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Abstract 
The essay concerns motivation from a teacher’s perspective. As an attempt to get an image of 
the conception of motivation the idea have been to examine released literature and published 
science in the field. In the hope of getting an illustration close to reality about how teachers 
describe and discuss the field, empirical studies in order of interviews have been carried out. 
 
By choosing social constructivism as theory and standpoint, the possibilities have been given 
to study statement in interviews, without question if it is a correct description of the reality or 
not. Within the theory the language is given a great importance when it is through the 
language the understanding for the surrounding world is created. 
 
The result is based on two interviews with one teacher alone. The intentions with the 
interviews have partly been to follow the teacher’s reasoning concerning motivation on a 
general level and also as a starting-point for understanding how this teacher uses this 
knowledge in practice. 
 
The result of the study shows how the reasoning seems to follow what previous science 
already have described. One aspect which appears as particular important in this study is the 
need of a good relation between teachers and students. This do not necessarily have been 
created in the first meeting between them but can also grow and develop as the work and co-
operation continues. In one reference the result differs from previous science. Earlier 
published material emphasizes the importance of connections to everyday life in courses. In 
study the teacher is reasoning about if this is applicable to all students or not. 
 
Key words: Motivation, teacher, school, teaching, education, motivation in education.   



   

Sammanfattning 
Uppsatsen handlar om motivation utifrån ett lärarperspektiv. I ett försök att få en bild av 
begreppet motivation har idén varit att granska utgiven litteratur och publicerad forskning 
inom området. Med förhoppningen om att skaffa en verklighetsnära bild av hur lärare 
beskriver och resonerar kring begreppet har empiriska studier i form av intervjuer genomförts.  
 
Genom att välja socialkonstruktionistisk teori som förhållningssätt har möjligheten givits att 
studera det som sägs i intervjuerna, utan att ifrågasätta huruvida detta är en korrekt 
beskrivning av verkligheten eller inte. Inom teorin ges språket en stor betydelse då det är 
genom detta förståelsen för omvärlden skapas. 
 
Resultatet bygger på två intervjuer som vid olika tillfällen genomförts med en och samma 
lärare. Avsikten med intervjuerna har dels varit att följa lärarens resonemang rörande 
motivation på ett allmänt plan och dels med utgångspunkt från hur denne arbetar med 
området. 
 
Undersökningen visar att det resonemang som förs tycks följa det som tidigare forskning 
redan beskrivit. En aspekt som framstår som speciellt viktig i den här undersökningen är 
behovet av en god relation mellan lärare och elev. Denna behöver nödvändigtvis inte skapas 
vid det första mötet mellan dem utan kan växa och utvecklas allteftersom arbetet och 
samarbetet pågår. I ett avseende skiljer sig resultatet från tidigare forskning. I tidigare 
publicerat material betonas vikten av att vardagsanknyta kurser. I undersökningen framförs ett 
resonemang kring huruvida detta omfattar alla elever eller inte. 
 
Nyckelord: Motivation, lärare, skola, undervisning, utbildning, studiemotivation.  
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1 Inledning 
Uppsatsen handlar om ämnet motivation utifrån ett lärarperspektiv. Avsikten är att belysa hur 
en lärare, verksam inom grundskolans senare del, resonerar kring begreppet motivation. 
 
Motivation är ett begrepp som har olika innebörd beroende på vem som uttalar och betraktar 
begreppet. Genom ett citat, hämtat ur boken Att arbeta med motiverande samtal i skolan, 
skriven av Lundgren och Lökholm (2006) vill jag bjuda in dig som läsare till den uppsats du 
precis börjat läsa. 
 

”Det var en gång en äldre man som bodde i ett lugnt radhusområde. Det hela började en 
strålande sommardag då mannen satt ute i sin solstol och svalkade sig med ett glas iste. 
Plötsligt kom en boll farande in på tomtens nyklippta gräsmatta. Det var ett gäng smågrabbar 
som spelade fotboll alldeles intill. Detta spel fortsatte och boll efter boll hamnade i närheten 
av den alltmer irriterade mannen. Han tänkte som så att: ”Snart kommer en ruta att gå sönder! 
Jag får säga till dem på skarpen så att de börjar spela boll på den där fotbollsplanen som ligger 
ett par hundra meter bort istället.” Med mycket bister min går mannen fram till grabbarna. Då 
ser han att Tobias är med och spelar. Det är ju grannens pojk, och grannen är inte god att tas 
med. Då bestämmer sig grannen för en annan strategi och säger: ”Grabbar, ni ska få en tia av 
mig att dela på varje timma ni spelar boll här på gräsmattan. Att spela fotboll dé é bra dé.” 
Detta ökade naturligtvis pojkarnas motivation, så nu spelade de fotboll som aldrig förr. Det 
gick några dagar, och mannen blev av med ganska många tior. Då gick mannen fram till 
grabbarna och sade: ”Jag é lessen, men mina pengar é slut nu. Men bry er inte om dé, fortsätt 
spela ni.” Då svarade pojkarna i kör: ”É du dum i huvet eller?! Tror du att vi tänker stå här å 
spela fotboll gratis?” Efter det var det ingen som störde den äldre mannen med bollspel…” 
(Lundgren och Lökholm, 2006, s.46) 

 
Citatet ger en mångsidig bild av vad begreppet motivation kan innebära. Vad var det som 
hände egentligen? Varifrån fick t ex den äldre mannen sin motivation att säga till pojkarna 
och vad tänkte han när han ändrade strategi? På vilket sätt resonerade han när han valde att 
uppmana till fortsatt spel och samtidigt ge pojkarna tior, för att nå det han egentligen ville? 
Vad pojkarna gjorde var att först ha lust att spela och sedan miste lusten. Ja, vad var det som 
hände med den motivation de inledningsvis hade? En alldeles enkel förklaring kanske inte 
finns men att motivationen förändrats och påverkats hos såväl mannen som pojkarna står ändå 
klart när man läser stycket.  
 
Under uppsatsens gång, i samband med summeringen av de olika perspektiv som presenteras, 
kommer jag att återkomma till citatet. Innan jag fortsätter återkopplingen och den fortsatta 
presentationen av uppsatsens innehåll och utformning vill jag först ge en förklaring varför 
uppsatsen över huvud taget har kommit till.  
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2 Bakgrund 
Jag som skrivit denna C-uppsats har en utbildningsbakgrund med en grundskollärarexamen 
årskurs 4-9, med inriktning matematik och naturvetenskap. Utöver denna examen genomför 
jag sista delkursen, 41-60 poäng, inom den särskilda lärarutbildningen (SÄL) med inriktning 
specialpedagogik. Utbildningen har skett på distans och har genomförts med halv studietakt. 
Som en avslutande del i utbildningen ingår uppgiften att skriva en uppsats på C-nivå där 
innehållet skall vara relevant för området specialpedagogik. 
 
Under en av den särskilda lärarutbildningens tidigare terminer har området handledning 
berörts. Här har lärarstudenter givits möjlighet att delta i och följa det vardagliga skolarbetet 
för lärare genom att själva vara den som leder handledningsträffar. Utifrån egna 
handledningstillfällen har det växt fram tankar kring motivation då frågeställningarna som 
lyftes fram ofta kunde knytas till området. Med förhoppningen om att bättre kunna möta andra 
deltagare i handledningssituationer och kollegor i vardagssituationer, genom att själv få en 
vidare kunskap inom området motivation, är detta uppsatsens fokus. 
 
När jag nu tar de första stegen i riktning att genomföra uppsatsarbetet har jag slagits av tankar 
kring vad det är som får mig att vilja genomföra det. Vad påverkar mig? Är det medvetet eller 
omedvetet och går viljan att påverka? Är det möjligt att förklara beteendet, alltså att vilja 
genomföra arbetet, eller är det dolt bakom något annat? Bland alla tankar finns exempelvis en 
fundering över om det rör sig om viljan att avsluta de studier som påbörjats, eller, sett från ett 
annat perspektiv, en önskan om att inte avbryta dem så nära kursslutet. Sökandet efter ny 
kunskap och förståelse, är ytterligare en tanke som finns som en trolig förklaring. Ja, vad det 
än må vara så ryms säkert förklaringarna till mina motiv inom det som till vardags benämns 
motivation. 
 
Genom att flytta fokus från mig själv till yrkesverksamma inom skolan, uppstår liknade 
funderingar men mer inriktade på hur vardagen ser ut i skolan. Hur uppstår motivation och 
vad är det som för motivationen vidare? Är motivation påverkbart och i sådana fall i vilken 
utsträckning och hur påverkar man den? 
 
Mina frågor är många och mina svar är än så länge få men genom uppsatsarbetet har jag 
förhoppningen att jag skall kunna tillgodogöra mig ny kunskap som också är användbar för 
andra. 
 

Syfte 

I ett försök att få en bild av begreppet motivation är idén att granska utgiven litteratur och 
publicerad forskning inom området. Genom att samtidigt genomföra empiriska studier, i form 
av intervjuer, är förhoppningen att skaffa en verklighetsnära beskrivning av hur en lärare 
resonerar kring begreppet motivation. 
 
Med hjälp av följande övergripande frågeställning hoppas jag få svar på: 
 

- Hur konstruerar, beskriver och resonerar lärare kring begreppet motivation? 
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Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av åtta delar varav bakgrund och syfte presenterats i detta avsnitt. I 
inledningen återges en beskrivning av en händelse vars syfte är att inför läsaren 
vardagsanknyta den kommande forskningsöversikten. 
 
I det tredje avsnittet presenteras vad tidigare forskning publicerat kring problemområdet. 
Inledningsvis görs ett försök att vidga området till en gräns så att även läsare med viss eller 
ringa förkunskap inom området ska kunna närma sig området motivation. Därefter avgränsas 
området allt eftersom med avsikten att styra in forskningsöversikten mot det egentliga 
problemområdet, dvs. hur lärare resonerar kring begreppet motivation. 
 
I uppsatsens fjärde avsnitt, under rubriken teoretisk utgångspunkt, görs ett försök att beskriva 
uppsatsens vetenskapliga position och dess betydelse för arbetet. Därefter följer ett avsnitt 
som tar upp vilka etiska överväganden som använts inför och under arbetet. 
 
I avsnitt sex beskrivs på ett kortfattat sätt hur arbetet genomförts. Intentionen har varit att 
synliggöra tillvägagångssätt och ge läsaren en möjlighet att själv ta ställning till rapportens 
generaliserbarhet. Efter metodavsnittet följer i avsnitt sju en beskrivning av undersökningens 
resultat. I denna del redovisas vad som framkommit under de intervjuer som gjorts. 
 
I det avslutande avsnittet, dvs. i uppsatsens diskussion, förs ett resonemang kring vald metod 
och undersökningen i sin helhet. Under samma rubrik diskuteras även rapportens resultat och 
på olika sätt görs försök att koppla dessa till den tidigare forskning som inledningsvis 
beskrivits. 
 

Begreppsförklaring 

För att ge läsaren förståelse för olika begrepp som används i rapporten görs det under denna 
rubrik ett försök att beskriva dem.  
 
Med motiv avses skäl eller anledning till att handla på ett visst sätt medan motivation, enligt 
National Encyklopedin (2006), är en sammanfattande psykologiskt begrepp för de processer 
som startar, upprätthåller och riktar beteenden. Motivering är de skäl som anges för en viss 
uppfattning eller till ett visst agerande och motivera har innebörden att ge grund för en 
uppfattning eller att på olika sätt försöka skapa motivation. 
 
Med lärare eller pedagog avses förvärvsarbetande där någon form av undervisning ingår i 
arbetsbeskrivningen. 
 
Senare i uppsatsen har jag valt att växla mellan formuleringarna informant, intervjuperson och 
läraren. Med dessa benämningar avses den person som deltagit i intervjuerna. 
 

Sökvägar 

Avgränsning har betydelse för innehållet i forskningsöversikten och får konsekvenser för hur 
sökning efter tidigare utgivet material genomförts. I bibliotekskataloger och vetenskapliga 
databaser har följande sökord använts: Motivation, lärare, skola, undervisning, 
studiemotivation, teacher, school, teaching, education, motivation in education.   
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Sökning har skett i databaserna Digitala vetenskapliga arkivet (DIVA) och ERIC samt i 
bibliotekskatalogerna tillhörande Karlstads Universitet och Karlstads stadsbibliotek. 
Trunkering har använts enligt respektive sökfunktions anvisningar.  
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3 Tidigare forskning 
I följande litteraturgenomgång kommer fem huvudområden att presenteras: motivationsteorier 
i ett historiskt perspektiv, i ett biologiskt perspektiv, ur ett psykologiskt perspektiv, med en 
vetenskapsfilosofisk utgångspunkt och slutligen motivation knutet till skola. De tre första 
perspektiven har visat sig vara de mest frekventa i den genomgång av tidigare forskning som 
gjorts och kan därför anses vara relevanta för uppsatsen. Det fjärde området som presenteras 
belyser begreppet motivation i ljuset av ett vetenskapligt förhållningssätt, vilket är av vikt då 
motivation kan upplevas som något abstrakt. Dessa avsnitt är det som i uppsatsens disposition 
beskrivs som det vidgade området och utgör inledningen på det smalare avgränsade 
problemområdet. I det sista av de fem huvudområdena läggs fokus på ett skolperspektiv och 
avsnittet är uppsatsens avgränsade område.  
 

Motivationsteorier i ett historiskt perspektiv 

I den kommande texten återges vad tidigare forskning har publicerat kring motivation i ett 
historiskt perspektiv. Publicerat material och tankar kring området motivation har sitt 
ursprung i uppkomsten av området psykologi, vilket också utgör starten för den historiska 
tillbakablicken med undantag för hedonism som kan knytas till antikens filosofer. Därefter 
beskrivs hur olika teorier har avlöst varandra fram till dagens moderna synsätt i form av 
sociala och kognitiva teorier. 
 
En av de allra tidigaste motivationsteorierna som går att spåra har sina rötter i det antika 
Grekland. Stensmo (1997) beskriver denna teori som en princip av individens känslor rörande 
lust och olust. Människan väljer ur ett hedonistiskt perspektiv mellan mål som ger 
välbefinnande och behag och mål som ger olust och obehag. Denna inriktning kan sägas 
utgöra en grund för flera andra motivationsteorier rörande närmande och undvikande (se 
vidare i avsnitten som rör biologiskt- och psykologiskt perspektiv). 
 
Tidigt inom den vetenskapliga psykologin uppfattades motivation hos människor och djur 
som ett antal instinkter. Man ansåg däremot att människan har ett intellekt till skillnad från 
djuren som enbart har instinkter. Med hjälp av Darwins teorier (1859, i Wagner 2003) där 
människans släktskap med djur lyfts fram kunde teorier om biologiskt grundade instinkter 
formuleras. 
  
Wagner (2003) lyfter fram McDougall (1908) som ansåg att instinkt antingen var nedärvd 
eller medfödd. Instinkter kunde likställas vid med en psykologisk förmåga att uppfatta 
föremål och händelser för att man därefter upplever en vilja eller impuls att agera på ett visst 
sätt. Totalt formulerades arton olika impulser som enligt Wagner (a.a.) närmast hör samman 
med fysiologiska behov. 
 
Ahl (2004) beskriver hur instinktsteorin långsamt har försvunnit under 1900-talets senare 
hälft, trots att ett antal författare lagt fram nya beskrivningar av instinkter. Dessa teorier 
ersattes senare av driftreduktionsteorier. De försöker förklara motivation till beteenden som 
inte är av fysiologiskt slag (se vidare i avsnittet I ett biologiskt perspektiv). Wagner (2003) 
däremot menar att driftreduktion kan liknas vid mänskliga homeostatiska, behov så som att 
tillgodose vävnadsbrister i kroppen. Kroppen signalerar då ett behov som leder till en drift 
som styr människan mot ett konsumatoriskt beteende för att tillgodose bristen av exempelvis 
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törst eller hunger. Då driftreduktion upplevs som behagligt, och tillgodoser kroppens behov 
av jämvikt, förstärks beteendet och sannolikheten för att handlingen ska återupprepas ökar. 
 
