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Abstract  
 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare på högstadiet arbetar med respons i syfte att öka 
motivationen hos elever i idrott och hälsa och hur eleverna sedan upplever motivationen. Kan 
man se strategier i lärarens arbetssätt och hur påverkas eleverna av dessa strategier?  
 
Studien innefattar två lärare och två klasser. Lärarna intervjuas utifrån kvalitativa intervjuer, en 
metod som ger en djupare uppfattning/förståelse av deras åsikter.  Eleverna delades in tre 
grupper, låg, medel- och högpresterande och grupperna deltog i samtal i så kallade fokusgrupper. 
Sammantaget innehåller studiens två metoder en så kallad blandmetod.   
 
Studien utgår från teorier som innefattar motivation utifrån inre och yttre faktorer. Den innefattar 
även teorier som innefattar en kognitiv nivå, där föreställningar, uppfattningar och känslor kan 
vara avgörande. 
 
Studien visar att lärarens strategi avspeglas på eleverna, den terminologi och de uttryck läraren 
använder ger även eleven uttryck för. Om eleverna är motiverade utifrån en inre eller en yttre 
drivkraft beror på de känslor som uppstår i kontexten. Respons som skapar positiva känslor 
upplevs som motiverande, respons som skapar negativa känslor är ej motiverande.    
 
 
Nyckelord: motivation, respons, inre motivation, yttre motivation, lärande, kvalitativa intervjuer, 
fokusgrupper. 
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1. Förord 
 
Jag har många gånger funderat på, hur det kan komma sig att ett barn oavbrutet hoppar, studsar 
och springer medan samma person i vuxen ålder helst vill ligga på soffan? Självklart finns det 
många förklaringar till detta, men som blivande lärare i ämnet idrott och hälsa värnar jag om 
behovet av fysisk aktivitet även i vuxen ålder. Det ämne jag kommer att undervisa i, är viktigt för 
en hälsosam livsstil. Det finns forskning som visar att fysisk aktivitet i skolan har en positiv effekt 
på hälsan senare i livet1. Mitt uppdrag som lärare i idrott och hälsa är viktigt. I läroplanen för 
ämnets syfte står det skrivet om den positiva upplevelsen av den fysiska aktivitenen som 
betydelse inför en hälsosam livsstil senare i livet, detta både för individen men även för samhället. 
En hälsosam livsstil är grundläggande för människans välbefinnande (Skolverkets läroplaner 
2011, ämne idrott och hälsa).  
 
Vad kan då orsaken vara till att vi i vuxen ålder hellre lägger oss på soffan, än knyter på oss 
jympaskorna. Har den idrottslärare vi en gång hade misslyckats – givit upplevelsen negativa 
känslor? Uppmuntrade läraren bara fotbollkillarna eller såg hen bara de elever som var duktiga på 
orientering, eller var hen så naiv att den ständigt utan reflektion ropade uppmuntrande tillrop. 
Jättebra! Heja! Bra spelat! Under min VFU2 har jag många gånger funderat just på dessa 
uppmuntrande ord. Jag har själv märkt att jag ofta använder dem, men att jag i efterhand sedan 
funderat över deras påverkan. Självklart tror man – i stunden, att de ger en motiverande effekt, 
men med eftertanke är jag inte så säker på det. Ibland känner jag mig precis så där som jag inte 
vill vara – som en flåshurtig idrottslärare som tycker rörelse är toppen och som ropar ”HEJA, 
HEJA” till allt och alla. Jag vill absolut inte upplevas så. Jag vill att mina ord – oavsett kritik eller 
beröm, ska gå rakt in i hjärtat och skapa en motivation som ger vilja och en meningsfullhet inför 
ämnet. Orden skall ge riktlinjer samt fungera utvecklande inför arbetet.  I en studie om ”Inre 
motivation i team” kommer Prskalo och Wodzynski fram till resultat som visar att motivationen 
främst utvecklas då ledaren ger tydliga instruktioner, realistiska uppgifter, skapar trygghet både i 
grupp och i uppgift. Viktigt är även att deltagaren får respons/bekräftelse på sitt arbete samt tips 
och verktyg inför fortsatt arbete. Bekräftelsen är nödvändig för stärkandet av självkänslan samt 
möjlighet till utveckling (Prskalo & Wodzynski 2008:37 ).  
  
Men hur vet jag när den respons jag ger, i realiteten ökar motivationen och om den i sin tur 
resulterar i ett livslångt lärande? Staffan Stukát har skrivit boken Når du dina elever? i den 
argumenterar han för vikten av att reflektera över sin undervisning, att ta hänsyn till elevers olika 
förutsättningar och att i möjligaste mån försöka leva sig in i elevernas situation (Stukát 1995:24). 
Detta menar Stukát är en förutsättning för att lyckas med inlärning, (som i sig inte är synonymt 
med undervisning) – alltså förmågan att sätta sig in i en elevs tänkande.  
 
Till eftertanke 

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är 
och börja just där.  
     Den som inte kan det lurar sig själv, när han tror att han kan hjälpa andra. För att undervisa någon, 
måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan 
det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera.  
     Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill 
bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom. All äkta undervisning börjar med ödmjukhet inför 
den jag vill lära, och därför måste jag förstå, att detta med att undervisa inte är att vilja härska, utan att tjäna.  
     Kan jag inte detta, så kan jag inte heller hjälpa någon. (Sören Kirkegaard apud Stukát 1995:25) 

                                                           
1
 http://www.elevhalsan.se/cldoc/4494.htm 

2
 VFU = verksamhetsförlagd utbildning 

http://www.elevhalsan.se/cldoc/4494.htm
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Som ett led i min utveckling som lärare tar jag detta tillfälle i akt att i välvilja reda ut om lärarnas 
arbetssätt och elevernas syn på motivation harmonierar. Jag finner ämnet viktigt då jag menar att, 
en ökad kunskap både om lärarens arbetsmetod/filosofi samt elevens tankar utvecklar den 
pedagogiska verksamheten samt bidrar till en dynamik i sättet att se på motivation i förhållande 
till inlärning. 
  
  
 

1.2 Syfte 

 
- Studiens syfte är att undersöka hur lärare på högstadiet i ämnet idrott och hälsa arbetar 

med motivation, på vilket sätt uttrycker läraren respons till elevers arbete och hur står den 
i relation till elevernas syn på den respons de fått av läraren.  

 

 
1.3 Frågeställningar 

 

 Vilka strategier arbetar läraren med för att ge eleverna respons till motivation och finns 
det tendenser som innefattar idéer kring att förmedla beröm eller kritik? 

 Hur upplever eleverna att de blir motiverade och vilket resultat ger lärarens respons? 

 Vilken respons gynnar respektive hämmar motivation till inlärning enligt lärarna och 
eleverna?  

 

 
 
 
1.4 Begreppsredogörelse 
 

1.4.1 Motivation  
I antologin Nycklar till kunskap utgiven av Anna Hedin och Lennart Svensson redogör Hedin för 
begreppets ursprung och betydelse. Hedin skriver att begreppet motivation härstammar från det 
latinska verbet ”movere” – röra sig. ”Motivation handlar alltså om vad som kan få oss i rörelse” 
(Hedin & Svensson 1997:42). Gunn Imsen beskriver i boken Elevens värld – introduktion till 
pedagogisk psykologi att begreppet motivation är starkt förknippat med känslor, förnuft och tankar.  
Motivationen ses som det centrala bränslet inför det, som hos individen skapar aktivitet samt 
upprätthåller den. Motivationen ger även mål och mening och kan ses som en förklaring till 
mänskligt beteende. (Imsen 2000:271) Hon menar även att i vårt dagliga språk förknippas ofta 
begreppet med målinriktade handlingar antingen styrda av en inre eller en yttre påverkan. 
Begreppet kan ofta förekomma i ett negativt sammanhang, då en stökig klass kan anses sakna 
motivation. I positiva sammanhang förekommer begreppet ofta vid situationer då t.ex. en elev 
visar nyfikenhet, intresse och aktivitet (Imsen 2000:271f). Begreppet sammanhänger även enligt 
Imsen ihop med grundläggande värderingar. De handlingar som vi utför kan förutom våra 
själviska motiv förklaras utifrån vad som individen finner som viktigt, eller oviktigt, gott eller ont, 
över- eller underordnat (Imsen 2000:273). Mikael Lundgren och Kent Lökholm skriver i boken 
Motivationshöjande samtal i skolan – att motivera och arbeta med elevers förändring att begreppet motivation 
kan förstås som ”de inre processer som aktiverar och bibehåller beteenden” (Lundgren & 
Lökholm 2006:45).  
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1.4.2 Respons 
Respons handlar om att ge eleven återkoppling som på ett eller annat sätt ger information om hur 
ett visst beteende i lärprocessen tar riktning. Är beteendet på väg i rätt riktning handlar det om 
bekräftelse för fortsatt arbete. Är beteende på väg åt fel håll handlar det om en korrigerande 
återkoppling som skall ge eleven information om förändring som styr i riktning mot mål och 
kriterier. Responsen kan även vara effektiv och då med syfte att ge alternativ till vad som istället 
kan/bör göras. Den korrigerande återkopplingen har i syfte att förändra ett beteende. Viktigt är 
då att mottagaren och observatören/givaren ser och hör varandra i en ”här-och-nu-situation” 

(Stensmo 1997:127ff). Ett faktum som Stensmo menar är avgörande för om mottagaren/eleven 

kommer att ta till sig den respons som utdelats och således ändra sitt beteende. Stensmo menar 
sammanfattningsvis att läraren genom respons kan styra sina elevers lärande, detta genom att 

under process ge information, korrigering och bekräftelse (Stensmo 1997:127). 
 

 
1.4.3 Lärande 
Olika ämnen ger olika lärdomar. Kunskaper som genererar i skilda synsätt samt utvecklar ett 
lärande som handlar om att se och förhålla sig till världen på ett vidgat och medvetet sätt. Att 
erövra kunskap, alltså att lära sig kan enligt Ingrid Carlgren inte begränsas till att enbart omfattas 
av termer, begrepp eller klassifikationssystem. Kunskapsbegreppet är enligt Carlgren komplext 
och dimensionellt. Människor lär olika, i olika sammanhang och skolans uppdrag är att finna 
lärostilar passande den enskilda individen (Carlgren, kapitel 3 2011:46ff). Ett sammansatt 
kunskapsbegrepp innefattar kunskap i form av de fyra F-n.  

 Kunskap i form av fakta  

 Kunskap i form av förståelse 

 Kunskap i form av färdigheter  

 Kunskap i form av förtrogenhet (Carlgren, kapitel 3 2011:49). 
Dessa fyra aspekter på kunskap finns hela tiden med i lärprocesserna, men inte i en bestämd 
ordning. De utgör en icke-hierarkisk kunskapstypologi och ger därmed inget fast svar på hur 
varken lärprocessen sker, eller på hur kunskapsutvecklingen bör vara (Carlgren, kapitel 3 
2011:50).  

 
 

 
 
1.5 Tidigare forskning – motivation, respons och lärande 
 
Den forskning som nedan presenteras behandlar studiens ansats ur olika perspektiv. Jag har valt 
att tematisera och systematisera de olika forskarnas ståndpunkter utifrån rubrikerna. 

- Motivation i förhållande till samspel och relationer.  
- Motivation i förhållande till reflektion.  
- Flexibilitet och kontext.  
- Lärande utifrån inre och yttre motivation.  
- Känslornas betydelse för motivationen.  
- Studentforskning.   

 

 
1.5.1 Motivation i förhållande till samspel och relationer 
Det finns forskning som menar att relationen mellan lärare och elev är mycket viktigt för 
motivationen. Bland annat visar forskning att samspelet mellan lärare och elev kan vara 
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avgörande inför elevens motivation. Anna Hedin skriver i boken Nycklar till kunskap att elevens 
motivation befrämjar inlärning och läraren kan påverka både skapande samt upprätthållande av 
motivation, ett faktum som har positiva effekter på lärprocessen (Hedin & Svensson 1997:42). 
Även Ulrika Bergmark och Catrine Kostenius samt Håkan Jenner poängterar vikten av relationen 
lärare och elev som en del i lär- och utvecklingsprocessen (Bergmark & Kostenius 2011:36ff; 
Jenner 2004:9ff). Den motivation som skapas är ett resultat av tidigare erfarenheter, 
förväntningar samt lärarens bemötande. Bekräftelse och uppskattning stärker självkänslan. 
Lärares arbete behöver inte bestå av långa dialoger, feedbacken kan vara ett ord, ett leende, ett 
tonfall eller upplevelsen av en känsla. Tack vare forskning om elevers uppfattningar har teorier 
utvecklats om vad som är gynnsamt för inlärning och motivation. Bland annat menar de att 
läraren genom attityder och ageranden kan påverka elevers uppfattningar och därmed även deras 
möjligheter till lärande (Bergmark & Kostenius 2011:36ff; Jenner 2004:9ff). Den miljö som 
skapas i samspelet kan via läraren förmedla känslor som i sin tur kan vara avgörande för elevens 
motivation. Förmedlar läraren positiva känslor och förväntningar är chansen större att elevens 
motivation förbättras. Förmedlar läraren däremot negativa känslor eller förväntningar ökar risken 
att elevens motivation minskar och således försämrar inlärningen. Förmedlingen av negativa 
förväntningar kan leda till att elever med lågt självförtroende riskerar att hamna i negativa spiraler 
av misslyckanden. Tvärtom kan positiva miljöer stimulera inlärningen samt stärka självtilliten hos 
elever. Skapandet av den positiva miljön kan via lärarens arbete bestå av respons som genom 
attityder, kroppsspråk eller tonfall genererar känslor och upplevelser i sin tur som stimulerar 
motivationen till inlärning. (Bergmark & Kostenius 2011:36ff Hedin & Svensson 1997:42ff; 
Jenner 2004:9ff). Förhållandena ovan finner jag som självklara. Jag som lärare har en stor del i 
skapandet av den positiva lärmiljö som jag och mina elever befinner sig i. Dock finner jag det 
problematiskt att övervägande förespråka läraren som den avgörande faktorn inför elevernas 
motivation. Självfallet spelar samspelet lärare och elev en stor roll, men kontexten elev – elev 
samt elev- social bakgrund anser jag att man bör problematiseras samt reflekteras över.  
  
 

1.5.2 Motivation i förhållande till reflektion, flexibilitet och kontext  
Inom den didaktiska disciplinen har jag under mina studier på lärarprogrammet reflekterat över 
vikten av just reflektion och flexibilitet. Dessa kvalitéer har jag vid upprepade gånger funnit som 
avgörande för lärarens relation med eleven. Mycket av den litteratur jag inför denna studie tagit 
del av behandlar även den dessa faktorer som avgörande inför elevens motivation.  
 
Forskning har kommit fram till att läraren, dennes arbetssätt samt dennes förmåga att reflektera 
kring sin undervisning är viktig. Läraren skall vara aktiv i rollen som givare av feedback. 
Professionell kompetens och ett reflekterade förhållningssätt är en förutsättning både för läraren 
men främst för eleven.  Responsen skall i sin tur ge eleven verktyg till utveckling, ett faktum som 
kräver att läraren reflekterar över formen på den respons de ger. Språket bör vara lätt, 
kontextualiseras utifrån respektive elev/klass samt ge utrymme för praktiskt handlande. Förutom 
språket samt förmågan till reflektion menar forskningen att kreativa inslag är av vikt. Lärarens 
yrkeskunskap bör vara så god, att den utifrån den enskilda eleven reflektivt samt kreativt kan 
anpassa undervisningen. Lärarens förhållningssätt samt förmåga till reflektion kan leda till större 
motivation och djupare kunskap. Det handlar om att ”se eleven”. (Annerstedt 2007:2,12; Hedin& 
Svensson 199742ff; Bergmark & Kostenius 2011:66).  De exemplifierade forskarna visar de 
positiva effekterna av reflektion. Den som dock sticker ut, Annerstedt, menar att lärarens 
handlande inte alltid är självklart. Han finner det komplext att inför eleven påvisa fel – ett faktum 
som enligt honom kräver fingertoppskänsla. Om responsen inte framförs på ”rätt sätt” kan den 
eftersträvade motivationen blir den motsatta. Annerstedt menar dock att det finns forskning som 
starkt förespråkar att inför eleven jämföra ”rätt och fel” och på så sätt ge dem chans till 
förbättring samt förståelse (Annerstedt 2007:2,10). Ett konstaterande som visar på komplexiteten 



9 
 

i den strategi läraren väljer – vilket är ”rätt sätt”? Utifrån erfarenhet finner jag att lärare generellt 
har ambitionen att utifrån reflektion vägleda eleven, dock finner jag att de yttre förhållandena kan 
vara försvårande – stora klasser, begränsad lektionstid och byråkratiska arbetsuppgifter är 
exempel på omständigheter jag upplevt som försvårande för lärarens kontakt med eleverna.    
 

 
1.5.3 Lärande utifrån inre och yttre motivation 
Lina Davidsson och David W Flato skriver i boken Motivera mera – möjligheternas pedagogik att en av 
skolans största utmaningar är att få eleverna att känna motivation. Författarna menar att det finns 
forskning som visar att om eleverna ser helheter samt finner kopplingar ökar således deras 
intresse, undervisnigen blir meningsfull och deras motivation ökar. Elevers uppfattning om 
skolan som meningslös är ett av skolans största pedagogiska problem (Davidsson & W Flato 
2010:8f) Tesen är intressant och visar på problematiken med lärarens arbete med elevers 
uppfattningar. Det finns forskning som menar att inre motivation är mest förmånlig för inlärning. 
För att öka den inre motivationen bör repsonen peka på en kompentens, det bör finnas ett ärligt, 
genuint och specifikt beröm. Tesen driver Mikael Lundgren och Kent Lökholm och menar även 
att lärarens arbete med beröm stärker elevens inre motivation – om det utförs på rätt sätt. 
Berömandet får inte vara överdrivet, med risk för att ge eleverna prestationsångest, det får heller 
inte vara andefattigt, med risk för att eleverna inte uppfattar eller negligerar budskapet (Lundgren 
& Lökholm 2006:48ff). I skolans värld existerar yttre motivation i form av betyg och bedömning. 
I små mängder kan yttre motivation fungera stimulerande inför den inre motivationen – den får 
ej dock bli övervägande, då riskerar den att hämna den inre motivationen (Davidsson & W Flato 
2010:12f; Gärdenfors 2010:89). Det finns även forskning som visar att utan reflektion och med 
slentrianmässig jargong kan inre motivation riskeras övergå till en yttre motivation. För att 
förhindra detta bör lärarens arbete koncentreras till att stärka elevernas motivation till att finna 
skolan som meningsfull i förhållandet till nuet och framtiden (Lundgren & Lökholm 2006:52; 
Davidsson & W Flato 2010:14).  
 
