktor som om den kommer från individen (en önskan att själv få 
delta utifrån individens behov) kan ses som en inre motivationsfaktor. Om läraren vill att individen 
ska känna sig delaktig kan man säga att det är en yttre motivationsfaktor (önskan kommer inte från 
eleven själv.)  
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I dag domineras motivationsforskningen av det kognitiva paradigmet vilket innebär att man 
undersöker elevmotivation utifrån ett ”antingen eller perspektiv” (Giota, 2002). Antingen strävar 
eleven efter lärandemål (inre motivation) eller prestationsmål (yttre motivation). Dock har under 
senare år ett interaktionistiskt perspektiv lyfts fram och Giota (2002) har sammanställt 
undersökningar inom detta område. Det interaktionistiska perspektivet innebär, i motsats till det 
kognitiva, att man ser motivation som ett flerdimensionellt begrepp, eleven kan ha multipla mål, 
dvs. sträva efter lärande mål (inre motivation) och prestations mål (yttre motivation) samtidigt.  

Att eleverna i undersökningen (framför allt flickorna) har svarat att flera motivationsfaktorer har 
betydelse går att tolka som att det är möjligt för eleverna att sträva mot flera mål samtidigt. En 
alternativ tolkning är att flickorna har angivit fler motivationsfaktorer som betydelsefulla därför att 
flickorna är mer skolanpassade och i högre grad än pojkarna strävar efter att göra lärare nöjda 
(Björnsson, 2005). Pojkarna har svarat att endast några få motivationsfaktorer har betydelse för dem 
och det skulle kunna peka på att de i större utsträckning än flickorna svarat som de känner. Det är 
alltså mycket svårt att hävda att vår studie stödjer det ena eller andra synsättet (kognitiva – sträva 
mot ett mål i taget, interaktionistiska – sträva mot flera mål samtidigt) i någon större utsträckning 
utan får ses som ett inlägg som går att tolka på flera olika sätt.  

Även om det ibland kan vara svårt att skilja på inre och yttre motivationsfaktorer har vi valt att dela 
upp dem i dessa två områden för att tydliggöra dem. Dock har ”Lärarens betydelse för skolarbetet” 
(Lärarens bemötande) och ”Delaktighet i skolarbetet” blivit egna avsnitt eftersom vi tycker att dessa 
faktorer kan betraktas som både inre och yttre motivationsfaktorer beroende på vems perspektiv 
man tar (se ovan) och därför att dessa två faktorer var de som eleverna i störst utsträckning ansåg 
vara betydelsefulla. Visserligen skulle säkert flera av motivationsfaktorerna kunna betraktas som 
både inre och yttre men för tydlighetens skull har vi valt att dela in de andra motivationsfaktorerna i 
inre och yttre motivation.  

Lärarens betydelse för skolarbetet 
Elevernas svar visar att lärarens bemötande sammantaget var den motivationsfaktor som störst 
andel elever angav som betydelsefull.  I årskurs 9 var det 95 procent av pojkarna och 79 procent av 
flickorna som svarade att det har betydelse.  

I årskurs 5 var det 78 procent av pojkarna och 57 procent av flickorna som svarade att lärarens 
bemötande har betydelse.  

En förklaring till att eleverna svarade att lärarens bemötande har betydelse kan vara att de 
erfarenhetsmässigt förstått att en god relation till läraren påverkar deras skolarbete och resultat.  

Lärarens bemötande verkar vara viktigare för pojkarna än för flickorna. En tolkning är att pojkarna 
inte i samma utsträckning som flickorna kan se andra motivationsfaktorer t.ex. delaktighet som 
betydelsefulla.  

En förklaring till att fler elever i årskurs 9 än i årskurs 5 svarade att lärarens bemötande hade 
betydelse kan vara att eleverna i årskurs 9 har fler lärare (ämneslärare) än eleverna i årskurs 5. Detta 
gör att eleverna i årskurs 9 måste konkurrera om lärarens tid och uppmärksamhet i större 
utsträckning än eleverna i årskurs 5 som ofta har samma lärare (klasslärare).  