Psykodynamiska-, humanistiska-, inlärningspsykologiska- och kognitiva skolan är fyra olika 
traditioner och inriktningar som tillsammans utgör den moderna psykologin. Var och en av 
dessa har underliggande grenar. Enligt Lundgren och Lökholm (2006) utgår den humanistiska 
skolan från det friska i en individ och tar sikte på ett självförverkligande. Dessutom kan inte 
människor utföra förverkligandet åt varandra men de kan finnas till för varandra och hjälpa 
den andre att våga påbörja sin utveckling.  
 
Klassisk betingning eller operant inlärning är formuleringar som ryms inom den 
inlärningspsykologiska skolan. Klassisk betingning kan liknas vid en ofrivillig form av 
inlärning där neutrala stimuli kan utvecklas till att bli betingade. Lundgren och Lökholm 
(2006) menar att det finns elever som kan uppleva skolan som något negativt utifrån att en 
omedveten inlärning har skett. Detta kan ha uppkommit genom att eleven kränkts av 
exempelvis lärare eller andra elever. Den andra termen, operant inlärning, beskrivs av 
Lundgren och Lökholm (a.a.) som beteenden som etableras utifrån vilka konsekvenser som 
uppstått. Om en person får andras uppmärksamhet och skratt då denne berättar historier är 
sannolikheten stor att historieberättandet kommer att upprepas. På samma sätt om det inte 
uppstår skratt och uppmärksamheten uteblir är sannolikheten stor att berättandet kommer att 
minska. 
 
Genom följande schematiska bild försöker Lundgren och Lökholm (2006, s. 28) synliggöra 
resultaten av den operanta inlärningsteorin. 
 
 
 Konsekvenser Inlärningsresultat 
 
 
 
 
Beteende  
utfört i en  
specifik  
situation 

 
Positiv förstärkning 
(något positivt tillkommer) 
eller 
Negativ förstärkning 
(något negativt upphör) 
 
Positiv bestraffning 
(något negativt tillkommer) 
eller 
Negativ bestraffning 

(något positivt upphör) 

 
 
Ökad sannolikhet  
för upprepning  
av beteendet 
 
 
 
Minskad sannolikhet 
för upprepning 
av beteendet 

 
Källa: (Lundgren och Lökholm, 2006, s. 28) 

 
I den schematiska bilden används uttrycken positiv och negativ vilket i sammanhanget inte 
utgör en upplevelse. Istället representerar de att något tas bort eller tillförs. Av bilden framgår 
även bestraffning. Lundgren och Lökholm (2006) menar att bestraffning får oönskade effekter 
i form av destruktiva känslor och försämrad relation mellan givare och mottagare av 
bestraffningen. Dessutom signalerar bestraffning endast vad som är oönskat utan att visa på 
vad som är ett önskat beteende. 
 
Inom den kognitiva skolan är det människans tankar som är i fokus. Här ges enligt Lundgren 
och Lökholm (2006) ett speciellt utrymme för att individen tolkar sin omvärld vilket också 
påverkar dennes reaktioner. Människans förmåga att filtrera och sortera information 
exemplifieras genom att ”du k-n f-ktiskt l-sa d-tta” (a.a., s.32). Därför menar Lundgren och 
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Lökholm (a.a.) att omvärlden tolkas subjektivt och förståelsen av denna skapas på bekostnad 
av objektivitet. 
 

Summering av avsnittet 

Ett resonemang kring motivation och dess uppkomst går att spåra till antikens Grekland då 
dåtida filosofer förde samtal kring området. Därefter har området inte aktualiserats för än 
under 1800-talet då tankar kring människans uppkomst lades fram.  
 
I samband med detta växte intresset för psykologi och ur detta perspektiv försökte man 
förklara bakomliggande orsaker till mänskliga beteenden. Inledningsvis lades stor vikt vid 
instinkter och paralleller gjordes till den övriga djurvärlden, dock med skillnaden att 
människan hade ett intellekt. Instinktsteorierna ersattes senare av driftreduktionsteorier som 
avsåg att förklara mänskliga beteenden av ett homeostatiskt slag.  
 
Idag består den moderna psykologin i huvudsak av fyra traditioner: psykodynamiska-, 
humanistiska-, inlärningspsykologiska- och kognitiva inriktningar. Dessa har också 
underliggande grenar som till en del utgör gemensamma tankar kring vad som får människor 
att utföra handlingar eller beteenden, men de har också områden som skiljer dem åt.  
 

I ett biologiskt perspektiv 

I det biologiska perspektivet lyfts biologiska förklaringsmodeller till motivation fram. Dessa 
har sin grund i hur människan fysiologiskt fungerar.  
 
Med beteende menas allt som en människa tar sig för och bortsett från autonoma reflexer 
anses även beteende som något som är motiverat. Motivation styr beteenden och har 
vanligtvis två aspekter; dels stimulerar den beteendet och dels leder motivation beteendet mot 
ett förutbestämt mål. Wagner (2003) menar dessutom att om man jämför människans 
handlingar med andra arters drifter, styrda av ett underliggande behov av att reproducera sig, 
så förklarar inte detta våra dagliga beteenden. Det skulle kunna innebära oacceptabla och 
allvarliga konsekvenser om vi tror att vi förstår mänskliga beteenden utifrån att dra paralleller 
mellan människan och andra arter. Människan kan enligt Wagner (a.a.) kontrollera 
tillfredsställelsen av sina motiv oavsett om det rör sig om kognitiva, sociala eller fysiologiska 
behov. För att visa hur absurda sådana förklaringar skulle bli återges två exempel hämtade 
från Baker och Bellis (1995). För det första accepteras inte otrohet eller ett utomäktenskapligt 
förhållande med motiveringen att det har sitt ursprung i förbättrad egen reproduktivitet. Med 
samma motivering görs jämförelsen med en lejonhanne som kan döda alla ungar i en flock för 
att få honorna att bli fertila och para sig på nytt.   
 
Vidare beskriver Wagner (2003) beteende utifrån ett biologiskt perspektiv och han påpekar att 
det finns skäl att skilja på fysiologiska behov och psykologiska motiv. Wagner (a.a.) delar in 
de fysiologiska behoven i två delar, dels de som utgår från obalanser i kroppens vävnad och 
dels de som upprätthåller kroppens jämvikt. Funktioner som tillgodoser brister i kroppen så 
som hunger och törst ryms inom de fysiologiska behoven och benämns som homeostatiska. 
Med homeostas menas upprätthållande automatiska processer som inte är viljestyrda men 
ändå finns i kroppen. Sömn är ett exempel på ett homestatiskt behov medan exempelvis sex 
eller aggression i olika former enligt Wagner (a.a.) är beteenden som kan ses som icke-
homeostatiska. Ur ett psykologiskt perspektiv kan dessa beteenden ses som drifter, driften är 
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motivation, som framkallats av behov. Om behovet är sex är motivationen att tillfredställa 
detta.  
 
De fysiologiska behoven är också den lägsta nivån i det som av Maslow (1954, i Wagner, 
2003) beskrivs som en behovshierarki (se vidare i avsnittet Ur ett psykologiskt perspektiv). 
Andra författare (Ahl, 2004; Jenner, 2003; Maltén, 2002) benämner denna hierarki som en 
stege eller pyramid. Beroende på vilken litteratur som läses illustreras Maslows 
behovshierarki i stort sett på ett likvärdigt sätt. Innehållsmässigt är trappstegen eller nivåerna i 
pyramiden fyllda med samma begrepp men de kan ha ett varierande antal steg, fler eller färre. 
Behovshierarkin utifrån Wagners (2003) perspektiv innebär att människan tillgodoser de olika 
behoven i en viss ordning; fysiologi, trygghet, kärlek, aktning och till sist självförverkligande.  
 
Enligt Wagners (2003) tolkning av Maslows teorier är det nödvändigt att människan 
tillgodoser behoven i samma ordningsföljd som stegen visar. Det är alltså inte möjligt att först 
tillgodose behovet av aktning om inte de föreliggande stegen är uppnådda. Wagner (a.a.) är 
dock kritisk i ett avseende och menar att det finns problem med att se att behov måste 
tillfredställas i en viss ordning. Kreativitet kan enligt Wagner (a.a.) födas ur motgång och som 
exempel skildras en konstnär som försöker att skapa kreativitet genom att svälta sig själv 
inlåst i ett vindsutrymme.  
 
Ahl (2004) tolkar behovsteorin, och då behovens ordningsföljd på ett annat sätt och skriver 
att: 
  

”Behovens ordning är inte benhård, skriver Maslow. Det kan hända att behoven ibland kommer i 
en annan ordning, kanske beroende på vad som händer i omgivningen som också påverkar 
beteendet. Varje behov behöver inte vara hundra procent tillfredsställt för att man ska rikta 
blickarna mot nästa behov och somligt beteende kan motiveras av mer än ett behov” (s. 37).  

 

Summering av avsnittet 

I det biologiska perspektivet läggs vikten vid hur människan fysiologiskt fungerar. I detta 
perspektiv anses motivation ha två aspekter, dels att stimulera beteendet och dels styra 
beteendet mot ett förutbestämt mål. Exempel på sådana stimuli och mål är behovet av att 
släcka törst eller hunger. I kroppen finns även autonoma processer som kan delas in i två 
delar, dels de som utgår från att upprätthålla en balans i kroppens vävnad, dels de som utgår 
från att upprätthålla kroppens jämvikt. Tänk er nu tillbaka till mannen i det inledande citatet. 
Kanske är det så att han sitter i sin solstol därför att kroppen behöver vila, alltså ett 
fysiologiskt behov att tillfredställa. Med hjälp av iste kanske det finns en omedveten avsikt att 
tillföra kroppen vätska, vilket också är nödvändigt för att upprätthålla balans.   
 
Kritiska synpunkter har lagts fram mot att jämföra människans drifter med andra arters då det 
anses att människan kan kontrollera sina motiv till beteenden. Idag görs inte de jämförelser 
som lyfts fram i avsnittet. 
 
I det biologiska perspektivet berörs även delar av det som benämns behovshierarki eller 
behovspyramid. Den lägsta nivån i denna utgörs av fysiologiska behov där hunger, törst, sex 
och trötthet ryms. Nivån avser att utgöra de grundläggande mänskliga behov som finns. 
 
På frågan huruvida behoven måste tillfredsställas i en viss ordningsföljd eller inte, finns det 
olika synpunkter. Det finns författare som anser att så är fallet och det finns de som lyfter 
fram argument för att detta inte vore rimligt. 
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Ur ett psykologiskt perspektiv 

I likhet med det biologiska perspektivet kommer nu det psykologiska perspektivet att lyftas 
fram i det följande avsnittet. Områdena har delar som de överlappar varandra med men i 
texten som följer har ett försök gjorts att skilja dem åt. Det psykologiska perspektivet har sin 
grund i dagens fyra skolor eller traditioner som tidigare i uppsatsen beskrivits i avsnittet som 
berör ett historiskt perspektiv.  
 
Wagner (2003) har inte avsikten att tränga in i den teori som Maslow (1954) lagt fram. Istället 
vill han lyfta fram ett alternativt synsätt på motivation. I nedanstående tabell försöker Wagner 
(a.a.) åskådliggöra det alternativa synsättet i ljuset av den tidigare teorin. 
 
Tabell 1.1  Maslows behovshierarki och Wagners alternativa indelning. 
Maslow´s Hierarki       Alternativ syn  
Behovsnivå Motivation Motivation Motivtyp 
 
Själv- 
förverkligande 

 
Nyfikenhet 
 
Maximalupplevelser 
Kreativt liv 
Meningsfullt arbete 

 
Kognitiv överens- 
stämmelse 

 
Kognitiva motiv 

 
Aktning 

 
Självförtroende 
 
Bemästrande 
Självrespekt 

 
Prestation 
 
Självkänsla 

 
Självintegre- 
ande motiv 

 
Kärlek 

 
Frihet att uttrycka sig 
Känsla av värme 
Känsla av att växa 
tillsammans 

 
Självpresentation 
Samarbete 
Altruism 
 

 
Sociala motiv 

 
Trygghet 

 
Säkerhet 
Tröst 
Lugn 

 
Aggression 
Sex 
Nyfikenhet 

 
Icke- homeo- 
statiska 

 
Fysiologiskt 

 
Trötthet 
Sex 
Hunger 
Törst 

 
Sömn 
Hunger 
Törst 

 
Homeostatiska 

Källa: (Wagner, 2003, s. 8) 

 
 
Nyfikenhet menar Wagner (2003) är en typ av motivation som kan sägas ha ett kognitivt 
motiv (se tabell 1.1). Han menar också att detta motiv inte mättas på samma sätt som ett 
driftreduktionsmotiv som exempelvis törst. Kroppens signaler om att den är i behov av mat 
startar en drift som ger upphov till motivation att söka och tillfredsställa känslorna. Om 
nyfikenhet inte mättas i samma omfattning utgör detta motiv ett problem för de teorier som 
menar att motivation är driftreduktion. Wagner (a.a.) menar inte att människans nyfikenhet 
alltid är lika stor, snarare tvärt om. På kort sikt kan ett nyfikenhetsbeteende tillfredställas men 
inte över tid. När människan fått något nytt att fundera över eller ställs inför andra utmaningar 
väcks lusten att utforska på nytt. Ur ett biologiskt perspektiv kan nyfikenhetsmotivet stämma 
då nyfikenhet kan vara ett grundläggande behov av att lära känna den miljö man befinner sig 
i. Motivet till ett sådant beteende skulle kunna vara att vid behov kunna svara snabbare på 
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exempelvis hot eller andra plötsligt uppkomna reaktioner. Om omgivningen förändras är det 
sannolikt att behovet av att utforska den väcks på nytt.  
 
Prestation, i tabell 1.1, skulle kunna vara ett självintegrerande motiv. Wagner (2003), även 
Stensmo (1997), beskriver prestation som något som skulle kunna liknas vid närmande eller 
undvikande. Förenklat innebär detta att individen gör en avvägning mellan möjligheten att nå 
framgång eller risken att misslyckas. Viljan att ta sig an ett problem eller en utmaning avgörs 
av en kombination av prestationsbehovet, sannolikheten att nå framgång och om det finns ett 
incitament i form av belöning. På samma sätt ställs detta mot personens rädsla att misslyckas, 
sannolikheten att misslyckas och om det kan finnas ett negativt incitamentvärde. Det 
avgörande är därför enligt Wagner (a.a.) skillnaden mellan konsekvenserna av ett närmande 
och ett undvikande. 
 
Jenner (2004) framför liknade tankar som Wagner (2003) om undvikande och närmande. Han 
menar att det finns tre faktorer som är av stor betydelse för motivationsprocessen; målet, 
uppnåendets värde och misslyckandets sannolikhet. Målet, den första faktorn, måste vara 
möjlig att uppnå och den måste vara synliggjord. Avståndet till målet får konsekvenser för hur 
individen upplever det. Om målet är för avlägset upplevs inte ett misslyckat försök att nå 
målet som ett misslyckande, snarare ett konstaterande att detta inte var något för individen. En 
strategi som Jenner (a.a.) tar upp är att arbeta med kortsiktiga mål då motivationen påverkas 
av avståndet till dem. Genom att formulera kortsiktiga delmål mäts framgångar istället för 
sträckan fram till målet. Beroende på situation kan det även vara viktigt att vara medveten om 
att verkligheten ibland överskattas, dvs. målen kan behöva sänkas, eller ibland är 
möjligheterna att lyckas underskattade, dvs. målen kan behöva höjas. I detta sammanhang är 
det pedagogens uppgift att hjälpa eleven att bestämma realistiska mål. Den andra faktorn, 
uppnåendets värde, är ett subjektivt mått som ägs av individen själv och måste ha funktionen 
av att vara eftersträvansvärt. Detta får konsekvensen att det som pedagogen upplever som 
eftersträvansvärt kanske inte är detsamma för eleven. Den sista faktorn om misslyckandets 
sannolikhet utgår från hur individen ser på sina möjligheter att misslyckas eller inte. Av rädsla 
för att misslyckas kanske individen inte är beredd att satsa, som ett slags skydd mot 
besvikelse, även om den egentligen vill uppnå målet. Detta menar Jenner (a.a.) har sin grund i 
individens sätt att se på sig själv format av tidigare erfarenheter av framgångar eller 
motgångar.  
 
