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Participation and comprehension - a study of Leadteachers experiences of Sources of 

motivation in education 

                                       Antal sidor: 48 

En av de viktigaste uppgifterna som lärare i skolan har är att motivera och engagera barn att 

lära och utveckla sina förmågor. Lärarna ska stötta barnen i att utveckla sitt självförtroende i 

lärandeprocessen och tro på att alla kan lära oavsett vilka förmågor eleverna har. Syftet med 

den här studien är att undersöka förstelärares erfarenheter av motivationsskapande 

undervisning. Studiens två frågeställningar är: Vilka föreställningar finns det hos 

förstelärarna om hur de i sin undervisning kan utveckla elevernas engagemang och 

motivation att lära? samt Vilka föreställningar finns det hos förstelärarna om hur pedagogen 

i sitt bemötande av eleven kan utveckla engagemang och motivation? Teoretisk utgångspunkt 

för studien är främst den sociokulturella traditionen och Illeris perspektiv på lärande. 

Undersökningens empiri har samlats in genom kvalitativa intervjuer. För att bearbeta det 

empiriska materialet har en fenomenologisk metodansats använts. Nio förstelärare från 

grundskolor i Jönköpings kommun har utgjort empirin i min studie. Fyra teman med 

utgångspunkt i studiens första frågeställning tydliggjordes i resultatet: Att skapa situationer 

för elever att lära i samspel med andra, Att utmana och stötta elever i sitt lärande, Att 

förankra undervisningen i elevens verklighet och Att utveckla elevens förståelse av sitt 

lärande. Resultatdelen av den andra frågeställningen tydliggjorde två teman: Lärarens 

strategier i sitt ledarskap och Att utveckla en motivationsskapande lärmiljö. 

Resultaten synliggör förstelärarnas fokus på att utveckla elevernas delaktighet och förståelse 

för sitt lärande i syfte att utveckla deras motivation. Det tydliggör också förstelärarnas 

strategier i undervisningen som bygger på konkreta mål, interaktion och modellering av 

metoder. Som grund till en engagerande undervisning är interaktionen mellan lärare och elev 

samt mellan elev och elev där språket och samtalet har en avgörande betydelse. En 

förutsättning för samspelet är enligt förstelärarna förtroendefulla relationer och ett tillåtande 

klassrumsklimat. Förstelärarna använder sig av formativa bedömningar för att ge eleverna 

feedback och för att utveckla elevens förståelse för sin egen kunskapsutveckling.   

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

___________________________________________________________________________ 

One of the most import tasks for a teacher is to develop students motivation and commitment 

to learning and to be confident in their ability. This is a study of leadteachers experience in 

creating sources of motivation in education. The two main research questions asked to the 

leadteachers were: Which are the experiences of the leadteachers with regard to how the 

pedagogic in their education may develop the ambition and motivation of students to learn? 

and Which are the experiences of the leadteachers with regard to how the interaction with the 

student to develop the ambition and motivation to learn? The theoretical starting point of the 

study is mainly sociocultural tradition and Illeris perpective on education. The study is based 

on qualitative interviews. In order to analyze the empirical material a phenomenonlogical 

method has been used. Nine leadteachers constituted the empirical of my study. Four temata 

in the first main question were concretized in the result: To create situations for students to 

learn during interaction, To challenge and scaffold students in their education, To ensure the 

education in the every-day life of the student and To develop the student´s metacognition. The 

result of the second main question also concretized two temata: The teacher´s strategies in 

their leadership and To develop a motivated eduational environment. The results highlight the 

focus of the leadteachers to develop the students ability to participate and comprehense in 

their education with intention to develop motivation. The education is based on interaction 

between the teacher and the students, but also between students. The language and 

communication is of significance. One of the preconditions for the interaction is, according to 

the leadteachers, trustful relations and an educational environment which is reflected by trust 

and respect. To develop the students metacognition the leadteachers used formative 

assessment and dialogue. 
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1. Inledning  

 

There are three important things to remember about education. The first one is motivation, the 

second one is motivation, and the third one is motivation. 

(Therese Bell, tidigare utbildningsminister USA) 

Grundskolans uppdrag att ”främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 

lära” (Skolverket, 2011, s.7) står tydligt i läroplanen för grundskolan och även om ordet 

motivation inte används tolkar jag dessa meningar och begrepp som motivationsfaktorer och 

därmed att skolan har ett uppdrag att motivera elever och utveckla deras drivkraft. Skolan ska 

också enligt läroplanen stimulera elevers kreativitet och nyfikenhet och vilja till att pröva 

egna ideér och lösa problem där jag tolkar begreppen nyfikenhet och vilja som två viktiga 

motivationsfaktorer som skolan kan stimulera och utveckla. Hur skolan ska realisera dessa 

mål står inte i läroplanen. Qvarsell (2000) menar att skolan har ett stort och viktigt uppdrag att 

forma barn till individer som tror på sig själva, som vill och kan lära. Lärandet förutsätter att 

skolan kan erbjuda en lärmiljö som är inspirerande och där lärande sker i ett sammanhang och 

tillsammans med andra (Alerby, Johansson, Kansanen & Kroksmark, 2000). Skolan är en del 

av och en spegling av vårt samhälle, ett samhälle som ska fostra individer till demokratiska, 

självständiga och entreprenöriella samhällsmedborgare. Det förutsätter en skola med 

pedagoger som motiverar och engagerar barn att utveckla dessa förmågor och elevernas 

självförtroende i sitt lärande och som kan lotsa dem framåt i sin utveckling. Motivation är 

enligt mig ett centralt begrepp för allt lärande och enligt Hugo (2011) är attityden och 

inställningen hos eleven avgörande för vilket lärande som sker. Hur bevarar och utvecklar 

läraren den inneboende drivkraften hos eleven, kraften som gör att individen kan uppbåda 

mental energi att lära? Enligt Illeris (2015) handlar den mentala energin om känslor, vilja och 

motivation hos individen (ibid,). Hur kan läraren ta tillvara på den kraften hos eleven för att 

individen ska fortsätta lära och utveckla sina förmågor och bli den medborgare som dagens 

samhälle efterfrågar? Hur kan läraren stödja och motivera individen så att han eller hon 

känner glädje och självförtroende i skolan?  En av skolans viktigaste uppgifter är att forma 

barn att i största möjligaste mån bli vuxna med tro på framtiden och sig själva och med 

möjligheten att se tillbaka på sin skoltid som en meningsfull och glädjefull tid. 

Under de senaste åren har stora förändringar skett i den svenska skolan. Efter nedåtgående 

resultat i den internationella PISA undersökningen 2012, där Sveriges elevers resultat 

försämrades mest i jämförelse med andra OECD länder och ständigt återkommande rapporter 
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om elevers sjunkande resultat har Sveriges politiker försökt att bemöta och vända denna 

nedåtgående och negativa trend genom att införa nya betygskriterier, betyg i skolår 6, 

förlängning av timplan och större krav på bedömning och dokumentation. Jag har funderat 

mycket över om förändringar av den här karaktären påverkar våra elevers syn på sitt lärande 

och ökar deras motivation att lära?  Trots att motivation är ett centralt begrepp för allt lärande 

anser jag att det inte förs tillräckligt många diskussioner i massmedia, på ett kommunpolitiskt 

plan eller framförallt mellan kollegor i Sveriges skolor hur lärare ska bemöta elever och 

undervisa för att få eleverna att bli och förbli motiverade att lära. Den viktigaste uppgiften 

som lärare har är enligt Hugo (2011) att stötta elever att under sin skoltid utveckla en positiv 

syn på sitt eget lärande och en självkänsla och självtillit i sin lärprocess. Enligt Brooks (2005) 

är misslyckande i skolan den största faktorn till brist på motivation och det är i de tidiga 

skolåren barnen formar sin inställning till skolan och synen på sitt eget lärande och de 

föreställningarna som eleven skapar om sin förmåga har stor inverkan på hur de ser på sitt 

lärande hela livet.  

I den här studien vill jag undersöka på vilket sätt försteläraren tar tillvara på den motivation 

och det engagemang för att lära som finns hos merparten av barn och ungdomar. Jag tolkar 

begreppet förstelärare utifrån Skolverkets definition:  

 är legitimerad lärare 

 kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med                                                                   

undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet 

 har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har 

ett starkt intresse för att utveckla undervisningen 

 även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för 

undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. (Skolverket, 2016) 

 

I min undersökning är jag intresserad av förstelärarnas erfarenhet av motivationsskapande 

undervisning eftersom de är rekryterade för att säkra god undervisning för eleverna och för att 

de har ett dokumenterat intresse för att utveckla undervisningen och därför borde ha många 

tankar kring min undersöknings syfte. 
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2. Bakgrund 

I följande kapitel beskrivs forskning kring studiens centrala begrepp motivation och dess olika 

former. Avsnittet ger också en inblick i hur relationen till och bemötande av elever kan 

påverka deras motivation för undervisningen. Kapitlet upp olika faktorer i undervisningen 

som är betydelsefulla för att skapa motivation och engagemang och avslutningsvis presenteras 

olika lärandeteorier om motivation och undervisning. 

2:1 Motivation som begrepp 

Motivation kan påverka vad, när och hur vi lär och vad, hur och när vi lär påverkar vår 

motivation. Motivation är en faktor att räkna med i skolans värld och som påverkar elevers 

och lärares beteende, allt vi lär och hur vi lär. Att förstå hur motivation är situerad är av 

största vikt för att förstå lärprocessen hos människor och därmed hur man som lärare kan 

främja och utveckla motivation i undervisningen och i lärandeprocesserna (Brooks, 2005). Att 

definiera vad begreppet motivation står för är en komplex och svårfångad uppgift och det 

finns en uppsjö av olika perspektiv på begreppet. Enligt Nationalencyklopedin (2016) är 

betydelsen av motivation ”en psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, 

formar och riktar beteendet mot olika mål” medan Svenska Akademins Ordlista (2016) 

definierar ordet motivation med ”ett system av motiv för handlingar; inre motivering”. 

Begreppet motiv definieras i samma uppslagsverk som skäl eller bevekelsegrund.  

Svårigheten att formulera en teori som spänner över motivationens alla aspekter är uppenbar. 

Enligt Jenner (2004) är motivation inte en egenskap eller vilja som finns hos individen utan en 

fråga om hur individen bemöts och de erfarenheter individen får av dessa olika bemötanden. 

Jenner menar att motivationsprocessen påverkas av tre olika faktorer, huruvida målet för 

handlingarna verkar möjligt att uppnå, om målet är värt att uppnå och hur individen tror att 

chanserna för misslyckande eller framgång är. Pedagogens roll är att vara införstådd i vad 

som krävs i mötet med eleven för att motivation ska skapas. Enligt Pintrich och Schunk 

(2002) kan begreppet motivation definieras som någonting som får oss att komma igång, som 

triggar oss att utföra uppgifter. Motivation är enligt författarna en process som vi kan se i 

människors beteende och som kräver mental och fysisk aktivitet och uthållighet, allt för att 

uppnå de mål man har satt upp. Brophy (1998) förklarar det komplexa begreppet genom att 

syfta till intentionen, intensiteten, riktningen och uthålligheten i mänskligt beteende, särskilt 

vid ett målinriktat beteende. Hur stor ansträngning och uppmärksamhet en människa lägger 

ner för att lära sig något och inhämta ny kunskap. Illeris (2015) illustrerar sin syn på lärande 
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och motivation genom en grafisk framställning i form av en triangel där de tre hörnen består 

av lärandets fundamentala processer och där alla tre dimensionerna samspelar med varandra 

och är beroende av varandra. Illeris tre dimensioner handlar om innehåll, drivkraft och 

samspel. Drivkraftsdimensionen och innehållsdimensionen aktiveras samtidigt av impulser 

från samspelet med andra individer och omgivningen, innehållet i det man lär sig påverkas av 

kraften hos den mentala energin samtidigt som motivationen, känslorna och viljan påverkas 

av lärandets innehåll. Drivkraften är en förutsättning för att individen ska mobilisera den 

mentala energin som krävs för att lärande ska ske. Drivkraften är de känslor och den vilja som 

mobiliseras i lärsituationen och finns med i allt lärande. Drivkrafterna fungerar enligt Illeris 

mer omedvetet om lärandet är assimilativt medan den har en mer medveten karaktär om 

lärandet är ackommodativt. Illeris menar vidare att drivkraftsdimensionen påverkar 

läranderesultatet och att det är av central betydelse för individens lärande att 

kunskapsinnehållet intresserar individen och har en lagom utmaningsnivå för att sporra till 

lärande. Illeris menar också att lärandets innehåll alltid har en känslomässig laddning och ju 

starkare känslor som har aktiverats i lärsituationen desto starkare laddning. 

 Ahl (2004) problematiserar begreppet motivation och menar att det är ett konstruerat begrepp 

vars definitioner ökar i takt med antalet forskare som undersöker det. Ahl ifrågasätter om det 

finns inre egenskaper som kan påverka beteenden och om det verkligen går att dra slutsatser 

om att motivation påverkar handlingen hos en individ eller om det är själva handlingen som 

påverkar attityden. Vidare menar Ahl att vi ska förhålla oss till begreppet som socialt 

konstruerat, att förståelsen för det skapas i ett socialt samspel och att vi ger begreppet mening 

och innebörd samt att det inte finns någon sanning att luta sig mot. Ahl resonerar också om att 

motivation kan användas som maktutövning mellan den som ska ingå i ett lärande och den 

som organiserar det, till exempel mellan en lärare och en elev. Vill inte en elev ingå i ett 

lärande tillskriver läraren honom eller henne motivationsproblem medan problemet nu blir 

lärarens och egentligen inte elevens. Motivationsproblematiken uppstår i relationen mellan 

parterna och begreppet handlar här om makt, styrning och disciplinering. I min studie utgår 

jag ifrån att motivation är något reellt existerande som kan påverkas och förstärkas av 

pedagogens medvetna och väl underbyggda undervisning och bemötande. 