 

1.5.4 Känslornas betydelse för motivationen 
Den forskare som enligt min mening särskiljer sig från de andra är Peter Gärdenfors. I boken 
Lusten att förstå – om lärande på människans villkor driver han tesen ”inlevelseförmågan är 
fundamental för all form av undervisning” (Gärdenfors 2010:67). Gärdenfors behandlar känslor 
och kognition som avgörande inför motivationen. Förutom lärarens inlevelseförmåga har 
forskning visat att elevers motivation och känslor inför ämnet/uppgiften är mycket viktiga för 
utveckling. Engagerade och motiverade elever med gott självförtroende har visat sig lär sig både 
snabbare och fortare Gärdenfors menar att de faktorer som visat sig gynna motivationen hos 
elever, på många sätt går emot uppbyggnaden av skolsystemet – som till stor del bygger på 
respons av yttre stimuli. För det informella lärandet finns inga betygsnivåer. Han menar istället att 
skolan bör uppmärksamma och ta hänsyn till elevernas naturliga motivation – känslomässigt 
engagera dem, låta dem styra innehållet, jobba tvärvetenskapligt, men hela tiden med grunden i en 
förståelse (Gärdenfors 2010:75ff). Han skriver i sin bok om vikten av att läraren måste kunna se 
om eleverna förstår, eller än viktigare om de inte förstår. Behärskar inte läraren denna förmåga 
kommer hen enligt Gärdenfors ha svårt att ge eleverna en förståelse och således motivera dem i 
arbetet. Enligt Gärdenfors är betydelsen av inlevelseförmågan så pass viktig i förhållande till 
inlärning att han därför anser att den bör uppmärksammas mer i den pedagogiska forskningen.  
(Gärdenfors 2010:67ff). 
 
Förutom att lärare bör skapa en förståelse och samtidigt ta hänsyn till elevernas känslor, så finns i 
dessa känslor - förväntningar som i sig skapar en motivation. Förväntningarna kan enligt 
Gärdenfors innefatta känslor som i sig är viktigare än målet. Förväntningarna skapar alltså en 
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motivation som ger bränsle åt den inre glöden, tanken kan vara avgörande för utförandet 
(Gärdenfors 2010:83). Det finns enligt Gärdenfors forskning som menar att yttre belöning kan 
skada den inre motivationen – dock är detta fortfarande omdiskuterat och Gärdenfors anser att 
mer forskning behövs på området. Begreppen motivation och förståelse är nära sammankopplade 
och att en förståelse inger ett intresse som skapar en motivation – kan beskrivas likt en aha-
upplevelse. En aha-upplevelse är i sig motiverade. Förståelsen inför elevernas 
förutsättningar/kunskaper är därför viktiga, detta för att skapa de bästa förutsättningarna 
(Gärdenfors 2010:89f).   

 
Gärdenfors avslutar sin bok genom att ge konkreta tips på hur lärare kan undervisa för att på sikt 
höja motivationen hos eleverna. Dessa kan sammanfattas till att han poängterar att läraren bör 
skapa lärsituationer där eleverna upplever kontroll, utgå från elevernas intresse, vara aktsam med 
en yttre motivation, utmana eleverna, ge dem uppdrag samt stimulera deras kognitiva förmågor 
(Gärdenfors 2010:267f). Sammanfattningsvis anser jag att Gärdenfors sammanfattar de ovan 
nämnda forskarnas ståndpunkter, men lyfter tankegångarna till att även innefatta känslorna och 
dess betydelse inför elevens motivation. Jag finner resonemangen som relevanta inför 
undersökningen. Flertalet forskare så som Hedin och Svensson, Lundgren och Lökholm och 
Jenner fokuserar främst på lärarens arbete, medan Gärdenfors sticker ut och även 
problematiserar elevens perspektiv. Ett faktum som väl överensstämmer med denna 
undersökningens ansats.  
 

 
1.5.5 Studentforskning  
Inför undersökningen har jag tagit del av ett antal studentuppsatser som med varierande ansatser 
undersökt motivation i förhållande till inlärning. De resultat som framkommer visar att: 

 Läraren bör reflektera över den feedback som de ger till eleverna, detta för att stärka 
enskilda elever i specifika situationer. Hur kan de verktyg feedbacken erhåller hjälpa samt 
stärka eleven? (Jonsson & Karlsson 2010:42). 

 Motiverande faktorer är betyg samt möjligheten för eleven att själv påverka sitt innehåll. 
Eleven vill arbeta mot konkreta mål. Inre faktorer som stärker självkänslan och driver 
lärprocessen kommer enligt eleverna i andra hand (Blomgren & Nilsson 2011:2) (Antila & 
Ingemarsdotter Ochoa 2008:30).   

 Lärarens inställning kan ha god påverkan på elevers motivation. Jobbar läraren med att 
göra undervisningen hanterbar och begriplig skapar det en meningsfullhet som i sin tur är 
motiverande (Barklund & Nilsson 2011:30ff). 
    

 
 
 

1.6 Teori – motivationsteorier  
Mitt syfte i förhållande till undersökningens ansats är att finna teorier om motivation. Ur ett 
historiskt perspektiv menar Christer Stenmo i sin bok Ledarskap i klassrummet, att 
motivationsteorier säger att människan söker lust och inte olust. Människan vill känna 
välbefinnande och behag, men undviker smärta och obehag. Detta tankesätt grundar sig på den 
hedonistiska motivationsteorin, vilket är en teori som kännetecknas av två saker: 

1. ”Målet att uppnå något”. 
2. ”Målet att undvika något” (Stensmo 1997:97). 

De mål som teorin talar om kan antingen finnas som känslor och behov, eller som en belöning 
från yttre omvärlden. Målen kan uppnås genom en interaktion mellan människor eller mellan 
människa och omvärld.  De mål som handlar om känslor och behov innefattas i en inre 
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motivationsteori. De mål som uppnås genom påverkan från omvärlden kallas yttre 
motivationsteori (Stensmo 1997:97f).  
 
Peter Gärdenfors menar att skillnader mellan kunskaper kan vara, att ett lärande styrt av ett 
intresse och en nyfikenhet (inre motivation) till stor del är informellt lärande medan ett lärande 
styrt av något som leder till något annat (yttre motivation) i regel är formellt lärande (Gärdenfors 
2010:79). Gärdenfors menar att, för att optimera arbetet med motivation i förhållande till 
inlärning finns det centrala utgångspunkter att jobba med.  

1. ”Hur man kan bäst få elever att bli motiverad” 
2. ”Hur man bygger upp den inre motivationen att lära” 
3. ”Hur man kan bäst kombinera yttre motivation med elevens inre” (Gärdenfors 2010:79f). 

För att kunna svara på dessa frågor är det enligt Gärdenfors viktigt att förstå hur vårt 
grundläggande motivationssystem fungerar (Gärdenfors 2010:79).  
 
 

 
1.6.1 Inre motivation  
”Att inte veta är dåligt. Att inte vilja veta är sämre” 
Afrikanskt ordspråk (Gärdenfors 2010:86) 
 
De mål som enligt den hedonistiska teorin ska uppnås finns enligt Stensmo inom en människa i 
form av behov. Dessa behov kan t.ex. vara känslor som skall tillfredställas och följas eller 
potentiella resurser som kan utvecklas (Stensmo 1997:98). De inre behoven och känslorna kan 
delas upp i tre olika delar: 

1. Fysiologiska behov, handlar om människans överlevnad, vatten, mat. 
2. Behov av trygghet, handlar om välbefinnande – kärlek, gemenskap. 
3. Behov av självkänsla och självutveckling, handlar om utveckling i förhållande till 

individen (Stensmo 1997:98). 
Centralt i en teori utformad av Carl Rogers3 är just människans självförverkligande. Han 
definierar motivationen som en strävan, att för människan leva ett så meningsfullt liv som 
möjligt. Denna strävan handlar om att vara konstruktiv, aktiv och social (Stensmo 1997:98).  
 
En inre motivation kan enligt psykologen Jerome Bruner synonymiseras med ”viljan att lära”. 
Denna vilja är medfödd och uppnås enligt Bruner genom tre olika områden.  

1. Nyfikenhet – ”människans naturliga nyfikenhet är stark redan från födseln”.  
2. Kompetens – ”det finns en grundläggande vilja att visa att man kan något eller klarar av 

något”. 
3. Ömsesidighet – ”människor tycker om att uppnå mål tillsammans med andra” 

(Gärdenfors 2010:86f). 
De tre områdena kan ses som drivkrafterna bakom ett informellt lärande – men enligt 
Gärdenfors bör de även vara drivkrafterna för ett formellt lärande.   
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
3
 Amerikansk psykoterapeut och psykolog, professor i psykologi. Carl R Rogers. (http://www.ne.se/carl-r-rogers, 

Nationalencyklopedin, hämtad 2013-11-11.) 
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1.6.2 Yttre motivation 
Detta synsätt handlar om när motivationen finns i den omgivande naturen/miljön. Ett vanligt  
synsätt härstammar från BF Skinners teori, behaviorism4 . Den yttre motivationen kommer alltså 
som en reaktion från ett mänskligt beteende - ett betyg, ett omdöme, en gåva, privilegier. Enligt 
Stensmo finns olika typer av förstärkare, dessa kan antingen vara, positiva eller negativa.  
 
Om förstärkningen är av negativ karaktär ses den som straff, det kan antingen vara i form av att 
man tillför eller fråntar en person något. Sannolikheten inför ett visst beteende minskar då – t.ex. 
ett brott, en överenskommelse eller en förväntan. Konsekvensen av en negativ förstärkning ökar 
det fysiska eller psykiska obehaget. Om förstärkningen istället är av positiv karaktär – belöningar, 
ökar det istället sannolikheten inför ett visst beteende. En sådan förstärkning kan t.ex. vara 
materiellt (pengar, godis, saker), socialt (att bli sedd, högt omdöme/betyg), jetgong (privilegier, 
ledighet) eller ”gillat beteende” (om du gör det – så får du det) (Stensmo 1997:98). 
 
 
 

1.6.3 Interaktiv motivationsteori  
Då undersökningen syftar till att dels intervjua lärare men även elever finner jag situationen inte 
bara som dynamisk utan även komplex. Händelser uppstår inte bara lärare - elev utan även 
kontext – elev, kontext – lärare, elev - elev. Stensmo skriver att människor verkar i olika fält med 
olika krafter, i dessa fält finns varierande krafter som med olika mål utmynnar i olika 
målkonflikter. Vilket mål som för respektive individ dominerar är beroende, av erfarenheter 
t.ex. som framgångar eller misslyckande. Enligt Kurt Levin5 är motivationen beroende av 
samspelet mellan dessa faktorer – förväntningar och värderingar. En av Lewins medarbetare 
Friedrich Hoppe har tagit fram en formel för att definiera motivation. Se figur 1: 
 

 

 
 
Figur 1 – Modell över den interaktiva motivationsteorin. Motivation skapas i som en reaktion på värdet och 
förväntan (Stensmo 1997:99). 
 
En individs motivation är alltså beroende av dennes förväntningar (av att lyckas eller ej) samt 
värdet den uttrycker inför målet. Den förväntan som en individ bygger upp är enligt Levin 
beroende på dennes tidigare erfarenheter – framgångar, misslyckanden och uppfattning om egen 
kapacitet. Hur viktigt ett mål är för en person kan avgöra värdet av dennes prestation och 
framgång (Stensmo 1997:99f).  
 

                                                           
4
 En teori som menar att beteende förstärks/manipuleras genom stimulans från omvärlden, antingen genom 

belöning eller genom bestraffning. (B F Skinner. http://www.ne.se/kort/b-f-skinner, Nationalencyklopedin, hämtad 
2013-11-11.) 

5 Social- och personlighetspsykolog med både tysk och amerikansk bakgrund. Kurt Lewin. http://www.ne.se/kurt-

lewin, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-12-26.  

Motivation Värdet 

 
Förväntan  
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Den teori som ovan presenterats bygger till stor del på att motivationen styrs utifrån tankarna. 
Den är inte statisk, mänsklig kapacitet ger den en dynamik samt en ansats utifrån en kognitiv 
teori. Jenner menar att en viktig utgångspunkt i de kognitiva motivationsteorierna är att 
”styrfaktorer i mänskligt beteende” utgår från de tankar och förväntningar som individen har. 
Det mänskliga beteende kan ses som grundat på medvetna avsikter och blir då målorienterade. 
Målen som eftersträvas är beroende av en mängd faktorer (Jenner 2004:40).  

 
 
 
1.6.4 Kompetensmotivationsteorin 
Kompetensmotivationsteorin menar att motivationen är beroende och utvecklas utifrån respons, 
uppfattningar och känslor. Teorin menar att det är viktigt att utövaren/eleven upplever kontroll, 
kompetens och självaktning. Dessa faktorer (kontroll, kompetens, självaktning) påverkar inte 
motivationen direkt utan ger istället känslor – glädje, oro, stolthet, lycka eller skam, och som i sin 
tur skapar en motivation. Upplever eleven att den har kontroll på situationen ger det känslor av 
glädje och stolthet som sin tur resulterar i en hög motivation. Upplever eleven däremot att den 
inte har kontroll kan det ge oroliga och ängsliga känslor som inte resulterar i en hög motivation. 
Den respons som ledare/lärare ger kan ge beteendeförändringar som kan resultera i en upplevd 
kontroll, upplevd kompetens eller hög självaktning (Weinberg & Gould 2007:67f). Sambandet 
kan enligt Robert S Weinberg och Daniel Gould som skrivit boken Foundations of Sport and Exercise 
Psychology kan sammanfattas likt figur 2.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 – Modell över kompetensmotivationsteorin. Respons och erfarenhet resulterar i självaktning, upplevd 
kompetens eller kontroll ett faktum som skapar känslor som i sin tur resulterar i en motivation(Weinberg & 
Gould 2007:67f).  
 
 

 
 
1.6.5 Sammanfattning teorier  
Jag har ovan exemplifierat fyra olika motivationsteorier – inre, yttre, interaktiv och 
kompetensmotivationsteorin. Jenner menar i sin bok att flertalet teorier som finns angående 
motivation, var och en på sitt sätt gör anspråk på att avslöja sanningen om motivation. Det finns 
enligt Jenner svårigheter i att fånga in alla olika aspekter. En utgångspunkt som Jenner finner som 
viktig och som jag anammar i denna undersökning, är att ingen av de olika teorierna presenterar 
en sanning – utan ett förhållningssätt som i sin tur kan ge en ökad kunskap samt nya/olika 
synsätt på ett avgränsat problemområde (Jenner 2004:41).   

 
 
 
 

  Respons 
Erfarenhet 

Självaktning 
Upplevd kompetens 
Upplevd kontroll 

  Känslor Motivation 
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1.7 Metod och tillvägagångssätt  
Nedan beskrivs de metoder som undersökningen innehåller. Undersökning innefattar två 
metoder, dels en kvalitativ intervju men även samtal i fokusgrupper. En undersökning som 
innehåller två olika metoder kan övergripande benämnas ha en blandmetod. 

 
1.7.1 Blandmetod 
För att på ett adekvat sätt erhålla en större mängd elevers åsikter finner jag metoden 
fokusgrupper som lämplig. I boken Fokusgrupper skriver Bente Halkier om att i en undersökning 
använda sig av två metoder. Halkier menar att kombinationen av två olika metoder inte är 
ovanligt, de används ofta då forskaren vill skapa/finna olika perspektiv samt finna en dynamik i 
en mångdimensionell ansats. Halkier menar även att en blandmetod ökar undersökningens 
validitet, då de olika metoderna kan ses som en sorts kontroll gentemot varandras tillförgiltighet 
(Halkier 2010:13). Det som dock Halkier menar forskare bör uppmärksamma är de olika 
metodernas styrkor och svagheter och hur detta kan komma att påverka varandra, det är alltså 
viktigt med ett reflektivt förhållningssätt.  Halkier menar även, att vid användandet av olika 
metoder är det av yttersta relevans att forskaren likställer värdet av de olika formerna för 
insamlandet av data. Förhållningssättet gentemot dem bör grunda sig i att de medför olika 
perspektiv på samma problemställning, men att betydenheten av dem är värderas lika högt 
(Halkier 2010:17f). 
  

 
1.7.2 Kvalitativ intervju 
Den kvalitativa intervju är att föredra då undersökningen syftar till en bredare förståelse och en 
större insikt, i detta fall en djupare insikt som de intervjuade lärarna kan bidra med. Vid en 
intervju med en inriktning på en ”deskription” så är en kvalitativ intervju att föredra. Informanter 
kan då via samtalet med egna ord uttrycka känslor, drömmar och farhågor. Kvale och Brinkmann 
kallar denna typ av intervju för halvstrukturerad, vilket de beskriver som en blandning mellan 
vardagssamtal och slutet frågeformulär. (Kvale & Brinkmann 2009:43,139f). Då denna 
undersökning även består av fokussamtal kommer jag att använda mig av Kvale och Brinkmanns 
ide om en halvstrukturerad intervju, men de frågor jag kommer att ställa kommer att vara 
strukturerade – frågorna utgör en bestämd ordning (Kvale & Brinkmann 2009:151).  Detta för att 
på grund av den kommande jämförande analysen styra frågorna i kongruens med 
undersökningens syfte och teori.  
 