Social motivation är ytterligare en aspekt på det alternativa synsätt som Wagner (2003) lyfter 
fram. Människan befinner sig i sociala system och utifrån det perspektivet borde det gå att 
säga att individen också påverkas av såväl sociala faktorer som social samverkan. Inom den 
nutida biologin finns det enligt Wagner (a.a.) teorier som hävdar att mänskliga 
motivationsprocesser har utvecklats för att gynna gruppens funktioner. I slutänden kommer 
den enskilde gruppmedlemmen att gynnas genom att gruppens funktioner optimeras. Social 
motivation kan exemplifieras av Wagner (2003) genom betydelsen av grupptillhörighet. Ett 
bra intryckshanterande mot omgivningen kan gynna en social inkludering i grupp. Dess 
motsats, ett negativt intryckshanterande, kan medföra ett socialt utanförskap.  
 
Samtidigt menar Wagner (2003) att i sociala sammanhang kan inslag av konkurrens finnas 
som tar sig uttryck i prestationsmotivation. Behovet av grupptillhörighet kan också utvidgas 
till att innefatta behovet av status inom gruppen. Status kan åstadkommas på en mängd olika 
sätt men grunden utgörs av hur det omliggande samhället och dess värderingar ser ut. Ogden 
(1993) kallar denna sociala motivation för ”tillhörighetsorienterad prestationsmotivation” 
(s.136). Olika prestationer kan leda till acceptans och ökad social status hos andra personer 
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eller grupper. Det är nödvändigtvis inte så att beteenden som motiveras av behov och förmåga 
att kunna prestera i första hand tillfredställer individen. Detta är sekundärt om prestationen är 
till för att glädja andra så som exempelvis föräldrar eller lärare.  
 
Oavsett om det rör sig om sociala, kognitiva eller fysiologiska motiv så menar Wagner (2003) 
att de har viktiga likheter med varandra, då de försöker att tillfredsställa mänskliga behov. I 
grunden handlar det om olika aktiveringstillstånd som stimulerar motivet. ”Aktivering 
stimulerar motivet medan inre och/eller yttre signaler styr det” (a.a., s.142). När Ogden (1993) 
beskriver motivation gör han det som en tankeprocess som ger energi och riktning åt 
aktiviteten. Detta skulle ur en aspekt kunna liknas med det perspektiv kring motiv som 
Wagner (2003) för fram som ett aktiveringstillstånd.  
 
Ahl (2004) skriver om de slutsatser och erfarenheter hon har av motivation knutet till vuxnas 
lärande. Genom sitt arbete med att sammanställa en forskningsöversikt har Ahl (a.a.) kommit 
fram till att motivation inte kan beskrivas eller besvaras genom att ställa frågor som 
exempelvis ”vad är det som motiverar” (s.15). Frågor ställs med förhoppning om enkla 
konkreta svar som innehåller lösningen eller nyckeln till framgång, vilket inte är enkelt. 
Samtidigt menar Ahl (a.a.) att svaren på den typ av frågor skapar gränser och berör därigenom 
vem som möjligtvis har rätten att tolka. Distinktioner skapar gränser oavsett hur snäva eller 
vida de formuleras. I samband med detta finns även risken att individer marginaliseras då de 
exempelvis kan komma att betraktas som omotiverade.  
 
Jenner (2004) har till skillnad mot Wagner (2003), som skriver om motivationens 
psykobiologi, framfört ett förhållningssätt till motivation som utgår från själva mötet mellan 
två människor, ett relationistiskt perspektiv. Tanken att motivation handlar om bemötande 
mellan två individer gör att Jenner (a.a.) menar att man inte kan se det som en egenskap, som 
något som finns eller inte finns. Relationen ligger enligt Jenner (a.a.) till grund för det möte 
som äger rum mellan exempelvis lärare och elev samtidigt som en skillnad görs mellan ett 
relationsskapande arbete och själva ordet relation. Det förstnämnda är en process som sker 
över tid medan relation uppstår i det omedelbara mötet.  
 
Jenner (2004) menar också att mötets mening och ändamål påverkas utifrån ontologiska och 
epistemiska förhållningssätt kring kunskap. Om man i mötet har synsättet att kunskap är på 
förhand givet och färdig att leverera till eleven har läraren tolkningsföreträde. Det skulle 
kunna jämföras med att en omotiverad elev övertalas av läraren. Om man förhåller sig till 
kunskap som en process där lärare och elev skapar tillsammans är det en fråga om att utgå 
från elevens perspektiv. Beroende på val av förhållningssätt kan utfallet av mötet enligt 
Jenner (a.a.) jämföras med att läraren ensam utformar planering eller i det andra fallet att 
planeringen utformas genom en dialog mellan de båda.  
 
Jenner (2004) menar att om man söker efter gemensamma nämnare bland de 
motivationsteorier som formulerats finner man tre gemensamma nämnare; en inre faktor, en 
tanke om målsträvan och en växelverkan mellan de båda. Den inre faktorn utgörs av något 
som sätter igång beteendet. Jenner (a.a.) benämner detta som drivkraft, utan att för den skull 
koppla den till driftreduktionsteori, och menar att det är lätt att sätta likhetstecken mellan 
drivkraft och motivation. Denna faktor kan inte ställas ensam som förklaring på motivation 
och utöver detta behövs även målsträvan som utgör den andra faktorn. Med detta menas att 
individen riktar sitt handlande mot ett bestämt mål som också har ett positivt incitametvärde. 
Det kan röra sig om yttre mål eller inre mål. Belöningar som betyg, pengar, uppskattning och 
status räknas som yttre mål. Jenner (a.a.) menar att exempel på inre mål skulle kunna utgöras 
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av glädje, stolthet och självförverkligande. Den tredje faktorn utgörs av en växelverkan 
mellan den inre tanken och målsträvan och oavsett om målet uppnåtts eller inte sker en 
modifiering eller förstärkning av den inre faktorn i någon riktning. 
 
I likhet med Jenner (2004) beskriver Stensmo (1997) inre och yttre mål. Med inre motivation 
avser Stensmo (a.a.) att målen finns inom individen och kan sägas vara behov som skall 
tillfredställas likt de Maslow (1954) nämner i behovstrappan. Med yttre motivation avses att 
målen ligger utanför individen och kan beskrivas som vinster, kostnader eller förluster. För att 
exemplifiera yttre motivation använder Stensmo (a.a.) liknelsen att föräldrar, terapeuter eller 
lärare kan försöka förmå någon annan att bete sig målinriktat genom arrangemang i den 
omkringliggande miljön.  
 
Lundgren och Lökholm (2006) beskriver yttre motivation som ett tryck utifrån som kan 
påverka våra inre processer. Detta yttre tryck kan utgöras av flera olika komponenter var för 
sig eller sammansatta till något helt. Samtal med goda råd eller en vädjan kan ses som ett 
försök att påverka de inre processerna. Att hota är ett annat sätt att försöka få någon annan att 
utföra ett visst beteende. Inom skolan kan betyg ses som ett incitament med avsikten att 
motivera. Den inre motivationen beskriver Lundgren och Lökholm (a.a.) som något som 
hämtar sin näring från ett känslomässigt plan. Människor gör helt enkelt olika saker därför att 
de tycker om att göra dem. 
 

Summering av avsnittet 

Det psykologiska perspektivet har sin grund i dagens fyra skolor eller traditioner som i 
uppsatsen beskrivits i avsnittet som berör ett historiskt perspektiv.  
 
Bland dessa fyra traditioner finns Maslows (1954) behovshierarki som haft betydelse för så 
väl det psykologiska perspektivet som för det biologiska perspektivet. De nivåer som inte 
direkt kan knytas till ett fysiologiskt behov kan sägas rymmas inom det psykologiska 
området. Utöver fysiologiska motiv ryms där även sociala-, självutvecklande-, och kognitiva 
motiv. Som ett alternativ till behovshierarkin har Wagner (2003) framfört ett alternativt sätt 
att förklara de olika nivåerna.  
 
Nyfikenhet beskrivs som ett av de motiv som ger upphov till mänskliga beteenden. Stimuli 
framkallar ett utforskande och sökande beteende som i sin tur minskar graden av nyfikenhet. 
Ett annat sätt som är av betydelse är prestation eller behovet av att prestera. Detta kan kopplas 
till individens självförverkligande eller till ett undvikande i relation till ett närmande. 
Förenklat kan detta beskrivas som att personen gör en avvägning mellan möjligheten att nå 
framgång eller risken att misslyckas. Utöver detta finns det tre faktorer som är av stor 
betydelse för motivationsprocessen, nämligen målet, uppnåendets värde och misslyckandets 
sannolikhet.  
 
Ett sätt som kan gynna en hög måluppfyllelse är att dela in huvudmålet i ett antal mindre 
delmål som alla är möjliga att uppnå. Blickar man tillbaka på pojkarna som i uppsatsens 
början frivilligt spelar fotboll kan tankarna om målet, uppnåendets värde och sannolikheten att 
misslyckas stämma väl in. De har kanske omedvetet använt sig av de tre faktorerna när de 
bestämde sig för att delta i spelet. Därefter kan faktorerna finnas med kring flera av de beslut 
som spelarna fattar under matchens gång. Ska jag skjuta, dribbla eller passa vidare?  
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En aspekt som lyfts fram är huruvida motivation kan besvaras genom frågor av typen: Vad är 
det som motiverar eller vilka är motivationsfaktorerna? Frågor som dessa ställs med 
förhoppningen om att få lösningar eller enkla svar på ett område som saknar de rätta 
lösningarna. Samtidigt som dessa frågor ställs kommer svaren på dem att utgöra gränser och 
avgöra vem som har rätt att tolka andras beteenden. 
 
Ytterligare ett förhållningssätt till motivation utgår från relationen mellan två människor. Då 
motivation handlar om bemötande kan man inte se det som en egenskap, som något som finns 
eller inte finns. På samma sätt handlar även motivation om vilken kunskapssyn som råder och 
hur kunskap uppstår. I ett lärarperspektiv får detta konsekvenser för hur man ser på sig själv i 
sin yrkesutövning. Är man delaktig och påverkar i mötet mellan elev och lärare eller kan man 
ställa sig vid sidan och objektivt betrakta det som sker?  
 
Tre gemensamma nämnare har kunnat gå att finna bland de olika motivationsteorierna, 
nämligen en inre faktor, en tanke om en målsträvan och en växelverkan mellan de båda. 
Denna inre faktor har inte samma betydelse som i avsnittet om ett biologiskt perspektiv, där 
faktorn är ett stimuli för att tillfredställa vävnadsbrister eller upprätthålla kroppens homeostas. 
Istället avses en tanke eller en känsla av att vilja begå en handling och den benämns inre 
motivation. För att knyta forskningsöversikten till den äldre mannens beteende kan den inre 
motivationen ha bestått av att skydda fönster från att gå sönder. Det som kan ha stimulerat den 
inre tanken kan ha varit det allt större antal bollar som pojkarna sparkat in på hans gräsmatta.  
 
Med yttre motivation menas att målen ligger utanför individen och de kan beskrivas som 
vinster, kostnader eller förluster. Efter att flera bollar hamnat hos den äldre mannen, i det 
inledande citatet, bestämmer han sig för att säga till pojkarna. I samma stund som han ska 
skrida till verket är det något som får honom att byta strategi, mannen upptäckter av att en av 
pojkarna bor granne med honom och pojkens far är inte god att tas med. Då bestämmer han 
sig för att uppmuntra pojkarna till fortsatt spel. Valet att byta strategi kan ses som tecken på 
att en yttre faktor har påverkat ett inre mål och fått honom att ändra sig. 
 

Med en vetenskapsfilosofisk utgångspunkt 

Det fjärde området som nu presenteras belyser begreppet motivation i ljuset av ett 
socialkonstruktionistiskt förhållningssätt. Motivation kan upplevas som något abstrakt för den 
som försöker att närma sig för att finna svar på frågor och lösningar på problem inom 
området. Ur ett filosofiskt perspektiv kan det rymmas förklaringar som förenklar eller 
komplicerar strävan att förstå. Men i uppsatsen är avsikten med att lyfta fram det 
vetenskapsfilosofiska perspektivet att om möjligt göra det lättare för läsaren att förstå. 
 
Ahl (2004) beskriver bland annat ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt till motivation, 
det vill säga att språket skapar vår förståelse av omvärlden. Genom synsättet öppnar sig andra 
möjligheter att närma sig och förstå begreppet motivation, till skillnad mot exempelvis 
Wagner (2003) som beskriver motivation ur ett psykobiologiskt perspektiv.  
 
Genom att använda människans språk och dess förståelse för ord försöker Ahl (2004) att visa 
hur svårt det kan vara att definiera motivation. Språket ses vanligtvis som ett neutralt verktyg 
som kan användas för att synliggöra en objektiv verklighet. Ur ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv är benämningen på föremål bara ord som kan ses som sociala konstruktioner 
mellan människor. Ordens betydelse kan sättas i relation till andra ord utan att vara tydliga i 
var gränsen mellan de olika föremålen går. Som exempel nämner Ahl (a.a.) att en stol är en 
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stol. Men var går gränsen till fåtölj? Hon ställer frågan om orden har samma betydelse för alla 
människor eller om innebörden skiljer sig åt? Ordet stol beskriver inget om föremålet i sig 
självt utan ordet stol framträder först i jämförelse med andra föremål som t ex soffa, fåtölj 
eller bord. Genom denna liknelse menar Ahl (a.a.) att om samma resonemang tillämpas på 
begreppet motivation, vilket är mer abstrakt, är det av betydelse att relatera det till andra 
begrepp. I en jämförelse mellan Ahl (a.a.) och innehållet i uppsatsen kan detta översättas till 
konstruktionen av ordet motivation. Ordet säger ingenting om dess betydelse eller i vilka 
sammanhang det passar in. Istället framträder innebörden om det används i situationer där 
också graden av motivation eller förhållanden omkring preciseras, vilket sker under samtalen 
mellan mig och informanten. 
 
Vidare menar Ahl (2004), ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, att det egna Jaget är en 
överenskommelse mellan människor som ska förstås i relation till sin omgivning. Jaget är inte 
något fast och enhetligt utan individen upplever sig själv olika i olika situationer. Giddens (i 
Ahl, 2004) menar att detta är ett sätt i människans natur och innebär att det borde öka 
möjligheten till fortsatt överlevnad. Om Jaget är socialt konstruerat kommer också individen 
att vara det och då blir gränserna mellan vad som är samhälle, miljö eller omgivning otydliga 
eller till och med upplösta. I uppsatsarbetet får detta konsekvenser då informanten befinner 
sig i flera konstruerade situationer, dels i de klassrumsituationer som beskrivs under intervjun 
och dels under själva tillfället då intervjun äger rum. I dessa situationer skapas informantens 
Jag av den sociala interaktionen och de samtal som antagligen äger rum såväl i skolan som 
under samtalen.  
 
Genom att närma sig området motivation ur socialkonstruktionistiskt perspektiv menar Ahl 
(2004) att det får konsekvenser på hur man ser på begreppet. Istället för att se motivation och 
dess förklaringar som korrekta beskrivningar ser man att tankarna vilar på antaganden så som 
kunskap, språk och förhållande till det egna Jaget och dess relation till omgivningen. Som 
exempel för att visa komplexiteten i begreppet motivation, i relation till vetenskapsfilosofi, 
nämner Ahl (a.a.) uppdelningen mellan inre och yttre motivation. Dessa två begrepp 
möjliggör diskussion men med synsättet att Jaget är socialt konstruerat blir samtalet inte 
meningsfullt. 
 
Giddens (1991) menar också att människan tar det mesta för givet utifrån att det skulle bli 
ohanterligt om man hela tiden skulle ifrågasätta den situation man befinner sig i. På samma 
sätt skapas trygghet och säkerhet när människor tar för givet. Att ta för givet skulle även 
kunna innefatta uppsatsens intervjuperson och är då en fråga huruvida dennes tolkningar och 
återberättade situationer är riktiga eller inte. 
 
Att ta för givet innebär även att kunskap är avgränsande och uteslutande mot alternativa 
tolkningar eller handlingar och Ahl (2004) menar därför att det är viktigt att belysa på vilket 
sätt kunskap konstrueras. En av de slutsatser som läggs fram är just att motivation bör ses som 
ett relationellt begrepp snarare än något som finns eller inte finns. Huruvida motivation 
existerar eller inte förstås bäst om det kopplas till den som har formulerat problemet, vilket i 
Ahls (a.a.) ögon också bidrar till en ”maktdimension.” (s.83). Kunskap som distinktion 
stänger ute alternativa tolkningar då den talar om vad som är rätt och samtidigt men indirekt 
vad som är fel. En slags maktdimension borde rimligtvis ligga i relationen mellan lärare och 
elev. Vem är det som avgör vad som är kunskap eller vem som är motiverad? För uppsatsen 
har detta sätt att se betydelse på så sätt att det inte sker någon jämförelse mellan hur lärare och 
elev tolkar samma situation. Därför kommer intervjupersonens konstruktioner under samtalet 
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att inte rekonstrueras utifrån synpunkter och påverkan från andra deltagare i återberättade 
situationer. 
 