2:2 Olika former av motivation 

Forskningen kring motivationsbegreppet har många olika synvinklar men ofta talar man om 

två olika former av motivation, dels den inre motivationen men också den yttre. Enligt Jenner 

(2004) består motivation av tre olika faktorer som kan betraktas var och en för sig men som 
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också samverkar och överlappar varandra. Den första faktorn är den inre drivkraften. Kraften 

som sätter igång ett beteende eller en handling, den kraften är driven av nyfikenhet, energi 

och vilja. Jenner menar att den inre drivkraften alltid står i relation till något, den kan inte ses 

ensam utan sker alltid i samverkan med ett mål att uppnå. Den andra faktorn är individens 

målsträvan. Målet kan vara av yttre karaktär till exempel lön, betyg eller undvikande av straff, 

men målen kan också ha en inre karaktär såsom nyfikenhet, känsla av självförverkligande och 

stolthet. Jenners tredje faktor handlar om målen är möjliga att uppnå eller inte och om det är 

värt den insatsen som krävs. Enligt Deci och Ryan (2000) grundas människans inre 

motivation av ett behov av att utveckla sin kompetens och sitt självbestämmande. Handlingar 

som styrs av den inre motivationen innefattar nyfikenhet, upptäckarglädje och intresse och 

individen vill uppleva känslan av att kunna välja själv och då följer också känslor av glädje 

och upprymdhet. Författarna menar vidare att människans sociala miljö kan utveckla den inre 

motivationen om den uppfyller tre grundläggande behov; individen kan utveckla sin 

kompetens, sina förmågor, för att kunna påverka och kontrollera sin omgivning. Individen kan 

själv bestämma över sitt lärande och lärandet sker i samspel med andra. Den inre 

motivationen är en kraft som kommer från människans inre och som leder till handlingar som 

individen upplever som positiva. Yttre motivation kan förklaras med handlingar hos individen 

som är drivna av yttre belöningar och uppmuntran eller för att undvika bestraffningar (Ahl, 

2004). Man talar om två typer av yttre motivation dels i form av belöning eller uppmuntran 

från andra men också när individen belönar sig själv efter att ha nått ett uppsatt mål (Thomson 

& Wery, 2013). I en mänsklig handling kan inre och yttre motivation samspela med varandra 

och kombineras för att få individen att klara sina uppgifter (Ahl, 2004).   

2:3 Motivationsfaktorer 

Enligt Brooks (2005) är den bästa motivationen för elever i skolan framgång eller höga 

prestationer och misslyckande är den största faktorn till omotiverade elever. Det viktigaste för 

skolan och hela samhället är att så få elever som möjligt lämnar skolan med en känsla och 

erfarenhet av att man inte kan lära sig och en dålig tilltro till sin egen förmåga. Pedagogens 

uppdrag att stötta eleven att utveckla en positiv inställning till sig själv och till sitt eget 

lärande är avgörande (Hugo, 2011). Läraren anses vara särskilt viktig för att skapa motiverade 

elever med engagemang för sitt skolarbete (Hensvold, 2006). 
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2:3:1 Relationer 

För att synliggöra varje avsnitts innehåll har jag valt att inleda med ett citat som speglar och 

beskriver innehållet i avsnittet. Citaten är inte tagna från mina intervjuer utan kommer från 

den litteratur jag tagit del av samt från mina dagliga möten med barn och ungdomar. 

 

 Hon gör ju så att jag inte tycker att franska är roligt längre! (Flicka, 17 år) 

Att som elev känna sig respekterad och sedd i sitt möte med pedagogen är det viktigaste i ett 

motivationsarbete (Jenner, 2004). Klarar pedagogen att se eleven i hans eller hennes 

sammanhang och livsvärld, se eleven som den person han eller hon är och få denne att känna 

sig respekterad, hör till den viktigaste kompetens en pedagog kan ha för att motivera sina 

elever. Det är pedagogen som är ansvarig för att skapa en förtroendefull relation med sina 

elever, en relation som eleven upplever är på riktigt. Det är den förtroendefulla relationen som 

är en förutsättning för att lärande ska vara möjlig (Hugo, 2011). Enligt Lilja (2013) har många 

forskare förstått relationens betydelse i undervisningssammanhang och att relationsskapande 

är en förutsättning för att undervisning ska fungera. Tillitsfulla relationer mellan lärare och 

elever har blivit än viktigare för undervisningen allt eftersom lärares auktoritet har minskat i 

samhället. Håkansson och Sundberg (2012) redovisar att lärarens ledarskap har stor betydelse 

för ökat lärande och prestationer hos eleverna. Lärare som är mer kunskapsorienterade har 

elever som i högre grad utvecklar motivation än lärare som koncentrerar sin undervisning och 

sitt ledarskap på elevernas beteende. Den demokratiska ledaren samspelar med sina elever och 

har en stor relationell kompetens. Den ledartypen tillämpar ett ledarskap som stödjer och 

stöttar eleven. Eleverna aktiveras och utmanas på sin individuella nivå vilket motiverar eleven 

och utvecklar större självständighet i skolarbetet (Håkansson och Sundberg, ibid,). Det finns 

ett tydligt samband mellan elevers resultat och hur eleven bemöts av läraren men elevernas 

resultat påverkas också av hur individen bemöts av gruppen. Lilja (2013) tydliggör i sin 

avhandling att när läraren bekräftar elevens känslor kan eleven lättare fortsätta sitt arbete och 

sin kunskapsutveckling. Genom att läraren lyssnar på eleven på ett förtroendefullt sätt 

utvecklas deras relation. Enligt Hensvold (2006) har läraren störst påverkanseffekt på 

elevernas motivation. Särskilt betydelsefull är enligt Hugo (2011) relationen för elever med 

skolmotstånd och svårigheter av sociala och/eller kognitiv karaktär. Hattie (2012) redovisar i 

sina studier att förtroendefulla och personliga relationer mellan pedagoger och elever ger 

effekter på elevers studieresultat. I klassrum där läraren kan använda sina personliga 
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egenskaper för att lyssna, visa empati, värme och omtanke om sina elever råder ett större 

engagemang och mindre motstånd till skolarbete. Enligt Brooks (2005) undersökning 

efterfrågade många elever en lärare som var omtänksam, empatisk, vänlig, varm och 

förstående. De ansåg att lärarens personliga egenskaper var viktiga för motivation i lärandet. 

Läraren bör också ha en god kommunikativ förmåga, vara bra på att lyssna, lätt att prata med 

och hjälpa till både med inlärnings- och personliga problem. Läraren ska också ha humor, 

förklara bra och på en lagom nivå samt ge uppmuntrande kommentarer och positiv 

förstärkning. Enligt Håkansson och Sundberg (2012) beror skillnader mellan framgångsrika 

skolor och skolor som inte är framgångsrika i lika hög grad på lärarna och enligt Hensvold 

(2006) anses läraren vara särskilt viktig för elevernas motivation, vilket i sin tur leder till 

större engagemang för skolarbetet och ökade skolprestationer”.  

Sociala relationer är viktiga för elevens kunskapsresultat, de är nödvändiga för att eleven ska 

engagera sig i sina skoluppgifter. Lärmiljöer som präglas av respektlöshet och orättvisor är 

direkt motivationssänkande. Det är inte alla kamratrelationer som höjer motivationen utan det 

beror på vilka normer och förhållningssätt som härskar i de kamratgrupper som eleven söker 

sin tillhörighet i. Det socioemotionella klimatet i gruppen ska enligt Håkansson och Sundberg 

(ibid,) bygga på respekt, tolerans, empati och intresse för att bli en utvecklande och 

motiverande lärmiljö.  

2:3:2 Förväntningar    

 Läraren blir den spegel i vilken eleverna kan se sig själva. (Jenner, 2004, s.79). 

Att lärares förväntningar har stor betydelse för elevers resultat är väl känt inom forskningen 

och det finns även resultat som visar på tydliga kopplingar mellan motivation och tydligt 

kommunicerade förväntningar (Håkansson & Sundberg, 2012).  Lärares positiva 

förväntningar påverkar elevers beteenden och resultat i positiv riktning medan negativa eller 

låga förväntningar påverkar beteenden och resultat negativt (Jenner 2004). Om läraren är 

medveten om förväntningarnas makt tar de också mer ansvar för de svagpresterande eleverna 

och deras behov. Lärarens attityder, inställning till lärande och vilken människosyn läraren 

har påverkar elevers lärande. En faktor som är av stor betydelse är enligt Hattie (2012) om 

läraren tror att alla elever kan lära och ser dem som kompetenta medmänniskor och att man 

som lärare faktiskt kan stötta alla elever i sitt lärande. I Rubie-Davies (2009) forskning kring 

relationell kompetens hos lärare ser hon att elever med höga förväntningar på sig ökar både 

sin självkänsla och sina skolresultat. Lärare med höga förväntningar på sina elever har en mer 
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handledande roll i undervisningen och låter sina elever samarbeta mer än lärare med låga 

förväntningar. Lärare med höga förväntningar genomför målinriktad undervisning där 

eleverna får feedback på sitt lärande och utmanar sina elevers tankar genom till exempel 

frågor. Läraren har tydliga instruktioner och är noga med att alla elever förstår arbetsmetoden 

innan man påbörjar ett arbete. Läraren formar sina förväntningar på eleven tidigt genom att ta 

del av deras förmågor och sociala bakgrund. Läraren behandlar eleverna olika förenligt med 

de förväntningar som skapades och lärarens beteende besvaras av eleven på ett motsvarande 

sätt, eleven bemöter läraren så som den själv blivit bemött. Beteendet sprider sig sedan till 

andra områden som till exempel vilka inlärningsmöjligheter eleven har (Pintrich & Schunk, 

2002). 

Med pedagogens positiva förväntningar blir det inte alltid goda resultat men utan 

pedagogens positiva förväntningar blir det aldrig goda resultat. (Jenner, 2004, s.85) 

Elevens egna förväntningar och attityder gentemot sin egen kompetens påverkar det 

engagemang som eleven investerar i skoluppgiften. Om jag tror att jag kan klara uppgiften är 

målet realistiskt för mig och då är ansträngningen att nå dit värt det.  Elever utvecklar en 

högre inre motivation om de känner att skoluppgifterna ligger på en lagom utmanande nivå; 

varken för svårt eller för lätt (Jenner, 2004). Elever med positiv syn på sin egen förmåga 

kommer att prestera bättre, lära sig mer och engagera sig mer och lägga mer kraft på sina 

uppgifter (Pintrich & Schunk, 2002). Barns förväntningar och attityder gentemot sin egen 

kompetens blir mer negativ när de blir äldre. De aktiviteter som barnen tror att de inte är bra i 

värderar de mindre. Det finns enligt Wigfield och Eccles (2000) två förklaringar till den 

negativa förändringen hos elevers attityder till sin egen kompetens i skolan. Det ena kan vara 

att äldre elever blir mer realistiska när de bedömer sig själva den andra förklaringen kan vara 

att lärmiljön i skolan förändras och bedömning blir mer framträdande och konkurrens mellan 

elever mer tydlig. Brooks (2005) hänvisar till Raffini och Stipek som anser att yngre 

skolelever har en större inre drivkraft, en önskan att upptäcka saker, lösa problem och de 

börjar skolan med stort engagemang och mycket entusiasm. Efter några år minskar denna 

positiva inställning och skolan upplevs som slitsam och tråkig. Förklaring till varför 

utvecklingen ser ut som den gör är inte helt klar men en förklaring kan vara hur man bedömer 

eleverna och hur de jämför sig med varandra. 
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2:3:3 Undervisning 

Det handlar om att väcka lusten till att förstå. (Gärdenfors, 2016) 

Hur läraren planerar sin undervisning har enligt många forskare stor betydelse för elevernas 

motivation och engagemang i skolarbetet. För att lärande ska bli så bra som möjligt måste 

läraren ta hänsyn till de olika individernas lust och engagemang till att lära och till vilken 

kontext eleverna i klassen befinner sig (Håkansson & Sundberg, 2012). Elevernas motivation 

beror på deras kognitiva förmåga, vilken möjlighet de har till att lära samt hur deras 

hemförhållande och sociala bakgrund ser ut (Brooks, 2005). Att lära är inte alltid roligt och 

lätt utan kräver mycket arbete och engagemang och det är det första mötet med skolan som är 

avgörande för elevens fortsatta attityd och inställning till lärande (Håkanson & Sundberg, 

2012). 

Vilka principer ska pedagogen bygga sin undervisning på för att få eleverna att utveckla så 

stor motivation som möjligt för sitt skolarbete? En av världens ledande motivationsforskare 

Jere Brophy (1998) sammanfattar en undersökning av Blumenfeld, Puro och Mergendollar 

där fyra olika faktorer i lärarens undervisning har stor betydelse för elevernas motivation. Den 

första faktorn tar upp elevens möjlighet att lära. Kunskapsinnehållet ska vara lagom svårt, 

men samtidigt inte överväldigande att lära in. Kunskapen ska knyta an till elevens livsvärld, 

läraren ska konkretisera innehållet och eleven ska kunna knyta den nya kunskapen till sådant 

som han eller hon redan kan samt kunna göra generaliseringar och se skillnader och likheter. 

Läraren bör inte låta läromedlet styra lektionen, stötta eleverna i sitt tänkande och diskutera, 

summera och jämföra ny kunskap. Den andra faktorn berör behovet av att läraren ska tänka 

över hur eleverna kan vara delaktiga i lektionen och hur feedback ska gå till. Eleverna ska 

motivera och förklara sina svar och genom olika tekniker ska läraren få alla elever att delta 

och tala. Är eleven osäker ska läraren bryta ner frågan och guida eleven framåt. Läraren kan 

använda sig av frågor som kräver mer uttömmande svar och förklaringar av eleverna för att de 

ska bli engagerade att lägga mer tid på att sätta sig in i ämnet. Den tredje faktorn tar upp hur 

läraren använder sig av scaffolding, stödjande samtal, för att få eleven att förstå. De 

modellerar tänkande principer, föreslår olika strategier och ger exempel på hur man kan lösa 

problem eller genomföra uppgifter. Läraren uppmuntrar också till samarbete mellan elever att 

lösa uppgifter i grupp. Den fjärde och sista faktorn tar upp att läraren ska betona förståelse 

och använda utvärderingsmetoder som visar elevens inlärning istället för att betona utförande. 

Läraren använder elevernas misstag för att utveckla tänkandet och uppmuntrar eleverna att ta 
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risker. Alla fyra faktorer behöver närvara samtidigt under skoltiden för att utveckla elevernas 

motivation (Brophy, 1998).  

Håkanson och Sundberg (2012) menar att motivation i klassrummet handlar om en process 

som skapas i samspelet kring händelser och som är omöjlig att separera från lärande. 