För att på ett smidigt sätt strukturera intervjuprocessen kommer denna undersökning att följa sju 
steg. Dessa steg är -    
 

1- Tematisering - Frågor kring undersökningens ”varför och vad” behandlas före frågan 
”hur”.  

2- Planering – Genomförs med hänsyn till alla de sju stegen. 
3- Intervjun - Utförs med en intervjuguide samt med ett reflekterade förhållningssätt inför 

den eftersökta kunskapen.  
4- Utskrift - Överföringen från talspråk till skriftspråk.6 
5- Analys - Finna en analysmodell som utifrån undersökningens syfte och resultat är 

adekvat. 
6- Verifiering - Fastställande av intervjuresultatens validitet, reabilitet och generaliserbarhet. 
7- Rapportering -Utifrån resultat, de använda metoderna och etiska aspekterna utforma en 

läsbar produkt (Kvale & Brinkmann 2009:118).  

                                                           
6
 Utskrifterna kan vid förfrågan fås av mig.   
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Frågorna i intervjuguiden menar Kvale och Brinkmann, bör återspegla både ett tematiskt och ett 
dynamiskt perspektiv. Det tematiska bör bidra till kunskapsproduktion, ”vad-frågor”, och det 
dynamiska med perspektivet kring ”hur” en god intervjuinteraktion kan uppstå. En ståndpunkt 
jag i intervjufrågorna ämnar anamma. Kvale och Brinkmann använder begreppet ”skjuta framåt” 
och med detta menar de att redan i planerings- och intervjustadiet vara förberedd och ta hänsyn 
till punkterna 5-7 (analys, verifiering och rapportering). Vet jag på förhand att en kodningsmetod 
kommer att tillämpas vid analys så bör både frågorna och själva intervjun eftersträva att klargöra 
samt underlätta resultatet inför kommande analysarbete (Kvale & Brinkmann 2009:146ff). 

 
Intervjufrågorna präglas även av Kvale och Brinkmann som menar att språket i intervjufrågorna 
skall vara enkelt vardagsspråk, ej akademiskt, frågorna skall syfta till analysen, verifiering och 
rapportering. Kvale och Brinkmann menar även att det kan vara av vikt att skriva två 
intervjuguider, en med forskningsfrågor och en med intervjufrågor. Detta för att på ett smidigt 
sätt ”översätta” det akademiska till det vardagliga (Kvale & Brinkmann 2009:148).   
 
Intervjufrågorna har jag alltså att utarbetat dels utifrån frågeställningarna men även utifrån 
arbetets teori, syfte och analysmetod. Detta för att resultatet i möjligaste mån skall eftersträva 
svar på de akademiska forskningsfrågor arbetet söker. Intervjusamtalen är dokumenterade via 
iPhone-funktionen ”röstmemo”. Då intervjun är genomförd har den transkriberat. Jag har valt att 
göra detta på ett sätt där budskapet i intervjupersonens utsagor lättast går att tolka. 
Transkriptionen är ordagrant översatt, men dialektala uttryck, stakningar och t.ex. upprepningar 
är borttagna. Detta för att som Kvale och Brinkmann uttrycker det, skapa en text som går att läsa 
och finna budskapet och meningen i (Kvale & Brinkmann 2009:202f). Analysen är utifrån syftet, 
inte en språklig sådan. Då de tre första stegen (tematisering, planering och intervju) är 
genomförda återstår fyra steg (utskrift, analys, verifiering och rapportering). De muntliga 
intervjusamtalen har transformerats från tal till skrift.  
  
När undersökningens metod bland annat är kvalitativ intervju och arbetets resultat härstammar 
från en fysisk person är det av vikt att inta en ödmjukhet inför det sagda ordet (Kvale & 
Brinkmann 2009:194). Det levande intervjusamtalet skall nu transformeras till skrift, vilket 
innebär en förvaltning från det sagda till det skrivna ordet. Kvale och Brinkmann menar att det är 
av relevans att utifrån den specifika undersökningen finna en analysmetod som lämpar sig för 
undersökningens syfte. Jag anser att frågan ”hur ska jag genomföra mina intervjuer så att deras 
mening kan analyseras på ett sammanhängande och kreativt sätt?” (Kvale & Brinkmann 
2009:207) är av yttersta relevans. 
 
 

 
1.7.3 Fokusgrupper 
Förutom de lärare som kommer att intervjuas kvalitativt, så kommer denna studie även att bestå 
av elevsamtal, vilka kommer att utföras i så kallade fokusgrupper. Halkier menar att metoden är 
lämplig där syftet är att ta del av människors sociala erfarenheter. Hon menar att metoden är bra 
för att producera data i t.ex. betydelsen av värderingar, utvärderingar eller berättelser. Den lämpar 
sig mindre bra för undersökningar om människors livsvärldar. Metoden är även bra då den på ett 
ej påträngande och relativt lättillgängligt sätt producerar data. Deltagarna är ej iakttagna under en 
längre tid så som vid t.ex. deltagande observationer. Metoden tillåter deltagarna att via den sociala 
interaktionen skapa ett dynamiskt samtal om ett av forskaren i förväg bestämt ämne. Metoden 
kännetecknas alltså av kombinationen mellan gruppinteraktionen samt det ämne som står i fokus 
för samtal (Halkier 2010:7ff). 
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Den sociala interaktionen kan för deltagaren både vara hämmande och stimulerande. Detta är en 
faktor som Halkier menar att forskaren måste vara observant på. Hur en grupp/individ beter sig 
kan vara beroende på den sociala aktuella kontexten, så även vid andra metoder t.ex. kvalitativa 
intervjuer. De data som genom metoden produceras bör forskaren beakta med kritisk blick – vad 
kan ha påverkat resultatet?  
I likhet med den kvalitativa intervjumetodiken bör forskaren först behandla frågor om ”varför” 
och ”vad” innan frågan ”hur”? Vad är problemställningen – vart står jag i mina ämneskunskaper 
och var placerar jag min undersökning i teorin? Halkier menar, att om forskaren inte reflekterar 
över dessa frågor innan den praktiska ”hur” frågan så riskerar undersökningens validitet att 
minska, läsaren kan få svårt att se logiska samband (Halkier 2010:19f).  
 
Då frågan om ”varför” och ”vad” är behandlade bör frågan ”hur” ställas. Hur skall jag utforma 
grupperna för att på bästa sätt producera data? Urvalen och möjligheterna är många, men enligt 
Halkier bör de vara analytiska och selektiva. Det bör finnas en tanke som vid analys går att 
generalisera. Vid gruppindelning finns olika strategier att använda sig av. Om forskaren inte sedan 
tidigare har kännedom om den sociala kulturen kan en slumpmässig indelning ske, detta ger en 
maximal variation. Forskaren kan även tillämpa homogena grupper, t.ex. samma kön, 
betygsprestation eller ålder. Risken med för homogena grupper är att den sociala interaktionen ej 
blir dymanisk, gruppdeltagarna delar helt enkelt för lika erfarenheter. Forskaren kan även tillämpa 
heterogena grupper där sociala olikheter kan öka och således skapa dynamik i samtalet, men de 
kan även, om gruppdeltagarna inte är trygga medföra en för vissa hämmande effekt (Halkier 
2010:26f). Sammafattningsvis finns i utformandet av grupper många aspekter att ta hänsyn till, 
den ena behöver inte vara bättre än den andra. Vilken indelning man väljer kan vara beroende av 
undersökningens syfte, frågeställning och teori.  
 
Vid utformandet av frågor finns enligt Halkier tre modeller.  

1- En lös modell - Anpassar sig väl för interaktionen mellan deltagarna. Denna kan dock 
vara svår vid jämförelser.  

2- En tratt modell -Anpassar sig för större projekt som t.ex. innehåller ett praktiskt 
moment och som sedan övergår till en med styrd form.  

3- En stram modell - Passar vid eftersträvandet av många synpunker gällande ett specifikt 
ämne. En modell som kan syfta till den specifika undersökningens frågeställning. (Halkier 
2010:38) 

Då denna undersökning dels är av jämförande karaktär men samtidigt utifrån en specifik teoretisk 
ansats har frågorna utformats via en stram modell.  
 
 
 

 
1.7.4 Hermeneutisk analys 
Det övergripande perspektivet som jag vid analys kommer att tillämpa är en hermeneutisk analys. 
Detta är en adekvat metod då den till skillnad från positivismen, som eftersträvar den absoluta 
sanningen istället eftersträvar tolkningar. I detta fall går det inte att finna den absoluta sanningen 
utan att det istället handlar om förståelsen och tolkningen av människor inom olika sociala 
konstruktioner. Hermeneutiken handlar just om att tolka och förstå (Thurén 2010:57ff). I detta 
fall om tolkningen och förståelsen inför den intervjuade personens sagda ord. Per-Johan Ödman 
har skrivit boken Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik. I den menar han att 
tolkning av detta slag kallas existentiell tolkning. Den existentiella tolkningen (till skillnad från 
tolkning av yttre verklighet) är svårare att kontrollera då den fysiska personen som ligger bakom 
handlingen eller uttalandet kan ändra sina utsagor eller, beroende på t.ex. intervjuns 
omständigheter, uttrycka sig missvisande eller otydligt (Ödman 2007:127). 
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Ödman menar att tolkningsprocessen utgår ifrån den hermeneutiska cirkeln, där tolkningarna 
ständigt bör präglas av en växelverkan mellan del- och helhet, kontextualisera och de-
kontextualisera. Den hermeneutiska cirkeln bygger på växelverkan mellan del- och helhet, och 
kan enligt Ödman liknas vid ett pusslande där delarna är nödvändiga för helheten, detta trots att 
helheten inte är statisk. Ödman skriver att tolkningen är oändlig, det finns ingen början eller slut, 
på grund av vår omgivning tolkar och omtolkar vi hela tiden (Ödman 2007:98ff). Författarna 
Kvale och Brinkmann menar att den hermeneutiska tolkningen är en tolkning som eftersöker en 
mening, alltså en meningstolkning (Kvale & Brinkmann 2009:232). 
 
För att på ett adekvat sätt kunna tolka intervjumaterialet samt data från fokusgrupperna har jag 
tillämpat Kvale och Brinkmanns kodnings- och koncentreringsmetod. Detta ger enligt författarna 
struktur och överblickbarhet åt materialet. Meningskodning härstammar enligt Kvale och 
Brinkmann från forskarna Glaser och Strauss som menade att kodning syftar på ” den process 
där man bryter ner, undersöker, jämför, begreppsliggör och kategoriserar data” (Glaser & Strauss 
apud Kvale & Brinkmann 2009:218). Enligt Glaser och Strauss teori finns det ingen given mall 
för hur kodningen skall utföras, utan utarbetas av respektive forskare beroende på det specifika 
materialet (Kvale & Brinkmann 2009:217f). Meningskodning och meningskoncentrering skall 
enligt teorin från Glaser och Strauss göra analysmaterialet ”mättat” och således lättare att hantera 
och analysera, även teorin blir lättare att testa mot materialet (Kvale & Brinkmann 2009:217ff). 
Även i boken Fokusgrupper tar författaren Halkier upp denna kodning och kategorisering som ett 
verktyg för att analysera och bearbeta materialet (Halkier 2010:67ff). Jag finner därav metoden 
som gångbar för bägge de metoderna som denna underökning innefattar – kvalitativa intervjuer 
och fokusgrupper. 
 
 
Kodning av analysmaterialet inleds redan i och med de frågor jag utarbetat i intervjuguiden - 
gäller både de kvalitativa intervjuerna som fokusgrupperna. Frågorna är utformade, för lärarna 
utifrån fyra huvudteman; bakgrund, definition, undervisning och styrdokument och betyg. För 
elevernas frågor finns, även där, fyra stycken huvudteman; undervisning, inställning, betyg och 
vision. Dessa teman kommer att vara överordnande både i analys och vid rapportering. Som ett 
andra steg i bearbetningen av materialet har jag reducerat råmaterialet. Detta för att finna och 
plocka ut det som är adekvat inför undersökningens syfte, frågeställningar och teori. Annika 
Lantz som skrivit boken Intervjumetodik menar att ”datareduktionen är en del i analysen” (Lantz 
2007:107), samt att hon ej förespråkar arbete med löpande text. Istället menar Lantz att en 
matrismodell vid bearbetning av kvalitativt intervjumaterial är att föredra, att koda och 
kategorisera materialet gör det lättare att analysera samt bidrar till att ge materialet olika 
dimensioner (Lantz 2009:110ff). Intervjuresultatet kommer därav att redovisas utifrån en matris. 
Det material som utgör innehållet i matriserna är det material som kommer att ligga som grund 
för analys och diskussion.   
 

 
 
 

1.7.5 Studiens giltighet 
 
”Att validera är att kontrollera” (Kvale & Brinkman 2009:267). 
 
Haliker menar att undersökningen stärks av att forskaren reflekterar över hur validiteten 
genomgående kan byggas in under hela projektets gång. I alla de steg som undersökningen 
processar bör finnas ett reflekterande samt ifrågasättande förhållningssätt och inte bara hos 
slutprodukten (Halkier 2008:107f). Dalen påvisar även vikten av att forskaren explicit redogör för 
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sin egen roll i undersökningen. Enligt Dalen är det viktigt att reflektera över, hur kan mina 
tidigare erfarenheter påverka studiens resultat? Har jag personliga anknytningar till 
informanterna/ämnet/teorin? Om forskaren har personlig anknytning bör detta påtalas samt 
reflekteras över på vilket sätt det kan komma att påverka undersökningens resultat (Dalen 
2011:116).  
 
Enligt Haliker förknippas ofta validitet och reliabilitet utifrån positivism, där den eftersökta 
kunskapen går att via metoder kontrollera och återskapa (Haliker 2008:106). Ödman anser att i 
undersökningar som utgår från tolkningar är viktig att erhålla ett reflektivt förhållningssätt 
gentemot arbetets metodologiska ansats (Ödman 2007:108). Angående giltigheten gällande 
undersökningar med hermeneutisk ansats anser Haliker att de metoder som i dag används för 
kvalitativa undersökningar eftersträvar en reliabilitet som handlar om att explicit producera data, 
detta för att låta andra bedöma om ett hantverk är utfört. Haliker menar för styrkandet av 
trovärdighet bör kritiska reflektioner, systematik, jämförelser samt teoretiska begrepp användas i 
processen (Haliker 2008:107). 

 

Studies trovärdighet stärks då jag dels använder mig av två olika metoder som sammantaget är en 
blandmetod. Metoderna fungerar som en granskning gentemot varandra. Ett faktum som enligt 
Halkier stärker studiens trovärdighet (Halkier 2010:13). Undersökningen har även tillämpat 
metoder som är granskningsbara. Intervjusamtal samt fokussamtal är dokumenterade via 
ljudupptagning. Transkriberingen är ordagrant översatt. De teman som intervjuguiden behandlar 
följs processen löpande. Jag har ingen personlig koppling till någon av de lärarna jag intervjuar. 
De elever som utgör fokussamtalen hade jag heller inte träffat innan fokussamtalen genomfördes.  
 

 
 
1.7.6 Urval av informanter och indelning av fokusgrupper 
Då studien syftar till att jämföra lärarens arbetssätt med elevernas syn kan det från lärarens sida 
upplevas som känsligt. De lärare som jag tog kontakt med var jag noga med att informera om 
studiens syfte. Jag poängterade att syftet var i välvilja och att det inte förelåg någon tanke utifrån 
perspektivet ”rätt och fel”.  Jag förklarade istället att det handlar om ge läraren en chans, till att på 
ett djupare plan få en insikt i respektive elevergruppers uppfattningar. De två första lärare jag tog 
kontakt med, svarade Ja. Då jag inte sedan tidigare kände lärarna, var inte ålder, kön eller 
erfarenhet styrande i mitt urval av informanter.  
 
De krav som jag ställde på lärarna var att ställa upp på intervju och, att jag skulle få samtala med 
en klass samt dela in klassen utifrån prestation. Det krav jag ställde på respektive klass var att det 
skulle vara en årskurs nio. Detta av två skäl; de har nått en högre mognad och de har erfarenheter 
av respektive lärare sedan två år tillbaka. Detta var även en av anledningarna till att jag inte valde 
högre åldrar. Eleverna på gymnasiet har läraren i en enskild kurs, risken föreligger då som stor att 
de inte känner läraren tillräckligt.  
 
De fokussamtal som eleverna deltagit i har krävt en indelning av dem. Jag har valt att dela in 
klasserna utifrån låg-, medel- och högpresterande. Detta för att vid analys, förhoppningsvis, finna 
mönster som kan urskilja tendenser. Metoden fokussamtal menar att indelningen skall vara 
medveten och reflektiv(Halkier 2010:26f). Det är läraren som har delat in klasserna i grupper. 
Läraren har fått instruktioner att göra detta utifrån deras nuvarande prestation. Indelning bygger 
alltså inte på elevernas tidigare betyg, utan på lärarens subjektiva bedömning om hur de 
presterat/upplevts motiverade under hösten. Ingen av lärarna ifrågasatte indelningen, inte 
eleverna heller. Jag upplevde att eleverna kände varandra så pass bra att för dem var indelningen 
inför undersökningen naturlig. Jag valde att inte öppet inför eleverna redovisa indelningen och 
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dess syfte. Detta av den enkla anledningen att jag inte ville att de utifrån sin grupptillhörighet 
skulle agera därefter, alltså att en svag elev blev än svagare då den besitter en vetskap om att 
tillhöra grupp lågpresterande eller att en högpresterande blir än duktigare med vetskapen om att 
tillhöra grupp högpresterande.  
  