De flesta lärare i skolan är kvinnor vilket skulle kunna innebära att flickorna har lättare än pojkarna 
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att relatera till och kommunicera med lärarna. Flickorna behöver därför inte lägga så mycket kraft 
på att skapa en god relation till läraren, relationen sköter sig själv. För pojkarna är inte de kvinnliga 
kommunikationsmönstren lika tydliga och de måste därför lägga mer kraft på relationen till läraren 
vilket skulle kunna vara en förklaring till att lärarens bemötande blir mer betydelsefullt för 
pojkarna.   

Björnsson (2005) lyfter könsskillnader i skolan. Han anser att vi har fått en skola som premierar 
eget ansvar. Enligt Björnsson har skolan blivit feminiserad och pojkarna får mest veta hur de inte 
ska bete sig. En fråga som han ställer sig är varför könet på läraren skulle inverka, enligt honom 
borde det vara viktigare hur lärare hanterar pedagogiken. Björnsson (2005) undrar om skolan är 
flickornas värld medan pojkarnas finns utanför.  

Vi ser lärarens roll som både en yttre och inre motivationsfaktor. Läraren fungerar som en yttre 
motivationsfaktor om läraren väljer att fokusera på disciplin och effektivitet (Glasser, 1996) vilket 
kan leda till en lugn och stabil arbetsmiljö för stunden men kanske inte väcker elevens egen 
drivkraft. Eleven arbetar inte för sin egen skull utan av rädsla för eventuella misslyckanden (Imsen, 
2000). Vi anser att om läraren försöker påverka eleverna i deras tankegångar och ge eleverna tid till 
reflektion kan en mer långsiktig förändring äga rum. Detta kräver dock mer av den enskilda läraren 
i hur han organiserar gruppen och i sitt förhållningssätt gentemot eleverna. Jenner (2004) hävdar att 
pedagogens roll i motivationsarbetet kan vara avgörande för eleven. Han anser bland annat att det 
är viktigt att läraren förstår att motivation inte är en egenskap hos eleven utan en följd av de 
erfarenheter man gjort och det bemötande man får.  

Newton (2003) betonar att det är viktigt att belöna ansträngning och inte bara förklara framgång 
med förmåga. En god skola eller bra lärare kan delvis kompensera för t.ex. brister i hemmet 
(Glasser, 1996). Läraren bör också förstå att strävan efter framgång är viktig för eleven men att 
rädslan för att misslyckas även den inverkar starkt på elevens motivation. Om oron eller rädslan för 
att misslyckas får övertaget kan det vara förlamande för elevens skolarbete (Imsen, 2000). Newton 
(2003) poängterar att engagemang och entusiasm kan smitta av sig från läraren till eleverna och 
Gerrevall och Jenner (2001) påstår att en av pedagogens viktigaste uppgifter är att hjälpa eleven att 
uppnå en mer positiv självbild och ett större kognitivt mod.  

Delaktighet i skolarbetet 
Av flickorna i årskurs 5 svarade 70 procent att delaktighet har betydelse och av flickorna i årskurs 9 
svarar 96 procent av flickorna att det har betydelse. För pojkarna verkar inte delaktighet vara lika 
viktigt, 44 procent av pojkarna i årskurs 5 och 48 procent av pojkarna i årskurs 9 svarade att det har 
betydelse.  
Resultatet tyder på att flickorna i högre grad än pojkarna kan utforma sin undervisning. En annan 
förklaring är att flickorna kanske egentligen skulle vilja påverka mer än de får tillfälle till. 
 
I vardagen upplever vi som lärare att det ofta är tvärtom, flickorna utför plikttroget och ofta utan 
motstånd, de arbetsuppgifter läraren ger dem medan pojkarna oftare har synpunkter på 
arbetsuppgifterna och är mer angelägna att påverka dem. Vår erfarenhet visar att pojkarna ofta tar 
större plats i klassrummet än flickorna. Det kan bero på att vi lärare ofta ger pojkarna mer utrymme 
men också att de kvinnliga lärarna har svårigheter att avläsa pojkarnas kommunikationsmönster. En 
anledning till att pojkarna hörs mer under lektionerna skulle kunna vara att de känner sig 
missförstådda.  
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Gerrevall och Jenner (2001) anser att ett angeläget innehåll kan skapa delaktighet. Om innehållet är 
angeläget har man något att tala om och det är grunden i det dagliga skolarbetet (Gerrevall och 
Jenner kallar det kommunikativ pedagogik). Säljö (2000) hävdar att skolaktiviteter vilar på gamla 
mönster och traditioner (t.ex. överföringsmetaforen vilken innebär att information överförs från 
läraren till eleven i en envägskommunikation). Det gör det svårt för pedagoger som vill utveckla ett 
mer kommunikativt arbetssätt.  