Motivation kan inte mätas i mer eller mindre hos en individ utan måste ses i en större kontext 

där individuella skillnader, hur skoluppgifterna är eller samhället runt individen ser ut har 

stora påverkanseffekter. De ser starka kopplingar mellan flera olika faktorer och ett 

utvecklande av elevers motivation. Faktorerna som enligt Håkansson och Sundberg (2012) 

påverkar, är ett positivt och stödjande klassrumsklimat, tydligt kommunicerade förväntningar, 

formativ feedback från lärare till elev men även från elev till elev, modellering av effektiva 

strategier och motiverande budskap. Kognitionsforskaren Peter Gärdenfors (2010) anser att 

svenska skolan behöver se över hur undervisningen organiseras för att öka elevernas 

motivation. Det bör vara förståelsekunskaper och förmågan att se hur fenomen hänger ihop 

som ska betonas istället för informationshämtning.  Det är viktigt att eleverna utvecklar en 

förmåga att kunna se mönster och hur olika kunskapsområden hänger samman och inte bara 

lär sig faktakunskaper. Gärdenfors menar också att lärandemomenten ska vara lekfulla och 

innefatta så många sinnen som möjligt för att få barnen naturligt motiverade. Undervisning 

som på sikt kan leda till högre motivation ska enligt Gärdenfors bygga på samarbete som 

leder till diskussion mellan elever, utvärderingsformer som betonar förståelse och en 

utveckling av elevens metakognitiva förmåga. Gärdenfors anser vidare att skolan bör använda 

sig av tekniken och digitala verktyg för att öka motivationen och öka förståelsen hos eleverna. 

Tekniken kan användas för att simulera och visualisera processer och förlopp samt ge snabb 

återkoppling på elevens kompetens. Arbetet vid datorerna kan anpassas efter olika lärstilar 

och olika svårighetsgrad, för att på så vis bli individanpassade. Det är viktigt att utgå från 

människans naturliga lärande, det informella lärande, som drivs av en inre motivation och att 

individen känner kontroll över sitt eget lärande. Han anser vidare att det viktigaste för att 

utveckla kognitiva förmågor är ett känslomässigt engagemang och därför tycker han att 

skolan ska snegla på hur dataspel är uppbyggda för att organisera skolans verksamhet. 

Dataspel ger användaren en känsla av kontroll och ger direkt feedback. I dataspelen får 

eleverna ett uppdrag som de ska lösa och på samma sätt tycker Gärdenfors att undervisningen 

kan organiseras för att motivera eleven.  

Hur man definierar och ser på begreppet motivation kan skilja sig på många olika sätt och 

man kan konstatera att det är ett mångtydigt begrepp som har diskuterats mycket inom 
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vetenskapen under många år. I min undersökning ser jag motivation som en drivkraft som 

kommer inifrån människan och som ställs i relation till ett mål som individen vill uppnå, 

lusten att vilja utforska och förstå ett fenomen (Jenner, 2004). Motivationen sker i ett samspel 

med andra och tillsammans med lärandeinnehållet. Jag lutar mig främst mot Illeris (2015) 

synsätt på motivation som en dimension som finns med i allt lärande och som är en lika viktig 

aspekt för individen som den innehållsliga dimensionen i lärandet men även. Illeris synsätt 

grundar sig på det sociokulturella perspektivet på lärande. 

2:4 Teorier om lärande, motivation och undervisning 

Detta avsnitt tar upp synen på motivation och undervisning i flera olika lärandeteorier. 

2:4:1 Behavioristiskt perspektiv 

Fysiologen Ivan Pavlov lade grunden till forskning kring hur människans beteende 

uppkommer och förändras. Hans studier byggde på att beteenden som belönas kommer att 

förstärkas och upprepas så kallade betingade responser. Eftersom Pavlovs undersökningar 

gjordes på djur blev man så småningom varse att samma slags betingning inte gick att 

överföra till mänskligt beteende. (Säljö, 2015) Skinner utvecklade med Pavlovs ideér som 

bakgrund begreppet operant betingning. Utgångspunkten var att individens handlingar och 

lärande kan formas efter sin miljö och i samspel med sin omgivning. Skolans undervisning 

ska handla om vilket beteende som är önskat och förstärka det. Läraren ska i undervisningen 

ställa sig frågan förutom vilket beteende som är önskvärt, vilka förstärkningsmöjligheter finns 

det? Genom att förstärka ett beteende påskyndar läraren lärandet och uppkomsten av det 

önskvärda beteendet, grundtanken var att det går att forma och kontrollera en individs 

beteende hur man vill genom att förstärka det. Skinner ansåg att det var viktigt att 

förstärkningen och elevens feedback var direkt och därför utvecklade han så kallade 

undervisningsmaskiner som skulle hjälpa läraren i hans eller hennes undervisning och för att 

ge direkt förstärkning. Det var enligt Skinner viktigt för elevens inlärning att läraren 

utarbetade förstärkningsscheman som byggde på att eleven i början av sin inlärning ofta får 

förstärkning för önskat beteende och att det sedan ska sakta minska med målet att elevens 

beteende ska bli bestående utan eller med sällan förekommande förstärkning. (Skinner, 1968). 

Att motivera människor att uppvisa ett speciellt beteende genom direkt eller indirekt belöning 

har på senare tid använts i samband med utvecklandet av olika dataspel där rätt svar ger dig 

möjlighet att gå vidare i spelet och fel svar kastar dig tillbaka en nivå för att försöka igen. Det 



12 
 

rätta svaret ska då fungera som förstärkning och motivera spelaren att gå vidare i programmet 

(Illeris, 2015). 

2:4:2 Kognitivistiskt perspektiv 

Under tidigt 1900-talet växte kritiken mot behaviorismens sätt att se på lärande och dess 

drivkrafter. Vid denna period utarbetade Jean Piaget sina teorier om människans lärande och 

om hur kunskaper och kunnande utvecklas. Piaget ansåg att människan själv skapar sin 

förståelse och tolkning av omvärlden genom sina kunskaper och sitt lärande samt tidigare 

erfarenheter. Barnets tänkande genomgår olika utvecklingsstadier under de första levnadsåren 

där åldern kan variera något hos barn som befinner sig i samma stadium men ordningsföljden 

är alltid densamma. Utvecklingen går från konkret till abstrakt tänkande och det är först när 

barnet har nått upp till 11-12 års åldern som individen har utvecklat ett mer abstrakt tänkande. 

(Piaget, 1951). Piaget såg på tillägnelsen av nytt lärandet som att lägga till något nytt till det 

som redan existerar, vissa kunskaper kan förändra de föreställningar som man redan har för 

att de ska överensstämma med dem man har införlivat. De två processerna som kompletterar 

varandra kallade Piaget för assimilation, nya fenomen anpassas till gamla kognitiva scheman 

och ackommodation, när de nya erfarenheterna som barnet får behöver förändra gammal 

kunskap eller tankestrukturer utveckling sker hela tiden då en tankestruktur utmynnar i en 

annan (Piaget, 2013).  Individen utvecklar kognitiva kartor av sina erfarenheter och när han 

eller hon stöter på något nytt lägger man till det till sin kognitiva karta (Säljö, 2015). 

Individen strävar alltid efter en balans och jämvikt mellan assimilation och ackommodation 

(Piaget, 2013). Piagets syn på detta är att obalansen fungerar som en drivkraft mellan att lära 

sig något nytt och att bearbeta de kunskaper och erfarenheter som man redan har tillägnat sig. 

Individen blir motiverad i växelverkan mellan utmanande aktiviteter som kräver 

ackommodation och de kunskaper som redan är befästa (Lillemyr & Claesdotter, 2002) 

En viktig faktor inom den kognitiva motivationsteorin är att tankar och förväntningar styr det 

mänskliga beteendet. Vårt beteende är målorienterat och grundar sig på medvetna val och 

avsikter men mina tidigare erfarenheter av att nå mina mål påverkar mina möjligheter att nå 

dit jag vill (Jenner, 2004). Kognitivisterna anser att barn är naturligt motiverade att de har en 

inre motivation som driver dem till att lära sig nya saker när gammal lärdom inte stämmer 

överens med nya upplevelser (Dysthe, 2003).   
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2:4:3 Pragmatiskt perspektiv 

John Dewey, filosof, psykolog och pedagog utvecklade ideér och synen på undervisning i 

början av 1900-talet. Han ansåg att skolans undervisning inte skulle ses som en förberedelse 

för vuxenlivet utan ha ett egenvärde i sig. Utbildning och undervisning i sådant som ligger 

utanför barnets sociala sammanhang leder till att barn tappar engagemang, skolan måste vara 

en plats där barnen lockas till aktivitet genom deras nyfikenhet.  Dewey ansåg att skolan ska 

utveckla barnens förståelse av omvärlden genom att de studerar den värld de befinner sig i 

och inhämtar kunskap i den genom utflykter till olika platser i samhället och naturen. I 

klassrummet ska barnen samarbeta och uppleva att de behövs och har en plats i gemenskapen. 

Det som engagerar och motiverar barnen ska enligt Dewey vara utgångspunkten för arbetet i 

skolan. Dewey menade att människor utvecklas och engageras genom aktivitet och när man 

undersöker världen med alla sina sinnen. Dewey utvecklade också ideér om att elever bäst lär 

sig genom “inquiry”, detta innebär att man utgår ifrån ett problem eller funderingar som finns 

hos eleverna. Detta arbetssätt skapar enligt Dewey aktiva, engagerade elever som lär i 

interaktion med varandra där arbetsprocessen är den viktigaste förmågan inte 

innehållsdimensionen i kunskapsbegreppet. 

Deweys syn på lärande är elevaktiva metoder som engagerar och motiverar eleven att lära och 

arbetsområden som ligger nära elevens vardag för att inspirera och utveckla elevens 

nyfikenhet och lust att lära (Säljö, 2015). 

 2:4:4 Sociokulturellt perspektiv  

Psykologen Lev Vygotskij som verkade i Ryssland under det tidiga 1900-talet har haft stort 

inflytande på pedagogiken under de senaste åren. Vygotskij grundade sina tankar om lärande 

på att människan är en social varelse och att vi formas av vår historia och kultur inte bara av 

biologin. En förutsättning för hur vi utvecklar våra förmågor är hur vi använder oss av olika 

redskap-medierar våra handlingar. Hur vi använder olika redskap påverkar hur vi kan ta in 

omvärlden och det viktigaste redskapet är det mänskliga språket. Det är genom språket vi 

synliggör våra tankar, ”ordet blir således tankens yttre uttryck” (Vygotskij, 1981). Barnets 

språkliga utveckling löper parallellt med utvecklingen av barnets tankestrukturer. Lärande 

utvecklas i situationer av kommunikation och interaktion, i samspel med andra utvecklar 

människan sin identitet, sina kompetenser och sina värderingar. Vygotskijs utgångspunkt var 

att det är i aktivitet som barnet lär sig och tar till sig nya erfarenheter och det är den vuxne 

eller den mer kompetente som ska stötta barnet i lärandet. När vi kan något är det en grund för 
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att lära sig vidare, lärandet är en ständigt pågående process och människan är ständigt under 

utveckling, vi kan med hjälp och stöttning nå kunskaper och kompetenser som ligger strax 

över min förmåga men inom räckhåll. Vygoskij myntade uttrycket den proximala 

utvecklingszonen. I ett sociokulturellt perspektiv är skolans roll att få barnen att gå bortom 

sina personliga erfarenheter och där lärarens roll blir att fungera som en länk mellan barnets 

erfarenhetsvärld och den mer akademiska världen. Vygotskij ansåg att barnets utveckling kan 

delas in i två nivåer dels den faktiska utvecklingsnivån, det barnet klarar på egen hand och 

den potentiella utvecklingsnivån, det som barnet klarar med hjälp av någon annan. Skillnaden 

mellan de två nivåerna kallas den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1981). Ur ett 

sociokulturellt perspektiv så pratar man om olika motivationer. Den ena handlar om 

motivation som finns inbyggd i de förväntningar som samhället och kulturen har på barn och 

ungdomar.  Den andra handlar om motivation som bygger på hur väl skolan lyckas skapa en 

god läromiljö och situationer som uppmuntrar barnen till aktivt deltagande. För att skapa ett 

meningsfullt lärande och motivation behöver lärandet hänga samman. Man skall skapa 

miljöer och samspelsformer där barnen känner sig accepterade, uppskattade och 

betydelsefulla, att delta i och bli uppskattad i en grupp kommer bidra till motivation för 

fortsatt lärande. Inom det sociokulturella perspektivet kan man enligt Dysthe (2003) tydligt se 

att viljan att lära beror på upplevelsen av meningsfullhet vilket i sin tur beror på om de 

sammanhang där eleverna ingår värdesätter kunskap och lärande. Därför är det viktigt att 

skapa en kultur både i hemmet och skolan där lärandet ses som någonting viktigt. 

2:4:5 Behovsstyrt perspektiv 

Abraham Maslow utvecklade en teori om att människan har vissa grundläggande behov som 

man tillfredsställer i en viss ordning. Det är tillfredställelsen av ett uppfyllt behoven som 

motiverar individens handlingar samt en strävan att alltid få ett nytt behov uppfyllt (Lillemyr 

& Claesdotter, 2002). Maslow (1987) framställde de fem basala behoven i en pyramid där det 

mest grundläggande behovet är längst ner, i basen på triangeln. De lägsta behoven, de 

fysiologiska behoven delar vi med alla levande varelser medan behovet höst upp i triangeln, 

självförverkligande, bara gäller människorasen. De fysiologiska behoven som att äta och 

dricka behöver bli uppfyllda innan människan kan söka sig mot nästa nivå i behovstriangeln 

som kallas trygghetsnivån. Trygghetsnivån kännetecknas av ett behov av trygghet, säkerhet 

och skydd. I likhet med de fysiologiska behoven kommer ett icke tillfredsställt 

trygghetsbehov dominera hela människans livsvärld, det måsta uppfyllas innan individen kan 

känna sig motiverad att uppnå den tredje nivån som handlar om kärlek, närhet och 
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tillhörighet. Maslow delar upp sitt fjärde behov, behovet av erkännande och respekt, i två 

sidor där den ena berör önskan om att behärska en uppgift och känna kompetens och den 

andra att vi har ett behov av att känna oss respekterade och uppskattade av andra (Maslow, 

1987). Den första aspekten av det fjärde behovet kan sägas vara frågan om en vilja att prestera 

utan att få någon form av belöning, det handlar alltså om en form av inre motivation (Imsen, 

2006). Maslows behovsteori kan användas till att förklara elevers olika förhållningssätt till 

skolan och deras olikheter i på vilket sätt elever kan närma sig tillvaron i skolan. Läraren 

behöver vara uppmärksam på att beroende på vilka behov eleven har fått tillfredsställda kan 

de icke uppfyllda behoven påverka handlingar och beteenden i skolan. Lärarens uppgift blir 

då att tillmötesgå de olika behoven för att eleven ska kunna utvecklas i sitt lärande (Imsen, 

2006).  
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3. Syfte    

Syftet med min undersökning är att urskilja förstelärares erfarenheter kring 

motivationsskapande undervisning.  