 

 
 
1.7.7 Etiska aspekter 
I all forskning som involverar människor finns etiska aspekter att ta hänsyn till. Det är 
vetenskapsrådet som framtagit dessa riktlinjer vilka Dalen har sammanfattat. Dessa är: 

 
Krav på samtycke - Informanten har frivilligt samtyckt till att delta i undersökningen. Förfrågan 
utfördes via telefonkontakt, där jag beskrev studiens syfte samt deras och elevernas roll i 
undersökningen. Efter att läraren gett sitt samtycke kontaktades rektor för att även hen skulle 
godkänna studiens utförande och omfattning.  

Krav på information - Informanten informeras övergripande om arbetets metoder, teori, 
frågeställning osv. Hur intervjuresultatet kommer att användas och att deras deltagande får 
avbrytas när som helst.  

Krav på konfidentialitet - Informanterna har rätt till anonymitet och intervjumaterial där deras 
identitet går att avslöja är inte en offentlig handling (Dalen 2011:21ff). I denna undersökning 
kommer fiktiva namn att användas.  

Om undersökningen dessutom involverar människor under 15 år krävs att målsmans informeras. 
Undersökningen omfattas av ett i förväg utskickat informationsbrev. Brevet är utformat utifrån 
de riktlinjer som Högskolan Dalarnas etiknämnd antagit (Se bilaga 1). 
 

 
 
1.7.8 Vetenskap och etiskt ansvar 
Då en forskare ska utföra sin undersökning eftersträvar hen ett vetenskapligt resultat med hög 
kvalité. Hur forskare går tillväga för att nå detta resultat kan i vissa fall komma i konflikt med 
etiska aspekter. Dilemman kan uppstå mellan viljan att eftersträva kunskap och samtidigt 
respektera individens integritet (Kvale & Brinkmann 2009:190). I detta fall kunskap som förutom 
att få elevernas perspektiv även handlar om kunskap som kan ge lärarna generaliserabara resultat 
som i sin tur kan leda till förbättringar för den enskilda individen. Kvale och Brinkmann menar 
att forskarens dilemma handlar just om viljan av djup och inträngande kunskap men att samtidigt 
vara respektfull mot intervjupersonen. Om forskaren inte lyckas ”finna” intervjupersonen på ett 
tillfredsställande sätt riskerar materialet att bli empiriskt ytligt. Ett faktum som i längden kan 
generera i ”missvisande” forskning. (Kvale & Brinkmann 2009:190). Hur en forskare skall lösa 
detta dilemma ger Kvale och Brinkmann inga direkta svar på, de menar att det inte finns några 
givna lösningar. Det handlar helt enkelt om forskarens etiska erfarenheter och bedömning utifrån 
den enskilda situationen. Forskaren måste utifrån sin professionalism göra avvägningar om vad 
som kan gynna en bra vetenskaplig kvalité och ställa detta i relation till etiska aspekter (Kvale & 
Brinkmann 2009:190f).  
 
Då det gäller denna studie och den gruppindelning som har utförts finner jag det ofrånkomligt att 
på ett eller annat sätt gruppera eleverna. Detta för att uppnå ett resultat som i slutändan kan 
gynna den enskilda individen. Jag är på förhand medveten om att en gruppindelning utifrån 
prestation är etisk känslig, dock kan eleverna aldrig i efterhand utläsa vilken grupp de tillhörde. 
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Det upptogs inga namn och inte ens jag kan i efterhand säga vilken elev som tillhörde vilken 
grupp. Funderar eleverna i efterhand, så är det endast spekulationer, inget insamlat material finns 
sparat. Hade frågan om gruppindelning uppkommit under samtal, så hade jag självklart redogjort 
inför den, men då jag inte ville att eleverna skulle agera utifrån vilken grupp de tillhörde så fann 
jag heller ingen anledning att redogöra inför den. Det som jag vid samtalstillfället fann av relevans 
var att skapa en god atmosfär och en känsla av trygghet. Dessa positiva aspekter menar även 
Halkier att en gruppindelning kan skapa. Det finns som ovan nämnt etiska känsliga aspekter med 
gruppindelningen, men kontentan blir att indelningen även kan skapa en trygghet. Halkier menar 
att alltför heterogena grupper kan medföra socialt obehag, det finns en trygghet i de likasinnande, 
en trygghet som bidrar till en god social atmosfär bland deltagarna (Halkier 2010:27f). Jag tror 
inte att vare sig undersökningen eller eleverna gynnats av att slumpmässigt delats in i grupper 
utan större struktur. Både undersökningens resultat och elevgrupperna hade då blivit spretigare. 
Halkier menar även att människor med stora olikheter kan ha svårt att kommunicera med 
varandra och risken för konflikt ökar (Halkier 2010:26f). Då det gäller den etiska övervägningen 
med att dela in eleverna i grupper anser jag att beslutet gynnar både det vetenskapliga, men det 
utsätter heller inte eleverna för obehag. Forskningen visar att heterogena grupper hade kunnat 
missgynna en grupp av elever som inför sina kompisar inte vågat stå för sin åsikt, detta gäller 
oavsett om det är en låg- medel- eller högpresterande elever (Halkier 2010:26f). Fel 
gruppkonstellationer riskerar ett resultat som endast ”skrapar på ytan” (Kvale & Brinkmann 
2009:190).   
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2. Resultat från kvalitativa intervjuer samt fokussamtalen 
 
 
I detta avsnitt kommer kortfattat arbetet med intervjuresultatet samt en beskrivning av 
intervjusituationen att beskrivas.  
 
Efter att ha transkriberat råmaterialet från intervju samt fokussamtal framhåller metoden att 
materialet skall reduceras i matriser. Matriserna kan ses som en reduktion av råmaterialet. 
Matriserna är utformade utifrån de huvudteman som intervjuguiden utgör. Det första 
huvudtemat i lärarens intervjuguide, ”uppvärmning” kommer nedan att presenteras i form av 
löpande text. Varje informant och varje fokusgrupp presenteras i en enskild matris. Materialet i 
matriserna eftersträvar att avse undersökningens frågeställningar, syfte och teori.  
 
I arbetet med att utforma matriserna har jag utgått från intervjuutskrifterna. Jag har försökt finna 
uttalanden eller påståenden som explicit eller implicit härleder till hur läraren arbetar med respons 
och hur de ser på detta i förhållande till motivation. Resultatet från eleverna har behandlats 
likvärdigt och där arbetet fokuserat på att finna uttalanden eller påståenden som härleder till hur 
de finner sig motiverade och vilken roll läraren har. Det material som matriserna utgör är det 
material som används som utgångspunkt för analys. Direkta citat är dock plockade från det 
oreducerade datamaterialet. Matriserna återfinns i sin helhet som bilagorna nummer 4-11.  

 
 
2.1 Beskrivning av informant/fokusgrupp och intervjutillfälle 
Jag kommer genomgående att använda fiktiva namn. Eleverna i de olika grupperna kommer att 
utifrån vilken grupp samt vilken lärare de tillhör tilldelas namn med hänvisning till detta. Detta 
för att i diskussion lätt kunna se mönster samt komma ihåg vilken grupp som tillhörde vilken 
lärare. Jag hade tidigare träffat en av de lärare jag intervjuat, den andra läraren samt båda 
elevgrupperna träffade jag för första gången vid intervjutillfället. Både intervju samt fokussamtal 
utfördes i bägge fall i ett grupprum i anslutning till skolans idrottshall. Elevgrupperna kunde då 
på ett smidigt sätt utbytas. Eleverna hade föregående lektion tilldelats det informationsbrev som 
undersökningen innefattar - se bilaga nummer nio. Det var ingen av eleverna som utifrån detta 
valde att tacka nej till ett deltagande. De olika grupperna av låg- medel- och högpresterande 
elevgrupper innehöll mellan fyra till sju elever. De lärare som studien innefattar är: 
 

 Lennart – undervisar i idrott och hälsa samt samhällsorienterade ämnen som historia, 
geografi, religion och samhällskunskap. Han är utbildad lärare mot grundskolans senare år 
och då i ämnena idrott och hälsa, samhällskunskap och historia. Han har jobbat aktivt i 
yrket i fem år och den skola han nu undervisar på har han jobbat på i två och ett halvt år. 
Han är i yngre medelåldern och beskriver sig själv som en positiv och berömande person. 

 

 Bertil – undervisar idrott och hälsa. Han har tidigare undervisat i mattematik, men är inte 
behörig i detta ämne. Bertil är legitimerad lärare i ämnet idrott och hälsa både på 
grundskolan och på gymnasiet. Den skola han nu jobbar på har han undervisat på i 34 år. 
Han trivs bäst på högstadiet och beskriver sig själv som någon som alltid ser positivt på 
tillvaron. Lennart är i övermedelåldern och har några år kvar till pension.  
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Elevgrupperna har jag valt att namnge: 
 

 L-hög, Lennarts högpresterande grupp. Gruppen bestod av sex elever, jag upplevde 
gruppen generellt som ganska tystlåten, det fanns ingen naturlig ledare som var drivande i 
samtalet. 

 L-medel, Lennarts medelpresterande grupp. Gruppen bestod av fem elever, dessa 
upplevde jag som mycket försiktiga och tysta. Deras uttalanden skapade ingen 
dominodynamik, där åsikter genererade nya tankar. En elev var dock drivande och 
reflekterande, dock upplevde jag hen inte som dominerande. 

 L-låg, Lennarts lågpresterande grupp. I denna grupp var det sex elever. Jag upplevde att 
två av dem var relativt dominerande, övriga elever upplevdes däremot som rätt likgiltiga. 
Jag upplevde gruppen generellt som mycket svag.  

 B-hög, Bertils högpresterande grupp. Gruppen bestod av sju elever. Fem av dem var 
drivande i samtalet. Jag upplevde gruppen generellt som reflekterande och intresserade. 
De talade mycket, dock utan att vara ”pratsamma”. Dynamiken var god och ingen 
upplevdes som hämmande eller drivande inför de andra. 

 B-medel, Bertils medelpresterande grupp. Gruppen innehöll sex elever, ingen av dem 
upplevdes som dominant, dock pratade vissa mer och andra mindre. Stämningen var god 
och eleverna upplevdes som engagerade i samtalet. 

 B-låg, Bertils lågpresterande grupp. Denna grupp var till antalet den minsta. Gruppen 
innehöll fyra elever, varav tre stycken pratade, den fjärde sa ingenting och ursäktade sig 
över att hen inte på länge deltagit i undervisningen.  
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3. Resultat och analys  
 
I denna del kommer jag utifrån varje informant/elevgrupps resultat att återkoppla till 
undersökningens syfte, teori och frågeställningar. De analysverktyg som kommer att användas är 
undersökningens teoritiska ansats, dessa är:   

 Inre motivationsteorin  

 Yttre motivationsteorin 

 Interaktiva motivationsteorin  

 Kompetensmotivationsteorin  
Jag vill påminna läsaren om att de olika teoretiska ansatserna i sig inte pekar på någon sanning, 
utan kan ses som olika förhållningssätt som i sin tur kan generera i en fingervisning om en 
tendens eller riktning. Analysen bygger alltså på resultat, teori, syfte, frågeställningar samt mina 
tankar och tolkningar utifrån dem. 
 

 
3.1 Lärare- Lennart 
Enligt Lennart handlar motivation om saker som gör att man får lust. I skolan vill han betona att 
lusten bör finnas i form en känsla av att inte känna sig tvungen eller göra något för att man 
måste. Han anser även att han som lärare har ett viktigt uppdrag, att utifrån ämnets syfte 
motivera eleverna till att finna motivation och lust i ämnet.  Det Lennart talar om kan återkopplas 
till en känsla som drivs av en inre motivation. Han vill att eleverna ska jobba utifrån en vilja styrd 
av att lära. I den inre motivationsteorin finns ”nyfikenhet” och ”kompetens” med som två delar 
som Bruner menar är styrande i vår inre drivkraft till ett informellt lärande (Se avsnitt 1.6.1).  
Lennart arbetar aktivt med respons och ett varierat innehåll, detta i förhoppningen om att öka 
motivationen och lusten i ämnet.  
 
Lennart tycker alltså att det är viktigt med respons, dels i form av beröm med även i form av 
kritik. Berömmet måste återspegla vad som var bra medan kritiken måste visa på vad som kan 
förbättras. Responsen måste enligt Lennart ”ge” eleverna något, dock tror han att det finns risker. 
Han säger själv att han den responsen ger på lektionerna - inte alltid är genomtänkt och kan 
riskera att bli ”för mycket”.  Eleverna hör honom inte och allt är bara ”bra” ”bra” ”bra”. Lennart 
vill att eleverna ska förstå och att de utifrån innehållet ska erhålla upplevelser – hur känns det att 
bli trött, hur känns det att spinga fort? osv. Då den inre motivationsteorin förespråkar en känsla 
av ”kompetens” finner jag att utifrån Lennarts arbete, ett varierat innehåll samt att han 
förespråkar känslan av upplevelser, ger honom ambitionen av att vilja utveckla elevernas inre 
drivkraft (Se avsnitt 1.6.1).    
 
Trots att Lennart finner den inre motivationen som viktig så talar han även om många hinder för 
arbetet med den. Jag tolkar det som att det hos Lennart finns en välvilja, men även en frustation 
för ett system som bygger på mätbara instrument och därmed är svåra att rå på. Han i likhet med 
Gärdenfors anser överlag att skolans struktur med betygsystemet som en dominerande 
utgångspunkt motverkar den inre drivkraften. Lennart anser att den yttre motivationen är mer 
styrande än den inre. Betyg är för eleverna mycket viktigt och mer motiverande än tanken på att 
utveckla sin fysiska hälsa. Lennart menar att betyg är en drivkraft, som enligt den yttre 
motivationsteorin kan ses som en reaktion på ett mänskligt beteende – något tillkommer (Se 
avsnitt 1.6.2). Om jag tolkar Lennart rätt så är det svårt att säga om han finner det som kommer 
som något positivt eller negativt. Den yttre motivationen i form av betyg kan skapa positiva 
effekter på motivationen, dock får denna påverkan inte bli för stor – då fungerar den istället 
hämmande (Se avsnitt 1.6.2). Kanske är det även Lennarts åsikt, betygen är på ett sätt 
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motiverande, men på grund av skolsystemet blir de och dess effekt mycket påtaglig. Betygen 
framstår som negativa inför elevernas inre motivation.  
 
Lennart menar fortsättningsvis att förutom den respons han under lektion ger, arbetar han med 
skriftlig respons i form av kommentarer på utvecklingssamtal. Där får eleven reda på hur den 
betygsmässigt ligger till och vad den kan tänka på för att eventuellt nå ett högre betyg. Även här 
menar Lennart att betyget blir styrande i samtalet om hur eleven kan utvecklas i ämnet. Lennart 
menar att elevernas prestation är beroende av deras värderingar på ett högt betyg, ett faktum som 
kan sammankopplas med den interaktiva motivationsteorin som menar att motivation skapas i 
samspelet mellan värdet och förväntningarna (Se avsnitt 1.6.3). I detta fall menar Lennart att 
elevernas värderingar av ett högt betyg, till skillnad från en god hälsa, skapar 
prestationer/förväntningar som i sin tur har en påverkan på motivationen. Den respons som 
Lennart under utvecklingssamtalet ger är i sig en drivkraft, inför den kommande måluppfyllensen 
t.ex. ett högt betyg. Lennarts utvecklingssamtal i relation till forskning om motivationen och 
samspel visar att den respons Lennart under utvecklingssamtalet ger, kan fungera avgörande inför 
elevens framtida motivation. Lennart har under utvecklingssamtalet möjlighet att dels skapa en 
god relation med eleven men även att på ett personligt plan förmedla förväntningar samt stärka 
självkänslan hos eleven. Om Lennart inte upplever stimulans, kan utvecklingssamtalet ge honom 
tillfälle till skapandet av en positiv lärmiljö. Ett faktum som kräver en inlevelseförmåga, att förstå 
eleven och som jag finner överensstämmer med kompetensmotivationsteorin teorin angående 
känslornas betydelse för motivationen En positiv lärmiljö skapar bättre förutsättningar för god 
motivation (Se avsnitt 1.6.4).  
 

 
3.2 Grupp- L-hög 
Denna grupp av elever anser att Lennart ofta berömmer dem, han säger ”bra jobbat” och ”bra 
gjort”. En av eleverna tillägger att han vid beröm oftast tilltalar dem vid namn, detta för att 
eleven skall veta att det är just den som får beröm. Det beröm som Lennart ger under lektionerna 
tycker eleverna generellt inte är lika motiverande som den de får vid utvecklingssamtalet. 
Eleverna menar att responsen de får från utvecklingssamtalet ger dem bättre förutsättningar för 
att lyckas nå det betyg de eftersträvar. Den respons som eleverna under lektion får är enligt dem 
ej lika motiverande för en god prestation. Lennarts respons under lektionerna – i form av beröm 
eller kritik finner jag som en ansats till motivation utifrån tanken om en inre drivkraft, ett sätt att 
hitta glädjen i ämnet. Dessvärre verkar inte eleverna bli särskilt motiverade utifrån denna tes.  
 
Denna elevgrupp finner betyget som en viktig del för motivationen. De säger bland annat att 
betyget bidrar till att de håller sig motiverade, att de inte flamsar och att de genom tanken på ett 
högt betyg kan upprätthålla en motivation. Jag finner att dessa elever på ett relativt öppet sätt till 
stor del menar att den yttre motivationen – i form av betyg, är nödvändig för motivation. Den 
yttre motivationen handlar enligt mig i detta fall om en kombination av respons från 
utvecklingssamtalet som i sin tur kan ge belönande förstärkning i form av ett visst betyg. Ett visst 
beteende leder till något, en belöning eller en bestraffning (Se avsnitt 1.6.2).  
 