Ahl (2004) menar att man i stället för att fråga vad som motiverar bör man fråga vem som 
önskar motivation. För de som formulerat problemet är det både enkelt och lätt att förlägga 
problemet till den enskilde, vilket inte är unikt för området motivation. 
 

Summering av avsnittet 

I ett socialkonstruktivistiskt perspektiv läggs en stor vikt vid språket, då det är genom detta 
som världen konstrueras och förstås. Språket som vanligtvis ses som ett neutralt verktyg då 
det används, har här en annan betydelse. Orden, som sätts samman till ett språk, är endast 
sociala konstruktioner, då de används människor emellan då ordet i sig självt inte alltid säger 
något om dess betydelse. Ett exempel är ordet motivation som ensamt, skiljt från ett 
sammanhang, antagligen bara är ett ord utan anknytning till dess vardagliga betydelse. 
 
Det egna Jaget påverkas också då det genom språket är konstruerat mellan människor. Om 
Jaget ses som en konstruktion får det konsekvenser för var gränserna mellan samhälle, 
omgivning och miljö befinner sig. De kan vara så otydliga att de kan komma att lösas upp och 
gör det på så sätt svårt att tala om inre och yttre motivation. 
 
Kring synen på motivation finns en dimension av makt. Huruvida motivation existerar eller 
inte förstås bäst om det kan kopplas till den som lägger fram synpunkter. I kombination med 
att människor ofta tar för givet kan det i sin tur påverka synen på motivation. Oavsett vad som 
betraktas som motivation kan en vid eller snäv avgränsning komma att utesluta alternativa 
tolkningar. Oavsett var gränsen dras finns det antagligen lust och vilja på båda sidor om den. 
Istället för att fråga vad som motiverar bör man fråga vem som önskar motivation. De 
fotbollsspelande pojkarna synliggör sin gräns för motivation när de i slutet av citatet säger att 
de inte tänker stå här och spela fotboll gratis. Pojkarna är antagligen motiverade till att inte 
spela om de inte får betalt. Och ur en annan aspekt skulle de kunna betraktas som helt 
omotiverade. Ur den äldre mannens perspektiv har han nu uppnått sitt syfte och med tanke på 
en maktdimension har han inledningsvis också formulerat problemet, att det finns risk att ett 
fönster snart går sönder. 
 

Motivation knutet till skola 

Under denna rubrik är avsikten att beskriva den del som avgränsar motivation från ett mer 
generellt område till ett mer avsmalnat. Alltså läggs ingen vikt vid huruvida det som 
omnämns kan knytas till andra områden inom arbetsliv, förändringsarbete inom vård och 
behandling, idrott etc. På så sätt utesluts andra områden likt de som tidigare nämnts, även om 
dessa kan tänkas utgå från samma grundläggande motivationsteorier. Avsikten med avsnittet 
är att synliggöra ett snävare perspektiv som endast berör motivation knutet till skola. 
 
Kopplingen mellan motivation och skolarbete kan enligt Stensmo (1997) beskrivas som ett 
förändringsarbete. I detta ingår det t ex att försöka få någon att lära mer, hjälpa någon annan 
till ökad arbetsinsats eller varför inte bete sig mer hälsosamt. I ett klassrum innebär detta att 
lärarens roll till stor del är att vara motivatör. En viktig aspekt i detta perspektiv är att 
elevernas engagemang och ansträngning stimuleras om de har samma mål som skolan och 
dess personal. Eleverna behöver därför enligt Stensmo (a.a.) en uppfattning om skolans 
samhällsuppdrag och vara delaktiga i målsättningsdiskussioner. I likhet med Jenner (2004) 
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lyfter Stensmo (a.a.) fram vikten av goda relationer mellan skolpersonal och elev. På samma 
sätt är det av betydelse att undervisningen anpassas till elevens behov och förutsättning. 
 
Dahlgren (1995) menar att hur effektivt lärandet är, beror av det tillstånd som individen 
befinner sig i. Om det finns ett intakt kontrollbehov kring personen själv kommer människan 
att vara nyfiken och individen att ha en inneboende vilja att lära. Dahlgren (a.a.) anser även att 
motivation är en upplevelse av målmedvetenhet, behov, kompetens i lärandet och återger ett 
subjektivt synsätt kring begreppet.  
 
Dahlgren (1995) lyfter även fram flera inslag som tillsammans bildar de delar som enligt 
honom utgör själva upplevelsen av motivation. Eleven behöver förstå inlärningsmålen, kunna 
nå målen, förstå sammanhanget, ta ett ansvar för inlärningen och kunna knyta det till tidigare 
mål. Genom att knyta inlärningsmålet till konkreta händelser eller situationer menar Dahlgren 
(a.a.) att eleven kan förstå vad det innebär att ha nått målen.  Eleven behöver även uppfatta sig 
själv som så pass kunnig, klok eller händig att personen tror att den kan nå målen. En uppgift 
för läraren är att uppmuntra och ge positiva förväntningar för att stödja eleven då denne 
formar sin självbild. På samma sätt är det viktigt att eleven förstår att den behöver målet. 
Vidare skriver Dahlgren (a.a.) om vikten av förmågan att kunna förstå sammanhanget där 
målet är en del och att eleven själv tar ansvar för inlärningen. För att kunna ta ett sådant 
ansvar krävs det förmåga att i någon mån kunna reflektera över sitt lärande, vilket till stor del 
är beroende av vilken mognadsnivå eleven befinner sig på. I det här sammanhanget och som 
den motivatör läraren utgör, är det enligt Stensmo (1997), viktigt att hjälpa eleven med att 
återkoppla för att denna ska se prestationer. Slutligen framhåller Dahlgren (1995) vikten av att 
eleven ser målet tydligt för att själv inse när det är uppnått.  
 
Att utmana eleven är enligt Pintrich och Schunk (1996) ett sätt som kan skapa inre 
motivation. När detta sker är det av betydelse hur svår eller enkel uppgiften är utifrån tidigare 
erfarenheter och kunskap. Det är viktigt att nivån är lagom svår eller abstrakt. Att presentera 
idéer som väcker nyfikenhet är ett annat sätt som kan få samma effekt som att utmana. 
Pintrich och Schunk (a.a.) menar att överraskning och försök att skapa inkongruens kan väcka 
elevens nyfikenhet. 
 
Elever som är starkt prestationsmotiverade väljer enligt Ogden (1993) att ta måttliga risker i 
valet av arbetsuppgifter. De väljer uppgifter som de räknar med att klara av och har på så sätt 
en god chans att lösa uppgiften och har därför en realistisk aspirationsnivå. Detta beteende 
kan liknas med det som Wagner (2003) benämner som närmande eller undvikande. 
Aspirationsnivån är enligt Pintrich och Schunk (1996) satt utifrån tidigare erfarenheter och 
hur väl bekant uppgiften är samtidigt som den också är helt individuell. 
 
Till skillnad från Ogden (1995) använder Jenner (2004) formuleringen anspråksnivå, i stället 
för aspirationsnivå, och refererar till Kahnberg (1979). Anspråksnivån är av betydelse om 
man vill försöka förklara vad som avgör vad som är framgång och vad som är misslyckande. 
Nivån är en sammantagen effekt av de förväntningar och mål kopplat till prestation som 
individen uppfattar som möjliga. På samma sätt menar Ogden (a.a.) att motivation är en 
produkt av förväntningar om att lyckas och det värde som finns på att utföra beteendet.  
 
Jenner (2004) beskriver att upplevelsen av framgång eller misslyckande avgörs huruvida 
anspråksnivån har uppnåtts eller inte. Efter framgångar är det vanligt att anspråksnivån höjs 
men att den på samma sätt kan komma att sänkas efter misslyckande. Förmågan att anpassa 
sig efter sina möjligheter gör att man kan likna anspråksnivån vid en skyddsmekanism. 
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Individen har då möjlighet att undvika återupprepade misslyckanden. Jenner (a.a.) menar 
därför att denna självupplevda förmåga medför att alltför lätta eller alltför svåra uppgifter inte 
påverkar den egna självkänslan, då individen kan lägga förklaringarna utanför sig själv. 
 
Kontrollplacering lyfts fram av Ogden (1993) som en förklaringsmodell på hur eleven kan 
flytta förklaringar mellan sig själv och yttre omständigheter. Med inre kontrollplacering 
menas att individen lägger vikt vid begåvning och insats för att förklara resultat. Människor 
som använder yttre kontrollplacering använder den yttre miljön för att förklara sitt resultat. Ur 
ett attributionsteoretiskt perspektiv finns liknelsen med inre och yttre kontrollplacering. Med 
attribution menas att individer tillskriver sig själva eller andra olika avsikter, egenskaper eller 
beteenden. Bjereld et.al. (2002, s.68) menar att framgångar ofta förklaras som personliga 
egenskaper till skillnad mot motgångar som då är situationella egenskaper.  
 
Lundgren och Lökholm (2006) beskriver även hur kontrollplacering sker utifrån individens 
självbild av att vara optimistisk eller pessimistisk. En person som anses vara optimistisk 
tillskriver sig själv positiva händelser medan negativa tillskrivs andra. För en person som är 
pessimistisk gäller det omvända. Positiva händelser förklaras genom yttre omständigheter och 
negativa förläggs till en själv. 
 
Enligt Jenner (2003) görs dessa tillskrivningar för att skapa mening i tillvaron. På samma sätt 
har attributionsteorin inom socialpsykologisk forskning visat att människor tenderar att tolka 
motiven bakom andra människors beteenden utifrån vad de tycker om dessa människor (se 
Bjereld et. al., 2002 ovan). För människor vi tycker om förknippas framgångar som 
egenskaper medan motgångar ses som situationsbetingade. I det omvända förhållandet gäller 
att framgångar tolkas som situationsbundna egenskaper och motgångar som personliga 
egenskaper. Det som Bjereld (a.a) vill poängtera är att med insikt om detta förhållande så 
kommer det sannolikt att påverka sättet att se på andra. 
 
Vidare menar Jenner (2004) också att en pedagog ger inte bara upp inför elever som ”saknar 
viljan” (s.19). Istället analyserar denne vilka tänkbara motiv som kan finnas och hur man 
utifrån dem kan gå vidare. Det är inte en fråga om vem som har rätt eller fel, eleven eller 
läraren, utan hur eleven själv tolkar framgångar eller misslyckanden.  
 
Som pedagog är det enligt Jenner (2004) av betydelse med perspektivseende, dvs. ha förmåga 
att sätta in personen i ett sammanhang, kunna arbeta med en konstruktiv planering och ha en 
etisk hållning. Med perspektivseende avser Jenner (a.a.) förmågan att kunna förflytta sig från 
sitt eget perspektiv och betrakta omvärlden med elevens ögon. Med förmåga att sätta eleven i 
ett sammanhang har läraren förmåga att kunna se situationen kring eleven.  
 
Genom utformandet av en konstruktiv planering menar Jenner (2004) att man har möjlighet 
att kunna skapa en bild av elevens förmågor men också eventuella svårigheter. Samtidigt vill 
han påvisa riskerna med att tester, som kan ligga till grund för en planering, diagnostisering 
och tillskrivande av etiketter, kan dölja de personliga nyanser som alla människor har. 
 
Motivation är inte något som är direkt observerbart enligt Ogden (1993). Om man vill finna 
tecken på motivation måste man istället förlita sig på uttalanden eller på de beteenden som 
individen uppvisar. En av svårigheterna med att analysera beteenden är att samma handling 
kan ha sin uppkomst i olika motiv och att variationen av motiv skiljer sig från individ till 
individ. På samma sätt är situationen enligt Ogden (1993) den omvända. Samma motiv hos 
olika personer kan leda till olika beteenden. Pintrich och Schunk (1996) beskriver fyra 
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kriterier som indikerar motivation. Valet av uppgift är den första indikatorn men saknar ofta 
betydelse då elever inte har så många val att göra. Den andra indikatorn, ansträngning, visar 
hur stor elevens psykologiska vilja är till att utföra arbetet. Därefter kommer ett mått av hur 
ihärdig och uthållig eleven är vilket kan mätas med hjälp av tid. Vill eleven arbeta under en 
kortare eller längre tid med den aktuella arbetsuppgiften? Den sista indikatorn som Pintrich 
och Schunk (a.a.) lyfter fram är vad eleven uppnått. Vad som uppnåtts indikerar inte ensamt 
motivation, utan kan ses som ett resultat av vad de tre första tecknen har lett fram till. 
Ytterligare ett sätt som enligt Pintrich och Schunk (a.a.) synliggör och kanske skapar 
motivation är att låta eleven göra självskattningar. De kan vara utformade på olika sätt och 
bestå av varierade frågor som t ex berör den egna arbetsinsatsen.   
Pedagogens förväntningar på eleven är också av betydelse på så sätt att negativa förväntningar 
kan komma att styra tolkningarna utan att det egna förhållningssättet granskas. På så sätt kan 
positiva förväntningar leda till goda resultat medan negativa förväntningar får den motsatta 
effekten. Jenner (1987, 2004) tar upp Pygmalioneffekten (Rosenthal & Jacobson, 1968) som 
är benämningen på ett omskrivet fenomen som beskriver förhållandet mellan förväntningar 
och resultat. Resultaten har dock kritiserats av andra forskare (se Pintrich och Schunk, 1996, 
s. 348; Good och Brohpy, 1994, s.85ff.) som pekar på felaktigheter i metodologin och att 
undersökningsresultaten inte alltid har gått att återupprepa i nya vetenskapliga försök.  
 
Beröm är ett sätt att delge uppskattning till någon annans beteende. Inom skolan används 
beröm som en anledning att stärka elevens självkänsla. Det kan också ses som ett försök av 
yttre påverkan till att öka motivationen att prestera vad som är önskvärt. Enligt Lundgren och 
Lökholm (2006) är det en allmän uppfattning, alltså inte bara inom skolans värld, att beröm är 
motivationshöjande. Om hänsyn tas till den forskning som bedrivits inom området har det 
visat sig att beröm är förträffligt men användandet behöver nyanseras. Forskning har visat att 
beröm skall ges på rätt sätt och vid rätt tillfälle för att åstadkomma önskad effekt. Mottagaren 
av berömmet kommer att filtrera och kanske komplettera informationen vilken påverkas i hög 
grad av i vilket sammanhang förmedlandet sker. Därför är det enligt Lundgren och Lökholm 
(a.a.) viktigt att berömmet är specifikt för att minska det eventuella gap som kan uppstå 
mellan vad som sägs och hur det tolkas. Det är snarare kvalitén i berömmet som är avgörande 
istället för i vilken grad det används. 
 
Brophy (1994, s.147ff) har studerat lärares användande av beröm i klassrum. Resultatet visade 
att beröm används ofta men utan att vara specifikt, förutsägbart eller tydligt. Allmänt och 
ospecificerat beröm som inte är riktat mot någon konkret handling kan medföra en utebliven 
effekt. Offentligt högt uttalat beröm kan enligt Brophy (a.a.) fungera bra i vissa sammanhang 
men i andra kan det få motsatt effekt. Ibland kan offentligt beröm vara mer generande än 
stärkande särskilt om syftet är att bekräfta korrekta beteenden snarare än ett uppnått resultat 
eller prestation. Det händer även att lärare använder beröm som ett incitament för att skapa en 
relation med eleven genom att exempelvis berömma kläder och utseende, vilket inte alltid ger 
önskat resultat. Något som visat sig vara effektivt är däremot när berömmet berör elevens 
utveckling och dennes färdigheter. Ett sådant beröm talar också om att läraren har positiva 
förväntningar på eleven. Detta menar Brophy (a.a.) kan komma att medföra att eleven kan 
koppla ansträngning och framgång till den egna inre motivationen istället för till yttre 
faktorer, som t ex att vara beroende av läraren för att uppnå resultat.  
 