     3:1 Frågeställningar 

Frågeställningar som min undersökning vill besvara är: 

 Vilka föreställningar finns det hos försteläraren om hur den i sin undervisning kan 

utveckla elevernas engagemang och motivation att lära? 

 Vilka föreställningar finns det hos försteläraren om hur den i sitt bemötande av eleven 

kan utveckla engagemang och motivation? 
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4. Metod 

I detta avsnitt presenterar jag de metodologiska utgångspunkter som ligger till grund för min 

studie. Jag kommer att beskriva mitt val av metod för datainsamlingen och hur 

urvalsprocessen har sett ut. Jag beskriver också utförandet av intervjuerna och analysen av 

mitt empiriska material. Till sist kommer jag att redogöra för hur de forskningsetiska 

principerna har behandlats i studien. 

4:1 Kvalitativ intervjustudie  

Min undersökning är inspirerad av en fenomenologisk ansats då syftet med studien är att få en 

bild av hur förstelärare upplever en motivationsskapande undervisning (Szklarski, 2015).  Då 

undersökningen har fokus på att utforska essensen av fenomenet och som syfte att få så 

uttömmande svar som möjligt anser jag att en kvalitativ metod med halvstrukturerade 

intervjuer är mest passande (se bilaga 1). Svarsalternativen i en halvstrukturerad intervju är 

inte fasta utan erbjuder flexibilitet och möjlighet till att ställa följdfrågor. Jag ställde samma 

frågor till alla respondenter utifrån en intervjuguide men jag hade möjlighet att ändra 

ordningen på intervjufrågorna om jag ansåg att det var mer passande.  Enligt Nilsson (2014) 

är målet med en halvstrukturerad intervju att komma sin intervjuperson så nära att man kan 

fånga in hans eller hennes erfarenhetsvärld. Tanken är att det är intervjupersonens upplevelser 

och erfarenheter och inte allmänna åsikter kring motivation som ska komma fram.  En av de 

stora fördelarna med kvalitativa intervjuer är möjligheten till att vid oklarheter gå tillbaka till 

min intervjuperson och ställa uppföljande frågor (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012). En nackdel med intervjuer är att det ofta är tidskrävande räknat per 

respondent, vilket i sin tur ofta leder till att antalet intervjuade blir få.  

4:2 Urval 

I studien ingår nio förstelärare som arbetar i skolans årskurs 1-9. Jag valde ut mina 

intervjupersoner genom vad Bryman (2011) kallar bekvämlighetsurval då jag valde ut 

personer som fanns i min närhet eller som jag kunde nå genom mina kontakter. Eftersom jag 

själv jobbar som lärare i Jönköpings kommun hade jag med hjälp av mina kontakter på olika 

skolor fått namn på och mailadresser till ett antal förstelärare som eventuellt ville ställa upp på 

mina intervjuer. Alla förstelärare som jag fick kontakt med och intervjuade var kvinnor. 
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 För att tillföra nya uppfattningar och skapa variation av olika personer och tankar i min studie 

valde jag att intervjua förstelärare från skolans alla tre stadier och 4 olika skolor. Grundskolan 

är på många håll i Sverige uppdelad i årskurs 1-3, det man för ett antal år sedan kallade 

lågstadiet, årskurs 4-6 (mellanstadiet) samt årskurs 7-9 (högstadiet).  I min urvalsprocess tog 

jag hänsyn till att följande egenskaper finns hos intervjupersonerna. 

Läraren som intervjuas ska: 

- Vara förstelärare i Jönköpings kommun 

- Undervisa i teoretiska ämnen i årskurs 1-9 

Flera av lärarna i årskurs 1-6 undervisade i både teoretiska och praktiska ämnen medan 

lärarna på högstadiet bara undervisade i teoretiska ämnen. 

 

4:3 Genomförande av intervjuer 

Min första kontakt med respondenterna skedde via mail då jag också genom bifogat 

missivbrev (bilaga 2) informerade om studiens etiska riktlinjer. Den första kontakten ledde till 

att jag i några fall ringde för att boka in ett intervjutillfälle medan vi i vissa fall bokade tid 

över mail. Jag genomförde 8 intervjuer samt en pilotstudie. I min pilotstudie prövade jag 

frågorna i min intervjuguide genom att genomföra en provintervju som jag spelade in och 

lyssnade av för att se om jag fick fram det jag ville och om mina frågor gav svar på mina 

forskningsfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag valde att ta med min pilotstudie i 

undersökningen eftersom den gav svar som var relevanta och intressanta för studiens resultat. 

Efter min pilotstudie valde jag att inte modifiera intervjuguiden. Med hjälp av en 

intervjuguide blir alla halvstrukturerade intervjuer mer lika och det blir lättare att jämföra 

intervjupersonernas svar, vilket också underlättar analysen (Nilsson, 2014). För att kunna 

transkribera intervjuerna i sin helhet och på det sättet förstärka undersökningens trovärdighet 

spelade jag in intervjuerna i sin helhet, detta skedde vid alla intervjuer eftersom alla 

respondenter godkände det. Under intervjuerna förde jag anteckningar för att kunna komma 

ihåg delar av samtalet som jag vill ställa uppföljningsfrågor till (Esaiasson m.fl., 2012). Mina 

anteckningar användes också för att sammanfatta intervjun och respondenten kunde då 

reflektera över sina svar och lägga till något till intervjun om hon önskade det (Nilsson, 2014). 

För att få respondenten att känna sig trygg i intervjusituationen valde jag att genomföra den på 

dennes arbetsplats. Där var det lättare för intervjupersonen att få förtroende för mig och kunna 
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öppna upp sig och tala om sina tankar och upplevelser helt fritt. Under intervjuernas 

genomförande var jag medveten om risken att jag i min roll som samtalsledare kunde påverka 

respondentens svar genom mitt kroppsspråk och genom mitt sätt att formulera mina frågor 

(Esaiasson m.fl.,2012). Under mina intervjuer var jag också medveten om att det är ett 

ojämlikt maktförhållande i en intervjusituation och att jag som intervjuare dominerar 

samtalets struktur (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna tog mellan 35 minuter och 1 

timme att genomföra. Vid transkriberingen valde jag att bortse från skratt, harklingar och 

ovidkommande småord. 

4:4 Kvalitativ analys 

Jag har valt att använda mig av en fenomenologisk analys som går ut på att få fram det 

väsentliga i förstelärarnas upplevelser kring motivationshöjande undervisning och bemötande. 

Enligt Szklarski (2015) finns det flera olika tillvägagångssätt för analys av fenomenologisk 

data. Eftersom min studie består av en mindre omfattande datainsamling i form av intervjuer 

är Giorgis analysmetod att föredra. Det är också den analysmetod som oftast används i 

fenomenologiska studier.  

 Steg 1: Bestämning av helhetsbetydelse 

Jag läste igenom mitt transkriberade material flera gånger och bekantade mig med och fick 

grepp om innehållet. Samtidigt som jag läste bedömde jag hur användbara och begripliga 

texterna var för den fortsatta analysen. Jag kodade mina texter både med en bokstav och en 

färg. 

Steg 2: Avgränsning av meningsbärande enheter  

Jag trängde in i svaren och jämförde dem med varandra för att hitta betydelsefulla och 

intressanta uttalanden. Jag bröt ner intervjuerna i mindre delar för att avgränsa 

meningsbärande enheter som kunde säga något nytt om fenomenet. 

Steg 3: Transformering av vardagliga beskrivningar 

Här var mitt mål att jämföra meningsenheterna med varandra för att analysera dess innehåll. 

Jag ersatte vardagliga beskrivningar med mer abstrakta och precisa formuleringar av 

meningarnas innebörd i min text. 

Steg 4: Framställning av fenomenets situerade struktur 
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 Jag sammanfogar de meningsenheter som har ett liknande innehåll till en enda text. 

Steg 5: Framställning av fenomenets generella struktur 

Jag identifierade olika centrala teman för att hitta fenomenets essens, det invariata. Här 

kontrollerade jag noggrant min empiriska förankring för att se att det var en samstämmighet 

hos respondenternas erfarenheter. Då kunde jag också registrera de variationer som återfanns i 

mitt material (Szklarski, 2015). När mina reflektioner och upprepade genomläsningar av 

materialet inte längre ledde till nya teman eller att jag kunde sortera in iakttagelser i redan 

befintliga teman hade mättnad uppstått i min analysprocess (Nilsson, 2014). 

4:5 Trovärdighet 

Eftersom jag har valt att göra en kvalitativ studie fungerar det inte att mäta reliabiliteten och 

validiteten med stabilitet i data och procedurer som i en kvantitativ studie utan syftet var att 

förstå och tolka mitt empiriska material. Validitet i en kvalitativ studie handlar mer om de 

valda metoderna och analyserna är lämpliga för undersökningens frågeställningar och syfte 

samt om forskaren undersöker det som är tänkt att undersöka. Detta har jag varit medveten 

om under hela processens gång. I min studie har jag försökt att ge en tydlig bild av hur 

undersökningen har gått till och vilka resultat och slutsatser som jag har dragit av den. 

Läsaren själv kan bedöma pålitligheten och trovärdigheten (Fejes & Thornberg, 2015). 

Aspekter som kan påverka reliabiliteten i undersökningen är min förmåga och teknik som 

intervjuare och om respondenten gav svar som var sanningsenliga eller inte (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Andra faktorer som också kunde påverka är intervjuguidens utförande och 

huruvida intervjufrågorna gav svar på studiens syfte och frågeställningar samt hur jag har 

lyckats att förankra mina teman i det empiriska materialet och hur jag har lyckats att fånga det 

undersökta fenomenets essens. I kvalitativa undersökningar handlar generaliseringen om 

läsaren kan ta del av innehållet i studien och använda sig av det för att tolka andra situationer 

(Fejes & Thornberg, 2015).  
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4:6 Forskningsetiska överväganden 

Utgångspunkten i datainsamlingen har varit Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer; 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Alla som ingår i 

min studie har blivit informerade om att de deltar i en vetenskaplig undersökning och syftet 

med studien. Information om den vetenskapliga studien utgick i samband med att den första 

kontakten med respondenten togs. Berörda personer har blivit informerade om att de 

medverkar frivilligt och kan avbryta sitt deltagande utan att uppge anledning när de vill. 

Materialet kommer bara att användas i forskningssyfte och alla deltagare i studien behandlas 

konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2016)  
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5. Resultat 

Det sammanställda resultatet redovisas utifrån studiens frågeställningar Vilka föreställningar 

finns det hos förstelärare om hur de i sin undervisning kan utveckla elevernas engagemang 

och motivation att lära samt Hur pedagogen i sitt bemötande av eleven kan utveckla 

engagemang och motivation. Under varje rubrik organiseras resultaten utifrån de teman som 

är kopplade till respektive frågeställning. Sist i kapitlet sammanfattas undersökningens 

resultat. Citat från intervjumaterialet ingår i resultatdelens text för att beskriva och 

exemplifiera innebörden av resultatets olika teman.  

5:1 Förstelärarnas föreställningar hur de i sin undervisning kan utveckla elevernas 

engagemang och motivation. 

I intervjumaterialet framträder tydligt förstelärarnas strategier som de använder sig av i sin 

undervisning för att motivera och engagera sina elever. Samtliga lärare (Lärare A, B, C, D, E. 

F, G, H och I) ger uttryck för samma metoder som de använder sig av i undervisningen och 

som jag sedan har delat in i fyra olika teman; Att skapa situationer för elever att lära i 

samspel med andra, Att utmana och stötta elever i sitt lärande, Att förankra undervisningen i 

elevens verklighet och Att utveckla elevens förståelse av sitt lärande.  

5:1:1 Att skapa situationer för elever att lära i samspel med andra 

Ett framträdande tema som återkommer i alla intervjuer är samtalets betydelse för att motivera 

och engagera elever. Förstelärarna organiserar undervisningen och arbetssätten för att 

eleverna ska möta varandra i arbete och i samtal: ”och så, vi jobbar mycket så, liksom, ta 

hjälp av varandra, förklara för varandra” (Lärare H). Lärarna använder ofta eleverna som 

resurser för varandra i syfte att skapa en kultur i klassrummet där man hjälps åt och kan lära 

av varandra. Om någon elev har förstått lektionens undervisningsmål lyfter man den elevens 

tankar och låter elevens tankar bli en modell för hur de andra eleverna kan tänka. Lärare B 

framhåller vikten av att eleverna i klassen vågar säga vad de tycker, samtala och diskutera 

med varandra kring sina lösningar för att på så sätt kunna resonera kring misstag och fel i 

syfte att kunna gå vidare och bli mer delaktiga och medvetna om sitt lärande: 

[…] att man kan använda felen som kommer för att komma vidare liksom, för dom är 

lika viktiga att dom avslöjas än att nån svarar rätt, om det nu finns rätt och fel menar jag 

[…] så önskar man att elever vågar säga nånting även om de inte är helt säkra.  
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Även Lärare G och H framhåller vikten av att eleverna diskuterar sina lösningar med varandra 

men lärarna använder sig också av strategin att eleverna ska hinna samla sina egna tankar 

innan man lyfter diskussionen i klassen med syfte att kunna fördjupa samtalen i klassen och 

göra fler elever delaktiga och engagerade i ämnet. Lärare A uttrycker: 

[…] att alla ska få säga nånting. Man kan ju ha såna där frågor som är lite mer öppna 

där alla egentligen kan svara vad som helst på bara för att dom ska bli engagerade i det 

och känna att det jag säger är faktiskt viktigt. Alla dom andra lyssnar på det jag säger. 

Ytterligare två lärare i studien, Lärare I och E, uttrycker vikten av att eleverna deltar i samtal. 