Förutom att eleverna till stor del pratar om betygets betydelse för motivationen, så finner dem 
även att inställningen är viktig. Generellt har gruppen inställningen att tråkiga saker går att göra 
roliga. Men det som de framför allt anser är viktigt är en positiv stämning och en god gemenskap 
i hela klassen. De menar att negativa inställningar, oseriösa klasskompisar och dålig gemenskap 
påverkar motivationen negativt. Detta resonemang är intressant och jag tolkar eleverna som att 
deras motivation mer påverkas av stämningen och känslan i klassen/klassrummet än den respons 
som Lennart ger under lektionen. Utifrån den interaktiva motivationsteorin kan detta tolkas som, 
att det värde som eleverna i grupp L-hög ger lektionen till stor del handlar om att i slutändan nå 
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ett högt betyg, som i relation till förväntan av en trevlig lektion i en positiv anda, kan nå en 
motivation som ger ett lärande utifrån en förståelse. (Se avsnitt 1.6.3). Den interaktiva 
motivationsteorin förespråkar att, motivation skapas utifrån kognitionen hos den enskilda 
individen. Förutsättningarna i ett klassrum är inte endast beroende av den enskilda individen. 
Därav är elevernas inställning om en god gemenskap och en positiv stämning viktiga både för 
den enskilda motivationen men även inför atmosfären i sin helhet (Se avsnitt 1.6.3). Ett faktum 
som eleverna själva redogör inför. 
 
Som tidigare nämnt anser inte denna elevgrupp att den respons som Lennart ger under lektion är 
den mest avgörande inför deras motivation. Det som dock blir motsägelsefullt i deras 
resonemang, är när vi talar om deras vision av en lärares respons. De menar då att en bra lärare 
bör ge mycket respons. Detta både i form av beröm, men även i form av kritik och då med fokus 
på vad som behöver förbättras. Eleverna verkar på ett sätt anse att respons under lektionen är 
viktig. Kan det vara så att på de sätt som Lennart ger respons, inte är optimalt inför denna 
elevgrupp eller kanske reflekterade de inte tillräckligt under samtalet? De kanske är så pass 
betygsfixerade att tanken på vad som motiverar till betyg (respons från utvecklingssamtal) 
dominerar framför tanken på vad som kanske egentligen motiverar under lektionen. Vad som då 
motiverar under lektionen – utifrån visionen kan tolkas som en kombination av en god stämning 
i klassen men även utifrån lärarens engagemang i form av respons. Utifrån 
kompetensmotivationsteorin kan det tolkas som att eleverna blir motiverade av respons, (på både 
från utvecklingssamtalet men även från lektion) till att uppleva en kontroll – att veta vad som 
förväntas, vilket i sin tur skapar trygghet och som i kombination med en god gemensakap skapar 
en motivation (Se avsnitt 1.6.4). Jag finner att om elevernas process kan likna den ovan beskrivna 
så utvecklar de ett djupare lärande och en förtrogenhet gentemot ämnets syfte.       
 

 
 
3.3 Grupp- L-medel 
Grupp L-medel anser att Lennart ofta ger beröm. Han brukar säga ”bra jobbat”, ”kom igen nu” 
och ibland ge en klapp på axeln. Eleverna tycker inte att Lennart ger kritik så ofta, ibland kan han 
säga ”försök så här istället”. Generellt så anser eleverna att Lennarts respons under lektion till 
viss del är motiverande. Denna grupp nämner tillskillnad från L-hög inte den respons de får 
under utvecklingssamtalet. Den generella uppfattningen är att ämnet idrott och hälsa är ett roligt 
ämne. De nämner främst fyra aspekter som de finner motiverande i ämnet (förutom att de finner 
Lennarts respons som lite motiverande). Dessa är; betyg, god hälsa, variation i innehållet samt 
känslan av att ej känna press/stress. Utifrån teorin om en inre motivation där ”viljan att lära” står 
i centrum finner jag att denna elevgrupp till viss del utstrålar en vilja. De nämner i och för sig 
betyg som en yttre förstärkning, men tankarna om en god hälsa i relation till ett roligt ämne anser 
jag pekar på riktningen - lust till lärande. Teorin poängterar vikten av den inre motivationen som 
en del i vårt självförverkligande. Elevernas resonemang kring en god hälsa visar att de förutom 
det konkreta resultatet i form av betyg, ser samband mellan fysisk aktivitet och de positiva 
effekterna på individens hälsa (Se avsnitt 1.6.1). 
 
Trots att eleverna verkar tycka att hälsan är viktig så säger de även att betygen definitivt är viktiga. 
De säger att det blir ett konkret resultat av något, ett faktum som de generellt finner motiverande. 
Resonemanget överensstämmer med den yttre motivationsteorin som menar, att en reaktion från 
ett mänskligt beteende i sig är motiverande. I detta fall i form av ett betyg, som i sig kan ses som 
belöning eller om det eftersträvade betyget inte uppnås – som en bestraffning (Se avsnitt 1.6.2).  
 
Förutom att eleverna anser att tankarna på en god hälsa samt betyg är motiverande, menar de 
även den respons de får av Lennart bidrar till utveckling och förbättring. De säger att om något 
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från början var svårt, kan de genom lärarens respons göra det roligare då de blir bättre på det. En 
av eleverna tycker även att det är motiverande att ”klara av något” – att uppnå ett mål. Jag finner 
dessa resonemang i kombination med elevernas åsikter angående de känslor som de ej finner 
motiverande – press och stress, som relevanta inför kompetensmotivationsteorin. Lennarts 
respons kan enligt eleverna ge möjlighet till att uppnå bättre resultat, något som i sin tur kan 
generera känslor av upplevd kompetens. Detta ger i sin tur känslor av glädje och som i sin tur 
resulterar i en motivation. Om jag resonerar omvänt på situationen så skulle en utebliven respons 
frambringa känslor av utebliven kompetens och kontroll. Detta skulle då resultera i de känslor 
som eleverna inte finner motiverande alltså stress och press. Med andra ord, så har lärarens 
respons i och med känslopåverkan en lungande inverkan på elevens studiesituation (Se avsnitt 
1.6.4).   

 
 
3.4 Grupp- L-låg 
Denna grupp var i samtalet mycket fixerade vid lektionens innehåll. Det som de främst 
fokuserade på och som de menade var motiverande eller ej, var om huruvida de på lektion hade 
bollsport eller dans – där bollsport är motiverande och dans inte. Sammanfattningsvis ansåg de 
att innehållet är viktigare än läraren. De ansåg generellt att Lennart sällan ger beröm, eventuellt 
säger han ibland ”bra” och då även elevens namn. När Lennart ger kritik så klagar han mest - 
säger att man flamsar och inte försöker tillräckligt.  
 
Det spännande med denna grupp är att alla i gruppen egentligen tycker att idrott är roligt, dock ej 
på lektion. De menar att de alltid ser fram emot idrottslektionerna, men att varje gång blir 
besvikna och att lektionerna oftast är ”skit”. Detta trots att de överlag gillar bollsporter. Gruppen 
har överlag ingen strävan mot ett bra betyg, de är nöjda om det får ett E. Deras motivation 
påverkas inte heller av lärarens respons – en respons som de mest blir irriterade på. Jag upplever 
eleverna i gruppen som generellt mycket trötta på skolan, jag tror inte att deras åsikter är unika 
inför idrottsämnet med Lennart som lärare. En av eleverna säger bland annat att ”allt i skolan är 
skit”. I boken Motivera mera – möjligheternas pedagogik diskuterar Davidsson och W Falto om 
problematiken kring elever som upplevers skolan som meningslös. De vill hävda att dessa elever 
är pedagogernas största utmaningar (Davidsson & W Falto 2008:8f). Ett faktum som jag under 
detta samtal samtycker med. Oavsett mina frågor, befann vi oss i en miljö, som de redan från 
början upplever som negativ.  
 
Utifrån den inre motivationsteorin som menar att eleverna styrs av en nyfikenhet och en inre 
drivkraft, finner jag det svårt att applicera dessa egenskaper på denna grupp elever (Se avsnitt 
1.6.1). De yttranden som möjligtvis kunnat syfta till en motivation utifrån en inre drivkraft, är det 
faktum att de tycker att idrott är roligt – dock ej på skolan. Utifrån den yttre motivationsteorin 
som styrs av förstärkningar från ett mänskligt beteende finner jag det svårt, att se att eleverna 
utifrån lärarens respons blir motiverade. Vidare eftersträvar eleverna inte något högre betyg vilket 
i detta fall inte resulterar i någon motivation utifrån en yttre påverkan – varken i form av betyg 
eller i form av lärarens respons (Se avsnitt 1.6.2). 
 
Då jag utifrån reflektion och analys finner grupp L-låg som svåra att motivera bör en närmare 
analys göras av vad den finner som en vision – om Lennart inte når dem, vad ska då deras 
drömlärare göra för att bäst få den motiverad? I denna fråga resonerade den så här; eleverna bör 
få vara med och bestämma innehållet, och detta måste vara något som eleverna tycker är kul. 
Läraren skall ge mycket beröm samt stötta eleverna till utveckling. Jag upplever att grupp L-lågs 
inställning till stor del vilar på tanken/inställningen om att idrotten i skolan är ”skit”, den gillade 
ju trots allt idrott på fritiden. Utifrån den interaktiva motivationsteorin där dels individens 
kognitiva förmågor är av relevans men även kontexten lärare – elev, finner jag ett värde i att 
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placera in dessa elevers tankar i teorin. Eleverna var både av åsikten att idrott är roligt, men att 
det i skolan blir skit. Att det blir ”skit” kan signalera en förväntan att faktiskt/kanske om 
innehållet är det rätt, kan bli en kul lektion. Förväntningarna kan alltså ses som dels goda – inför 
idrotten, men även dåliga – inför idrotten i skolan. Det värde som eleverna ger ämnet är tyvärr 
inte högt. Varken strävan efter betyg eller Lennarts respons fungerar motiverande. Detta sänker 
då det värde som eleverna ger ämnet. Motivationen kan enligt den interaktiva motivationsteorin 
tolkas som mycket låg (Se avsnitt 1.6.3). Förväntan finner jag finns där, dock ej värdet av 
framgång. Hade elevernas kognitiva processer varit målorienterade och förväntansfulla torde 
både Lennarts respons och goda betyg höja värdet av ämnet och därmed motivationen (Se avsnitt 
1.6.3). 

 
 
 
3.5 Lärare- Bertil 
För Bertil handlar motivation om att få eleven intresserad. För att uppnå detta intresse jobbar 
Bertil dels med variation i innehållet, men även med en tanke som han kallar för sin ”ledstjärna”. 
Denna tanke går ut på att alla elever är unika och att alla elever har olika förutsättningar. Det 
handlar helt enkelt om att se eleven, om att låta eleven försöka, utvecklas och jobba utifrån sina 
förmågor. Bertil menar att en elevs motivation till stor del är beroende av lärarens förmåga att 
kontextualisera undervisningen. Bertil menar att om eleven finner uppgiften för svår, eller på 
något sätt är rädd, kommer eleven varken att bli motiverad eller att utveckla sina förmågor. Detta 
menar Bertil är oavsett om han pushar och peppar dem. I undervisningen utgår Bertil från 
elevens förmåga och försöker anpassa undervisningen. Detta genom att göra den svårare eller 
enklare. Han tillägger att det är ”viktigt att eleven i utförandet får en känsla för rörelsen eller 
aktiviteten”. Bertil menar sammanfattningsvis att elevens motivation till stor del är beroende av 
hans förmåga att anpassa undervisningen utifrån dennes förmåga. Detta för att så som jag tolkar 
det, ge eleven trygghet i att våga samt finna glädje. Bertils metod går enligt mig, till stora delar ut 
på ett arbetssätt som är förenligt med den inre motivationsteorin. Han strävar efter att eleverna 
dels skall uppnå ett mål, ett mål som är förenligt med ämnets syfte – alltså att finna rörelseglädje 
(Skolverkets kursplaner 2011 ämne idrott och hälsa) men även att de skall uppnå en kompetens 
som ger en självkänsla och en trygghet i att våga försöka. Bertil tror även att den variation som 
han i undervisningen erbjuder, bidrar till en motivation som utifrån en inre strävan skall göra 
idrott till ett roligt ämne. Den inre motivationsteorin menar att en nyfikenhet, glädje och 
självsäkerhet är faktorer som ökar den inre motivationen (Se avsnitt 1.6.1). Alla dessa 
förhållanden anser jag att Bertil på ett medvetet sätt arbetar med.   
 
Förutom att Bertil flera gånger i vårt samtal återkommer till sin ”ledstjärna” (utifrån sin egen 
förmåga) talar han även mycket om betydelsen av responsen inför motivationen. Som ett sätt att 
finna en inre motivation/glädje i ämnet menar Bertil att självtillit och självförtroende är viktigt. 
Självkänsla kan enligt Bertil byggas upp tack vare hans respons till eleven. Han säger bland annat 
att förhoppningen är att beröm ska utmynna i en bättre självkänsla och ett bättre självförtroende. 
Återigen poängterar Bertil hur viktigt det är att reflektera kring den enskilda elevens 
förutsättningar. Respons till en elev kan inte värderas utifrån helheten, det måste ses utifrån den 
enskilda prestationen. Bertil säger att utförandet i sin helhet kanske inte var så bra, men kanske 
utförde eleven något den tidigare inte vågat, kanske fick den för första gången bollen över nät 
eller hoppande den för första gången höjd med ribban pålagd. Den respons som Bertil ger kan 
enligt mig tolkas som en yttre motiverande faktor. Bertil säger att han upplever att eleverna 
påverkas positivt av den respons de får – detta både i form av positiv men även negativ kritik. 
Om den kritik som Bertil ger så säger han, att det främst handlar om positiv kritik. Detta i form 
av tips på vad som kan göras bättre. Förutom reflektion kring vad som framförs bör läraren enligt 
Bertil reflektera över hur något framförs. Vilket tonfall används, på vilket sätt förs kritiken fram, 
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aldrig kränka någon annan (elev eller kollega). Enligt den interaktiva motivationsteorin kan tolkas 
att Bertil dels finner ett stort värde i sina elever men även i förväntningarna han har från dem. 
Förväntningarna verkar Bertil finna sig själv styra över. Om han anstränger sig, jobbar utifrån sin 
”ledstjärna”, responsen och variationen tror jag han anser sig skapa de bästa förutsättningarna 
både för elevernas och för sin egen motivation. Om jag resonerar det motsatta, så anser jag att 
eftersom Bertil ständigt återkommer till sin ”ledstjärna”, är arbetssättet oerhört viktigt för 
honom. Jag tror att om han inte jobbade utifrån de ovanstående delarna skulle han nog inte heller 
finna sig skapa de bästa förutsättningarna, och då heller inte förvänta sig elevernas maximala 
motivation. Bertils resonemang bygger till stora delar på samspelet mellan arbetssättet och 
”ledstjärnan”. Ett faktum som på många sätt kan sammankopplas med den interaktiva 
motivationsteorin – som menar att olika krafter är beroende av varandra. I olika fält kan 
förväntningar och värderingar skapas, dessa är i sin tur bidragande till skapande av motivation (Se 
avsnitt 1.6.3). Bertils ”ledstjärna” kräver en reflektion och flexibilitet som jag finner resulterar i en 
god relation med eleverna och som således ökar deras inre motivation. 
 
Det är en bra bit in i vårt samtal som Bertil nämner betyg som en yttre faktor för påverkan av 
motivation. Han vill att motivation skall komma från att ämnet är roligt, men menar att han 
ibland kommer på sig själv med att poängtera betyget som en omständighet för upprätthållandet 
av motivation. Dock finner han det nödgat att tala om betyg med eleverna – både i helklass och 
då i form av betyg/mål i kursen, men även enskild. Han menar att det enskilda samtalet ger en 
djupare bild av hur eleven tänker och att genom att veta vilket betyg de satsar på, kan han lättare 
vägleda dem. Bertil menar att det betygssamtal som han har tillsammans med eleven, kan påverka 
dennes motivation. Inte alltid men ibland. Elever som strävar efter ett visst eller ett högt betyg 
menar Bertil ges respons som i processen kan hjälpa dem att nå detta. Generellt finner inte Bertil 
betyg som ett hinder i undervisningen när det gäller att motivera eleverna. Jag tolkar honom som 
att han istället på ett måttfullt sätt finner betyg som en morot som ibland är bra att ta till, och 
som under ett genomtänkt responderande betygssamtal kan hjälpa eleven att nå ett utsatt mål.    
  

 
 
3.6 Grupp- B-hög  
Eleverna i grupp B-hög anser att läraren Bertil skapar en positiv stämning både under lektionen 
och för motivationen i ämnet. Den positiva stämningen menar de påverkar hela klassens laganda. 
Gruppen menar att Bertil ofta ger beröm, främst i verbal form och då med orden ”bra jobbat” 
”fortsätt så”. Eleverna finner även att den kritik som Bertil ger är motiverande, ofta handlar det 
om vad de ska göra för att göra något bättre, alltså respons till utveckling. Den enda gången 
kritiken inte handlar om utveckling är om eleverna pratar för mycket, flamsar eller tramsar. 
Gruppen poängterar regelbundet Bertils betydelse inför deras motivation. Gruppen jämför med 
en annan lärare och menar att tidigare (med en annan lärare) ville ingen gå på idrotten och nu vill 
eleverna alltid gå på idrottslektionerna. Detta menar de uteslutande beror på Bertil, hans 
undervisning (respons inkluderat) och hans planering. Eleverna säger att hans lektioner är mycket 
givande, de innehåller en variation. Den respons han ger gör att man kan prestera bättre. 
Eleverna finner sig aldrig tröttna, varken på innehållet eller på Bertil.  Sammanfattningsvis så 
anser dessa elever att lärarens respons är så pass viktig att den på ett sätt är avgörande inför deras 
motivation i ämnet idrott och hälsa. Resonemanget bygger på deras erfarenheter av en tidigare 
lärare. 
 