Ytterligare en aspekt kring att ge beröm i syfte att skapa motivation lyfts fram av Brophy 
(1994). Vid vissa tillfällen tenderar lärare att ge beröm även för mycket små ansträngningar 
från en del elever. Risken finns att detta väl menade berömmet ger ett bakslag istället, då de 
underminerar elevens trovärdighet, speciellt om denne själv är medveten om att den behandlas 
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olikt andra klasskamrater. Lundgren och Lökholm (2006) menar att det är viktigt att 
berömmet överensstämmer med egenskaper som ingår i elevens självuppfattning. Att vara 
specifik och äkta samt genuint ärlig är särskilt viktigt då beröm riktas till elever som inte ser 
sig som tillräckligt kompetenta. Beröm som inte uppfattas som ärligt kan ge effekten av en 
känsla av att vuxna inte förstår som i sin tur kan påverka lärare-elev relationen.  
 
Deskriptiv återkoppling har enligt Stensmo (1997) funktionen att bekräfta eller korrigera 
processen i förhållande till mål och kriterier. Inom skolan är det vanligt att lärare använder 
straff och klander riktat till elever för att korrigera beteenden som avviker från förutbestämda 
mål. Att ge denna typ av information innebär att man inte visar vad som vore önskvärt eller 
vad som borde göras istället. Därför är det viktigt att det i återkopplingen framgår vad som 
vore ett önskat läge. Stensmo (1997) menar att det är viktigt att det riktas mot specifika 
beteenden som är möjliga att förändra. Lika viktigt är det att undvika svepande formuleringar 
utan istället vara konkret och fri från värderingar samt informera om vad mottagaren gör. Det 
är alltså inte personliga egenskaper som skall återkopplas utan specifika beteenden. 
Beskrivande återkoppling skall tillgodose såväl givarens som mottagarens behov. Detta 
medför att en lärare inte bör vara påträngande och informativ för att tillgodose egna behov av 
tillfredställelse utan återkoppling ska ges under ömsesidig tillit. Det finns enligt Stensmo 
(a.a.) två huvudstrategier för givandet av deskriptiv återkoppling. Dels att givaren bekräftar 
det uppenbara och informerar vad som uppfattats, dels synliggör och uttalar underförstådda 
eller outtalade budskap som finns i specifika situationer. 
 

Summering av avsnittet 

Inom skolans verksamhetsområde kan motivation ses som ett pågående förändringsarbete 
med elever. Den som driver detta arbete är läraren som också beskrivs som motivatör. I det 
inledande citatet är den gamle mannen en slags motivatör som gör att pojkarna spelar fotboll 
som aldrig förr. Lusten och vilja till att lära är betydelsefullt för hur väl inlärning kommer att 
ske.   
 
Det finns ett flertal inslag som tillsammans bildar upplevelsen av motivation. Eleven behöver 
förstå inlärningsmålen, kunna nå målen, förstå sammanhanget, ta ett ansvar för inlärningen 
och kunna knyta det till tidigare mål. Att utmana eleven utifrån tidigare uppnådda mål och 
kunskaper, är en av lärarens uppgifter. En annan uppgift för läraren är att tillsammans med 
eleven planera utformningen av studierna. Att synliggöra mål och lyfta fram delmål hjälper 
eleven att flytta fokus till uppnådda resultat istället för sträckan fram till målet. 
 
Huruvida eleven uppfattar framgång eller misslyckande påverkar dennes motivation. Det är 
också av betydelse hur eleven förlägger förklaringar inom sig eller menar att yttre 
omständigheter har varit av betydelse för resultatet. Vissa elever har mer realistiska 
förväntningar på sig själva vilket också påverkar motivationen inför de uppgifter de ställs 
inför. Andra elever kan komma att attribuera framgångar eller misslyckanden till andra 
omkringliggande personer eller händelser. Pojkarna som den äldre mannen möter, då 
pengarna tagit slut, förlägger sin minskade lust att spela fotboll utanför sig själva. Orsaken till 
eller pojkarnas attribuering av att de inte vill spela förläggs till den gamle mannen som inte 
betalar dem mer pengar. 
 
Att motivation är en upplevelse och inte är något som direkt kan observeras kan knytas till 
andra avsnitt i uppsatsen. Om man däremot vill finna tecken på motivation kan man lyssna till 
uttalanden eller beteenden som eleven uppvisar. Andra tecken som kan tyda på motivation är 
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hur en elev väljer uppgift eller hur väl den anstränger sig. Huruvida eleven orkar arbeta med 
uppgiften och visa sig uthållig kan också ses som tecken på hur stor motivationen är. Tänker 
man på fotbollsspelandet så har uppenbarligen spelarna i början av citatet en upplevelse av att 
vilja spela. Motivationen kanske är hög och uthålligheten förstärks av att de också tar emot 
pengar. Vad som händer därefter är att förstärkningen i form av pengar tids nog får ett högre 
värde än själva spelandet och när incitamentet försvinner så upphör även viljan att spela.  
 
Beröm är ett vanligt förekommande sätt att försöka skapa motivation och stärka elevens 
självkänsla inom skolan. Antagligen är beröm en yttre form av påverkan som kan öka 
motivationen bland elever. Vad som är viktigt att tänka på, utifrån den forskning som gjorts, 
är att uppskattningen ges på rätt sätt, med rätt fokus och vid rätt tillfälle. 
 

Utmärkande drag i forskningsöversikten 

Det finns flera gemensamma nämnare i forskningsöversikten oavsett om det rör sig om ett 
historiskt-, biologiskt-, psykologiskt- eller socialkonstruktionistiskt perspektiv. På samma sätt 
finns det också aspekter som skiljer dem åt. 
 
Inom det biologiska perspektivet framstår motivation som någon form av upplevelse som har 
sin uppkomst av exempelvis vävnadsbrister i kroppen. Beteendet styrs då av en känsla eller ett 
motiv som ger upphov till motivation. Styrningen har två uppgifter, dels stimuleras beteendet 
och dels leder motivationen mot ett visst mål. Denna känsla eller upplevelse kan också ses i 
det psykologiska perspektivet men har då sin utgångspunkt i ett kognitivt-, socialt- eller ett 
självförverkligande motiv. 
 
Bland de tankar som alla människor har kan säkert en del av dem knytas till dem som 
framkallats av exempelvis brister i kroppen, alltså ett biologiskt perspektiv. Andra tankar 
kanske kan knytas till den mänskliga förmågan av abstrakt tänkande och möjligheten till att 
planera och kognitivt konstruera. Till sociala motiv ryms de behov som individen har av att 
fungera i och åtnjuta gemenskap eller till och med uppskattning från andra individer. Behovet 
av att självförverkliga sig kan till vissa delar hänföras till sociala motiv. Men det kan också 
handla om att utvecklas och mogna som person. 
 
Att motivation kan knytas till olika mål lyfts fram i såväl ett biologiskt som psykologiskt 
perspektiv. Det är inte alltid som individen agerar medvetet mot ett förutbestämt mål då 
autonoma reflexer kan framkalla en omedveten motivation som i sin tur leder till en handling. 
Ofta handlar denna typ av motivation om att minska en brist, exempelvis törst, av något slag i 
kroppen. Dessa tankar går att spåra till det biologiska perspektivet. Målformuleringar som 
bryts ned i mindre delmål beskrivs ofta som motivationshöjande inom det perspektiv som rör 
skola. 
 
Med ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt tänker man att motivation är en konstruktion 
skapat ur möten och samtal mellan människor. Orden som språket är uppbyggt av återspeglar 
inte alltid dess innebörd eller betydelse. På så sätt är ordet motivation betydelselöst om det 
inte sätts in i ett sammanhang som exempelvis kan bestå av en jämförelse i förhållande till 
mål. Utifrån detta resonemang kan man alltså säga att motivation kan knytas till mål även 
inom det socialkonstruktionistiska perspektivet. 
 
I den forskningsöversikt som gjorts gällande motivation knutet till skola nämns inget som kan 
förklara motivation ur ett biologiskt perspektiv. I stället beskrivs motivation utifrån beteenden 
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som om eleven tar initiativ, är aktiv, nyfiken, ihärdig och uthållig. Det finns också 
förklaringar som ryms inom behovet av att få självförverkliga sig eller att få tillhöra grupper 
och känna gemenskap med andra.  
 
En intressant aspekt kring motivation berör relationen mellan två personer. Förhållningssättet 
utgår från själva mötet mellan två människor. Tanken att motivation handlar om bemötande 
mellan två individer gör att man inte kan se det som en egenskap eller som något som finns 
eller inte finns. På samma sätt lyfts även frågan om vem det är som avgör vad motivation är. I 
stället för att fråga vad som motiverar bör man fråga vem som önskar motivation. För de som 
formulerat problemet är det både enkelt och lätt att förlägga problemet till den enskilde. 
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4 Teoretisk utgångspunkt 
Rapportens vetenskapsfilosofiska position är hermeneutisk i den mening att jag är tolkande 
med förhoppningen att förvärva en vid förståelse, trots den subjektivitet som antagligen finns 
i själva meningsskapandet. Tolkandet kommer att få betydelse i de samtal som äger rum i 
uppsatsens empiriska avsnitt. Som intervjuare kommer jag att vara en del i de 
påverkansprocesser som sker, då såväl jag som informanten tolkar och konstruerar 
kommunikationen mellan oss båda. 
 
Inom den hermeneutiska grenen finns systemteori och ett socialkonstruktivistiskt 
förhållningssätt. Gergen (2002) förklarar och beskriver begreppet så som mentala 
konstruktioner i relation till omvärlden. Uppbyggnaden av dessa påverkas av sociala 
relationer med andra människor. Synsättet har i den här uppsatsen innebörden att verkligheten 
och omvärlden är en påverkad social konstruktion. Människans kunskap, förståelse och 
beskrivning av sin omvärld och hur denna är uppbyggd är därför inte given utifrån objektiva 
förhållanden utan skiljer sig från individ till individ. På så sätt kan beskrivningen också ses 
som svar på mellanmänskliga relationer och därigenom även beröra ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv.  
 
Detta perspektiv beskrivs av Gergen (2002) utifrån hur konstruktioner av såväl det egna Jaget 
som att omvärlden skapas genom språket. Att språket är av betydelse för beskrivningen av 
omvärlden, och i det här fallet konstruktionen av motivation, påverkar stora delar av 
uppsatsen. Den empiriska delen i uppsatsen innehåller resultatet av två samtal där språket är 
budbärare och samtalen i sig kan ses som konstruerande. 
 
Burr (1995) menar att det inte finns någon enkel definition av socialkonstruktionism men 
lyfter ändå fram viktiga punkter som kännetecknar traditionen. Det första som beskrivs är ett 
kritiskt förhållningssätt till självklar kunskap. I arbetet med uppsatsen kan den kritiska 
hållningen till självklar kunskap liknas vid ett slags ledord som funnits med under arbetets 
gång. Ett andra kännetecken står för hur människor ser på världen utifrån kulturella och 
historiska skillnader och även utifrån var i världen man är bosatt. Den sociala interaktionen 
mellan människor representerar den tredje punkten som Burr (a.a.) pekar på. Det är i 
samspelet med andra, och då i synnerhet genom språk, som kunskap skapas och på så sätt då 
anses som en konstruktion. Ytterligare en punkt som tas upp är sambandet mellan människors 
tankar och deras sociala handlingar. Dessa kan vara föränderliga över tid och det kan parallellt 
finnas flera sociala konstruktioner som representerar den omgivande världsbilden, vilket kan 
passa väl in på uppsatsen. Dels för att den är framarbetad över tid, dels för att intervjuerna 
äger rum med en tids mellanrum och dels för att informanten återskapar och rekonstruerar 
minnen av händelser hämtade från dennes vardag. 
 
Vidare är valet av socialkonstruktionism av betydelse ur två andra perspektiv, dels 
konstruktionen mellan informant och intervjuare och dels konstruktionen mellan den 
intervjuade och de personer som finns i dennes tankar. Utifrån det förstnämnda, den sociala 
konstruktion som genom samtalet byggs upp mellan de båda, kan det vara viktigt att 
poängtera att samtalet endast speglar deras verklighet. På samma sätt finns det även ett värde i 
att vara medveten om att informanten antagligen skapar sin verklighet. Under samtalet sker en 
parallell inre process i form av tankar. Dessa är rekonstruktioner och skapar en bild av 
vardagssituationer som senare, i samtalet med intervjuaren, kan komma att konstrueras om. 
Detta synsätt får konsekvenser för uppsatsen genom behovet av kritiskt hållning till den 
kunskap som under arbetets gång kommer fram. 
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Genom att använda socialkonstruktionism som uppsatsens vetenskapliga utgångspunkt är en 
avsikt att ge förståelse för i vilket perspektiv tolkningar av insamlat material gjorts. En annan 
tanke med detta förhållningssätt är att inte förneka existensen av en sann verklighet utan att 
delge läsaren mitt förhållande till den. 
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6 Metod 

Urval 

Resultatet i uppsatsen bygger på två intervjuer, genomförda vid två tillfällen, med samma 
person som är verksam inom grundskolans senare år.  
 
Följande kriterium har ställts på den person som varit aktuell i undersökningen: 
 

- Förvärvsarbetande inom grundskola, där undervisning ingår i arbetsbeskrivningen.  
 
Intervjupersonen utgör ett så kallat bekvämlighetsurval (Trost, 2005). Vid valet av 
intervjuperson har en tidigare studiekamrat tillfrågats om att vilja delta i undersökningen och 
denne har tackat ja till medverkan. 
 
Avsikten med att genomföra flera intervjuer med samma person är att kunna samtala med 
denne vid olika tillfällen. På så sätt har förhoppningen varit att skapa ett samtalsklimat som 
möjliggjort ett samtal på ett djupare plan. Efter den första analysen av det utskrivna 
textmaterialet har tanken varit att urskilja och koncentrera intressanta aspekter som 
framkommit (se vidare i avsnittet bearbetning av data). Med vetskap om dessa har sedan den 
andra intervjun genomförts i ett försök att få en vidgad förståelse. 
 
I analysen av transkriberad text kan det vara svårt att överblicka stoffet och därmed svårt att 
finna detaljer som förenar och skiljer texten åt. På så sätt har det varit värdefullt att på nytt 
kunna återvända till informanten med avsikten att förtydliga och utveckla uttalanden. 
 

Etiska överväganden 

Intentionen i uppsatsarbetet har varit att följa de forskningsetiska principer – inom 
human/samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet har givit ut (2005). I denna 
utgåva har rådet särskilt lyft fram följande fyra huvudkrav: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Det första kravet innebär i huvudsak att forskaren skall upplysa informanten om vilken roll 
denne har i undersökningen och vilka villkor som gäller för medverkan. Deltagandet är 
frivilligt och kan avbrytas när helst informanten önskar. Informationen skall också ges på ett 
sådant sätt och med en sådan öppenhet att alla inslag som kan tänkas påverka villigheten att 
delta omfattas. I detta arbete har kravet inneburit att informanten, vid första kontakten 
tillfrågats om att vilja delta i undersökningen. Såväl skriftlig (se bilaga) som muntlig 
information har givits. Informanten har även givits tillfälle att ställa nödvändiga frågor som 
kan påverka beslutet. Vid intervjutillfällena har samma information givits på nytt för att om 
möjligt säkerställa att deltagaren varit insatt i villkoren.   
 
I denna undersökning har samtyckeskravet inneburit att informanten har givit sitt samtycke 
till två saker. Dels att delta i intervjuer och dels att delar av det utskrivna intervjumaterialet får 
användas och återges i den färdiga uppsatsen.  
 
Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att alla uppgifter måste behandlas anonymt 
och förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Ingen av deltagarna skall gå att 
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identifiera. I uppsatsen är informanten känd inför intervjuaren men kommer att anonymiseras 
inför läsaren och andra, t ex handledare och korrekturläsare. Genom tystnadsplikt går inte 
informanten att identifiera utifrån vad denne sagt eller gjort, dock används synliggörande men 
anonymiserade citat i rapportens resultatdel.    
 
Det fjärde och sista av de fyra huvudkraven är nyttjandekravet och innebär i huvudsak att 
insamlade uppgifter endast får användas för forskningsändamål. Kravet innebär för uppsatsen 
att utvalda delar av intervjumaterialet har publicerats i enlighet med anvisningar för uppsatser 
på C-nivå vid Karlstads Universitet.  
 