Lärare I låter sina elever ta korta pratstunder i par kring det som de har jobbat med i klassen 

innan de lyfter det till en gemensam diskussion. Lärare E ger uttryck för att det är 

betydelsefullt för eleven att kunna förmedla vad han eller hon tycker och tänker och att det är 

bra att felkunskapen kommer upp till ytan för att man på så sätt kan väcka elevens nyfikenhet 

och engagemang till ämnet. Lärare I framhåller också betydelsen av en språkutvecklande 

undervisning, att man jobbar mycket med betydelsen av ord och begrepp som eleverna och 

läraren använder i undervisningen och under samtal i klassen. Samtliga lärare i intervjun 

använder elevernas tankar och samtal som modell för lärande, för att ge goda exempel på hur 

man kan gå tillväga hur man kan lösa något eller hur man kan skriva en viss typ av text. 

Lärarna använder sitt eget tänkande och språkliga uttryck som förebild och modeller för 

lärande: 

För det handlar inte längre om att eleverna ska lära sig fakta utan det handlar om att de 

ska kunna resonera, se samband och kunna sätta ihop sin kunskap. (Lärare E) 

Lärare E upplever att det är väldigt motivationshöjande för eleverna sedan hon ändrade sin 

undervisning från faktabaserad katederundervisning till att i huvudsak bygga undervisningen 

på elevernas resonemang och gruppdiskussioner utifrån en problemformulering. Eleverna 

bearbetar sin kunskap med varandra och märker själva när de behöver få hjälp att komma 

vidare i sina tankar och då organiserar läraren frågestunder och uppsamlingslektioner utifrån 

de behov som uppkommit.  

5:1:2 Att utmana och stötta elever i sitt lärande 

En återkommande synpunkt bland lärarna är att man behöver anpassa undervisningen efter 

elevernas förmåga för att engagera dem i skolarbetet. Lärare I försöker anpassa så att 

uppgifterna inte blir för svåra men samtidigt inte för lätta, eleverna ska känna att arbetet 

utmanar dem och att de går framåt i sin kunskapsutveckling. Det ska samtidigt inte kännas 
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oöverstigligt svårt utan, för att eleven ska bli motiverad, måste en känsla av tillfredställelse 

infinna sig efter en avklarad uppgift. Lärare D resonerar på ett liknande sätt: ”ibland behöver 

man förminska uppgiften och ibland försvåra, men det viktigaste, men också en av de svåraste 

uppgifterna för läraren är att bemöta alla elever med arbete på sin nivå”. Lärare D berättar att: 

”då kan jag anpassa, och i och med att de jobbar i smågrupper kunde jag gå runt och anpassa 

för nästan varje elev […] ibland kanske man samlar en grupp individer och anpassar för”. 

Lärare C berättar att hon försöker: ”hitta dom där de är” så dom känner att arbetet i skolan 

inte blir för svårt men samtidigt inte blir för: ”icke-utmanande”. Flera lärare menar att en 

utmaning inte ska vara fler uppgifter av samma sort utan uppgifter som leder till fördjupad 

kunskap och som känns utvecklande för eleven. Några lärare använder sig av öppna eller vida 

uppgifter där alla elever jobbar inom samma ämnesområde men läraren kan anpassa 

uppgifterna efter elevernas olika förmågor: ”att man differentierar uppgifterna, att dom kan 

välja. Istället för en sammanfattning kanske man kan göra en analys mellan två böcker man 

har läst” (Lärare C). Det kan också enligt lärare D vara så att eleverna faktiskt får göra olika 

saker för att de är på olika nivåer så att de får träna på det de inte kan just nu. Lärare D´s 

förhoppning är att hon kan förmedla till sina elever att om man lär sig fort och blir klar med 

uppgifterna snabbt kan man alltid utmana sig på en förmåga som inte är så utvecklad. Lärare 

G berättar att alla elever inte är lätta att fånga i någonting som de tycker är för svårt till att 

börja med :  

[…] när man sen visar på hur man ska göra och gör det tillsammans och dom sen till 

slut lyckas med det där som var jättesvårt, så tycker dom det är häftigt. 

Lärare C förklarar vidare att det är viktigt för elevernas motivation och engagemang att hon 

sätter målet högt för vad eleverna ska kunna och vilka förmågor de ska utveckla, men att hon 

samtidigt anpassar och stöttar de eleverna som kommer att tycka att det är alltför svårt. Lärare 

C upplever att hon har en tydlig stödstruktur för de elever som behöver det och att de eleverna 

blir mer motiverade av att de litar på att deras lärare har tänkt på dem och hur hon ska stötta 

dem som behöver det på vägen till målet. Även Lärare D har tänkt mycket på hur hon genom 

stöttning kan motivera eleven att gå ett steg vidare i sin kunskapsutveckling. Hon berättar att: 

[…] det kan ju vara så att jag bara behöver hjälpa till med något litet för att eleven ska 

kunna gå vidare lite till, att vi tillsammans gör så att man inte ger upp, så att jag känner 

av hur mycket jag kan utmana. Kan jag ge ett litet stöd för att eleven ska klara sig eller 

liksom kunna gå ett steg vidare […] fick jag ju då hjälpa till och stötta hur man då 

skulle komma över den lilla tröskeln då. 
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Lärare C ser att när hon stöttar eleven och anpassar uppgiften så att hindret för utvecklingen 

av den förmågan som skulle utvecklas röjs ur vägen känner eleven att hon eller han upplever 

en känsla av tillfredställelse över att hon eller han kan klara något som tidigare uppfattades 

var oöverstigligt, då utvecklar eleven en högre grad av motivation. Lärare H förklarar hur hela 

arbetslaget stöttar upp och utmanar eleverna med hjälp av en flexibilitet i organisationen. Är 

det elever som behöver stöttning eller utmaning inom ett område kan lärarna sätta ihop 

gruppen på olika sätt beroende på vilket behov de har för stunden.  

 5:1:3 Att förankra undervisningen i elevens verklighet 

En faktor som lärarna lyfte som betydelsefull för att motivera och engagera eleverna i 

undervisningen var att den ska kännas meningsfull och vara förankrad i elevernas 

erfarenhetsvärld. Lärare I uttrycker vikten av: ” […] att man kopplar det till verkligheten”, 

hon ser att det är lättare att motivera sina elever om undervisningen anknyter till och tar 

tillvara på elevernas erfarenheter och intressen. Hon börjar ofta nya ämnesområden med att 

knyta an till någon elevs erfarenheter och kunskaper om det och låter eleverna berätta om det 

de kan och vet om ämnet som ska bearbetas. Klassen för diskussioner om varför saker kan 

vara bra att kunna med syfte att visa att det man gör i skolan hör ihop med övriga samhället. 

Även lärare C lyfter i intervjun att förmågorna man tränar och kunskaperna man utvecklar i 

skolan inte ska vara något isolerat och för att påvisa det tar hon in autentiska texter i 

klassrummet eller låter eleverna ta del av och använda sig av det som sker via massmedia 

eller tidningar. Hon upplever att eleverna blir mer engagerade om de förstår att deras 

kunskaper har kopplingar till omvärlden utanför och att de kan se sambanden mellan skolan 

och samhället i övrigt. Lärare H berättar att hon försöker fånga elevernas nyfikenhet bland 

annat genom att använda olika slags radionoveller: 

Men nu kör vi en om två personer som åker tunnelbana och sitter och kollar på Youtube 

klipp, alltså det som lockar dom, det som är deras vardag, det gör ju att de blir 

motiverade. (Lärare H) 

Lärare H betonar att det är viktigt att använda sig av elevernas verklighet och det som utspelar 

sig i deras liv, att utgå från deras erfarenheter och referensramar. Hon tycker att valet av texter 

och vilka läromedel som man väljer att använda i undervisningen ska vara noga utvalt, de ska 

vara aktuella och kännas intressanta för eleverna att läsa. Vardagsanknytningen kommer 

också upp under intervjun med Lärare B som berättar att hon försöker anknyta arbetet i 

klassrummet till eleverna själva och som handlar om sådant som känns aktuellt för dem. Hon 
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ser också nyttan med att eleverna har en mottagare till sitt arbete, till exempel kan eleverna få 

presentera en redovisning för de mindre barnen på skolan: ”Blir det lite mer på riktigt så får 

man en motivation som man inte hittar annars”. Lärare G och E resonerar kring att elever som 

upplever att det är lustfyllt att lära sig nya saker och som finner en glädje i ny kunskap också 

känner att skolan blir meningsfull för dem. Lärare G pratar mycket med sina elever om vad de 

kan använda det de har lärt sig till och visa på samband och kopplingar mellan kunskap. Det 

är motiverande att eleverna kan se nyttan av vad de lär sig och att det leder till framgång och 

utveckling, att kunskap leder till ny kunskap. 

5:1:4 Att utveckla elevernas förståelse av sitt eget lärande 

En stor del av intervjuerna med förstelärarna berörde och fokuserade på hur läraren genom att 

utveckla elevernas tankar och kunskap kring sitt eget lärande också ökade deras motivation 

och engagemang i sitt lärande. Alla lärarna i min studie använder tydliga mål i sin 

undervisning för att synliggöra för eleverna lektionens innehåll, syfte och hur de kan gå 

tillväga för att nå målen. Utifrån vilken ålder på barnen eller ungdomarna pedagogerna jobbar 

med kan man skönja skillnader i uppfattningar på vilket sätt man i undervisningen arbetar 

med att utveckla elevernas metakognitiva förmåga i syfte att höja elevernas motivation och 

engagemang i sitt eget lärande. 

Att synliggöra undervisningens mål 

Lärarna lyfter vikten av att utveckla ett förhållningssätt hos eleverna där de ser vilka förmågor 

eller kunskaper de ska nå, förstår hur de kan nå dem på bästa sätt och kan se sin egen 

utveckling: ”Du måste kunna på nåt sätt tränas i att se dina framsteg, att se att det händer 

saker i ditt lärande för att du ska bli motiverad till att lära dig mer” (Lärare A).  De lärarna 

som arbetar med barn på lågstadiet börjar prata med eleverna om deras lärande redan under 

det första skolåret, de samtalar mycket om vad de ska lära sig, vad man strävar efter och 

jobbar mot, vad målet är och vad som är nästa mål. De för dialog med eleverna om vad de har 

lärt sig och hur processen dit såg ut. I de lägre åldrarna synliggör man målen på tavlan, Active 

boarden eller sätter upp dem på väggen för att återkomma till dem efter avslutat arbete. 

Lärarna resonerar kring att de mindre barnen inte har kommit så långt i sin metakognition 

men: ” […] små barn kan också tycka att det är viktigt att lära sig […] i att kunna se sitt eget 

lärande” (Lärare A). Det är först när eleverna börjar formulera tankar kring sitt lärande och får 

syn på sin utveckling som de blir medvetna om att det sker en inlärning. Lärare D berättar att 
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hon ser att eleverna upptäcker att de redan kan visa att de har uppnått flera av de mål som 

finns för ett arbetsområde:  

För att när dom börjar tänka i dom banorna så tänker dom, ja, det är det jag kan men 

inte detta. Och det märker jag påverkar motivationen, att dom vet att dom kan, och kan 

uttrycka vad det är dom kan och inte kan”. (Lärare D)  

Lärarna som arbetar på mellanstadiet synliggör också målen för sina elever, de tydliggör vad 

som står i läroplanen både i kunskapskraven och i det centrala innehållet utan att förenkla 

innehållet. Syftet är också här att lärarna vill konkretisera för eleven var han eller hon 

befinner sig i sin utveckling, vart de ska och hur de ska komma vidare i sitt lärande. Lärare F 

förklarar hur hon går tillväga när hon inleder lektionen för att öka elevernas förståelse för sin 

inlärning: 

Vi börjar ju alltid lektionen med, kör mycket Power Points, så, på Active boarden och 

det kan handla om att det är en bild som är hela lektionen. Då skriver jag alltid vad det 

är för ämne och vad vi har för mål med lektionen. Vad ska vi göra? Hur långt, alltså vad 

är det vi ska utveckla? Och sen står det vad dom ska ha för material och sen då liksom, 

Vad är syftet och vad är målet med lektionen? Och sen prata igenom hur, vilket 

arbetssätt vi ska göra och vad, så. (Lärare F) 

Lärarna som arbetar med de äldre barnen/ungdomarna anser också att den metakognitiva 

förmågan stärker motivationen i elevernas lärande. Liksom låg- och mellanstadielärarna 

använder de sig av mål i sin undervisning men är mer abstrakta i sina samtal med eleverna 

kring deras lärande. Lärare C talar med sina elever om vad forskning säger och involverar det 

i sin undervisning: ”Varför gör vi på ett visst sätt? Vad säger forskningen om det? Om vi gör 

så här? Vad innebär det att vi har fokus på för förmåga?” Hon vill ge eleverna bakgrunden till 

varför lärarna planerar undervisningen på ett visst sätt för att öka deras förståelse för hur man 

lär sig. Eleverna kan också i stigande ålder bli mer delaktiga i planeringen av undervisningen 

och tillsammans med läraren skapa den pedagogiska planeringen. Då får de en helt annan 

förståelse för vilken förmåga de ska utveckla och hur den ska bedömas. Eleverna ska förstå att 

lärarnas planering inte är ”helt chansartad tidsfördriv” (Lärare C) utan grundar sig på vad som 

står i läroplanens kunskapskrav och centrala innehåll samt aktuell forskning. Lärarna på 

högstadiet använder sig i högre grad, än de övriga lärargrupperna, av pedagogiska planeringar 

där de olika bedömningsnivåerna blir tydliga. Två av lärarna uttrycker också att de 

exemplifierar matriserna tillsammans för eleverna och att de är tydliga med eleverna under 

lektionen vilken förmåga de tränar för tillfället, ibland börjar de lektionen med att gå igenom 
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vilken förmåga som är i centrum för att återvända till det lektionen efter för att resonera kring 

om man har fått syn på förmågan. Ju mer förståelse eleverna får för sitt lärande desto mer 

vågar de också kommunicera det och det leder till ökad delaktighet i sitt eget lärande och i 

undervisningen. Lärare C beskriver i samtalet att hon har lärt sig mycket av eleverna genom 

att våga fråga dem och göra dem mer delaktiga i planeringen av undervisningen: 

När dom blir äldre sen så förstår dom vad det är som ger lärande och dom vågar ställa 

frågor då. Det kan ju vara lite obehagligt, alltså man måste våga i klassrummet och våga 

testa […] Man ska nog fråga sina elever mycket mer. Våga göra det alltså. Stå pall för 

en del svar som kan vara rätt så ärliga som man kan få. 