Utifrån teorin om yttre motivation kan det tolkas som att Bertil inför eleverna är en motiverande 
faktor som utifrån sina undervisningsmetoder ger eleverna en motivation. En yttre motivation 
som resulterat i en inre drivkraft. Den inre drivkraft samt en positiv inställning gör att de 
presterar bättre, upplevelsen av att klara av något ger en skön känsla. Jag finner 
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kompetensmotivationsteorin som relevant inför grupp B-hög. De har erfarenhet av en tidigare 
lärare – som de ej upplevde som motiverande i ämnet, samt det faktum att de anser att Bertils 
respons är mycket motiverande och ger dem en inre drivkraft att vilja prestera. Detta resulterar i 
sin tur i att eleverna anser att de på grund av lärarens respons kan utveckla sig i ämnet. Eleverna 
kan uppleva kompetens och självaktning då det finner det som en skön känsla att kunna prestera 
samt klara av uppgifter. Enligt kompetensmotivationsteorin utvecklar dessa aspekter 
sammantagen en motivation (Se avsnitt 1.6.4). En motivation som jag utifrån ovanstående 
resonemang anser ge ett lärande, som i likhet med kunskap utifrån de fyra f-n. Kunskapen som 
bygger på en dimension samt ger möjlighet till ett djupare lärande (Carlgren 2011:50). Hade 
eleverna inte i årskurs åtta fått Bertil som lärare, kan jag ”mellan raderna” utläsa att deras 
motivation förmodligen inte utvecklast på det sätt som den har i dagsläget. Kanske hade eleverna 
trots den lärare de inte gillade, upplevt kompetens och kontroll, men om de känslor som 
utvecklats inte varit positiva menar kompetensmotivationsteorin att en hög motivation ej kunnat 
uppstå (Se avsnitt 1.6.4).    
   
Enligt eleverna får de respons både under lektionen men även i form av ett betygssamtal. 
Eleverna finner att den respons de får under samtalet är bra, men att respons under lektionen, i 
sig är mer motiverande. En av eleverna menar att den är ”mer direkt”. Eleverna talar även om 
motivation i form av betyg. De anser att betyget är viktigt, men hur viktigt det är beror på elevens 
enskilda mål. Några elever resonerar utifrån, att ett högt betyg ger större valmöjligheter till 
gymnasiet. Jag finner inte eleverna som betygsfixerade. Det som jag dock, finner dem fixerade vid 
är de mål som de menar att Bertil satt upp inför olika moment. Målen beskriver dem som tydliga. 
Eleverna menar att nivåer kan vara pressande vilket resulterar i en icke-motivation. Men överlag 
finner hela gruppen B-hög målen i sig som mycket motiverande för prestationen. De säger att 
Bertil ofta påpekar att momentet endast är ett litet av helheten, och att på valda moment inte 
uppnå ett visst mål – i sin tur inte har någon avgörande påverkan på betyget. De säger också att 
Bertil ofta påpekar att det viktiga inte är att uppnå målen, det viktiga är att man försöker. Dessa 
mål finner jag som en motivation utifrån en yttre påverkan, men de ger även förväntningar samt 
uppmuntrar eleverna att klara av målen – att vilja prestera, en prestation som kan utveckla ett 
lärande. Utifrån den interaktiva motivationsteorin skapas elevernas motivation inte bara utifrån 
det värde som de tillsätter Bertil och hans undervisning, utan även genom förväntningarna på de 
mål de gärna vill uppnå. Deras motivation finner jag till stor del utgå från en kognitiv ansats och 
skulle deras inställning bli negativ skulle även förväntningarna sjunka och således även 
motivationen (Se avsnitt 1.6.3) 
 
 

 
 
3.7 Grupp- B-medel 
På frågan om ”hur läraren motiverar dig?”, blir det första och det direkta svaret – ” Bertil skapar 
en positiv anda i underviningen”. Detta svar kommer från en elev, men övriga elever i gruppen 
nickar och hummar medhållande. Gruppen återkommer sedan på olika sätt till vikten, av både 
Bertil och den goda stämningen som avgörande för en bra motivation. En elev säger att Bertil gör 
ämnet roligare, att han alltid är glad, positiv och genom sin undervisning förmedlar han dessa 
känslor till eleverna – han ger positiv energi. Eleverna anser att Bertil ofta berömmer dem. Han 
säger ”bra jobbat” eller ”bra gjort” och klappar även ibland händerna. Den kritik som Bertil 
framför finner eleverna som motiverande, de säger att han gör det på ett positivt sätt – ett sätt 
som får dem att vilja testa igen. Elevernas generella inställning är att ämnet idrott och hälsa är ett 
roligt ämne. Jag upplever att eleverna har en inre drivkraft i ämnet, de menar dock att betyg 
påverkar motivationen – men då i termer av att ett högt betyg i idrott inte är det viktigaste, det 
viktigaste är att nå höga poäng för att bredda valmöjligheterna till gymnasiet. Den motivation 
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som de byggt upp inför ämnet finner jag till stora delar bero på Bertil, hans respons och hans 
undervisning. Det finns en inre vilja som jag menar är uppbyggd av en yttre faktor – nämligen 
Bertil. Jag upplever att eleverna blir sedda av Bertil. 
 
Eleverna menar att Bertil ofta individanpassar övningarna utifrån elevernas förmågor. De mål 
som Bertil i undervisningen sätter upp är inte stenhårda, det viktigaste är att eleverna försöker. 
Den yttre motivationsteorin menar att förändringar i beteenden förekommer på grund av ett 
mänskligt handlande. Förändringar kan ske då den yttre faktorn består av ett ”gillat beteende” 
(om du gör det – så får du det). Kanske kan Bertils undervisning, som enligt eleverna till viss del 
består av mål att uppfylla liknas vid denna tes - uppnå målen och du kan få ett högt betyg. Denna 
tes finner jag motiverar eleverna, men resonemanget går att vrida på. Om jag läser eleverna 
mellan raderna, så är strävan efter att uppnå målen inte det väsentligaste, målen går att 
individanpassa och det viktigaste är att man försöker. Det som jag utifrån teorin om yttre 
påverkar finner applicerbart på denna grupp är, att eleverna utifrån Bertils undervisning blir 
”sedda” -något som i sig är motiverande. Teorin menar att sociala aspekter så som ”att bli sedd” 
eller ”ett högt omdöme” är en yttre förstärkning av positiv karaktär (Se avsnitt 1.6.2). En 
förstärkning som jag finner positiv inför elevernas motivation samt inre drivkraft.  
 
En annan intressant aspekt som eleverna vid två tillfällen diskuterade var att trots att den 
motiverande respons som Bertil ger, är inte all respons motiverande. Responsen får inte framstå 
som en order eller en befallning – då är den inte motiverande. En elev säger att sådan typ av 
respons ger känslor av tvång. Responsen skall istället ges som en förklaring till ”varför” – varför 
är detta bra för dig och din hälsa? Eleverna tar även upp denna aspekt då vi i samtalet diskuterar 
visionen av en drömlärare och menar att en bra lärare kan förklara syftet med undervisningen. 
Förutom att eleverna finner syftesförklaringar som motiverande anser de även att förmågan att 
klara av något ger positiva känslor som i sig är motiverande. Elevernas resonemang är spännande, 
de talar mycket om känslor och inställningar, de vrider på resonemanget och drar själva slutsatsen 
att negativa känslor ej är motiverande. Utifrån kompetensmotivationsteorin där upplevelsen av 
respons kan resultera i en upplevd eller ej upplevd kompetens, ett faktum som ger positiva eller ej 
positiva känslor och som i sin tur resulterar i en motivation av antingen hög eller låg grad. Finner 
jag, att eleverna i grupp B-mellan på ett utvecklat sätt kan se dessa samband samt applicera 
resonemanget på deras egen situation (Se avsnitt 1.6.4).    
 

 
 
 
3.8 Grupp- B-låg 
Enligt eleverna i grupp B-låg ger Bertil dem mycket respons. Han säger ofta ”jättebra jobbat” och 
”fortsätt så”. Eleverna anser även att Bertil peppar och uppmuntrar dem till att försöka en gång 
till. Om genomförandet inte gick så bra säger eleverna att Bertil alltid anpassar övningen utifrån 
den enskilda eleven. Han ger sedan tips på hur eleven skall göra. Gruppen menar att detta ger 
känslor av att de själva kan påverka resultatet. De menar således att den kritik som Bertil ger i sig 
är motiverande, den bidrar till att eleverna vill testa igen. Ett faktum som enligt mig resulterar i ett 
djupare mer utvecklat lärande. Förutom den respons som de får av läraren, finner eleverna att 
Bertil i sig är en motiverande faktor. Hans inställning är positiv, han vill att eleverna skall förstå 
och han har en undervisningen som inte är enformig. I detta resonemang finns två delar som jag 
finner intressanta, dels vill eleverna mena att en enformig undervisning inte är motiverande, 
(något de inte menar Bertil ha) men de menar även att Bertils vilja att få dem motiverade ger 
honom förmåga att se eleven. De säger att han tar hänsyn till och respekterar om man t.ex. har en 
dålig dag. Kontentan blir att eleven känner sig sedd. Jag upplever inte att denna grupp har en inre 
drivkraft som i sig motiverar dem. Däremot anser jag att deras sätt att tala om och uttrycka sig 
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om Bertil är en drivkraft. Bertil fungerar alltså som en yttre motivation. Risken med denna grupp, 
tror jag, är att om de inte haft en lärare som fungerat motiverande för dem, så hade de heller inte 
varit motiverade i ämnet. Eleverna talar inte mycket om betyg, de nämner inte direkt de mål som 
de tidigare grupperna gjort. De finner inte betyg som avgörande inför motivationen. De säger 
däremot, att om de strävar efter ett högre betyg så hjälper Bertil dem i den processen. Återigen 
visar resultatet att Bertil är en yttre motiverande faktor, en faktor som på ett positivt sätt 
engagerar och mottiverar eleverna. Den yttre faktorn betyg är inför grupp B-låg ej avgörande, 
dock kan den yttre sociala faktorn ”att bli sedd” ses som avgörande inför den enskilda individens 
motivation Utifrån dessa aspekter finner jag att denna elevgrupp genom att bli uppmärksammade 
- kan utveckla det som den inre motivationsteorin kallar för mål att uppfylla utifrån inre behov 
och känslor. Det handlar bland annat om behovet av självkänsla och självutveckling. Genom att 
utveckla dessa egenskaper kan människan leva ett så meningsfullt liv som möjligt. Min teori 
handlar om att elevernas upplevelser av att ”bli sedd” skapar positiva känslor. De positiva 
känslorna/inställningarna kan i sin tur utvecklas till en självkänsla och en självutveckling som 
utifrån en inre vilja resultera i en motivation hos den enskilda individen. Den inre 
motivationsteorin bekräftar detta genom att säga – att då de fysiologiska behoven blir 
tillfredställda kan en inre motivation skapas (Se avsnitt 1.6.1).   
 
Jag finner att eleverna trots att de ej strävar mot ett högt betyg har en positiv inställning – de 
finner ämnet roligt och de upplever tillfredställande känslor då de presterar. Deras motivation 
byggs inte utifrån förväntan av ett högt betyg, men av den respons som de får av Bertil. Utifrån 
kompetensmotivationsteorin kan deras situation sammanfattas: Bertil ger dem respons (kritik och 
beröm) eleverna presterar och upplever då både kompetens och självaktning, detta resulterar i 
positiva känslor så som glädje och skapar i sin tur en motivation till fortsatt aktivitet. (Se avsnitt 
1.6.4).   
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4. Diskussion   

 
Undersökningens avslutande del kommer utifrån analys samt tidigare forskning att diskuteras. Jag 
kommer även att undersöka hur studiens syfte och forskningsfrågor står i relation till resultatet. 
Jag vill påminna läsaren om den syftesformulering som undersökningen vilar på – studien 
eftersträvar att undersöka hur lärare arbetar med respons i syfte att öka motivationen hos elever i 
idrott och hälsa och hur eleverna finner sig bli motiverade. Det resultat som genom analys 
framkommit finner jag som tudelat. Jag trodde aldrig före undersökningen, att två lärares 
uppfattning kunde skilja sig så markant. Jag finner att de båda, till stor del, fast på olika sätt 
representerar delar från den tidigare forskningen.  
 

4.1 Metoddiskussion 
Trots att jag i stycket ”studiens giltighet” förespråkar studiens validitet, så bör dock poängteras att 
helheten av studiens resultat varken är generaliserbart eller tillräckligt omfattande för dra några 
större slutsatser för ett statistiskt underlag. Enligt mig föreligger det en problematik i studiens 
omfattning, både tiden och omfånget utgör begränsningar för ett resultat på en högre nivå, ett 
resultat genererande skolforskning. Det som jag dock anser studien ge, är fingervisningar om 
tendenser som kan förekomma i skolans värld. Studien ger även mig som forskande student och 
som snart examinerad lärare en vidare förståelse om elevernas syn på lärarens arbete. Ett faktum 
som både för mig men även andra lärarstudenter är av stor betydelse.  
 
På grund av studiens begränsningar kan inte endast dess generaliserbarhet diskuteras, studiens 
resultat kan även på grund av lärarens kontakt med den utvalda klassen påverka resultatet. Det 
finns många faktorer som kan påverka, och att resultatet torde bli desamma för samma lärare fast 
med en annan klass är ej sannolikt. Metoden menar att den personliga relationen och den 
kontextuella situationen påverkar, ett faktum som denna undersöknings resultat bör 
uppmärksamma (Ödman 2007:127 & Halkier 2010:19,26). Jag finner att studiens två metoder inte 
bara validerar varandra (Halkier 2010:13) de ger även undersökningen en mångdimensionell 
ansats som annars inte vore möjlig. Hade studien endast innefattat kvalitativa intervjuer med 
lärare, hade ett resultat framkommit, dock hade det inte påvisat om vad som i realiteten faktisk 
fungerar, ett faktum som eleverna i fokusgrupperna ger uttryck för.  

 
 

4.2 Vilka strategier arbetar lärare med för att ge eleverna respons till motivation 
och finns det tendenser som innefattar idéer kring att förmedla beröm eller 
kritik? 
Då det gäller de strategier som lärarna jobbar med finner jag att Bertil var den som tydligaste 
hade ett uttalat arbetssätt. Han nämnde upprepade gånger sin ”ledstjärna” (jobba utifrån sin 
förmåga). Strategin applicerar han även på den respons han ger, han menar att beröm inte kan ses 
utifrån helheten, utan måste kontextualiseras till den enskilda individens förmåga och utveckling. 
Utifrån analysen både av Bertil och av elevgrupper finner jag att Bertils arbetssätt till stor del 
handlar om att ”se eleven” – utifrån dennes villkor. Bertil upplever att den respons han ger till 
eleverna har en positiv effekt på dem och som undersökningen visar så kan eleverna bekräfta 
detta. Alla tre elevgrupper som hade Bertil som lärare fann honom och hans respons som mycket 
givande. De upplevde att de genom hans respons gavs förmågan till utveckling. Den respons som 
Bertil ger finner jag stimulera den inre motivationen. Den tidigare forskningen menar att den 
yttre påverkan inte får bli dominerande. I detta fall anser jag att Bertil är den yttre påverkan och 
att hans metod i undervisningen fungerar optimalt inför skapandet av en inre motivation 
(Davidsson & W Flato 2010:12f; Gärdenfors 2010:89). Bertils genuina strategi genomsyrar och 
präglar elevernas inställning, förmåga att ”se eleven” kan sammankopplas med Gärdensfors tes 
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om inlevelseförmågan samt förståelse. Ett faktum som Gärdenfors menar skapar känslor som i 
sin tur genererar motivationen positivt (Gärdenfors 2010:75). Bertil svarar mot Gärdenfors tes, 
han och hans elever bekräftar hans inlevelseförmåga och förståelse, en omständighet som gör 
honom till en motiverande faktor.  
 
Den tidigare forskningen om motivation i förhållande till reflektion och flexibilitet visar att 
läraren i sin undervisning bör kunna anpassa till den individuella förmågan – detta för bästa 
kunskapsutveckling. Den respons som då ges bör vara enkel, lättförståelig och skall ge utrymme 
för praktiskt handlande. (Annerstedt 2007:2ff). Jag upplever att den respons som Bertil ger både 
är individanpassad och enkel för eleven att omsätta i praktiken. Forskarna talar om vikten av 
reflektion samt förmågan att ”se eleven”. De menar även att den respons som ges, inte behöver 
vara långa dialoger, ibland räcker det med ett ord, en blick eller ett tonfall. (Bergmark & 
Kostenius 2011:66; Jenner 2004:9ff). Bertil verkar i sina svar överensstämma med den tes som 
här ges. Han att respons både i form av kritik och i form av beröm bör uttryckas på ett medvetet 
sätt. Bertil anammar denna förmåga och genom sin strategi motiverar han eleverna – ett faktum 
som eleverna styrker. Det som eleverna, mer än Bertil påpekar är stämningen i klassrummet och 
gemenskap i klassen som en motiverande faktor. Det intressanta och komplexa är Bertils roll som 
yttre motiverande faktor som enligt eleverna lyckas skapa god stämning i klassrummet men 
samtidigt drivkraften till att vilja prestera för att uppnå mål. Gränsen mellan vad som är inre och 
yttre motivation finner jag inte helt glasklar. Påverkar stämningen den inre drivkraften och målen 
de yttre eller kan målen vara en inre drivkraft och stämningen en yttre påverkan, viljan om att bli 
sedd. Resonemanget går att vrida på, men problematiskt är att gränserna mellan inre motivation 
och yttre motivation inte är alltid uppenbara. Ett konstaterande som enligt mig gör gränserna 
flytande, vilket gör det svårt att klassificera och oproblematiskt säga att det ena påverkar si och 
det andra så. Resultatet påvisar inte tydligt att Lennart har en uttänkt strategi, ett faktum som gör 
det svårt att diskutera hans strategi. De slutsatser jag kan dra är att en strategi tendera att visa 
eleverna struktur samt individanpassning. Den strategi som Bertil visar på är så pass medveten att 
även hans elever kan redogöra inför den.   
 