Metodbeskrivning 

Uppsatsen bygger dels på litteraturstudier dels på två halvstrukturerade intervjuer med en 
yrkesverksam pedagog inom grundskolans senare år. Arbetssättet kan beskrivas som 
abduktivt då det växelvis rör sig mellan teori och empiri. 
 
Avsikten har varit att intervjun ska ha formen av ett samtal som inte styrs av i förväg 
fastställda ramar. Intervjufrågorna har varit ämnade att ha en låg grad av standardisering 
(Patel och Davidsson, 1994; Trost, 2005) samtidigt som tre huvudområden i förväg 
formulerats för att utgöra en plattform, intervjuguide eller ett diskussionsunderlag. Områdena 
är bakgrunds-, allmänna- och specifika frågor. Avsikten med bakgrundsfrågor är att få en bild 
av intervjupersonen, allmänna frågor för att belysa de bakomliggande tankarna kring 
motivation, specifika frågor för att illustrera hur intervjupersonen konkret arbetar med 
motivation. 
 
En tanke har varit att ge intervjun strukturen av ett vanligt och informellt samtal med 
ömsesidig kommunikation. Avsikten med öppna och utforskande frågor har varit att ge 
informanten möjlighet att formulera sina svar utan att styras av eventuella förväntningar. En 
annan viktig tanke har varit att utforska intervjupersonens svar istället för att fokusera på i 
förväg fastställda frågeställningar.  
 

Avgränsning 

Motivation utgör ett begrepp som kan kopplas till andra områden. Till exempel kan kunskap 
om motivation beröra arbetsplatser, individuell utveckling, olika former av idrott, varierad 
behandling eller förändringsarbete inom vård, omsorg eller socialtjänst. Avsikten med 
uppsatsen är att utifrån ett större problemområde, som inledningsvis lyfter fram olika 
motivationsteorier, som biologiskt-, psykologiskt- och filosofiskt perspektiv, föra läsaren till 
ett snävare perspektiv som endast berör en lärares resonemang kring motivation. På så sätt 
utesluts andra områden likt de som tidigare nämnts, även om dessa kan tänkas utgå från 
samma grundläggande motivationsteorier. 
 

Bearbetning av data 

Den första intervjun lyssnades igenom och transkriberades i sin helhet ordagrant i skriftspråk 
och skrevs ut i två exemplar. Längden på intervjun var 68 minuter och antalet utskrivna sidor 
blev 16 stycken. 
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Pauser i samtalet markerades i texten med tre efterföljande punkter [… ]. Talstreck [-] har 
använts för att markera att uttalanden växlar mellan intervjuare och intervjuad. 
Kommunikation genom kroppsspråk, så som nickande, ansiktsmimik eller gestikulerande, 
synliggjordes inte i texten.   
 
Översättningen från talspråk till skriftspråk har medfört att olika ställningstaganden har 
behövts göras. Ett exempel på detta är tolkningen och innebörden av uttalet av [en]. Ordet kan 
ha olika betydelser beroende på dess uttal och placering i uppbyggnaden av en hel mening. 
Betydelsen [en] framför ett substantiv avser ett ental. I andra sammanhang i uppsatsen har 
ordet tolkats som en beskrivning av intervjupersonen eller en generalisering av individer, 
människor eller lärare i allmänhet. I citatet nedan tolkas [en] ha innebörden [jag], alltså i 
sammanhanget är det intervjupersonen själv som avses. 
 
” Mm… rent spontant nu… [en] skulle vilja säga nästan att…” 
 
På samma sätt kan uttalandet [man] innefatta en manlig person eller ha motsvarande generella 
betydelser som formuleringen [en] om det ses i ett sammanhang. 
 
Under samtalet kunde det hända att uttalanden gjordes samtidigt, alltså i munnen på varandra. 
Ibland utgjordes dessa uttalanden av enkla hummanden [mm] eller ett bekräftande [jaa]. Korta 
uttalanden likt dessa har synliggjorts med talstreck [-] för att markera bytet av talare. Längre 
uttalanden som skett samtidigt har inte synliggjorts på samma sätt. Istället har en avvägning 
gjorts från gång till gång hur korta respektive långa uttalanden ska placeras i den utskrivna 
texten. Vid något tillfälle har jag valt att endast skriva ut ett av de samtidiga uttalandena. Det 
har då rört sig om mina uttalanden som inte vunnit företräde i kommunikationen. Valet har 
dock inte någon avgörande betydelse då informanten självmant ändå svarat på uttalandet eller 
frågan. Möjligheten har också funnits att senare återkomma till den fråga som jag ville ställa.  
 
Den utskrivna texten lästes igenom i sin helhet en första gång. Därefter lästes den ytterligare 
en gång och då markerades uttalanden med tre överstrykningspennor i olika färg. Färgerna 
representerade utgångspunkterna bakgrundsfrågor, allmänna frågor och specifika frågor. Det 
markerade textmaterialet delades in i grupper utifrån färgerna och studerades, i ett försök att 
lyfta fram och kategorisera intervjupersonens uttalanden kring områdena. Uttalanden har 
därefter kopplats till annan forskning som beskrivits i uppsatsens litteraturgenomgång.  
 
Ett av exemplaren skickades till intervjupersonen så att denne fått möjlighet att själv läsa 
igenom texten innan den andra intervjun genomfördes. 
 
Med utgångspunkt från vad som framkommit i den första analysen av textmaterialet 
genomfördes den andra intervjun. Ett område som bedömdes vara intressant men inte berörts 
under den första intervjun gick att identifiera. Det berörde vem som avgör vad motivation är 
och vilka referensramar och utgångspunkter som används då bedömningen görs.  
 
Den andra intervjun bearbetades på samma sätt som den första. Längden på intervjun var 8 
minuter och antalet utskrivna sidor blev 2 stycken. 
 
Det nu utskrivna materialet består nu av tre delar, den första intervjun, den andra intervjun 
och den bild som de båda tillsammans ger. De tre delarna är det sammantagna 
undersökningsmaterialet och består av en intervjutid om sammanlagt 76 minuter och totalt 18 
sidor utskriven text.   
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Bakgrundsfrågorna har sammanställts och redovisas inledningsvis under rubriken resultat. 
Uttalanden från utgångspunkterna allmänt och specifikt har sammanställts och redovisas med 
mina ord och synliggörande citat senare under samma rubrik. Beslutet kring mängden och 
storleken på citat har grundats utifrån avsikten att inte negativt påverka läsrytmen men 
samtidigt synliggöra analyserna.  
 

Metodologisk reflektion 

Min egen metodmedvetenhet utgör den enskilt största faktorn som påverkar i uppsatsens 
tillförlitlighet. Under åren av studier, inriktat mot läraryrket, har forskarperspektivet i 
utbildningssyfte fått ett allt större utrymme. Nästintill alla kurser har inslag som syftar till att 
få den studerande att lära sig forskningsmetodik både i teori och i praktik. Tidigare utbildning 
och därigenom egen erfarenhet kan därför ses som något som ökar tillförlitligheten i denna 
uppsats. 
 
Inom en av delkurserna inom den särskilda lärarutbildningen har den egna förmågan att 
genomföra utforskande samtal övats. Denna erfarenhet är av positiv betydelse för uppsatsen, 
då de fältstudier som gjorts haft avsikten att utforska intervjupersonens svar under de samtal 
som ägt rum. Därigenom borde graden av precision ökat dvs. sättet att registrera svaren (se 
Trost, 2005). 
 
Att intervjuerna spelas in på band påverkar också tillförlitligheten i positiv riktning. På så sätt 
finns det i analysen alltid möjlighet att återigen lyssna på upptagningen för att säkerställa vad 
som egentligen sades. Dessutom genomförs en andra intervju där det finns tillfälle att ta upp 
och förtydliga eller utveckla uttalanden där tolkningsutrymmet varit alltför stort. 
 
Bekvämlighetsurvalet, dvs. en intervju med en tidigare studiekamrat kan påverka resultatet i 
undersökningen på flera sätt. Det kan t ex finnas en gemensam outtalad förförståelse för 
problemområdet vilket kan medföra att man tror sig förstå varandra eller att andra saker aldrig 
blir sagda. Under intervjun kan även utforskandet av informantens svar påverkas då jag kan 
ha tagit för givet och antagit att jag förstått vad som sagts. På så sätt kanske uppmaningar om 
att utveckla eller klargöra uttalanden inte gjorts. I ett försök att hålla mig medveten om denna 
risk fanns hela tiden tankarna att utforska den intervjuades svar inom mig under intervjuerna.  
 
Den ovana situationen, med ljudupptagning på mp3-spelare, kanske påverkats positivt genom 
att samtalen upplevdes som informella då det redan funnits en gemensam bakgrund. 
 
Uppsatsens giltighet är i strikt mening endast giltig för den intervjuperson som deltagit i 
undersökningen. Om man däremot väljer att se denne person som en representant för en del 
av de personer som arbetar inom skolan kan graden av giltighet öka.  
 
Resultatet bygger på ett litet urval som i statistisk mening inte är representativt för övriga 
befolkningen. Samtidigt menar Trost (2005) att ett fåtal väl genomförda intervjuer i ett 
forskningssammanhang är mer värda än ett flertal mindre väl utförda. Detta uttryck används i 
uppsatsen som ett argument för att det inte är antalet intervjuer som avgör generaliserbarheten 
av resultaten.  
 
Skolverksamhet är ofta uppbyggd på ett likartat sätt i exempelvis undervisningsgrupper, 
lärartäthet, antal ämnen, skoldagar. Detta kan också tänkas medföra en högre grad av 
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generaliserbarhet då intervjupersonen representerar en vanlig kommunal skola. 
 
Att generalisera till ett större sammanhang kan vara svårt men graden av giltighet borde 
påverkas då resultatet kan knytas till samtida forskning och litteratur (se Backman, 1998). I 
uppsatsen finns flera punkter som stämmer väl överens med vad andra forskare tidigare 
publicerat. 
 



 - 29 -  

7 Resultat 

Beskrivning av intervjuperson 

I detta avsnitt beskrivs intervjupersonens bakgrund och tjänsteställning. 
 
Den manliga informant som deltagit i de intervjuer som genomförts har en varierad 
yrkeserfarenhet fram till dess att denne påbörjat sin utbildning mot grundskollärare årskurs 4-
9, med inriktning matematik och naturorienterade ämnen. På sin fritid har han under olika 
perioder varit mer eller mindre aktiv inom olika sporter, både som utövare och som tränare. 
Idag tjänstgör han på en kommunal grundskola och undervisar i årskurserna 7-9 i flera ämnen 
som ryms inom motsvarande utbildningsbakgrund. 
 
Intervjuerna var informella på så sätt att de kan liknas vid ett vanligt samtal mellan två 
personer kring ett förutbestämt område. Intervjupersonen var generös och frispråkig och 
talade utan att jag nödvändigtvis själv behövde leda konversationen framåt. Ofta förde läraren 
en inre dialog med sig själv och besvarade frågor eller tankar som inte uttalats. Under 
intervjuerna var det vanligt att huvudnickningar eller korta bekräftande uttal i form av: jaa 
eller mm, förde dialogen vidare. 
 

Beskrivning av resultat 

Under denna rubrik återges vad som framkommit under de intervjuer som genomförts i 
undersökningen. I avsnittet kommer anonymiserade citat att användas. Avsikten med att 
använda citat är att i möjligaste mån synliggöra tolkningar för läsaren och på så sätt 
underbygga eventuella slutsatser. Redovisningen är uppdelad utifrån områden eller 
utgångspunkter, dvs. allmänna och specifika frågor. Avsikten med det allmänna området är att 
belysa de bakomliggande tankarna kring motivation. På samma sätt är tanken med specifika 
frågor att illustrera hur intervjupersonen konkret arbetar med motivation. 
 

Uttalanden som kan knytas till allmänna tankar om motivation 

Under de samtal som genomförts återkommer informanten till att motivation handlar om en 
inneboende vilja att ta sig för någonting. Dock ger inte uttalandena något enhetligt och säkert 
intryck av att intervjupersonen har en tydlig uppfattning om vad motivation är. Vid ett flertal 
tillfällen under intervjun återkommer samtalet till uttalanden som kan knytas till det allmänna 
området. Vid varje tillfälle uppstår eftertänksamhet eller funderingar i form av kortare eller 
längre pauser. 
 
I en skolsituation kan motivation bestå av att vilja komma till en lektion eller att på något 
annat sätt vilja vara delaktig i verksamheten. 
 

” Mm…ja, motivation… eller vad jag tänker på som lärare… då tänker jag att motivation är 
en vilja att gå in i klassrummet och arbeta med… ja, med som…  ämnet, med det som vi 
håller på med, eller det området som vi håller på med… och även då, för eleven att söka… ja, 
söka egna… söka sin egen kunskap helt enkelt… motivation att söka kunskap på lektioner, 
där tänker jag på motivation alltså”. 

 
Att elever som söker kunskap förmedlar att de är motiverade omnämns vid ett flertal tillfällen 
under intervjuerna. Sökandet efter kunskap eller att ta ansvar för sin inlärning tycks vara av 
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betydelse när informanten registrerar graden av motivation bland elever. Detta kan ske genom 
aktiva handlingar, så som att elever frågar läraren när man inte förstår eller om det finns något 
mer att arbeta vidare med. 
 
Ett annat perspektiv som intervjupersonen tar upp berör relationen mellan lärare och elev. 
Relationen mellan de båda bedöms vara viktig då det handlar om elevens motivation att 
komma till och delta i undervisning. 
 

” … sen handlar det mycket om personlig motivation för eleverna. Om de känner för att gå in 
på din lektion för de känner att du är en lärare som de vill gå in till och visa också att de vill 
jobba… det där är lite som en föräldraroll… de vill visa sig duktiga för dig…  
- Mm… 
- Och då kan det bli en motivation där då det är, som man säger… brukar säga till eleverna, 
tänk på att det är inte för min skull ni är här inne utan det är för er egen skull. Ibland så är det 
faktiskt så att på en del elever kan man nästan lägga över att de nästan går in för min skull. Då 
kan jag känna att, okey, du har ändå fått dem att komma in här och att… det är väl den, om 
jag får säga så, ganska risiga motivationen… att de då går in och gör det för min skull. Att jag 
är med och tycker det och så… men då har de i varje fall hittat den. Så att det är den här, 
relationen mellan lärare och elev mer på det personliga planet, är väldigt, väldigt viktigt skulle 
jag vilja säga”. 

 
Av citatet framgår att även om det inte handlar om en egen inneboende vilja hos eleven att 
komma till lektionen så kan denne ha infunnit sig på grund av något som kan knytas till 
läraren. Informanten anser att det vara bättre att närvara utan egen motivation än att välja bort 
lektionstillfällen.  
 
Informantens tankar kring betydelsen av en god relation gör att denne försöker att vara aktiv 
när det gäller att skapa en relation. Läraren är äkta intresserad av eleverna och ställa frågor 
kring deras intressen och fritid. Under intervjuerna framkommer också att läraren försöker 
skapa goda arbetsallianser, nästan kamratliga, utan att det påverkar lärarens roll och att den 
blir ifrågasätt. Till exempel sätter läraren olika starka gränser för vad denne tillåter i 
klassrummet vid olika tidpunkter under terminerna. Senare under terminen, tillåts exempelvis 
beteenden som inte skulle ha tillåtits under skolstarten. I början av ett läsår, speciellt om 
läraren möter en ny klass, är det extra viktigt att sätta ramar för vad som tillåts eller inte. 
 
Att lärare försöker att sätta olika gränser vid olika tidpunkter visar att det även finns en 
dimension av makt i lärarens sätt att resonera kring området. Återkommande under 
intervjuerna är uttalanden som kan knytas till detta förhållande mellan lärare och elev. 
 