Inre motivation (Inre drivkraft) 
I vår enkät fann vi att flickorna i årskurs 9 tycks anse att den inre drivkraften är mycket 
betydelsefull. De övriga eleverna i enkätundersökningen svarade att inre drivkraft inte var så viktig. 

Många av eleverna i årskurs 5 har svarat ”vet ej” på frågan. Vi tolkar det som att eleverna är osäkra 
på begreppet och att vi inte har lyckats förklara ordets innebörd för eleverna. De äldre eleverna 
visade sig inte ha svarat ”vet ej” i samma utsträckning på frågan. En orsak kan vara att begreppet 
”inre drivkraft” är svårdefinierat och kräver en viss mognad för att förstå (se även under 
metodkritik). Ofta har flickorna i årskurs 9 kommit längre i sin mognad än t.ex. pojkarna i årskurs 
9.  

En tolkning av svaren är att flickorna i årskurs 9 ser skolan som en avgörande faktor för framgång i 
livet medan pojkarna i årskurs 9 ser fler möjligheter till framgång, t.ex. inom olika intresseområden. 
Jenner (2004) skriver att motivation är situationsbundet och eleven kan därför visa sin lust och 
nyfikenhet på andra arenor än skolan. Läraren måste förstå att elever som i skolan framstår som 
omotiverade och utan egen inre drivkraft kan visa detta i andra situationer.  

Motivationsforskningen tar upp vikten av ett angeläget innehåll i undervisningen. Att skolarbetet 
relatera till elevens vardag och intresse kan göra att innehållet blir själva drivkraften i arbetet 
(Gerrevall och Jenner 2001).  

En annan tolkning är att flickorna är rädda för att misslyckas och har byggt upp ett försvar i form av 
en inre drivkraft för att undvika misslyckande. Dock finns skäl att ifrågasätta denna försvarsstrategi 
eftersom det visar sig i undersökningar att flickorna i 15 årsåldern inte mår särskilt bra. De känner 
sig ofta stressade och pressade att lyckas i skolan för att inte misslyckas i livet, den inre drivkraften 
har förvandlats till ett inre tvång.  

Egen tillfredställelse – att känna sig nöjd 

När vi presenterade enkäten för eleverna förklarade vi egen tillfredställelse med att känna sig nöjd 
med sig själv och sitt arbete.   

Av årskurs 5 eleverna svarade 64 procent att egen tillfredställelse har betydelse och av årskurs 9 
eleverna svarade 87 procent att det hade betydelse. 

Pojkarna i årskurs 5 avviker delvis från övriga elever genom att så många som 7 av 32 pojkar 
svarade att egen tillfredställelse inte har någon betydelse. Kanske förverkligar de sig själva på 
någon arena som är viktigare för dem än skolan. Bland flickorna i årskurs 5 var det ingen som 
svarade att egen tillfredställelse inte hade någon betydelse.  

Att nå bra resultat i skolan är viktigt, särskilt för flickorna i årskurs 9 (92%). Undersökningar visar 
att många flickor mår dåligt pga. den stress och press de känner i skolan. Trots detta svarar en stor 
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andel av flickorna att den inre tillfredställelsen har betydelse. De vill alltså känna sig nöjda med sig 
själva och sitt arbete men gör det inte alltid. En reflektion är att flickorna i årskurs 9 behöver hjälp 
att strukturera och sortera information för att kunna fokusera på några enskilt viktiga arbeten för att 
få möjlighet att känna sig nöjda. Om man siktar för högt och brett tror vi att risken finns att 
eleverna inte blir riktigt nöjd med någonting.  

 

Forskningen lyfter inte begreppet egen tillfredställelse i någon större utsträckning utan talar mer om 
lust, nyfikenhet och inre drivkraft. Dock tycks det viktigt för eleverna att känna sig nöjda med sig 
själva och sitt arbete. En viktig uppgift för pedagogen är att skapa arbetsuppgifter som är realistiska 
(Newton, 2003) och aktivt stötta eleverna så att rädslan för att misslyckas inte tar överhanden 
(Imsen, 2000).  