Att ge eleverna feedback 

För att fånga elevernas lärande och synliggöra det använder sig lärarna i hela studien av 

formativ bedömning och feedback i sin undervisning. Lärarna sätter ord på elevernas lärande, 

flera trycker på vikten av att berömma elevens prestation och visa vad nästa steg i deras 

kunskapsutveckling är. Flera lärare i studien beskriver att de ger kontinuerlig muntlig 

feedback under lektionerna men att den också ges i skriftlig form. Man använder sig av 

portfoliometod där gamla lösningar eller arbeten lyfts fram och jämförs med aktuella för att 

på ett konkret sätt visa på och föra en dialog om elevens utveckling. Man kan också under 

lektionen visa upp en elevlösning med hjälp av en dokumentkamera och låta kamraterna 

resonera kring lösningen.  Elever används som resurser för varandra: 

Vi kan lära oss mycket av varandra, så om dom förstår det och om dom förstår att dom 

ska ha respekt för varandra för ibland när man sätter ihop elever där dom är på olika 

nivå så gäller det att dom förstår att dom också någonting att lära av varandra. […] den 

elev som har en förmåga som inte är så välutvecklad ibland får möta någon som är på 

samma nivå men ibland får hjälp att förstå likadant åt andra hållet. Att någon som har 

förmågor som är väldigt välutvecklade kan ju lära av en elev som inte har det för man 

får ju ett annat perspektiv. (Lärare E) 

Lärare F använder kamratbedömningar i syfte att synliggöra lärandet: ” […] den som ger 

kamratresponsen, att den får sätta lite ord på vad den har sett hos andra gör ju att då är ju den 

också medveten om vad som är bra och vad som behöver utvecklas” (Lärare F). Elever sätter 

ord på sitt eget och andras lärande genom andra strukturerade metoder, bland annat Two Stars 

and a Wish, där läraren har styrt upp vad eleverna ska titta på i sitt eller andras arbeten och 

ger därefter klasskamraten positiv kritik på två saker och en tanke om hur arbetet kan 

utvecklas. Flera lärare brukar använda Exit tickets eller utgångspass i slutet av lektioner då 
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läraren kan få en snabb återkoppling av lektionen och elevernas lärande genom att ställa en 

fråga till eleverna som de svarar skriftligt på och lämnar in innan de avslutar lektionen: ” […] 

att jag ska få se vad eleverna har fått med sig. Om dom har fått med sig det som var syftet 

med lektionen” (Lärare F). Lärare E förklarar syftet med Exit tickets att hon kan stämma av 

med eleverna vad de är någonstans i lärandet och hur de tycker att de har förstått. Lärarna i 

studien använder samtal som visar på progressionen och vilka framsteg eleven gör i sin 

kunskapsutveckling för att stärka individens självförtroende och känsla av kompetens. De 

anser att det är då den inre motivationen får en möjlighet att utvecklas. Enligt lärare D är det 

inre drivet något lustfyllt som individen själv ska hitta men som läraren kan hjälpa till att 

utveckla genom formativ bedömning. Lärare D anser vidare att om inte eleven har 

självförtroende i sitt lärande kan han eller hon inte utveckla sin inre drivkraft och då kan hon 

genom att använda yttre motivation: ” […] försöka lirka igång den andra motivationen, 

drivkraften”. 

Att visa förväntningar i formativ bedömning 

Lärarna i studien betonar förväntningarnas betydelse för att få höga resultat och positiva 

elever. Lärare D framhåller bemötandet av eleven i formativ bedömning som ett sätt att 

tydliggöra sina förväntningar på deras kunskapsutveckling. Lärare D förmedlar sina 

förväntningar på eleverna när hon går omkring i klassrummet under lektionen och samtalar 

med dem kring deras arbeten: ”Vad bra du skrev detta! Pröva att skriv på det här sättet. Ser du 

skillnaden?” Lärare D tycker att den formativa bedömningen hänger ihop med hennes 

förväntningar på eleverna, att hon tydliggör var eleven befinner sig och vad målet för elevens 

lärande är. Hon är också tydlig med att hon har olika förväntningar på alla elever. Även 

Lärare A går runt i klassen och samtalar med eleverna om att det handlar om att göra sitt bästa 

och sitt bästa gör man på olika sätt. Hon vill förmedla till eleverna att hon litar på att de kan, 

hon bekräftar deras lärande, uppmuntrar dem att tro på att de klarar lite till och att hon vet att 

de kan lära. Flera lärare betonar vikten av att ha höga förväntningar för att nå bättre resultat 

och att vara tydlig med det i sina återkopplingar till eleven. Lärarna återkopplar sina 

förväntningar muntligt, individuellt eller till hela gruppen men återkopplingen av lärarnas 

förväntningar sker också skriftligt. Lärare E diskuterar betyg med sina elever och talar om att 

hon förväntar sig många A när hon vet att de besitter den kunskapen som krävs: ”Nu vet jag 

att ni kan den här kunskapen. Nu vill jag också att ni levererar”. Lärare E berättar vidare att 

hon inte ser omprov som något alternativ eftersom hon inte förväntar sig att några elever 

hamnar under E-strecket. Även Lärare C beskriver att hon lägger sin nivå på undervisningen 
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högt för att sedan anpassa för de elever som hon märker behöver det: ” […] då sätter jag A-

nivån först för att visa att vi ska försöka komma dit allihopa”. Samtidigt betonar hon vikten av 

att visa de eleverna som inte når dit att det sker en utveckling men att vi är i olika faser och 

utvecklar olika förmågor: ”Och då tycker jag ändå att eleverna blir mer motiverade också för 

att dom litar på att jag har tänkt på stödstrukturer för det vi ska göra då” (Lärare C). De lärare 

i studien som sätter betyg på sina elever upplever att betygen behövs för att synliggöra 

elevens förmågor och att de flesta elever blir motiverade på ett positivt sätt av betyg. 

I samtalen kommer Lärare F in på när hennes förväntningar på eleven är högre än vad eleven 

är beredd att prestera även om hon vet att förmågan finns. Hon upplever det som en krock 

mellan hennes förväntningar och elevens brist på motivation och fortsätter resonemanget med 

att hon då antingen får sänka sina förväntningar just för stunden och sedan genom samtal och 

diskussion med eleven försöka få honom eller henne att börja med att lyckas med lättare 

uppgifterna för att successivt utveckla motivationen och engagemanget.  

Att ha variation i arbetssätt 

Lärarna i studien tar upp att olika arbetssätt i undervisningen appellerar olika barn och för att 

eleverna ska förstå att vi lär oss på olika sätt och bli medvetna om hur de lär sig bäst ska de 

också få pröva olika arbetssätt: 

[…] variation av arbetsformer så att man också, eftersom elever är så olika kan dom 

också förstå att nu gör vi på det här sättet fast det inte är det jag tycker är roligast och så 

där. Men vi lär oss olika. ( Lärare C) 

Lärare C berättar att hon försöker använda olika slags redskap men betonar samlärande som 

en viktig del i att motivera och engagera elever. Hon berättar att EPA är en metod hon 

upplever fungerar bra och samma metod tar flera andra lärare upp. EPA står för En Par Alla, 

klassen ställs inför ett problem och eleverna får själv tänka ut hur problemet ska lösas, sedan 

sitter eleverna i par och jämför sina förslag på lösningar och kan tillsammans utveckla och 

fördjupa tankarna. Det sista momentet består av att alla par redovisar sina lösningar inför 

gruppen och en diskussion och reflektion kan föras över likheter, skillnader, styrkor och 

svagheter i de lösningar som lyfts fram. Alla i gruppen blir delaktiga och alla behövs oavsett 

sin förmåga. En annan metod som bygger på delaktighet och förståelse är Hem- och 

expertgrupper, eleverna läser sig in på ett område tillsammans med en grupp och möter sedan 

individer från andra grupper som besitter andra kunskaper som de ska delge varandra. Lärare 

G berättar att hon ser att delaktigheten i den här typen av grupparbeten blir stor och att den 
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leder till engagemang och motivation.  Flera lärare berättar att de gärna tar in praktiska 

moment i undervisningen, laborationer eller experiment som kan fungera som utgångspunkt i 

undervisningen och skapa nyfikenhet. Lärare B berättar att eleverna: ” […] rent laborativt får 

upptäcka när de prövar sig fram. Att se hur det förhåller sig till varandra, upptäcka det med 

laborativt material.” Lärare E berättar att hon vill att det ska finnas praktiska moment i 

undervisningen men också att eleverna inte riktigt ska veta vad som ska hända under hennes 

lektioner för att de inte ska slå sig till ro och hamna i en rutinsituation där de inte anstränger 

sig att prestera sitt bästa. Flera lärare berättar att de upplever att eleverna blir motiverade av 

skapande och kreativa metoder, de nämner att de anammar arbetssätt som klasserna upplever 

som roliga och lustfyllda: ” […] den här klassen går verkligen väldigt mycket igång på teater 

och då kan man använda det i engelskan till exempel eller i matten” (Lärare D). I samtalen tar 

lärarna upp användandet av digitala verktyg som ett redskap för att engagera eleverna i sitt 

lärande. De yngre eleverna motiveras av ASL metoden, (Att Skriva Sig till läsning) medan de 

äldre eleverna engageras av digital filmning och att ha datorer som skrivverktyg. Lärare H ser 

att elevernas lärande gynnas av användandet av datorer, det väcker deras nyfikenhet och 

hjälper dem att lyckas med och se sitt lärande. Lärare D berättar att film och bild är något som 

väcker elevers nyfikenhet och lust att lära och att det har blivit mer lättillgängligt allteftersom 

tekniken har utvecklats i skolan.  

5:2 Hur försteläraren i sitt bemötande av eleven kan utveckla engagemang och 

motivation.  

I detta avsnitt presenteras studiens resultat av forskningsfrågan Vilka föreställningar finns det 

hos förstelärare hur den i sitt bemötande av eleven kan utveckla engagemang och motivation? 

Avsnittet är indelat i två olika kategorier som karaktäriserar pedagogens bemötande för att 

motivera och engagera elever: Ledarskapsstrategier och Att utveckla en motivationsskapande 

lärmiljö. 

5:2:1 Förstelärarens strategier i sitt ledarskap 

I samtalen med lärarna tydliggörs deras strategier för att motivera och engagera elever i sitt 

lärande. Lärarna återkommer till sin egen betydelse för att engagera och motivera elever 

genom att använda sin personlighet och sina egenskaper som en del av framgångsrika 

ledarskapsstrategier. Det går att urskilja ett medvetet förhållningssätt i sin ledarroll där 

samtliga lärare i studien ser den som en viktig del i syfte att skapa relationer med eleverna. 
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Tydlig ledarroll 

Alla lärare i studien anser att det är viktigt med en tydlig ledarroll, där det finns ramar och 

strukturer för vad som ska hända och hur det ska gå till. Undervisningen ska vara väl 

strukturerad, förberedd och läraren ska vara intresserad av sitt ämne och påläst. Läraren ska 

visa värme, vara den som inspirerar och sprider glädje över att vara i skolan och visa sitt eget 

intresse och engagemang i lärandet.  

Jag tror att man som lärare påverkar otroligt mycket. Om jag kommer in i klassrummet 

och är väldigt entusiastisk, har liksom, visar en glädje i att kunna saker. Det tror jag är 

A och O, att jag förmedlar att det är roligt att kunna. (Lärare E) 

Lärare G delar uppfattningen att hon måste visa att hennes arbete är roligt och ger glädje även 

Lärare D och A märker att eleverna gynnas av en positiv inställning och om läraren visar att 

det är roligt att vara i klassen. Samtidigt resonerar Lärare G över att det är en del av en lärares 

professionalitet att klara av att stå över sina egna känslor ibland och hålla en positiv fasad 

inför eleverna för att kunna motivera lärandet:  

[…] men tar jag på mig lite läppglans går det bra. Ja, men det är klart. Jag måste ju vara 

den som inspirerar dom. Kommer jag in där och axlarna hänger ner och öhhh!! Det går 

ju inte. Man får ju ingen bra start då. (Lärare F) 

Däremot anser Lärare C att det är viktigt att läraren visar att han eller hon inte är ofelbar och 

inte alltid har svar på allting och att det inte är det lärande går ut på utan förmedla att det är en 

process och att eleverna är i skolan för att pröva, öva och då får man göra fel.  

Att utveckla goda relationer 

Lärarna i studien tar i våra samtal upp betydelsen av att ha en god relation med eleverna för 

att höja deras motivation.  Eleverna ska kunna lita på sin lärare, att man är en fast och stabil 

punkt i tillvaron och att de känner att man tycker om dem. De ska känna tillit i att läraren 

ställer upp om något är svårt och har andra verktyg att ta till för att lotsa eleven vidare: ”Att 

dom ser att jag kämpar för dom så vill dom ju också känna att dom också gör sitt bästa” 

(Lärare G). Enligt Lärare C ska eleven känna att läraren aldrig ger upp om eleven utan vill 

förmedla att om ett verktyg inte fungerar så prövar hon ett annat, de ska känna att läraren tar 

svårigheter på allvar men att hon har en stödstruktur att ta till om det behövs. Enligt studiens 

lärare utvecklas relationen mellan läraren och eleven genom kommunikation som sker på 
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lektioner, på raster, i korridorer, i matsalen, i omklädningsrum och på utvecklingssamtal.  Om 

man bygger en relation utanför klassrummet kan man ta tillvara på den i klassrummet (Lärare 

G).  Alla lärare i studien ser vikten av att elever ska bli sedda under skoldagen och känna att 

de är bekräftade av sin lärare, de ska känna sig: ”som viktiga personer, viktiga elever. Att dom 

är viktiga för mig och att deras utbildning är viktig” (Lärare F). I samtalen berättar Lärare C 

att hon vill få eleverna att känna att hon finns där för deras skull och om det har hänt något på 

fritiden som påverkar eleven i skolan tycker hon att det är viktigt att hon hjälper dem med det. 

Relationen ska bygga på förtroende och att det eleven säger ska stanna hos läraren. Lärare H 

tar sig tid att samtala med eleverna och återkoppla till sådant som har hänt på rasten eller 

hemma. Flera lärare nämner också att relationen med elevernas föräldrar är viktig för 

relationen med eleverna: ” […] att eleverna känner det liksom, att här jobbar vi tillsammans. 