4.3 Hur upplever eleverna att de blir motiverade och vilket resultat ger lärarens 
respons? 
Utifrån de resultat som framkommit upplever jag att oavsett formen på den yttre motiverande 
faktorn (betyg, omdöme, bli sedd) så behövs det en yttre motivation för att nå en inre 
motiverande drivkraft. I de undersökta fallen så visar resultatet, att för grupperna tillhörande 
Bertil är både Bertil som person och hans respons betydande inför elevernas motivation. I 
Lennarts fall visar resultatet, främst för grupp L-hög, att responsen är betydelsefull men då främst 
den de får via betygssamtalet. Elevgrupp L-hög menar att den på ett sätt är avgörande, den 
hjälper dem att prestera och nå ett högt betyg. Lennart bekräftar även detta och säger att han inte 
har något direkt system för arbetet med motivation, förutom den strukturerade respons eleverna 
får under betygssamtalet. Det spännande med resonemangen utifrån både Lennart och Bertil 
samt deras elevgrupper är att det råder en samstämmighet lärarna och eleverna emellan. Det 
arbetssätt som läraren använder – är även det arbetssätt som eleverna indirekt ger uttryck för. Tre 
av de studentundersökningar denna studie granskat visar på resultat som överensstämmer med 
detta. Jobbar läraren med konkretisering, skapande av en meningsfullhet samt med grunden i en 
förståelse har eleverna lättare att anamma läraren och dennes arbetssätt. (Blomgren & Nilsson 
2011:2; Antila och Ingemarsdotter Ochoa 2008:30; Barklund & Nilsson 2011:30ff).   
 
Konkretisering av måluppfyllelsen samt förmågan att påverka sin studiesituation finner jag 
avspegla de resultat denna undersökning visar – dock på olika sätt. I Lennarts fall visar både han 
och eleverna på ett resultat som avspeglar Lennarts metod. Han jobbar inte med motivation i 
undervisningen utifrån någon speciell strategi, utan främst med respons via utvecklingssamtalet. 
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Eleverna bekräftar detta och menar att det som motiverar dem är den konkretisering av respons 
som de får via betygssamtalet. En respons som kan hjälpa dem att uppnå mål, i detta fall främst 
mål i form av betyg – konkreta mål. Eleverna i grupperna L-mellan och L-låg fann även 
lektionsinnehållet samt förmågan att själv kunna påverka detta som avgörande inför deras 
motivation – ett faktum som även studentundersökningarna bekräftar (Blomgren & Nilsson 

2011:2; Antila och Ingemarsdotter Ochoa 2008:30). I Bertils fall visar både han och eleverna på; 

lärarens positiva inställning samt det genomgående arbetssättet med att individualisera uppgifter 
ger resultat i form av motiverade elever som förmår finna undervisningen som meningsfull och 
då inte endast utifrån höga betyg.  
 
 

4.4 Vilken respons gynnar respektive hämmar motivation till inlärning enligt 
lärarna och eleverna?  
Det mest gynnsamma vore kanske om eleven utifrån en egen drivkraft alltid var på topp – 
motiverad från topp till tå, alltid redo att prestera. Tyvärr ser inte verkligheten ut så. Jag anser att 
vi lever i ett samhälle där vår inre motivation till stor del hämmas av de yttre. Självklart har 
människan fysiologiska behov - men det är inte dem jag tänker på. Jag upplever att vårt samhälle, 
och detta styrker även studiens resultat, är styrt utifrån betingelser av förstärkande karaktär – lön 
för arbete, betyg för prestation, självutlämnad via sociala media osv. Samhället byggs upp för att 
få snabb bekräftelse utan att anstränga sig. Risken med detta snabba och ej ansträngda sätt tror 
jag, resulterar i en förlust av jag är det som Gärdenfors menar är bränslet åt motivationen – 
nämligen känslor. Gärdenfors menar i sin bok att det finns forskning som säger att yttre 
motivation till viss del kan skada den inre (Gärdenfors 2010:89f). Enligt min tes är det den 
snabba oengagerade och ej känslomässiga yttre påverkan som jag, upplever som negativ – inför 
den inre motivationen. Dock skall icke negligeras att både de lärare och de elevgrupper 
undersökningen omfattar är av olika personligheter. Det är därmed svårt att generellt säga att det 
bör vara si eller så. Lennart använder sig inte utmärkande av en strategi. Gärdenfors menar att 
lärare bör vara försiktiga med de yttre drivkrafterna – de bör inte vara styrande. Kanske är det så 
att i Lennarts fall har de känslor som enligt Gärdenfors krävs inför en inre strävan förändrats till 
en strävan, efter ett så högt betyg som möjligt – ett för eleverna konkret resultat på prestation. 
Eleverna upplevdes helt enkelt som mycket betygsfixerade och utan en inre lust till prestation. 
Detta är ett fall som jag, utifrån Gärdenfors menar är en situation där en yttre påverkan skadar 
den inre (Gärdenfors 2010:89f). Även Lennart var av denna uppfattning och ansåg att yttre 
påverkan är mer styrande än inre motivation. Dock menar jag att om den yttre påverkan är den 
rätta – kan den yttre stärka den inre. Men som jag ovan nämnde, så är det i fall där människans 
känslor är inblandade svårt att avgöra vad som är rätt och fel. Jag finner likt Gärdenfors - 
skolsystemet är svårt att råda över, betygen finns där oavsett. Yttre stimuli bör bestå av 
utmanande uppgifter som inte kan betraktas som ”morötter” utan som istället engagerar och 
stimulerar elevens kognition och utveckling (Gärdenfors 2010:267f). Vad yttre stimuli skall bestå 
av och på vilken nivå de skall vara för att optimalt stimulera den inre drivkraften, anser jag är 
lärarens utmaning. En utmaning som ej är statisk utan genomgående bör drivas av en reflektion, 
av vad som i kontexten funkar eller inte funkar. Även här råder det ett flytande förhållande 
mellan inre- och yttre motivation.      
 
Tidigare forskning angående motivation, relation och samspel poängterande lärarens förmåga att 
reflektera – att läsa situationen och att i sin tur kontextualisera, kanske kan vara avgörande inför 
skapande av känslor och inställningar. Ett faktum som Hedin menar kan vara avgörande inför 
elevens motivation (Hedin & Svensson 1997:43). Det är utifrån dessa resonemang som jag anser 
att det är svårt att avgöra vad som är ”rätt eller fel”. Jag finner att läraren utifrån den specifika 
situationen måste läsa av eleverna och således anpassa sin strategi. Jag tänker på det som 
Kirkegaard skrivit ”Till eftertanke” (Stukát 1995:25) om förmågan att ”nå sina elever”. Kanske är 
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det så att det resultat som framkommit avspeglar lärarens förmåga att just ”nå eleven” och 
baserat på erfarenhet vet vad som i olika klasser funkar eller inte funkar. De lärare studien 
omfattar har som framkommit olika strategier – mer eller mindre tillämpade. Studien är som 
tidigare sagt för begränsad till att uteslutande säga att de elevresultat som framkommit torde blivit 
desamma om en annan klass undersökts. Min tes bygger på att lärarens specifika relation till den 
undersökta klassen kan prägla undersökningen. Den respons och de ordval lärarna använder 
återkopplar eleverna till i fokussamtalen. Både Lennart och hans elever talar mycket om betyg. 
Bertil å sin sida talar mycket om mål, vilket avspeglas i hans elevers åsikter. Jag finner att 
resultatet påvisar vikten av att på ett medvetet sätt, reflektera inför den terminologi jag som lärare 
använder. Kanske kan det vara av relevans att ställa sig frågan – vilken laddning innehåller mitt 
ordval, vilken innebörd ger jag det och hur kan det komma att påverka eleverna?  Forskning visar 
att beroende på lärarens uttryckta förväntningar kan eleven läsa av och prestera utifrån dem – 
riskerna är att antingen hamna i en positiv eller negativ cirkel, där eleven agerar utifrån lärarens 
förväntningar (Jenner 2004:9ff). Ett faktum som grupp L-låg visade på var, att de ansåg att 
Lennart inte uppskattade dem. De fann inget värde i ämnet och såldes heller ingen motivation. 
Trots den i nuläget uteblivna motivationen hos grupp L-låg så finns det enligt forskning hopp – 
ett hopp om att utifrån yttre förstärkning kan förändra den inre. Om detta kan göras utifrån 
strävan efter ett högre betyg eller beroende på Lennarts respons är enligt mig, ett samspel dem 
emellan. Motivation är beroende av kontext. En kontext som är föränderlig och beroende av 
förväntningar, känslor och inställningar. (Jenner 2004:9ff; Bergmark & Kostenius 2011:36ff; 
Hedin & Svensson 1997:42ff; Gärdenfors 267f).  
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5. Slutsatser 
 
Denna undersökning påvisar ett resultat som ej är generaliserbart. Studiens omfattning är 
begränsad, men kan ändock påvisa tendenser samt ge riktlinjer om hur lärare och elever kan 
resonera kring responsens betydelse för motivationen. De lärare som jag inför studien lät 
slumpen välja ut, visade sig representera två skilda synsätt. Det intressanta är, att respektive klass 
visade sig representera samma synsätt som sin lärare. På grund av studiens begräsningar går det 
inte att säga att dessa synsätt är de enda, en mer omfattande studie torde säkert visa på fler 
lärarperspektiv och således fler elevuppfattningar. Resultatet går inte att generalisera, den respons 
som motiverar eleverna är den enskilda lärarens inställning, dennes arbetssätt och dennes filosofi. 
Det som resultatet dock påvisar är att detta avspeglas på eleverna, de motiveras och presterar 
utifrån lärarens arbetssätt, metoder och filosofier. Jag skall i punktform sammanfatta de resultat 
jag finner svara på undersökningens frågeställning/syfte och som jag anser kan vara befrämjande 
till blivande lärare/lärare på fältet.  
  
Denna studie visat att: 

 Lärarens strategi beträffande arbetet med respons, återspeglas på elevernas motivation. 
Den terminologi som läraren använder ger också eleven uttryck för.  

 Om responsen är motiverande eller ej, kan vara beroende av de känslor som situationen 
skapar. Respons som skapar positiva känslor och stimulerar utveckling är motiverande. 
Respons som skapar känslor av stress och befallning är ej motiverande. 

 En yttre motiverande faktor är nödvändig inför den inre drivkraften. Den yttre responsen 
kan bidra till självtillit, att eleven upplever sig ”bli sedd”, en hjälp inför måluppfyllelse 
eller ett högt betyg. 
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6. Vidare forskning  
 
Undersökningen visar att arbetet med motivation är ett komplext område. Jag finner att 
undersökningen visar på vikten för en lärare att känna sina elever. Eleverna i de olika 
elevgrupperna gav uttryck för olika tendenser och att som lärare finna dessa tendenser kan vara 
svårt. I den forskning jag tagit del av exemplifieras olika strategier, dock har jag ej funnit 
forskning som tagit hänsyn till, eller generaliserat eleverna utifrån prestationsnivå. Övergripande 
har den tidigare forskningen handlat om läraren och dennes metoder. För vidgad kunskap inom 
området rekommenderas vidare forskning inom områdena: 
 

 Lärarens medvetenhet om elevens perspektiv/nivå. Det råder ett värde i att känna sina 
elever, att förstå vad som funkar eller inte funkar. För att ”fel” känslor inte skall uppstå 
bör läraren exakt veta på vilken nivå eleven befinner sig.   

 Hur skall läraren förhålla sig till elevens förmåga, hur skall den med exakt precision veta 
hur den skall motivera just denna elev som befinner sig på just denna nivå. Vilka exakta 
metoder finns att tillgå. Hur skall läraren gå tillväga? 

 Lärarens arbete består av mer än undervisning. Denne skall dokumentera och planera, 
rätta prov och lära känna sina elever. Uppgiften känns ibland övermänsklig. Hur finner 
läraren balans i att motivera sig själv som ett led i att motivera sina elever till att finna en 
inre drivkraft?  
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Bilaga 1 
 

 Informationsbrev 

Information om undersökning av elevers tankar kring motivation i ämnet idrott och hälsa 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
En studie kommer att genomföras på XXXX-skolan denna kommer att handla om elevers 
känslor och åsikter om hur dem ser på motivation/blir motiverade. Undersökningen syftar till 
att utveckla den pedagogiska verksamheten, genom att ta del av elevernas tankar om vad 
som dem finner motiverande/inte motiverande i ämnet idrott och hälsa. 
 
Undersökningen är frivillig och kommer att ske under ett lektionstillfälle. Samtal kommer att 
ske i grupper, där en elevgrupp under 15min samtalar med mig om motivation i ämnet idrott 
och hälsa. Samtalen kommer att dokumenteras via ljudupptagning. Möjlighet att ta del av 
resultatet finns om så önskar.  
 
Samtalen kommer att sammanställas och redovisas i sådan form att ingen identifiering av 
enskild elev kommer att kunna göras. De elever som deltar skyddas av sekretess, endast 
undertecknade kommer att ha tillgång till ljudupptagningsmaterialet. Undersökningen 
kommer att prestenteras i form av ett examensarbete vid Högskolan Dalarna denna termin.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering. Valet i att medverka, eller att avstå från medverkan kommer naturligvis inte ha 
någon påverkan på elevens betyg.  
Vill du inte att ditt barn skall delta i denna undersökning, meddela då lärare i idrott och hälsa XXXX. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
XXXXX- 2013-11-04 
 
Moa Bohnsack undersökningsledare                                             Iris Ridder 
070-2281512                                   Lektor i Litteraturvetenskap 
                                   Pedagogiskt arbete  
          Högskolan Dalarna 
 
moabohnsack@hotmail.com           iri@du.se  

     Tel. 023-77 82 02 
 
          
 
Moa Bohnsack 070-228 15 12 
………………………… 
 
Moa Bohnsack 
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http://www.google.se/imgres?q=h%C3%B6gskolan+dalarna&hl=sv&biw=1249&bih=588&gbv=2&tbm=isch&tbnid=zDcRKf9P7_bMpM:&imgrefurl=http://digitalfotografen.se/j15/nyheter-45/nyheter-digitalfotografen/225-fotokurs-pa-hoegskolan-dalarna.html&docid=k7tfgt-ryHHa4M&imgurl=http://digitalfotografen.se/j15/images/stories/logotyper/hd_rgb300dpi-min.jpg&w=591&h=633&ei=oMZ6T9HDCtT04QTxmsCHBA&zoom=1&iact=hc&vpx=233&vpy=152&dur=970&hovh=232&hovw=217&tx=141&ty=124&sig=104027854789275076521&page=1&tbnh=109&tbnw=102&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:1,s:0
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
 
Frågor till lärare   Syfte/teoretisk anknytning 

 
Del 1- Uppvärmning  

 Namn 

 Utbildning    ”lära känna” läraren + bakgrund 

 Undervisning i nuvarande ämnen?    

 Antal aktiva år i yrket?  

 
Del 2 – Definition 

 Hur skulle du förklara begreppet motivation i skola?  Innebörd/förståelse   

 Vad tycker du att begreppen kritik ger uttryck åt? 

 Vad tycker du att begreppet beröm ger uttryck åt?  

 
 
Del 3 – Undervisning 

 Hur arbetar du med motivation i undervisningen?   Metodval 

 Anser du att elevens motivation påverkas av den respons  Arbetssätt 
(beröm/kritik) du ger?  Isf på vilket sätt                                       

 Finns det några svårigheter med att ge eleverna beröm eller kritik 
i syfte att öka motivationen?  

 Anser du att det är ditt jobb som lärare att motivera eleverna till att 
prestera?      

     
  

 
Del 4 – Styrdokument och betyg 
 Hur, varför och på vilket sätt kan du integrera det som står                  Motivationsfaktorer 

skrivet om motivation i styrdokumenten? 

 Finner du att betyg påverkar elevernas motivation? Isf på vilket sätt?  

 
 
 Finns det något Du skulle vilja tillägga när det gäller arbetet med motivation hos elever. 

Något vi inte tidigare berört. (Något som gynnar resp inte gynnar motivationen) 
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Bilaga 3 
 
 
Frågor till eleverna i fokusgrupperna 
 
Del 1 – Undervisning 

 Hur anser du att läraren motiverar dig? 

 Ger läraren något beröm? Hur? 

 Ger läraren dig någon kritik? Hur?  

 Påverkas din motivation till ämnet av lärarens respons?  

 Är det motiverande att klara av något? 

 Vad i undervisningen motiverar dig? 

 Vad i undervisningen motiverar dig inte? 
  

 

Del 2 – Inställning 
 Vad har du för inställning till ämnet idrott och hälsa?  

 Tror du att din inställning påverkar din motivation?  

 Vilken inställning har anser du att läraren har? 
 

 
Del 3 – Betyg 

 Anser du att ditt studieresultat påverkar din motivation?  

 Är det viktigt med ett högt betyg i idrott och hälsa? 

 Har läraren någon uppfattning om vilket betyg du strävar efter?  

 
 
Del 4 – Vision  

 Hur skulle du vilja att läraren gav dig respons för att bäst motivera dig till att lära?  
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Definition 

 
Motivation saker som ger lust 
 
I skolan handlar motivation om att 
få elever att göra saker på ett visst 
sätt, men med känslan av att de  
inte måste/tvingas utan för att de 
själva vill 
 
Kritik = respons om ngt som är 
mindre bra och som man vill få 
eleven att förbättra, och utveckla, 
konstruktiv 
 
Beröm ska användas då någon gjort 
nåt bra, berömmet måste även ge 
uttryck för vad som är bra 
 
Lennart är av den berömmande 
typen, ger mkt och gärna beröm, är 
engagerad 
 
Tror inte att han ger för mkt beröm, 
dvs att allt är ”bra!” ”bra!” ”bra!” 
 