Läraren uppmärksammar arbetet 

De äldre eleverna svarar att läraren uppmärksammar arbetet har betydelse i relativt stor utsträckning 
medan de yngre eleverna inte alls svarar likadant. Tvärtom är det en stor andel av årskurs 5 
eleverna som anser att det inte har betydelse att läraren uppmärksammar arbetet och en stor andel 
som heller inte vet om det har betydelse (se bilaga).  

En tolkning är att de äldre eleverna behöver lärarens uppmärksamhet för att kunna få bra betyg och 
att de yngre eleverna inte riktigt förstod frågan. En annan tolkning är att de yngre eleverna redan får 
mycket uppmärksamhet av sin lärare eftersom de har klasslärare medan eleverna i årskurs 9 har 
många olika lärare som de måste relatera till. 

Newton (2003) rekommenderar att en arbetsuppgift bör utformas så att eleven känner att det går att 
påverka innehåll och utformning. Om eleverna känner att läraren tillåter dem att påverka sina 
arbetsuppgifter kan det möjligen leda till att eleverna (även de yngre) känner större behov att visa 
resultatet för läraren.  

Uppgiftens svårighetsgrad 

Ungefär 60 procent av eleverna ansåg att uppgiftens svårighetsgrad hade betydelse för deras 
motivation. Särskilt viktigt verkar det vara för flickorna i årskurs 9 (75 procent) medan pojkarna i 
årskurs 9 svarade att det har mindre betydelse (ca.50%). 
 
En förklaring till resultatet är att pojkarna i årskurs 9 inte tycker att de kan påverka 
arbetsuppgifternas svårighetsgrad vilket gör frågan mindre betydande för dem. Här tror vi att 
pojkarnas syn på läraren som den enskilt viktigaste motivationsfaktorn återspeglas. De tror sig inte 
kunna påverka arbetsuppgiftens svårighetsgrad eftersom läraren bestämmer detta. 
Flickorna å andra sidan har i sina svar visat att de ser en större variation av motivationsfaktorer än 
pojkarna vilket gör att de anser sig kunna påverka t.ex. uppgiftens svårighetsgrad. 
 
Forskningen visar (Imsen, 2000) att elever som strävar efter framgång kommer att välja medelsvåra 
uppgifter vilket ökar möjligheten till framgång. Elever med svag självkänsla och negativa 
skolerfarenheter kommer att välja antingen lätta eller svåra arbetsuppgifter för att undvika 
misslyckanden. Valet av svåra arbetsuppgifter ses inte som ett misslyckande av eleven eftersom 
utgången är förväntad.  

Vi ser att det finns en otydlighet i frågan. Tycker eleven att det är bra om uppgiften är lätt eller 
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svår? Det hade varit intressant att veta hur och i vilken grad detta påverkar eleverna.  
 

Yttre motivation 

Betyg och omdömen 

Betyg och omdömen tycks ha större betydelse för pojkarna i årskurs 5 än pojkarna i årskurs 9. Vi 
trodde nog att det skulle vara omvänt, att betygens betydelse skulle öka med stigande ålder. En 
anledning till att de äldre pojkarna inte ser betyg som en betydande motivationsfaktor kan vara att 
de inte förstår att de kan påverka betyget utifrån sin prestation utan de tror att läraren sätter betygen 
och att de inte kan påverka.  

Pojkarna i årskurs 5 svarade att betyg och omdömen har betydelse i högre utsträckning än för 
pojkarna i årskurs 9. Detta tror vi kan bero på att pojkarna i årskurs 5 ser betyg och omdömen som 
en slags belöning. Betyg och omdömen verkar få mindre betydelse med stigande ålder för pojkarna. 
Pojkarnas svar i årskurs 9 visar att den egna tillfredställelsen har en större betydelse än för pojkarna 
i årskurs 5.  

Med stigande ålder och mognad verkar det som att yttre belöningar minskar i betydelse och inre 
tillfredställelse blir viktigare.  

 

Glasser (1996) anser att betyg kan användas som en kraft om läraren tydliggör för eleverna att 
betygen bara mäter deras kunskaper just nu, att de preliminär och kan påverkas genom prestation. 
Om läraren däremot använder betygen som ett maktmedel kan det leda till att eleverna känner sig 
hjälplösa och oförmögna att påverka sin situation.  