” Ja, det kan vara, om det blir en låsning med en elev, om den då har en ganska risig 
motivation, så kan det vara att man säger, det kan handla om en väldigt kort, att man säger 
exempelvis om det är matte, gör fem uppgifter här, kom igen nu, försök här nu, gör fem 
uppgifter här. Då kan man göra lite olika. Välj egna uppgifter från de här två tre sidorna. Ta 
och välj själv eller till och med styra dem och då kan man kanske vara lite hård och säga, jag 
vill se, typ om en tio minuter en kvart då vill jag se att du har gjort de här fem uppgifterna. 
Det där är så individuellt med elever… eller så kan jag säga så här, att om det är något område 
som… kan jag om jag har några bra stenciler, eller om det är mer laborativt så kan jag säga så 
här, men du, vi tittar i boken här, vi tar och gör… tittar på den här laborationen här nu… ja, 
det kan vara om Pythagoras eller någonting eller vad som helst… också försöka gå över i 
något annat, för att ibland kan det vara bra om de är omotiverade att jobba i boken, så om de 
bara får ett papper, så får de bara ett papper, det här pappret… jaha, det här ska jag göra idag. 
Då är det ändå samma område fast de…” 
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I citatet synliggörs flera sätt att uttrycka sig på som alla har en relation till makt. När 
informanten beskriver hur elever kan ha en ganska risig motivation görs jämförelsen i 
förhållande till nivå som är normativ för informanten. Hur denna nivå har konstruerats 
framgår inte men ordet risig står i förhållande till något annat. Ett annat tecken på auktoritet är 
när informanten vill styra elever eller då läraren tydliggör sina förväntningar i form av att tala 
om vad som skall utföras och koppla detta till en tidsram. 
 
Av samtalen framgår även att elevens inställning till ämnet påverkar motivationen till studier. 
 

” Är det så att de är avigt inställda till ämnet och avigt inställda till läraren, då kommer inte 
det att underlätta direkt. De som är avigt inställda till ämnet men gillar läraren, på ett 
personligt plan, då tror jag mycket att de kommer in och gör det läraren vill att de ska göra. 
Det är alltså så en hel del vunnet där. För det är så att med de ämnena som jag har matte/no… 
det är så att det är inte direkt de ämnena som ligger i topp bland eleverna, det kan man säga”. 

 
I citatet synliggörs också ämnets betydelse och hur ett mindre omtyckt ämne kan kompenseras 
med hjälp av relationen till läraren. Lärarens resonemang om huruvida det är ett omtyckt 
ämne eller inte framkommer vid olika tillfällen under intervjun. Om ämnet upplevs som svårt 
sjunker graden av motivation. 
 
Elevens förkunskaper påverkar också hur stor motivationen är. En elev som inte har 
tillräckliga förkunskaper, så att den behärskar de färdigheter som krävs, behöver lägga ned 
mer tid och kraft för att nå de mål som satts upp. 
 

” Ja, det är… det kan vara, alltså att de inte behärskar… jag personligen tror att det handlar 
om att förkunskaperna är i många fall väldigt dåliga alltså. Det kommer många elever som 
inte behärskar de fyra räknesätten. Och bara där känner jag, alltså i sjuan när de kommer upp, 
då dras detta med i åttan och hela vägen… då blir det jobbigt, uppgifterna blir jobbiga för 
dem, alltså… de inte ens kan ställa upp och räkna eller så här… det är jobbigt. De går in och 
känner sig lite dumma, nästan ibland om man tar som på matten”. 

 
I citatet synliggörs ett uttalande om att det finns en risk att elever som inte har de färdigheter 
som krävs kan komma att påverkas av detta under en lång period, till och med över flera läsår.  
 
Ett annat område som intervjupersonen tar upp och menar ha en stark koppling till motivation 
är huruvida man upplever det som roligt eller inte. Om man har roligt ökar också graden av 
motivation. Tecken på om lektioner upplevs som roliga är till exempel hur frågvisa eleverna 
är och hur aktiva de är. 
 
En annan effekt, som ses som motivationshöjande, är den påverkan som elever har på 
varandra då de direkt eller indirekt får andra att börja arbeta. Till exempel uppmanar de 
varandra att utföra arbetsuppgifter eller så kan det räcka med att elever ser andra elever 
arbeta. 
 
Andra motiv som lyfts fram till att eleven kommer till lektionen, förutom studier eller pga. 
läraren, är att det är av betydelse för föräldrar, lärare eller kamrater. Att gå till lektionen för 
föräldrarnas eller för lärarens skull kan sägas höra samman med varandra. Som elev vill man 
kanske glädja eller visa sin uppskattning och respekt inför dessa genom att närvara eller också 
kan det finnas uttalade krav på att närvara. Det tredje motivet har en annan grund som berör 
relationen till kamrater och andra elever. 
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Uttalanden som kan knytas till metoder för att skapa motivation 

I flera sammanhang finns det tillfällen då läraren själv ser sig aktivt leda och motivera 
eleverna till att vara delaktiga och ta ansvar för studierna. Informanten använder ofta samtalet 
med eleven som ett redskap för att få denne att öka motivationen att påbörja och genomföra 
olika arbeten. 
 

” Samtidigt som de då sätter sig brukar jag sätta mig ned och prata väldigt mycket om ja, vad 
är det som gör att du gör så här och så här. Vad behöver du det här till och senare i livet, jag 
pratar mycket om egna erfarenheter liksom. Ja, att det blir så himla lång skolväg och de ska ta 
i nu för det är nu som det, ja, som det gäller. Det blir en längre resa senare i livet om du inte 
tar tag i det här nu”. 

 
Av citatet framgår det att läraren ibland utgår från egna erfarenheter i ett försök att få 
eleverna att förstå vilket sammanhang de befinner sig i. De beslut som fattas i dag och 
det ansvar eleven tar i sin skolgång kan under en lång tid komma att påverka vägen 
fram till en färdig utbildning. 
 
I samtalen med elever upplever informanten ibland att eleverna själva vet vad som är 
bra och mindre bra för dem. Läraren kan ställa frågor som riktar sig mot en 
ansvarstagande elev och kan då få ansvarstagande svar tillbaka. 
 

” Jag pratar med dem, vilka är det bra för mig att jobba med, är det bra för mig att arbeta med 
han/hon här egentligen, om jag tänker efter. Är det… oftast när man får sådana diskussioner 
så får man det svaret, nej det är väl inte det. Ja, har de bara kommit till den insikten så är det 
bra”. 

 
Intervjupersonen framför även ett resonemang om att det ibland kan komma att handla om att 
hjälpa eleven att ta sig igenom en lektion i taget. Vid andra tillfällen är lärarens mål att hjälpa 
eleven att finna motivation för en längre period. När det gäller att skapa motivation som 
sträcker sig över tid handlar det vanligtvis om att få ämnet att framstå som spännande och 
meningsfullt eller intressant inför eleven. Ett sätt som informanten använder sig av för att få 
området att verka intressant är att man som lärare visar hur mycket man själv tycker om 
området. Kring det andra behovet, att hjälpa elever att ta sig igenom en lektion i taget, är det 
vanligt att, förutom att genom samtal försöka påverka, ge eleven andra arbetsuppgifter. I det 
sammanhanget påpekar även informanten att det inte handlar om att eleven får andra 
betygsgrundande mål, utan andra uppgifter.  
 
Intervjupersonen använder flera metoder för att hjälpa elever att öka motivationen. Bland 
annat låter läraren elever, som sagts tidigare, arbeta med ett annat material utifrån att den 
vanliga kurslitteraturen tycks vara alltför omfattande. Materialet kan bestå av en 
sammanställning av relevant information som anses höra till arbetsområdet eller kanske bestå 
av en laborativ övning. Sammanställningen kan sägas vara ett koncentrat eller en slags 
sammanfattning över den viktigaste informationen, som annars hittas i kurslitteraturen. I detta 
sammanhang beskriver också läraren svårigheter i att utveckla områden och vardagsanknyta 
dem. För elever som har tillräcklig motivation tycks det vara givande att knyta kursinnehåll 
till konkreta händelser utanför skolan. För de elever som har en lägre motivation tycks det 
däremot bara göra kunskapsmålen svårare att nå. 
 

” Jag pratar på ett annat sätt och du ligger helt klart på en annan nivå… det är väl också så här 
med de duktigare eleverna som ibland nästan kan vara roligare att hjälpa, gentemot de här… 
då blir det mycket mer högre på ett sätt, att man drar ihop det med vardags händelser… 
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faktiskt, man skulle tycka att det skulle vara bättre att göra med de svagare. Det är bara det att 
ibland när du gör det blir det för svårt”. 

 
Ett annat sätt med avsikten att höja motivation är att elever själva får vara med och påverka 
hur de ska arbeta för att tillgodogöra sig kunskaper inom ett arbetsområde. Det behöver 
nödvändigtvis inte vara så att alla elever gör samma sak men för det mesta blir det så när det 
ofta saknas lärartid till att låta eleverna arbeta och redovisa på varierade sätt. Ytterligare en 
metod som informanten använder sig av är att synliggöra elevens framsteg. I detta arbete är 
det vanligt att eleven genomför samma diagnostiska uppgifter vid två tillfällen. Det första 
tillfället är vid starten av ett nytt område och det andra är efter att eleven under några veckors 
tid arbetat med området. 
 

” - De liksom ser att det är allt det här jag behöver kunna. Och då är grejen att om de känner 
att de börjar att greppa det där, då blir det lite roligare för dem då de känner att de kan det 
också. Därför… jag brukar göra så här ibland att jag låter eleverna göra diagnosen först på ett 
område. De svaga eleverna, om man säger så, de kan nästan ingenting på diagnosen då, alltså 
inte mycket i varje fall. 
- Nej. 
- Sen så jobbar vi i några veckor i varje fall, sen så får de göra den här diagnosen igen, samma 
diagnos, och då så har de mycket bättre resultat, jämfört med vad de hade innan och då säger 
jag, ser ni, ni lär er någonting. Ni tror inte ni gör det i skolan ibland. Det är mycket såna 
frågor, vad ska jag med det här till, jag lär mig ändå ingenting… det är ett knep som jag kör 
med så att jag kan visa, jag spar den gamla diagnosen… här är ni nu, här hade du, du har tio 
poäng mer än vad du hade. Du klarade tre frågor på det gamla och nu kan du tio frågor”. 

 
Det är också vanligt att läraren tillsammans med eleven kortar ned arbetsområdet till ett färre 
antal uppgifter som också är knutna till tidsramar. Exempelvis kan delmålen kortas ned så att 
de inte fyller ett helt lektionspass. Ytterligare ett sätt att hjälpa elever att finna motivation är 
att genomföra laborationer tillsammans med dem, antingen enskilt eller i grupp. På så sätt 
menar informanten att det är lättare att fånga och rikta elevens intresse mot den uppgift som 
avses.  
 

Summering av avsnittet 

Resultatet visar att intervjupersonen menar att motivation handlar om en vilja att utföra en 
handling. När denna beskrivning ges av informanten finns inte någon enhetlig och säker 
uppfattning kring vad motivation är. Tecken på motivation hos eleven beskrivs av 
informanten som en lust att söka kunskap och en vilja att delta i undervisning. 
 
Informanten lägger även stor vikt vid relationen mellan lärare och elever i betydelsen att 
skapa och upprätthålla motivation. För att göra detta använder läraren samtalet som ett 
verktyg i sina försök att påverka elever. Relationen är ibland så pass viktig att den kan vara 
avgörande för om elever kommer till lektion eller inte.  
 
Elevers förkunskaper är också av betydelse då det gäller hur läraren beskriver elevers 
motivation. Förkunskaperna kan även påverka hur stort intresset är för ett ämne. Om en elev 
är avigt inställd till ämnet kan detta uppvägas av en god relation mellan denne och läraren. 
 
Med avsikt att skapa motivation använder informanten, förutom samtal, ibland material som 
satts samman för att synliggöra omfattningen av de kunskapsmål som finns i kursen. 
Materialet kan ses som en koncentrerad sammanfattning som är lätt för elever att överblicka. 
Förutom att materialet i sig kan ses som ett delmål sig sätter läraren ofta upp andra delmål. 
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Utöver konstruerandet av dessa försöker läraren på olika sätt visa elever vilka framsteg de 
gör.  
  
I resultatet framgår olika sätt uttrycka sig som alla har relation till ledarskap och makt. 
Exempel på detta kan vara att intervjupersonen avgör hur starkt motiverad någon är eller vilka 
elever som behöver motiveras. Det visar sig också hur läraren har avsikt att styra elever mot 
fastställda mål eller tidsramar. 
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8 Diskussion 
Inledningsvis i detta avslutande kapitel förs ett resonemang med avsikten att belysa valet av 
metod och hur valet av teori påverkat resultatet. Därefter är tanken att diskutera resultatet och 
knyta det till och jämföra med tidigare forskning. 
 

Reflektion över metod och teori 

I ett försök att värdera arbetet vill jag nämna att min upplevelse av arbetet är att det har 
fungerat förvånansvärt bra, trots att inte uppsatsplaneringen har följts. Inledningsvis var 
tanken med intervjuer att ett flertal lärare skulle intervjuas, men detta ändrades senare till att 
endast omfatta en lärare. Att uppsatsplaneringen tog den vändningen har flera skäl. För det 
första begränsades uppsatsarbetet i tid och ett bekvämlighetsurval gjordes. Att då genomföra 
ett flertal intervjuer kanske skulle ha medfört att de genomförts utan tankar om att säkerställa 
kvalitén i dem. Transkriptionen och analysen av utskrifterna skulle också ha blivit 
tidskrävande med negativt tänkbara effekter. I stället gjordes valet att genomföra två 
intervjuer med samma lärare. Enligt mitt sätt att se på detta val bidrar metoden till en högre 
tillförlitlighet genom möjligheten att återvända till informanten med utvecklande och 
fördjupade frågor.  
 
Att genomföra intervjuer med en tidigare bekant person kan ses som en nackdel då det kan 
påverka mina tolkningar i samband med intervju och analys. Man kan också vända på 
antagandet och se att det fria tolkningsutrymmet med antaganden minskar då jag varit väl 
medveten om det tänkbara i situationen. Jag vill till och med lyfta fram urvalet som något som 
inverkat positivt på resultatet. Samtalen upplevdes som helt informella trots att de i grunden är 
en konstruerad situation med ett förutbestämt ämne som dessutom spelades in. 
 
Med tanke på egen erfarenhet inom skolans verksamhetsområde har det svåraste varit att i 
träda sig rollen som forskare och inte ta situationer, händelser och berättelser för givna. 
Genom att studera vetenskapsteori och sedan välja ett socialkonstruktionistiskt 
förhållningssätt har jag fått möjligheten att i någon mån distansera mig själv från själva 
arbetet. Med hjälp av teorin kan jag även studera det som sägs i intervjuerna utan att 
ifrågasätta om detta är en korrekt beskrivning av verkligheten eller inte. 
  

Reflektion över uppsatsens resultat 

Att motivation består av en inneboende vilja att utföra en bestämd handling tycks vara 
intervjupersonens uppfattning. Jämför man detta resonemang med tidigare publicerad 
forskning inom området finner man samma uppfattning inom såväl ett biologiskt som ett 
psykologiskt perspektiv (jfr Jenner, 2004; Maslow, 1954; Wagner, 2003). I det biologiska 
perspektivet läggs vikten vid hur människan fysiologiskt fungerar. I detta perspektiv anses 
motivation ha två aspekter, dels att stimulera beteendet och dels styra beteendet mot ett 
förutbestämt mål. Exempel på sådana stimuli och mål är behovet av att släcka törst eller 
hunger.  
 
Utöver fysiologiska aspekter finns de motiv som ryms inom psykologin och berör sociala-, 
självutvecklande-, och kognitiva motiv. Såväl tidigare forskning (se Jenner, 2003; Lundgren 
och Lökholm, 2006; Ogden, 1993; Wagner, 2004) som informanten i undersökningen ger 
exempel på sociala motiv. Till detta ryms också den positiva smittoeffekt som elever ger 
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varandra då de uppmanar kamrater att utföra uppgifter. Samma motivationshöjande effekt 
finns i vissa situationer då elever genom att bara iaktta andra elever kan påbörja arbetet med 
egna uppgifter. Informanten berättar också att det finns elever som är studiemotiverade och 
verkligen vill utveckla sig själva på samma sätt som det finns elever med en låg motivation. 
Om dessa drivs av kognitiva skäl är svårt att uttala sig om men att välja att utveckla sig eller 
att avstå borde kunna tolkas som tecken på någon form av tanke. 
 
Det perspektiv som försöker att förklara motivation utifrån fysiologiska aspekter och konkret 
koppla dessa till skolan, beskrivs inte i den litteraturgenomgång som gjorts. Det kan tänkas att 
det ofta handlar om livsuppehållande processer som sker mer eller mindre omedvetet och 
dessa har inte direkt anknytning till skolan. Trots att det saknas en anknytning kan man anta 
att det finns situationer inom skolan som fysiologiskt kan påverka motivationen. Till exempel 
skulle kroppens och individens förmåga att hantera stress kunna vara ett område som är av 
betydelse.  
 