[…] att man ger den bilden från skolan att det är viktigt, alla ni är viktiga för att det ska bli bra 

för eleven” (Lärare H). 

5:2:2 Att utveckla en motivationsskapande lärmiljö 

Att känna en trygghet i miljön där du ska lära är enligt förstelärarna i studien grunden för att 

eleverna ska få ett bra lärande. En lärare uttrycker: ” Ja, det gäller att skapa den där tryggheten 

i klassen som gör att eleverna känner att det är lustfyllt och roligt att lära sig. Att det faktiskt 

är det som är det coola.”(Lärare E). Flera lärare uttrycker det som ett tillåtande klimat i 

klassen, där eleverna vågar att ställa frågor, komma med förslag, vågar uttrycka osäkerhet och 

vågar säga vad man tycker. Där eleverna har respekt för varandras styrkor och svagheter, där 

ingen känner sig utsatt och att man inte behöver kunna allt och vara perfekt. En av lärarna 

berättar att hon vill ha ett klimat där eleverna är så trygga att de vågar att lyfta felkunskap 

inför hela klassen utan att bli utskrattad, hon återgav ett samtal som hon hade haft i sin klass 

kring en text de hade läst: 

[…] där det stod att FN har uppskattat att medeltemperaturen på jorden kommer att 

höjas mellan 2 till 7 grader dom närmsta 10 åren och då säger den här eleven: - Men 

Karin, du säger ju att det inte är bra att medeltemperaturen ökar. Varför säger då FN att 

dom uppskattar det? […] kan vi nå den tryggheten tänker jag, då har man ju kommit 

jättelångt (Lärare E). 

Det är också viktigt enligt Lärare A att det är lugn och ro i klassrummet och att eleverna kan 

fokusera på sitt lärande och sina uppgifter. Flera lärare nämner trivsel som en viktig faktor för 

ett engagerat lärande, att man skrattar tillsammans men också kan växla mellan fokus för 
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uppgiften och ha roligt: ” […] trots att man ska lära sig saker som inte är sådär jätte lattjo 

lajbans så måste man på nåt sätt ha en atmosfär där det är så” (Lärare C).  

5:3 Resultatsammanfattning 

I undersökningens första frågeställning framkom en samstämmighet i erfarenheterna av en 

motivationsutvecklande undervisning. Förstelärarna beskriver samtalets betydelse för att 

motivera och engagera elever. Lärarna organiserar sin undervisning så att eleverna ska möta 

varandra i arbete för att samtala och resonera kring lärandeinnehållet. De beskriver att de 

använder flera olika metoder för samlärande. Fokus i undervisningen ligger på diskussion och 

resonemang och för att utveckla elevernas tankar används elevens eller lärarens lösningar och 

funderingar som modell. Förstelärarna anser att det är viktigt att bemöta barnen där de är i sin 

kunskapsutveckling och anpassa undervisningen efter det. Ibland behöver man stötta de barn 

som behöver för att de ska nå sina mål medan andra behöver mer utvecklande och utmanande 

uppgifter. Förstelärarna tydliggör också att det är viktigt att förankra undervisningen i 

elevernas erfarenhetsvärld för att engagera dem men också att det blir mer motiverande om 

det finns en mottagare till sitt arbete. I resultatet framkom att en strategi som förstelärarna 

använder för att motivera sina elever i undervisningen är att tydliggöra undervisningens mål 

och samtala kring processen dit. De tränar barnen i att se sin egen inlärning och sina framsteg 

för att göra dem delaktiga i sitt lärande. Ju mer förståelse eleverna får för sitt lärande desto 

mer blir de delaktiga och engagerade i det. För att synliggöra lärandet använder sig lärarna av 

formativa bedömningar där de fokuserar på elevernas prestationer och progression. Det är i de 

formativa i samtalen tydliggör också lärarna sina förväntningar på eleven. 

I studiens andra frågeställning framkom en samstämmighet i hur försteläraren i sitt bemötande 

kan utveckla elevens motivation och engagemang. Lärarna använder ett tydligt ledarskap med 

strukturer för vad som ska hända och hur det ska gå till. De tycker det är betydelsefullt att 

läraren är förberedd och intresserad av sitt ämne och sprider glädje över att vara i skolan och 

lära. Förstelärarna skapar relationer med barnen genom samtal inte bara i klassrummet utan 

även i korridorer, matsal och på raster och relationerna ska bygga på tillit, förtroende och 

ömsesidig respekt. För att eleverna ska känna sig motiverade att lära krävs en tillåtande och 

trygg miljö och den är en förutsättning för det lärande som sker. 
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6. Diskussion 

Studiens syfte har varit att urskilja vilka erfarenheter förstelärare har av motivationsskapande 

undervisning och hur de bemöter elever för att utveckla deras motivation. I detta kapitel 

kommer jag reflektera kring om den valda metoden var lämplig för studiens syfte. Jag 

kommer också koppla mina resultat till den forskning som är redogjord för i bakgrunden och 

diskutera undersökningens resultat utifrån studiens frågeställningar. Kapitlet kommer att 

avslutas med nya frågor som har uppkommit under arbetets gång samt ett slutord. 

6:1 Metoddiskussion 

Urval 

I min undersökning valde jag att intervjua förstelärare från tre olika stadier, låg-, mellan- och 

högstadiet. Syftet med mitt urval var att få en bredd i upplevelser av motivation i 

undervisningen. Jag kan i efterhand konstatera att så inte var fallet, samstämmigheten i 

erfarenheter var stor. I min undersökning ingick 9 respondenter varav fyra arbetade på samma 

skola. Jag är medveten om att det på skolor kan utvecklas en speciell skolkultur med samsyn i 

vissa frågor. De fyra respondenterna vid samma skola kan ha diskuterat undersökningens 

frågeställningar innan min intervju och på så sätt kan variationen i upplevelser minskat. Hade 

jag valt fler skolor hade mina resultat möjligen blivit mer varierande. Jag är också medveten 

om att mitt urval i studien är en begränsad grupp som borde vara van att diskutera kring och 

tänka om sina erfarenheter i klassrummet. Hade jag valt att intervjua 9 ”vanliga” lärare tror 

jag att mitt resultat hade fått en större spridning men kanske inte samma djup och omfattning i 

intervjusvaren. Det är tveksamt om de resultat jag har fått är generaliserbara för huvuddelen 

av lärarkåren.  

Den kvalitativa intervjun 

För att få svar på studiens frågeställningar var min utgångspunkt att genomföra kvalitativa 

intervjuer med halvstrukturerade intervjufrågor (bilaga 1). Med tanke på att den ojämlika 

maktsymmetrin och för att några respondenter uttalat en viss oro inför intervjun valde jag att 

träffa mina respondenter på respektive arbetsplats för att vara i en miljö som upplevdes som 

trygg (Kvale & Brinkman, 2014). I intervjusituationen strävade jag efter att få en avslappnad 

stämning som kändes mer som ett samtal för att få respondenten att vilja dela med sig av sina 

erfarenheter. Då jag använde mig av en intervjuform med halvstrukturerade frågor blev det i 

analysarbetet tydligt att mina följdfrågor inte såg likadana ut och jag hade kunnat få ännu 

rikare information om fler följdfrågor hade ställts till vissa respondenter. Enligt Hjerm m.fl.  
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(2014) rekommenderar författarna att sammanfatta intervjun när den är klar för att 

respondenten ska kunna förtydliga eller lägga till något. Jag märkte att många fördjupningar 

och utvecklingar av svaren på intervjufrågorna kom fram under den sammanfattande fasen av 

intervjun som annars inte hade tydliggjorts. Enligt Esaiasson, m.fl. (2012) kan jag som 

intervjuare påverka respondenten med mitt kroppsspråk, det var något jag var medveten om 

under intervjuerna men som är ofrånkomligt. Vid transkriberingen av intervjuerna märkte jag 

också hur stor del av kommunikation som består av röstläge och kroppsspråk och som är svår 

att få ner i textform. En annan aspekt som uppkom under arbetets gång var huruvida det som 

sades vid intervjuerna skedde i undervisningens praktik och i vilken omfattning, möjligtvis 

hade man kunnat genomföra kompletterande observationer av förstelärarna för att fånga det 

som sker i klassrummet. 

Mina frågeställningar är väl definierade för undersökningens syfte och med tanke på tidigare 

forskning, dock kanske dessa frågor var alltför vida och jag kunde ha valt att enbart fokusera 

på hur förstelärare undervisar för att motivera och engagera sina elever. Å andra sidan går 

resultaten in i varandra så jag tror inte det hade varit möjligt att utesluta den relationella sidan 

av fenomenet. 

Analys 

Under det första skedet av mitt analysarbete framträdde en stor samstämmighet i mitt 

empiriska material, något som jag på förhand inte hade förväntat mig. Jag ansåg att en 

fenomenologisk metodansats därför var lämplig att använda och den analysmetod som 

Szklarski (2015) beskriver, Giorgis metod, verkade passande med tanke på att mitt material 

bygger på intervjuer. I en fenomenologisk forskning är det viktigt att förankra de teman som 

utkristalliserar sig i det empiriska materialet som studien bygger på och enligt Szklarski 

(ibid,) kan resultatet behöva kompletteras med en verifiering av respondenterna. Med tanke på 

omfattningen av denna studie har jag varit tvungen att begränsa mig och därför har detta varit 

omöjligt att genomföra.  
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6:2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen har jag valt att utgå från mina frågeställningar och de teman som har 

framträtt i undersökningens resultat. 

6:2:1 Förstelärarnas föreställningar hur de i sin undervisning kan utveckla elevernas 

engagemang och motivation. 

I undersökningens resultat ser jag en samstämmighet i respondenternas svar, oavsett vilken 

lärarkategori man tillhör. De grundläggande åsikterna kring motivationsskapande 

undervisning är densamma oavsett vilken ålder på barn läraren jobbar med, det som skiljer är 

på vilket sätt läraren går tillväga för att nå målen, hur de samtalar med barnen och vilket 

innehåll undervisningen har. De teman som blev tydliga i resultatet var Att skapa situationer 

för elever att lära i samspel med andra, Att utmana och stötta elever i sitt lärande, Att 

förankra undervisningen i elevens verklighet och Att utveckla elevens förståelse av sitt 

lärande. 

Att skapa situationer för elever att lära i samspel med andra 

I resultaten framkom en samstämmighet i upplevelserna av en motiverande och engagerande 

undervisning. Alla förstelärare i studien framhöll samtalet och språket som grund för elevens 

delaktighet och förståelse av undervisningen och sitt eget lärande. Det framträder en tydlig 

influens av den socialkulturella synen på lärande där det enligt Vygotskij (1981)  sker i 

interaktion med andra och att det är genom språket vi formar och utvecklar våra tankar. 

Förstelärarnas strategier bygger på Piagets (2013) tankar om balans mellan assimilation och 

ackommodation, att människor hela tiden strävar efter att koppla ihop den nya kunskapen med 

redan befintliga strukturer. De strävar efter att eleverna möter varandra i samspel och 

interaktion för att ta del av varandras erfarenheter och tankar och på så sätt utveckla eller 

förändra sina egna. En stor del av undervisningen som förstelärarna bedriver bygger på 

samtalet och att eleverna är delaktiga i det. De vill förmedla till sina elever att lärande är en 

process och i enlighet med Vygotskijs tankar om att människan ständigt är under utveckling, 

talar och tydliggör lärarna denna process för sina elever. Även Håkanson och Sundberg 

(2012) tar upp betydelsen av samspelet i undervisningen för att motivera elever att lära. 

Lärande sker i samspel och interaktion kring händelser. Även Brophy (1998) betonar att 

lärande genom samarbete är viktigt för elevernas motivation i undervisningen. Lärarna i 

studien talar om samtalets betydelse i alla ämnen och att de är medvetna om att ge barnen tid 

att forma sina tankar för att alla ska möjliggöras tillfälle att delta i samtalen. Alla lärarna 
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använde sig av elevernas lösningar för att diskutera styrkor och misstag. En faktor som har 

betydelse för ett utvecklat och fördjupat lärande var att eleverna modellerar sitt eget tänkande 

för varandra men också att lärarna genom språket och samtalet förmedlar sina tankar och 

strategier. Håkanson och Sundberg (2012) menar att läraren genom stöttande samtal som 

utvecklar tänkandets principer får elever att förstå och får dem också att utveckla sin 

motivation. Lärarna poängterar betydelsen av att bygga undervisningen på resonemang och 

gruppdiskussion och inte faktabaserad katederundervisning. I läroplanen står tydligt vilka 

förmågor som eleverna ska utveckla och i och med implementeringen av Lgr11 lyftes kraven 

på en undervisning som bygger på språket och förmågan att analysera och resonera. 

Gärdenfors (2010) menar att skolan bör betona förståelsekunskaper och förmågan att se hur 

fenomen hänger ihop för att öka elevers motivation. Illeris (2015) tankar om motivation i 

samspel med andra och innehållet återkommer i förstelärarnas strategier för att i 

undervisningen utveckla elevernas motivation och engagemang i sitt lärande. Illeris menar att 

individen handlar, kommunicerar och samarbetar med sin omgivning, både klasskamrater 

men även samhället i stort. Tillsammans med kunskapsinnehållets utvecklande av förmågor 

och förståelse samt drivkraftens mobiliserande av mental energi sker lärande.  

Att utmana och stötta elever i sitt lärande 

Lärarna i studien ansåg att en viktig del av deras arbete för att motivera barnen i sitt lärande 

var att hitta dem där de är i sin kunskapsutveckling. Lärarna resonerade om att innehållet i 

undervisningen inte får vara för svårt men samtidigt inte för lätt och om att de använder 

stödstrukturer för de elever som behöver stöttning på sin väg att nå målen. Jag drar paralleller 

till Vygotskijs (1981) proximala utvecklingszon som handlar om att en mer erfaren människa 

kan stötta den som inte kan för att lära sig och komma vidare, det kan vara en lärare som är 

den mer erfarna men i studien tolkar jag också att lärarna organiserar undervisningen så att 

mer erfarna elever stöttar andra elever. Enligt Vygotskij (ibid,) når man lite längre och förstår 

lite mer med hjälp av andra än vad man gör på egen hand. I undersökningen tydliggörs att 

lärarnas erfarenhet säger att elevernas motivation utvecklas när eleverna märker att de klarar 

något som de inte riktigt trodde att de skulle klara och att lärarna kan stötta eleverna för att nå 

dit. Även Illeris (2015) och Brophy (1998) redogör för vikten av att kunskapsinnehållet ska 

ligga på en lagom nivå för att individen ska bli engagerad och motiverad av det. Jenner (2004) 

talar om vikten av att individen känner att det mål som finns uppsatt är möjligt att uppnå utan 

att individen misslyckas. Förstelärarnas stöttning kan se olika ut, den kan ske i individuella 

samtal men även organisationen kring elevgruppen kan fungera som stöttning eller utmaning. 
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Lärarna i studien använder sig av scaffolding/stöttande samtal för att barnen ska få fatt i och 

utveckla sina tankar, de är tydliga med att stöttningen inte ska vara av en förenklad karaktär 

utan fungera som en stödstruktur på väg mot målet.  