Belöningar 

Belöningar i form av t.ex. högre veckopeng, längre rast eller mindre läxor angav pojkarna i årskurs 
5 i stor utsträckning som en betydande faktor. Av 32 pojkar svarade 24 att det har betydelse. För 
flickorna i årskurs 5 verkar det inte vara lika viktigt. Endast 10 av 23 flickor svarade att det har 
betydelse.  

Yttre belöning tycks avta som motivationsfaktor för pojkarna när de blir äldre, endast 1 av 21 
årskurs 9 pojkar svarar att det har betydelse. Av flickorna i årskurs 9 svarade 50 procent att 
belöning har betydelse. 

En förklaring kan vara att de äldre pojkarna vill ha andra typer av belöningar än de vi presenterade i 
enkäten (rast, pengar, läxor). Dessa typer av belöningar har inget avgörande värde för pojkarna i 
årskurs 9. Moped, konsertbiljetter, skivor och biobesök kanske lockar mer eller så är yttre 
belöningar inte är lika viktiga för de äldre eleverna. De känner mer av inre drivkraft och 
framtidsmål (jobb, lön, självförverkligande m.m.).  

 

Glasser (1996) hävdar att vi ska vara försiktiga med yttre belöningar och anser att det läggs allt för 
starkt fokus på dessa. Trots allt är det vi människor som väljer att agera och han tycker därför att 
det är viktigare att fokusera på de val människor gör än att lägga för mycket vikt vid straff och 
belöningar. Glasser (1996) påstår också att yttre belöningar är problematiska, dels fungerar yttre 
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belöningar ofta bara en kort tid och oftast bara när enkla och slentrianmässiga arbetsuppgifter ska 
utföras. Det finns också ett maktperspektiv inbyggt. Det är den vuxne som har makten att avgöra 
om belöningen ska delas ut eller inte vilket kan skapa en känsla av maktlöshet hos barnet/eleven.  

 

Om man som förälder önskar att sitt barn ska lägga mer tid på läxorna är det lätt att lockas att införa 
ett belöningssystem för att höja motivationen. Om man erbjuder barnet en summa pengar varje 
gång läxorna utförs så höjs säkert motivationen. Lundgren och Lökholm (2006) anser att det 
uppstår en förhöjd motivation som består av barnets inre motivation plus den nyvunna yttre 
belöningen. Problemet är att den yttre belöningen hela tiden måste hållas vid liv av ständiga 
belöningar. Resultatet kan då bli, enligt Lundgren och Lökholm, att barnets inre motivation under 
processen kan släckas och kvar finns då bara den yttre motivationen.  

Att få bättre resultat än sina klasskamrater 

Att få bättre resultat än sina klasskamrater var det endast få elever som angav hade betydelse för 
dem. 13 av 55 elever i årskurs 5 och 16 av 45 elever i årskurs 9 svarade att det har betydelse. Vi 
trodde nog att fler elever skulle tycka att det var viktigt att få bättre resultat än sina klasskamrater. 
Det är inte ovanligt att människor tävlar med varandra, finast hus, finast bil och högst lön. Officiellt 
är det kanske inget som folk pratar högt om men visst kan det vara en kraftfull drivkraft att lyckas 
bättre än sin omgivning. Newton (2003) talar om resultatorienterad motivation. Kanske har 
eleverna inte börjat reflektera över konkurrensbegreppet ännu eller får de tidigt lära sig att man inte 
talar högt om vissa saker.  

Föräldrarnas engagemang 

I vår undersökning fann vi att samstämmigheten bland eleverna var hög i fråga om föräldrarnas 
engagemang. Ungefär 60 procent av samtliga elever svarade att föräldrarnas engagemang hade 
betydelse. Bland pojkarna i årskurs 5 var det dock 9 av 21 som svarade att de inte visste om det 
hade betydelse. Kanske har de aldrig reflekterat kring frågan tidigare. 

 

Glasser (1996) framhåller att vi i alla avseenden inte behöver tillfredställa våra livsbehov. En ensam 
elev kan arbeta hårt även om behovet av vänner eller föräldrastöd inte är uppfyllt. Eleven kanske 
arbetar för att han ser läraren som en vän, någon som lyssnar och bryr sig. En god skola och en god 
pedagog kan alltså i viss mån kompensera för brister i t.ex. hemmet anser Glasser.  