Resultatet i undersökningen visar också att informanten ger relationen mellan lärare och elev 
en stor betydelse. Detta perspektiv lyfts även fram i uppsatsens forskningsöversikt (se Jenner, 
2003). För informanten är mötet med eleven av sådan betydelse att han önskar möta denne på 
ett sätt som gynnar relationen mellan dem. Jenner (2003) beskriver förhållandet mellan mötet 
och relationen som en slags växelverkan där relationen ligger till grund för mötet samtidigt 
som mötet skapar relationen.  
 
I analysen av utskrifterna kan man se att läraren är medveten om sitt sätt att bemöta elever. 
Exempelvis använder han samtalet och dess innehåll och ordval på olika sätt beroende på 
vilken elev han talar med. Ytterligare sätt informanten använder sig av är att sätta olika 
gränser vid olika tidpunkter under terminen eller att vara äkta och genuin i sitt intresse för 
eleven. Knyts detta samman med ett forskarperspektiv, dvs. hur läraren ser på sin position i 
förhållande till de händelser som betraktas, kan två förhållanden synliggöras i analysen. I 
relationsskapandet sker en ömsesidig påverkan på varandra där de båda är delaktiga i det som 
sker. Däremot när det gäller betraktelsen av hur väl motiverad eleven är står läraren vid sidan 
och betraktar eleven. 
 
Elevens förkunskaper beskrivs av informanten som avgörande för om denne uppfattar 
ämnesstudierna som betungande eller inte. Utifrån att läraren är medveten om detta problem 
väljer denne ofta att anpassa undervisningssituationen så att den om möjligt ökar elevens 
motivation. Det är vanligt att han låter elever vara med och påverka utformningen av 
undervisningen eller att han låter elever arbeta med material som ligger vid sidan av 
kurslitteraturen. Detta lyfts fram som betydelsefullt i försöken att skapa motivation i den 
forskningsöversikt som gjorts (jfr Dahlgren, 1995). Att hela tiden visa på framsteg är också en 
viktig aspekt för informanten. Genom att synliggöra dessa hoppas han öka elevens tilltro till 
sig själv och därigenom nå en ökad motivation. Att arbeta med långa och korta mål, så korta 
att de ibland inte sträcker sig längre än ett antal uppgifter fram i tiden, är också vanligt. Likaså 
beskriver tidigare publicerat material (jfr Jenner, 2004; Wagner: 2003) vikten av att 
synliggöra mål och arbeta med delmål.  
 
Att elever ibland väljer att arbeta med material som ligger utanför den tänkta kurslitteraturen 
kan kanske ses som att de är medvetna om sin anspråksnivå (jfr Ogden, 1993; Jenner 2004). I 
ett annat perspektiv skulle detta även kunna stå för att eleven inte har tillräckliga förkunskaper 
(jfr Dahlgren, 1995) och väljer därför att arbeta med ett koncentrerat material som läraren har 
satt samman. Ytterligare ett sätt att tolka valet av arbetsmaterial utgår från undvikande och 
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närmande som flera författare tar upp som en viktig aspekt (jfr Ogden, 1993; Jenner, 2004; 
Wagner, 2003). Genom att välja ett material som elever tror sig klara av tar de måttliga risker 
att misslyckas. 
 
På ett område skiljer sig informantens resonemang från den forskning som lyfts fram i 
litteraturgenomgången. Tidigare forskning beskriver vikten av att vardagsanknyta till 
händelser och situationer utanför skolan (jfr Dahlgren, 1995). Lärarens erfarenhet, av att 
vardagsanknyta kursinnehåll, är att det är möjligt tillsammans med de elever som har lätt för 
sig i skolan. Med andra elever, där läraren kan tycka anknytningen till konkreta händelser 
behövs, är det svårare. De klarar inte att lämna kurslitteratur för att området blir då för stort 
eller abstrakt.  
 
När eleven kommer till en lektion för att motivet är att kamraterna är där, kan det i somliga 
fall, bero på att det finns behov av samhörighetskänsla och kan tolkas som yttre motivation. 
Att känna delaktighet eller upprätthålla tillhörighet i den gruppgemenskap som kan tänkas 
finnas i en klass skulle också kunna vara av vikt. Att gruppen, delar av eller hela klassen och 
kamrater är betydelsefulla för motivationen berättar intervjupersonen och menar att kamrater 
ofta kan ses som ett stöd i skolarbetet. I forskningsöversikten förs också detta resonemang (se 
Ogden, 1993; Wagner, 2004) men där lyfts också fram ett prestationsorienterat motiv som 
anses kunna påverka lust och vilja till att prestera såväl inom som utanför gruppen. 
Prestationen kan exempelvis bestå av en jämförelse med sig själv, med andra eller mot 
förutbestämda mål. En reflektion som då kan nämnas i samband med prestationen är vem som 
gör bedömningen av de resultat som presterats. 
 
Vidare berättar intervjupersonen att denne tror att elevers förhållanden hemma påverkar 
graden av motivation i skolan. Huruvida föräldrar är engagerade i sina barns studier och i 
vilken omfattning de kan stödja dem påverkar antagligen deras studieprestation. Ser man 
också till de grundläggande fysiologiska behoven i form av trygget och kärlek (se Ahl, 2004; 
Wagner 2003), vilka kommer före möjligheten att självförverkliga sig, kan elevernas 
förhållanden hemma vara av stor betydelse för i vilken omfattning de kan motivera sig själva. 
Informanten resonerar kring förhållanden som finns omkring eleven och sätter in eleven i ett 
sammanhang. Tidigare forskning menar att detta är en viktig förmåga (jfr Jenner 2004) för att 
kunna genomföra en realistisk planering. 
 
Under intervjun beskriver informanten hur denne kan se tecken på motivation. Till exempel 
om elever ställer frågor, visar nyfikenhet, om de är aktiva eller att de sitter ned och arbetar. I 
forskningsöversikten beskrivs också att det kan vara svårt att se huruvida elever är motiverade 
eller inte. Där beskrivs tecken på motivation som beteenden då eleven tar initiativ, är aktiv, 
nyfiken, ihärdig och uthållig (se Pintrich och Schunk, 1996). Oavsett vilka tecken som finns 
eller hur de tolkas, kan man tänka sig att de utgår från någon form av referensram. Är den 
graderad på ett sådant sätt att det handlar om att återupprepa beteenden ett visst antal gånger,  
t ex räkna ett visst antal uppgifter, läsa ett visst antal sidor, fråga ett visst antal gånger? I så 
fall är det antagligen en subjektiv bedömning som också knyter an till frågor om vilken 
distinktion som görs kring motivation.  
 
I ett socialkonstruktionistiskt perspektiv lyfts aspekter fram kring synen på motivation och att 
det även finns en dimension av makt (jfr Ahl, 2004). Om motivation existerar eller inte förstås 
bäst om det kan kopplas till den som lägger fram synpunkter. I kombination med att 
människor ofta tar för givet när de tolkar situationer påverkas synen på andras motivation. 
Oavsett om det görs en vid eller snäv avgränsning i betraktelsen av motivation kan 
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gränsdragningen utesluta alternativa tolkningar av samma betraktelse. Oberoende var gränsen 
dras finns det antagligen lust, vilja och engagemang på båda sidor om den. I resultatet framgår 
uttalanden som kan ses som tecken eller knytas till makt. Den som förfogar över denna är 
läraren och den kan beröra avgöranden om elever är motiverade eller inte, läraren lokaliserar 
motivationsproblemen till eleven. När denna bestämning gjorts uppstår ytterligare ett 
avgörande som berör hur stor graden av motivation är. Därefter bestämmer läraren vem eller 
vilka som behöver motiveras. Avgörandet utgår antagligen från nivåer som är normativa för 
läraren och hur dessa har konstruerats framgår inte. 
 
I samband med att jag diskuterar lärarens makt tänker jag att det också är viktigt att lyfta fram 
lärarens uppdrag. Som uppdraget är formulerat finns en naturlig dimension av makt och även 
ett medföljande ansvar. I relationen mellan makt och ansvar kan det exempelvis vara svårt att 
värdera lärarens tankar kring att sätta olika gränser vid olika tidpunkter. Är det makt eller är 
det ansvar att sätta gränser, struktur och normativa ramar i klassrummet? Det kanske till och 
med är en skyldighet? I sådana fall flyttas ansvaret och makten från läraren till de 
styrdokument som reglerar skolans verksamhet. 
 
I ett socialt konstruerande perspektiv betyder inte samstämmighet mellan uttalanden och 
referenslitteratur att vad som framkommer är sant, de är endast konstateranden. Istället kan 
samstämmighet knytas till föreställningar och diskurser som finns på de platser och i de 
sammanhang vi befinner oss i. T ex arbetar såväl intervjupersonen som jag själv på skolor 
inom samma kommun där det antagligen finns kulturella likheter och som vi båda är en del av 
i de samtal som äger rum. Vi är också formade av samma lärarutbildning där vi läst litteratur 
och studerat samma områden och där igenom tillägnat oss en gemensam referensram. 
 

Avslutande reflektion 

Innan jag ger förslag till fortsatt forskning vill jag en sista gång återkoppla till det citat som 
presenterades i inledningen av uppsatsen. Syftet är att reflektera kring hur perspektivet 
påverkar berättelsen. När jag gör detta vill jag först påminna om uppsatsens teoretiska 
utgångspunkt, där epistemologin menar att människor konstruerar sin omvärld genom språket. 
 
Händelsen som beskrivs i citatet återberättas för läsaren av en person som själv inte är en del i 
det som sker. Som läsare är det enkelt att ta till sig det som berättas då det retoriska skrivsättet 
ger intryck av att vara objektivt och ge en verklighetsnära beskrivning. Berättaren skildrar hur 
mannen påverkar pojkarnas inre motivation med hjälp av uppmuntran och genom att ge 
pojkarna pengar. Efter en tid har pojkarnas inre motivation ersatts av en vilja att spela mot 
betalning och det är då som mannen förklarar att pengarna är slut. Detta är den konstruktion 
som berättaren skapat tillsammans med dig som läsare. Hur hade denna händelse sett ut om 
den äldre mannen hade haft tillfälle att beskriva den för dig? Eller vad hade beskrivits om 
någon av pojkarna hade fått säga sitt? Kanske var det så att pojkarna ändå var etthundra 
procent motiverade utan att vi som läsare får veta: Motiverade till vad? 
 
Som avslutning på denna uppsats tänker jag att det antagligen är en observatör eller beställare 
som bestämmer vad som räknas som motivation. Istället för att fråga vad som motiverar kan 
man fråga: Vem som önskar motivation? Och i den här undersökningen: Är det eleven, 
läraren eller samhället? 
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Förslag till fortsatt forskning 

Av tradition är det vanligt att uppsatser avslutas men att föreslå tänkbara forskningsområden 
utifrån vad som framkommit under arbetet. Jag vill bära denna tradition vidare och lyfta fram 
ett område som skulle vara av intresse att undersöka ytterligare. Under ett av de samtal som 
ägt rum med läraren berättade denne om sin erfarenhet och upplevelse av att inte alla elever 
gynnas av att försöka koppla litteratur till händelser utanför skolan. Det är inte första gången 
som jag hör denna beskrivning utan jag har i andra sammanhang hört den av andra personer 
inom skolan. Kan det vara på det sättet att eleven måste nå en viss kunskapsnivå, kanske nå en 
viss mognad eller ha tillräcklig motivation för att kopplingarna skall hjälpa eleven att nå 
inlärningsmålen? 
 
Därför tror jag att en undersökning som belyser lärares erfarenhet av att arbeta med eller 
utanför kurslitteratur skulle vara till nytta för såväl lärare som forskare. 
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Bilaga 1 
 
Hej!      2006-11-30 
 
 
Jag studerar specialpedagogik vid Karlstads Universitet inom den särskilda lärarutbildningen 
(SÄL). Med detta brev följer en undran kring att inleda ett samarbete med dig.  
 
Jag som kommer med denna förfrågan om ett samarbete har en utbildningsbakgrund med en 
grundskollärarexamen årskurs 4-9, med inriktning matematik och naturvetenskap. Utöver 
denna examen genomför jag sista delkursen, 41-60 poäng, inom den särskilda 
lärarutbildningen (SÄL) med inriktning specialpedagogik. 
 
Som en avslutande del inom utbildningen är uppgiften att genomföra ett uppsatsarbete på C-
nivå där innehållet är relevant för området specialpedagogik. Uppsatsen kommer att handla 
om ämnet motivation utifrån ett lärarperspektiv och berör två huvudområden, dels på ett 
generellt plan kring motivation i allmänhet och dels på ett specifikt plan rörande motivation 
kopplat till skola.  
 
Utifrån de två områdena är avsikten att genomföra två intervjuer med en tids mellanrum. Efter 
den första intervjun, som kommer att spelas in digitalt, kommer samtalet att skrivas ut så att 
du och jag kommer att kunna läsa det innan vi träffas vid ett andra tillfälle. Under båda 
intervjuerna är det önskvärt att de har formen av ett vanligt samtal snarare än en intervju. 
Efter att intervjuerna är genomförda kommer jag att analysera textmaterialet utifrån 
motivation generellt sett och motivation ur på ett mer konkret vardagsanknutet plan och återge 
delar av detta i uppsatsen. 
 
I texten som följer kommer jag att beskriva vilka forskningsetiska aspekter som omger 
uppsatsarbetet. På så sätt är avsikten att om möjligt underlätta ditt beslut till att medverka i 
undersökningen. 
 
Intentionen i uppsatsarbetet är att följa de forskningsetiska principer – inom 
human/samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet har givit ut år 2005. I denna 
utgåva har rådet särskilt lyft fram följande fyra huvudkrav: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Det första kravet innebär i huvudsak att forskaren (i detta fall jag) skall upplysa dig som 
informant om vilken roll du har i undersökningen och vilka villkor som gäller för din 
medverkan. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när helst du önskar. Informationen skall 
också ges på ett sådant sätt att och med en sådan öppenhet att alla inslag som kan tänkas 
påverka villigheten att delta omfattas. Du som informant kommer även att ha möjlighet att 
ställa nödvändiga frågor som kan påverka ditt beslut rörande att deltagandet. Vid 
intervjutillfället kommer samma information att ges på nytt för att om möjligt säkerställa att 
du varit insatt i villkoren.   
 
Samtyckeskravet innebär till stor del att forskaren skall inhämta samtycke från exempelvis 
förälder/vårdnadshavare om informanten är under 15 år och om undersökningen är av känslig 
karaktär. I denna undersökning är inte samtyckeskravet av betydelse då du är myndig.  
 



 

   

Det tredje kravet konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter måste behandlas anonymt 
och förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem, deltagaren skall inte gå att identifiera. I 
uppsatsen kommer du att vara känd inför intervjuaren men kommer att anonymiseras inför 
läsaren och andra som kan tänkas komma i kontakt med arbetet innan det färdigställts, t ex 
handledare och korrekturläsare. Genom tystnadsplikt kommer du inte att gå att identifiera 
utifrån vad du gjort eller sagt, dock kommer förtydligande men anonymiserade citat att 
återges i rapportens resultatdel. På samma sätt kommer deltagare som avböjt att delta, inte att 
synliggöras för någon annan person. 
 
Det fjärde och sista av de fyra huvudkraven är nyttjandekravet och innebär i huvudsak att 
insamlade uppgifter endast får användas i forskningsändamål. Kravet innebär för uppsatsen 
att utvalda delar av intervjumaterialet kommer att publiceras i enlighet med anvisningar för 
uppsatser på C-nivå vid Karlstads universitet. Alla andra insamlade data kommer att förstöras 
då uppsatsen publicerats. 
 
Om du kan tänka dig att delta som en viktig och bestående del av denna undersökning är jag 
tacksam om du kan kontakta mig på någon av nedanstående telefonnummer. Det går även bra 
att kontakta mig via e-post genom adressen som du finner nedan.   
 
Med vänliga hälsningar 
 
Davy Henriksson 
 
Telefon arbete: Utelämnats 
Telefon hem: Utelämnats 
E-post: Utelämnats 
 