Inte alltid genomtänkt respons- på 
lektion, vill skapa positiva känslor 
samt peppa eleverna 
 
Kan finnas en risk att elever inte 
”hör” lektions respon, utan mer tar 
åt sig av utvecklingssamtalet 
responsen  

Undervisning 

 
Lennart har inget system för arbetet med 
motivation, dock har han varje termin 
utvecklingssamtal där han går igenom 
vad eleverna behöver jobba med för att 
bli bättre samt nå ett högre betyg 
 
Utvecklingssamtalet är enligt L en form av 
motivation (både för prestation och 
betyg) 
 
Jobbar med M i form av uppleveser, hur 
känns det att bli trött, varierad 
undervisning, dokumentation av resultat 
= jämförelser höst-vår  
 
Upplevelsen är viktig för känslan av att 
fysisk aktivitet är något roligt 
 
Varierad undervisning hoppas L ska ge 
eleverna motivation till fysisk aktivitet 
även utanför skolan, ämnets syfte 
Lennart tycker att tyvärr är den yttre 
motivationen (betyg) mer styrande än 
den inre drivkraften 
 
Samtal med elev angående ett högre 
betyg påverkar deras motivation mer än 
ett samtal hur de kan förbättra sin hälsa 
 
Skolan uppbyggd av yttre påverkan, går 
inte att komma ifrån betygen, är mkt 
centrala både för elev och lärare 

Styrdokument & Betyg 

 
Lennart anser att det är mkt viktigt att genom 
respons och innehåll motivera eleverna till ämnets 
syfte 
 
Varierad undervisning blir en utifrån styrdokumenten 
en form av motivation 
 
Betyg är mkt viktigt för eleverna, idrott och hälsa = 
ett statusämne 
 
Ett högt betyg är mkt motiverande, mer motiverande 
än att utveckla sin fysiska hälsa 
 
Betyg är mätbart och eleverna ser resultat, är för 
dem motiverande, skolan bygger ju på mätbara 
instrument 
 
Lennart anser att den yttre motivationen är mer 
drivande för prestation än den inre, svårt att rå på 
(skolsystemet) 
 
Förhoppningsvis ges eleverna en grund att stå på och 
att vid tillfälle i livet anamma en fysisk aktivitet i sin 
vardag – det händer enormt mkt i ungdomarnas 
pubertala utveckling, både i knopp och kropp 

Bilaga 4 
Lärare Lennart 
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Undervisning 

 
Majoriteten anser att läraren motiverar 
dem, tillviss del 
 
Läraren ger ofta berömmande 
kommentarer ”Bra jobbat” ”Bra gjort” 
 
Vid beröm nämner ofta läraren elev vid 
namn 
 
Om läraren tycker att elev ska skärpa 
sig, kan hen ge en blick som sänder 
dessa signaler  
 
Vid kritik säger läraren först vad elev 
gjort bra och kompletterar sedan med 
vad eleven behöver förbättra 
 
Lärarens respons kan ge bättre resultat 
som i sig kan vara motiverande 
 
Respons från utvecklingssamtalet är den 
främsta motivationsfaktorn för 
prestation under lektion  
 
Respons under lektion ej lika 
motiverande för prestation 
 
Innehållet viktigt, men ej avgörande   

Inställning 

 
Majoriteten tycker ämnet är roligt  
 
Bra om hela klassen tycker ämnet är 
roligt, blir bättre gemenskap samt 
positiv stämning då 

 
Går att prestera bra trots tråkigt 
innehåll, positiv inställning är viktig 

 
Går med rätt inställning att göra 
tråkiga saker roliga  
 
Negativ inställning gör att man inte 
presterar bra/sitt bästa eller är seriös 
och fokuserad = inställning påverkar 
motivationen 

    Betyg 

 
Betygen har mycket stor 
betydelse för prestation och 
motivation 

 
Betyget gör att manhåller sig 
motiverad/fokusera och inte 
flamsar och tramsar 
 
Viktigt med högt betyg i alla 
ämnen  
 
Läraren vet vilket betyg som 
eleven eftersträvar, har 
diskuterats 

Vision 

 
Läraren bör säga till om vad som 
behövs förbättras  
men även säga till vad som gjorts 
bra 

  
Läraren bör ge mycket beröm, 
även berömma dem som har det 
svårt i ämnet 
 
Eleven blir motiverad om läraren 
ger beröm för något som eleven 
försöker att lära sig, men som den 
inte ännu inte till fullo behärskar 

Bilaga 5 
Elevgrupp L-hög 
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Undervisning 

 
Läraren burkar ofta ge beröm 

Brukar säga ”Bra jobbar” ”Kom 
igen nu” och ibland ge en klapp 
på axeln 

 
Ger inte så ofta kritik, men ibland 
brukar han säga ”försök så här 
istället”  
 
Tycker kanske/litegrann /ibland 
att lärarens respons är 
motiverande  
 
Något som från början var svårt 
kan genom respons bli roligare då 
man blir bättre på det 
 
Betyg är motiverande  
 
God hälsa är motiverande  
 
Att det är kul är motiverande  
Variation i innehållet är 
motiverande 

Ej pressande/stressad känsla är 
motiverande 
 

Inställning 

 
Idrott är roligt/kul 
 
Att det är roligt gör att man 
presterar bättre 

 
Kan prestera bra trots tråkigt 
innehåll 
 
Kan bli motiverad av att prestera på 
grund av en hälsogynnande effekt 
 
Tycker det är motiverande att klara 
av något 

    Betyg 

 
Tycker definitivt att betyg är 
motiverande 

 
Betyget bli något ett konkret 
resultat av något = 
motiverande 

 
Det höga betyget är viktigt 
beroende på vad man 
strävar efter 
 
Majoriteteten tror att 
läraren vet vilket betyg som 
respektive elev eftersträvar 

Vision 

 
Motiverande om läraren gjorde 
eleverna delaktiga i 
planeringen  
 
Motiverande om läraren 
brydde sig lite mer, fråga hur 
man mår och så. Ta hänsyn till 
om man inte kan/orkar 
prestera maximalt 
 
Innehållet kan vara viktigare än 
lärarens undervisning, men inte 
alltid 

 
Kan vara motiverande med 
kompisar som är 
duktiga/duktigare, men kan 
också vara stressand 

 
Gruppgemenskapen är för 
känslan motiverande  
 
 
 
 

Bilaga 6 
Elevgrupp L-medel 
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Inställning 

 
Tycker egentligen att idrott 
är roligt men inte på lektionerna 

 
Inställningen är positiv men 
lektionerna skit 
 
Hade varit roligare om eleverna 
fått vara med i planeringen  
 
Allt i skolan är tråkigt  
 
Lärarens inställning = positiv mot 
dem han gillar 

    Betyg 

 
Läraren har ingen 
uppfattning om vilket betyg 
eleven strävar efter 
 
Man ska få ett E bara man är 
med och försöker 
 
Elev och lärare har oftast 
inte samma uppfattning 

 
Samtliga i elevgrupp L- låg 
strävar efter betyget E som 
lägst 
  

Vision 

 
Eleverna bör få vara med 
och bestämma innehållet 
 
Innehållet ska då vara det 
som eleverna vill och tycker 
är kul 
 
Läraren bör också berömma 
mycket, ”bra”, ”det där 
gjorde du bra”  
 
Läraren måste också stötta 
eleverna 

   

Bilaga 7 
Elevgrupp L-låg 

Undervisning 

 
Oftast tråkiga lektioner 
 
Bollsport = motiverande 
Dans = ej motiverande 
 
Läraren ger sällan beröm, 
eventuellt säger han ”Bra ”och 
ens  
namn 
 
Läraren klagar när man  
försöker, tycker att man  
flamsar 
 
Innehållet viktigare än  
läraren, fast en bra lärare 
är motiverande 
 
Lärarens respons påverkar  
inte motivationen 
 
Inte mkt i undervisningen som 
är motiverande 
 
Blir mest störd på lärarens  
respons  
 
Ej motiverande att klara 
av saker 
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Styrdokument & Betyg 

 
Riktlinjerna i styrdokumenten kräver att man motiverar 
eleverna för att överhuvudtaget få dem att prestera 
 
Motivation är A&O när det gäller riktlinjer i styrdokumenten, 
kommer naturligt som en del i undervisningen 
 
För att nå ämnets syfte jobbar Bertil ämnesövergripande med 
hemkunskapen och naturkunskapen. Eleverna ser samband, 
genererar ämnets syfte 
 
Teori och återkopplande frågor/prov kan skapa ett intresse 
och en motivation inför ämnet och dess syfte, ger en större 
förståelse om laganda, fair play, kroppens funktioner, hälsa 
 
Respons i form av betygssamtal kan påverka elevernas 
beteende och prestation, beror på vilket betyg de satsar på 
 
Roligt att med eleverna prata betyg, ger en större bild av hur 
de tänker  
 
Generellt är betyg inget stort hinder in undervisningen när 
det gäller att få eleverna motiverade 

Bilaga 8 
Lärare Bertil 

 Definition 

 
Motivation handlar om att få eleven intresserad om 
att ha en variation 
 
Motivation handlar om att alltid eller på bästa sätt 
se eleven 
 
Motivation handlar om att låta eleven utifrån sin 
förmåga försöka och samtidigt ge mycket beröm 
 
Utifrån sin förmåga =  Bertils ”ledstjärna” 
 
Beröm ger bättre självkänsla och självförtroende 
 
Viktigt med beröm utifrån elevens enskilda 
prestation, kanske inte så bra i helhet men för den 
enskilda en utveckling  
 
Viktigt att peppa och pusha elever till att testa och 
försöka, att aldrig ge upp 
 
Ser positiv på allt, är en berömmande person 
 
För mycket beröm kanske eleven kan läsa av, men 
inget stort problem egentligen, hellre för mkt än för 
lite beröm 
 
Kritik = främst positiv kritik, vad kan i form av tips 
för förbättring  
 
Kritik handlar mkt om hur/på vilket sätt man säger 
något 

Undervisning 

 
Jobbar alltid med motivation utifrån elevens egna 
förmåga, anpassar uppgiften till att få eleven att  
våga försöka, eller förbättra sina resultat – 
förenklingar eller mer avancerat 
 
Viktigt att eleven i utförandet får en känsla för 
rörelsen/aktiviteten 
 
Upplever att eleven påverkas positivt av den 
respons den får, både beröm och kritik 
 
Mycket viktigt att tänka på den respons man ger 
– aldrig kränka eleven 
 
Strävan efter att idrotten ska vara rolig utan att 
betyg tas med som en morot i undervisningen 
 
Kommer på sig själv med att ibland påpeka att ett 
visst beteende kan påverka betyg - ett divigt 
beteende kan aldrig nå ett A, kräver samarbete 
och god laganda 
 
Varierad undervisning/annorlunda undervisning 
(ridning, hip hop)samt bra/fina förutsättningar är 
motiverande både för Bertil men även för 
eleverna 
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Undervisning 

 
Läraren har tydliga mål som vi kan/ska 
sträva efter 
 
Ej viktigt att uppnå dessa mål, beror på 
från person till person  
 
Viktigaste är att man försöker, men 
målen i sig är motiverande för 
prestationen 
 
Läraren ger mycket beröm, säger ”bra 
jobbat” ”fortsätt så”  
 
Den kritik han ger är för att eleverna ska 
förbättra sig – om det inte är så att de 
svamlar eller pratar mycket 
Läraren spelar en mkt stor roll för 
motivationen, generellt vill eleverna 
alltid gå på hans lektioner, mycket glada 
att ha honom som lärare 
 
Hans respons och hans 
lektionsplanering är mkt givande och 
motiverande – variation och feedback 
är utvecklande, man tröttnar aldrig på 
varken innehåll eller Bertil 
 
Läraren ger en positiv stämning som 
påverkar hela klassens laganda 

Inställning 

 
Generellt är eleverna alltid taggade 

Inställning kan variera beroende på 
innehåll, men generellt alltid positiv 

 
En positiv inställning gör att eleverna 
presterar bättre 

 
Det ger en skön känsla att klara av 
något som man tränat på och som 
genom lärarens respons utvecklat till 
att klara av  
 
Generellt anser eleverna att läraren 
är måna om dem  

    Betyg 

 
Betyg spelar roll, ett lågt är 
motiverande till att kämpa mer, ett 
högt ger strävan efter ett ännu 
högre och det högsta ger 
motivationen till att behålla det 
 
Målen som läraren sätter upp kan 
vara jobbiga om man känner att 
man inte uppnår det man vill, men 
läraren påpekar dock att dessa mål 
inte är avgörande 
 
Känsla av press av att ej uppnå ett 
visst betyg är ej motiverande, 
läraren påpeka att detta moment 
endast är en liten del av helheten  
 
Hur viktigt betyg är, bero på 
elevens mål  
 
Alltid kul att få ett högt betyg och 
ger en större valmöjlighet till 
gymnasiet 
 
Läraren ger respons i 
betygssamtal, dock anser eleverna 
generellt att respons under lektion 
är mera motiverande 

Vision 

 
Bra lärare ska säga vad man 
kan göra bättre  
 
Helst muntligt, är mer 
motiverande än att läsa det 
 
Läraren bör även ge mycket 
beröm och säga vad man gör 
bra och vad man kan förbättra 

  

Bilaga 9 
Elevgrupp B-hög 
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Inställning 

 
Generell inställning är att idrott och 
hälsa är ett roligt ämne  
 
Tycker man något är roligt, så vill 
man också prestera bättre 

 
Bertil gör ämnet bättre och roligare, 
alltid glad och positiv ger mycket 
energi 
 
Generellt blir eleverna glada när 
något funkar, när de klarar av något 
som de tränat på 

 
Många anledningar till att vara med 
på idrotten, utveckla sig själv, få 
bättre hälsa olika inställningar ger 
olika känslor  

    Betyg 

 
Betyget påverkar motivationen 

 
Betyget i idrott ej jätteviktigt, 
dock betygspoängen i sig 
viktiga, ger större 
valmöjligheter på gymnasiet 
 
Lärarens betygsrespons är 
motiverande och generellt 
tänker eleverna på vad han sagt 
att de kan/bör jobba på 

 
Läraren vet ofta vilket betyg 
eleverna strävar efter och 
eleverna vet ofta/förstår 
lärarens kritik för ett högre 
betyg 

 
Responsen som elever får 
under lektion är den som är 
mest motiverande – blir som en 
direktkommunikation  

Vision 

 
Läraren ska inte ge order ska istället 
säga vad man kan tänka på och hur 
man kan göra 

 
Läraren ska utifrån elevens 
motivation sätta upp mål för eleven 
som den i relation till sin 
betygssträvan kan nå 

 
Viktigt med mycket beröm, men även 
kritik på vad man kan förbättra så 
man kan utvecklas mer 
 
Generellt finner eleverna utmaningar 
som motiverande och drivande 

  

Bilaga 10 
Elevgrupp B-medel 

Undervisning 

 
Läraren ger en positiv anda i 
undervisningen 
 
Läraren berömmer ofta eleverna, 
säger ”bra jobbat” eller ”bra gjort” 
klappar ibland händerna 
 
Läraren sätter upp mål som 
eleverna skall nå, detta finner 
eleverna som motiverande att 
uppnå 
 
Målen ej stenhårda, viktigaste är 
att man försöker 
 
Läraren individanpassar de olika 
målen utifrån elevernas olika 
förutsättningar 
 
Kritik i form av saker man bör 
tänka på för att bli bättre, är 
motiverande då läraren säger 
detta på ett positivt sätt 
 
Respons är motiverande då det 
inte framställs som en 
order/befallning, utan istället som 
en förklaring till varför detta är bra 
för dig eller din hälsa = känna 
förståelse 
 
Känsla av order och tvång = ej 
motiverande  
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 Undervisning 

 
Anser att läraren peppar väldigt 
mycket 
 
Säger ofta ”jättebra jobbat” och 
”fortsätt så”  
 
Anpassar övningen utifrån den 
enskilda individen  
 
Peppar och uppmuntrar trots att 
genomförandet kanske inte var så 
bra, säger då ”bra försök” ”testa en 
gång till”  
 
Kritiken läraren ger handlar om tips 
på förbättringar  
 
Kritiken är motiverande, vill testa 
igen och kan då själv påverka 
resultatet 
 
Responsen och läraren är i sig 
motiverande 
 
Läraren varierar mycket och det gör 
undervisingen kul och man blir 
motiverad 
 
Enformig undervisning är inte 
motiverande 

Inställning 

 
Generell inställning är att idrotten är 
kul 
 
Roligt att lära sig om hälsa och hur 
man kan förbättra den  
 
Viktigt att ha kul, annars blir man inte 
motiverad 

 
Läraren tar hänsyn till om elev har en 
dålig dag, elev tycker att lärare ser 
detta – eleven känner sig sedd 

 
Roligt att testa nya saker, ger en 
upplevelse av hur något känns 

 
Lärarens inställning är positiv och han 
vill att eleverna ska förstå, vilket 
eleverna tycker är motiverande – 
känslan av att faktiskt förstå 

    Betyg 

 
Studieresultatet påverkar 
generellt inte motivationen  
 
Inte jätteviktigt med ett högt 
betyg i ämnet, viktigare är att ha 
roligt och att man känner sig 
nöjd 

 
 
Generellt tror gruppen att 
läraren vet vilket betyg de 
strävar efter 
Läraren hjälper eleven att få det 
betyg den i helhet eller i ett 
delmoment strävar efter 
 
Lärarens betygsrespons tar 
eleven till sig beroende på hur 
viktig ett högre betyg är 

Vision 

 
Respons är mycket viktigt och 
blir i sig en motivation till att vilja 
och prestera 

 
Respons då både i form av att 
något är bra, men även i form av 
saker som man måste förbättra  
 
Att överhuvudtaget säga 
någonting är mycket bra 

 
Viktigt är även hur/på vilket sätt 
läraren ger responsen på, ett 
positivt sätt ger större effekt 

Bilaga 11 
Elevgrupp B-låg  