Vidare forskning 
Vår undersökning har fokuserat på motivation ur ett elevperspektiv men för att få en bredare och 
djupare bild av motivationsområdet skulle vi också vilja undersöka lärarnas syn på motivation. 
Inom detta lärarperspektiv har några frågeställningar vuxit fram: 
 

• Hur tänker lärarna kring motivation utifrån ett undervisningsperspektiv? 
• Vad vet lärarna om olika motivationsfaktorer och hur de påverkar eleverna i skolarbetet? 
• Vilka strategier har lärarna för att motivera elever i skolarbetet? 
• Hur hanterar lärarna omotiverade elever? 
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Ett annat intressant perspektiv skulle kunna vara att undersöka motivation ur ett 
organisationsperspektiv. Några frågeställningar skulle då kunna vara: 

• Hur tänker skolan kring motivation ur ett kunskapsperspektiv? 
• Vad vet beslutsfattarna på skolan och i kommunen om olika motivationsfaktorer? 
• Vilka strategier har skolan för att möta motiverade och omotiverade elever i skolan? 

 
Vi skulle också tycka att det vore intressant att få observera lärare och elever i reella situationer 
för att undersöka om verkligheten stämmer överens med lärarnas och elevernas uppfattningar.  

Studiens begränsningar 
Resultaten som vi fått kan inte generaliseras till en större grupp utan gäller för de klasser som 
deltagit i vår undersökning. Dock kan man anta att det finns fler elever i Sverige som resonerar på 
liknande sätt som eleverna i vår undersökning. 

Våra skolor ligger i relativt väletablerade villaområden med endast liten andel flerfamiljshus. En 
mycket liten del av eleverna har invandrarbakgrund och de invandrare som förekommer är oftast 
adoptivbarn. 

Vi kan se vissa brister i vår undersökning. Det gäller t.ex. vissa frågor i enkäten. I vår studie valde 
vi att ha med en fråga om inre drivkraft och en om egen tillfredställelse. Dessa två frågor visade sig 
vara svåra att förstå för de yngre eleverna. Det kan vi se genom att många av eleverna i årskurs 5 
har svarat ”vet ej” på båda dessa frågor. Vi tolkar det som att eleverna är osäkra på begreppen och 
att vi inte har lyckats förklara ordens innebörd för eleverna. De äldre eleverna visade sig inte ha 
svarat ”vet ej” i samma utsträckning på dessa frågor. Även frågan om arbetsuppgiftens 
svårighetsgrad kunde ha preciserats bättre. Nu vet vi hur eleverna har svarat men inte om det är 
lättare eller svårare uppgifter som motiverar dem.  

Till en början tänkte vi ha fler svarsalternativ men vi bestämde oss för att begränsa oss till tre 
alternativ för att underlätta för eleverna i årskurs 5 att förstå frågorna. Genom att använda färre 
svarsalternativ tror vi också att det blev lättare att se tydliga mönster i svaren och dra slutsatser om 
resultatet. Visserligen tror vi att fler svarsalternativ skulle ha gett fler nyanser i svaren men också 
skapat svårigheter att se tydliga mönster och dra slutsatser. Vi är trots allt nöjda med vår enkät efter 
att ha reviderat den ett flertal gånger efter våra pilotstudier i ett par klasser. Att vi var med under 
genomförandet och samlade in enkäterna direkt ser vi också som positivt eftersom svarsfrekvensen 
blev hög. Det gav oss också möjlighet att förtydliga vissa frågor direkt på plats och sparade mycket 
tid. 

Att vi vände oss till elever i olika åldrar visade sig vara av intresse. Vi fann vissa uppenbara 
skillnader mellan grupperna och det går tolka. Eventuellt kunde vi ha haft med en grupp från 
lågstadiet så att alla stadier i grundskolan hade varit representerade.  