Att förankra undervisningen i elevens verklighet 

Lärarna i undersökningen såg betydelsen av att förankra undervisningen i elevernas livsvärld 

för att fånga deras intresse och nyfikenhet. Deweys (Säljö, 2015) syn på lärande var att 

arbetsområden som ligger nära elevens vardag inspirerar och utvecklar elevens nyfikenhet och 

lust att lära. Lärarna väljer inte i så hög grad arbetsområde efter elevernas livsvärld men i det 

område som berörs försöker de utifrån ålder på de barn som de arbetar med ta tillvara på 

erfarenheter och kunskaper som barnen besitter eller dra paralleller till samhället i övrigt. 

Vygotskij (1981) menar att läraren ska vara den som fungerar som en länk mellan den mer 

akademiska världen och barnens erfarenhetsvärld. Även Hattie (2012) anser att 

undervisningen måste knyta an till elevens tankevärld, deras mål och engagemang eftersom 

det alltid till sist är de själva som avgör vad de lär sig.    

Att utveckla elevens förståelse av sitt lärande 

En betydelsefull faktor för att utveckla elevernas motivation, enligt förstelärarna i studien är 

delaktighet i och förståelse av sitt lärande. Lärarna kommunicerar undervisningens mål med 

eleverna och tydliggör vilka förmågor de övar, de för in forskning i undervisningen för att ge 

eleverna bakgrunden till undervisningen. I intervjuerna framkom förstelärarnas syn på 

motivation som en inre drivkraft som går att påverka genom att stärka elevens självförtroende 

i sitt lärande. Lärarna möter individerna i framåtsyftande samtal och som tydliggör deras 

progression. Den viktigaste uppgiften som en lärare har menar Hugo (2011) är att stötta 

eleven i att utveckla en positiv syn på och ett självförtroende i sitt lärande, eftersom känslan 

av misslyckande i skolarbetet är den största orsaken till omotiverade och oengagerade elever. 

Deci och Ryan (2000) talar också om individens behov av att utveckla sin kompetens och det 

drar jag paralleller till förstelärarnas bemötande av eleverna i formativa samtal med syfte att 

visa på nästa steg i deras utveckling. Liksom Jenner (2004) anser upplever förstelärarna att det 

är i bemötandet av eleven de kan stötta individen att utveckla sin inre drivkraft. Piaget (2013) 

talar om tänkandets olika stadier och det framträder tydligt i undersökningen att samtalen som 

lärarna för med eleverna om deras lärande har en mer konkret form med barn i de yngre 

åldrarna och övergår till det mer abstrakta tänkande i stigande ålder. 
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Hattie (2012) visar i sin studie hur tydliga lärandemål utvecklar elevens engagemang i arbetet 

att nå målet men utvecklar också förtroendet mellan lärare och elev i den gemensamma 

strävan mot samma mål. I förstelärarnas undervisning var formativ bedömning en 

samstämmig upplevelse. Pedagogerna såg formativ feedback som en viktig del för att 

utveckla elevernas förståelse av sitt lärande, helst ville de att återkopplingen skulle vara så 

direkt som möjligt. Den omedelbara återkopplingens betydelse för ett önskat beteende 

beskriver Skinner (1968), medan återkopplingen hos förstelärarna mer handlar om att 

synliggöra kunskapsutvecklingen hos eleven och bekräfta önskvärt lärande. Lärarna i studien 

var samstämmiga i att man återkopplade till vad eleverna förstår och vet, inte till kvantiteten i 

deras arbete. Hattie (2012) menar att lärarna ska vara medvetna om var eleven befinner sig för 

att kunna ge återkoppling till eleven vad nästa steg är och hur eleven ska komma dit. 

Förstelärarna i studien använde även elevernas misstag för att synliggöra möjligheten till 

utveckling och de skapar undervisningssituationer och arbetssätt för att främja elevernas 

delaktighet och förståelse. De använder sig i hög grad av arbetssätt och metoder som finns 

med i Skolverkets fortbildningssatsningar Matematiklyftet och Läslyftet som bygger på 

samlärande med samtalet som grund. I resultaten syns tydligt att det, precis som Vygotskij 

(1981) menar, är i orden som tankarna formas och kan utvecklas och det är läraren som stöttar 

barnet i att klara lite mer än sin förmåga.  

Att variera arbetssätten anser förstelärarna är viktigt och de upplever att tekniken lockar fram 

elevernas nyfikenhet. Flera av de arbetssätt som används bygger på att individen är delaktig 

och kommunicerar med andra, detta bygger mycket på det sociokulturella perspektivet på 

motivation och lärande. Gärdenfors (2010) menar att skolan i större utsträckning skulle 

använda sig av digitala verktyg för att öka motivationen hos eleverna och det råder en 

samstämmighet hos lärarna i studien i betydelsen av att använda sig av digitala verktyg.  

Förstelärarna var samstämmiga i att deras förväntningar påverkar elevernas engagemang och 

motivation för undervisningen. Rubie-Davies (2009) anser att lärare med höga förväntningar 

har en mer målinriktad undervisning där eleverna blir utmanade i sitt lärande genom 

feedback. I undersökningen tydliggjordes att lärarna uttryckte sina förväntningar på eleverna i 

den formativa bedömningen som gavs både muntligt och skriftligt. Undervisningen är 

organiserad så att den formativa bedömningen och återkopplingen är ett naturligt inslag i 

undervisningen och därmed kommunicerar lärarna sina förväntningar på eleverna som en del i 

undervisningen. Enligt Jenner (2004) är elevens motivation en avspegling av pedagogens 
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motivation och möjligtvis är förstelärare mer motiverade och engagerade i sitt arbete än andra 

lärarkategorier. 

6:2:2 Förstelärarnas föreställningar hur de i sitt bemötande av eleven kan utveckla 

engagemang och motivation. 

I undersökningens andra frågeställning framträdde samstämmighet i två olika teman vilka 

kommer att diskuteras här.  

Lärarens strategier i sitt ledarskap 

Samtliga lärare i studien såg betydelsen av sin roll som ledare för att utveckla elevernas 

motivation och engagemang. På ett medvetet sätt skapar förstelärarna relationer med sina 

elever i syfte att kunna stötta dem att nå längre i sin kunskapsutveckling. Enligt förstelärarna 

är det viktigt att relationerna bygger på förtroende och tillit och de bygger det mycket på sin 

personlighet, att möta individerna med respekt och värme. Enligt Jenner (2004) är motivation 

ingen egenskap utan en följd av de erfarenheter man gjort av de bemötande man fått. Ett bra 

bemötande är enligt Jenner grunden för att utveckla motivation. Förstelärarna beskriver 

kommunikationen som en grund till relationens uppbyggnad och vikten av att se eleverna som 

viktiga och kompetenta personer som kan lära oavsett utgångspunkt. Relationens betydelse 

anser Hugo (2011) är en förutsättning för att undervisning ska fungera och Hensvold (2006) 

uttalar att det är läraren som har störst påverkanseffekt på elevens motivation. Förstelärarna 

var samstämmiga i att för att undervisningen ska vara engagerande måste läraren vara påläst, 

väl förberedd men framförallt vara intresserad av sitt ämne och kunna sprida den glädjen. 

Hattie (2012) uttrycker det enkelt genom att säga att den största skillnaden i lärandeprocessen 

utgör lärarna och hur passionerade de är i sina arbetsuppgifter. Lärarna i studien var tydliga 

med att deras uppdrag var att stötta eleven att utveckla en positiv inställning till sig själv och 

till sitt eget lärande, något som även Hugo (2011) framhåller som avgörande. Håkanson och 

Sundberg (2012) skriver att det finns tydliga samband mellan elevers motivation och lärarens 

ledarskap, elever med kognitivt inriktade lärare är mer självstyrda och utvecklar sin inre 

motivation än elever som har lärare som är inriktade på beteenden. Enligt Dysthe (2013) beror 

elevens vilja att lära på om miljön där de befinner sig värdesätter lärande och kunskap och 

undersökningens resultat visar att förstelärarna i hög grad upplever att de är fokuserade på 

undervisningens mål. 
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Att utveckla en motivationsskapande lärmiljö 

En faktor som förstelärarna ansåg som ytterst betydelsefull för att utveckla engagemang och 

motivation var att eleverna känner sig trygga med sina klasskamrater och med sin lärare. 

Enligt Maslow (1987) är trygghet en av de grundläggande behoven för att en människa ska 

kunna fortsätta att utvecklas. Lärarna ansåg att ett tillåtande klimat där eleverna vågar visa 

sina fel och brister är grunden för lärande, de tydliggjorde att de använder olika tekniker i 

undervisningen för att öva på detta. Enligt Lilja (2013) har det stor betydelse för elevens 

resultat hur hon bemöts av läraren och gruppen. När läraren bekräftar elevens känslor och 

behov kan han eller hon släppa dem och koncentrera sig på undervisningen istället. Eftersom 

förstelärarnas undervisning till stor del bygger på kommunikation och inkluderande 

diskussioner ser de vikten av att alla vågar tala och göra sig hörda för att eleverna ska kunna 

utvecklas i sitt lärande. För att bygga det klimatet i klassen där alla vågar visa sig krävs det 

enligt lärarna i studien en känsla av trygghet och respekt. Enligt Håkanson och Sundberg 

(2012) är samtal och diskussioner för att synliggöra andras perspektiv och med syfte att 

utveckla sin egen förståelse motivationsutvecklande om klimatet i gruppen är stödjande och 

uppmuntrande. Även Vygotskij (1981) nämner betydelsen av ett tillåtande och tryggt klimat 

för att barnet ska känna motivation att lära. 

6:2:3 Vidare forskning och slutord 

Studiens resultat visar att förstelärarna har strategier i sin undervisning och i sitt bemötande 

av elever för att stötta dem i att utveckla sin motivation. Lärarna uppger att eleverna blir 

motiverade i undervisningen av att delta i samtal kring lärande och formativa bedömningar. 

Förstelärare är ett relativt nytt begrepp i skolans värld och få undersökningar är gjorda på hur 

en förstelärares kunskaper kommer till uttryck i undervisningen och hur resultatet av den syns 

i ökad måluppfyllelse. En fråga som har uppkommit hos mig under studiens gång är vad som 

utmärker en förstelärares undervisningsmetoder och dokumenterad expertis och hur deras 

undervisning skiljer sig från andra kategorier av lärare. Jag har också blivit nyfiken på hur 

skolledare möjliggör för förstelärarna att nå ut till sina kollegor med de erfarenheter och 

kunskaper som de har som en del av kollegialt lärande och skolutveckling.  

Ytterligare en fråga som har väckts hos mig under studiens gång är om elevernas upplevelser 

av undervisningen och vad som engagerar dem är detsamma som förstelärarna uttrycker. Det 

finns studier som fokuserar på elevernas upplevelser men det finns ett behov av fortsatta 

observations- och intervjustudier på området med fokus på förstelärares undervisning. 
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Den här studien har gett mig möjlighet att förstå och lära mig om hur förstelärare erfar sin 

undervisning och under mina intervjuer var det glädjande att höra hur de har utvecklat sin 

undervisning på vetenskaplig grund och hur stor vikt de lägger vid elevernas delaktighet och 

förståelse av kunskapsinnehållet och sin inlärning. Jag upplever att förstelärarna har en tydlig 

syn på lärande och en gemensam förståelse av begreppet. De delar samma kognitiva karta och 

har många liknande metoder för att utveckla motivation hos sina elever. Framförallt upplever 

jag att de har en helhetssyn på lärande och ser eleven som en kompetent individ.  Jag hoppas 

att denna undersökning kan vara ett stöd i hur man som lärare kan utveckla sin undervisning 

för att nå ett högre engagemang hos våra barn och ungdomar att lära men också betydelsen av 

att diskutera lärande begreppet i kollegiet för att skapa en gemensam vision för framtiden. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Lärarens syn på lärande 

1.  När anser du eleverna lär sig bäst? 

2.  Vad påverkar elevernas lärande? 

Lärarens syn på motivation 

3. Hur märker du att eleverna är motiverade i sitt lärande? 

4. Vad anser du påverkar elevernas motivation? 

5. Hur stor betydelse anser du att motivationen har för elevernas lärande? 

Undervisningen 

11. Hur påverkar din relation till eleverna dennes motivation? 

12. Hur påverkar dina förväntningar på eleverna dennes motivation? 

13. Vilka strategier har du för att motivera eleverna? 

14. Vilka undervisningsformer/metoder använder du dig av för att öka motivationen hos 

eleverna? 
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Bilaga 2 

 

 

 

 

Hej! 

Mitt namn är Kajsa Sjödell och jag är magisterstudent på Högskolan för Lärande och 

Kommunikation, Jönköping University. Jag skriver nu på min magisteruppsats i 

pedagogik där jag undersöker förstelärares uppfattningar om motivation. Syftet med 

undersökningen är att ta reda på hur förstelärare i sin undervisning och genom sitt 

bemötande av eleven kan utveckla dennes motivation och engagemang att lära. 

För att göra min undersökning behöver jag intervjua verksamma förstelärare årskurs 

1-9. Jag beräknar att intervjun tar 30-45 minuter. 

Ert deltagande är naturligtvis helt frivilligt och kan avbrytas när som helst. De 
uppgifter ni lämnar behandlas konfidentiellt och ingen identifiering kommer att kunna 
göras. Era svar kommer inte användas till något annat än till studien. 
 
Kontakta mig gärna om du har några frågor eller funderingar. 
 
Tack på förhand! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Kajsa Sjödell   Handledare: 
Telefon:                         Joel Hedegaard 
kajsa.sjodell@jonkoping.se  joel.hedegaard@ju.se 
                                                                               
 

 

 

 

 