Under resans gång har vi upptäckt andra motivationsfaktorer än de vi valde att använda. Några 
exempel på detta är: 

• Vänners (trygghetens) betydelse 

• Miljöns (rummets) betydelse 

• Traditionens betydelse 
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Om vi skulle göra en ny undersökning skulle vi ha med dessa faktorer som svarsalternativ.  
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Bilagor 

Flickornas svar 
Tabell 1. Lärarens bemötande hos flickor 

Åk Har betydelse Har ej betydelse Vet ej Totalt 
Åk 5 13 1 9 23 
Åk 9 19 2 3 24 
Ej svar 1   1 
Totalt 33 3 12 48 
Tabell 2. Uppgiftens svårighetsgrad 

Åk Har betydelse Har ej betydelse Vet ej Totalt 
Åk 5 16 6 1 23 
Åk 9 18 1 5 24 
Ej svar 1   1 
Totalt 35 7 6 48 
Tabell 3. Inre drivkraften 

Åk Har betydelse Har ej betydelse  Vet ej Totalt 
Åk 5 12 2 9 23 
Åk 9 21 1 2 24 
Ej svar 1   1 
Totalt 34 3 11 48 
Tabell 4. Läraren uppmärksamma arbetet 

Åk Har betydelse Har ej betydelse  Vet ej Totalt 
Åk 5 10 7 6 23 
Åk 9 23  1 24 
Ej svar 1   1 
Totalt 34 7 7 48 
Tabell 5. Delaktigheten i skolarbetet. 

Åk Har betydelse Har ej betydelse  Vet ej Totalt 
Åk 5 16 3 4 23 
Åk 9 23  1 24 
Ej svar 1   1 
Totalt 40 3 5 48 
 



 

 

Tabell 6. Bättre resultat än sina klasskamrater  

Åk Har betydelse Har ej betydelse  Vet ej Totalt 
Åk 5 5 16 2 23 
Åk 9 11 13  24 
Ej svar 1   1 
Totalt 17 29 2 48 
 

 

Tabell 7. Egen tillfredställelse 

Åk Har betydelse Har ej betydelse  Vet ej Totalt 
Åk 5 16  7 23 
Åk 9 22  2 24 
Ej svar 1   1 
Totalt 39 0 9 48 
Tabell 8. Betyg och omdömen 

Åk Har betydelse Har ej betydelse  Vet ej Totalt 
Åk 5 16  7 23 
Åk 9 22  2 24 
Ej svar 1   1 
Totalt 39 0 9 48 
Tabell 9. Yttre belöning 

Åk Har betydelse Har ej betydelse  Vet ej Totalt 
Åk 5 10 9 4 23 
Åk 9 12 10 2 24 
Ej svar 1   1 
Totalt 23 19 6 48 
Tabell 10 föräldrarnas engagemang 

Åk Har betydelse Har ej betydelse  Vet ej Totalt 
Åk 5 15 3 5 23 
Åk 9 14 6 4 24 
Ej svar 1   1 
Totalt 30 9 9 48 
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Pojkarnas svar 
Tabell 1. Lärarens bemötande hos pojkar 
Åk Har betydelse Har ej betydelse Vet ej Totalt 
Åk 5 25 3 4 32 
Åk 9 20 0 1 21 
Ej svar 1   1 
Totalt 46 3 5 54 
 
Tabell 2. Uppgiftens svårighetsgrad  
Åk Har betydelse Har ej betydelse Vet ej Totalt 
Åk 5 22 5 5 32 
Åk 9 10 5 6 21 
Ej svar 1   1 
Totalt 33 10 11 54 
 
 
Tabell 3. Inre drivkraften 
Åk Har betydelse Har ej betydelse  Vet ej Totalt 
Åk 5 13 9 10 32 
Åk 9 9 7 5 21 
Ej svar 1   1 
Totalt 22 16 15 54 
 
 
Tabell 4. Läraren uppmärksammar arbetet 
Åk Har betydelse Har ej betydelse  Vet ej Totalt 
Åk 5 11 9 12 32 
Åk 9 16 1 4 21 
Ej svar 1   1 
Totalt 28 10 16 54 
 
 
Tabell 5. Delaktigheten i skolarbetet 
Åk Har betydelse Har ej betydelse  Vet ej Totalt 
Åk 5 14 6 12 32 
Åk 9 10 3 8 21 
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Ej svar 1   1 
Totalt 25 9 20 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 6. Bättre resultat än sina klasskamrater  
Åk Har betydelse Har ej betydelse  Vet ej Totalt 
Åk 5 8 21 3 32 
Åk 9 5 11 5 21 
Ej svar 1   1 
Totalt 14 32 8 54 
 
Tabell 7. Egen tillfredställelse 
Åk Har betydelse Har ej betydelse  Vet ej Totalt 
Åk 5 19 7 6 32 
Åk 9 17 1 3 21 
Ej svar 1   1 
Totalt 37 8 9 54 
 
 
 
Tabell 8. Betyg och omdömen 
Åk Har betydelse Har ej betydelse  Vet ej Totalt 
Åk 5 22 5 5 32 
Åk 9 12 1 8 21 
Ej svar 1   1 
Totalt 35 6 13 54 
 
 
Tabell 9. Yttre belöning 
Åk Har betydelse Har ej betydelse  Vet ej Totalt 
Åk 5 24 6 2 32 
Åk 9 1 17 3 21 
Ej svar 1   1 
Totalt 26 23 5 54 
 
 
Tabell 10. Föräldrarnas engagemang 
Åk Har betydelse Har ej betydelse  Vet ej Totalt 
Åk 5 21 2 9 32 
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Åk 9 13 4 4 21 
Ej svar 1   1 
Totalt 35 6 13 54 
 
 

 

Enkäten 
 

Årskurs  5 9 Pojke flicka 

 

1. Min motivation till skolarbetet påverkas av lärarens bemötande. 

 

Instämmer   

 

Instämmer inte  

 

Vet ej   

 

2. Min motivation till skolarbetet påverkas av uppgiftens svårighetsgrad (för lätt, för svår, 
lagom, utmanande m.m.) 

 

 Instämmer   

 

Instämmer inte  

 

Vet ej   

 

3. Min motivation till skolarbete kommer från min egen vilja att veta mer. 

 

Instämmer   

 

Instämmer inte  
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Vet ej   

 

 

 

 

 

4. Min motivation till skolarbetet påverkas av att läraren lägger märke till vad jag 
åstadkommit. 

 

Instämmer   

 

Instämmer inte  

 

Vet ej   

 

5. Min motivation till skolarbetet påverkas av att jag känner mig delaktig i skolarbetet. 

 

Instämmer   

 

Instämmer inte  

 

Vet ej   

 

6. Min motivation till skolarbetet kommer från att få lite bättre resultat än mina 
klasskamrater. 

 

Instämmer   

 

Instämmer inte  

 

Vet ej   
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7. Min motivation till skolarbetet kommer av att jag vill känna mig nöjd. 

 

Instämmer   

 

Instämmer inte  

 

Vet ej   

 

8. Min motivation till skolarbetet kommer från att få så bra betyg/omdöme som möjligt.  

 

Instämmer   

 

Instämmer inte  

 

Vet ej   

 

9. Min motivation till skolarbete påverkas av belöningar (t.ex. veckopeng, rast m.m.) 

 

Instämmer   

 

Instämmer inte  

 

Vet ej   

 

10. Min motivation påverkas av att mina föräldrar bryr sig om hur det går för mig i skolan. 

 

Instämmer   

 

Instämmer inte  

 

Vet ej   

 

11. Har du andra förslag på vad som motiverar dig i skolarbetet? 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Elevkommentar 
 
”Jag arbetar bättre om jag tycker det är roligt” – flicka årskurs 5 
 
”Jag tycker det är bra när det är arbetsro” – flicka årskurs 5 
 
”Jag jobbar för att få ett bra liv och jag vill bara må bra i skolan” – pojke årskurs 5 
 
”När mina klasskompisar är snälla mot mig har jag lust att jobba” – flicka årskurs 5 
 
”Att jag inte är trött” – pojke årskurs 5 
 
”Mest att komma in på det gymnasium som jag vill” – flicka årskurs 9 
 
”Jag blir mer motiverad till skolan om jag ser att det ger resultat” – flicka årskurs 9 
 
”Genom att läraren lyckas göra ett ämne intressant, och ser eleven och dess utveckling” – flicka 
årskurs 9 
 
”Mindre jobb hemma” – flicka årskurs 9 
 
”Mycket glädje och uppåtknuffar” – pojke årskurs 9 
 
”Vi har lång tradition Att studera i min släkt” – pojke årskurs 9 
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