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Sammanfattning:  
 

Syftet med studien var att synliggöra hur lärare arbetar för att försöka motivera elever i ämnet 

biologi samt undersöka i vilken grad eleverna uppfattar lärares olika motivationfaktorer som 

viktiga för deras egen motivation. Studien har genomförts via lärarintervjuer samt via 

elevenkäter. Intervjuresultatet visade att lärare i årskurs två och tre i sina försök att motivera 

elever lyfte motivationsfaktorer utifrån delaktighet, skapa intresse, läraregenskaper, 

arbetsmetoder, undervisningsrum, föräldraengagemang, bekräftelse, relationer och 

föräldraattityd. Lärarnas motivationsarbete motsvarade till stor del elevernas egna 

motivationsfaktorer. Det som minst svarade mot elevernas motivationsfaktorer var bekräftelse 

från andra. Enkätsvaren lyfter fram betydelsen av goda relationer och bra samarbete samt 

betydelsen av att eleven får hjälp av läraren och förstår undervisningsmaterialet. I resultatet 

framkommer att både lärare och elever i högre grad betonar motivatorer som är kopplade till 

inre motivation än till motivatorer kopplade till yttre motivation. 
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1 INLEDNING 
 

När barn är små drivs de av nyfikenhet och en vilja att prova och lära, vilket medför att de 

utvecklas inom olika områden. Med åldern kan lusten att lära avta, vilket kan resultera i att 

kunskap går förlorad, resultat försämras och att elever lämnar grundskolan utan godkända 

betyg (Wery och Thomson, 2013). Phillips (2014) beskriver att skolmiljön med elevens ålder 

blir allt mer tråkig och oinspirerande, vilket påverkar elevens motivation till lärande negativt 

och betonar samtidigt betydelsen av en lockande lärmiljö för elevens lust att lära. Lindahl 

(2003) bekräftar detta och hänvisar till den massmediala debatten som framställer skolan och 

lärarna som orsaken till elevernas ointresse för de naturvetenskapliga ämnena och teknik.  

 

Motivation aktiverar energi som skapar mening i våra liv (Pink, 2010). Den energin leder till 

att människor oftast trivs bättre på arbetet eller i skolan och presterar bättre än de som saknar 

motivation (Pink, 2010). I syfte att försöka inspirera elever till att känna motivation till 

ämnet biologi krävs en förståelse för hur man som lärare kan locka fram drivkraften att vilja 

lära. Genom mitt arbete vill jag därför undersöka detta och jämföra dessa faktorer med 

elevernas egna upplevelser om vad de anser sig behöva för att finna motivation till att lära 

inom ämnet.  

 

Gärdenfors (2010) menar att man inte kan förvänta sig att elever ska uppleva allt i 

undervisningen som intressant. Även om motivation kan ses som en inre drivkraft så 

påverkas den av yttre omständigheter. Det sätt som föräldrar visar tilltro till personalen och 

det sätt de pratar om skolan, att den är viktig i syfte att skaffa kunskap för framtiden och för 

att bilda sociala relationer, kan ha betydelse för barnets motivation och attityd till utbildning 

och lärande. Som blivande lärare ser jag möjligheter att påverka elevernas attityder och 

motivation till lärande. Det kan många gånger uppfattas som en svår uppgift, då man kanske 

inte har den kunskap som behövs för att motivera och hjälpa elever som har det kämpigt i 

skolan. En förklaring till det kan enligt Wery och Thomson (2013) vara att lärare tror att 

motivation är en inre process som ligger utanför deras inflytande. Faktum är att bara en liten 

förändring i lärkontexten kan ha stor betydelse för den enskilde elevens lärsituation (Minten, 

2013). Med dagens samhällsutveckling och med kunskap om kommande negativa 

klimatförändringar är det av stor betydelse att ha förståelse för hur vi kan bryta denna 

negativa trend. För att ge eleven möjlighet att samla på sig så mycket kunskap som möjligt i 

ämnet är det därför värdefullt att eleven får ta del av undervisning som inspirerar till att vilja 

lära mer. Motivation är en central aspekt för att nå lärande på människans villkor, 

(Gärdenfors, 2010).  

 

Mitt syfte med arbetet är därför att hitta gynnsamma faktorer som främjar elevens motivation 

och lust till undervisning så att lärandet gynnas. Av den anledningen har jag valt att fokusera 

på hur lärare försöker skapa en gynnsam skolkontext som frambringar nyfikenhet och 

inspirerar elever till att vilja lära biologi. Utifrån lärarnas motivationsfaktorer har sedan elever 

fått ta ställning till hur viktiga dessa motivationsfaktorer är för dem.  
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1.1 Bakgrund 

 

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig 

själv och sin omvärld (Skolverket, 2018b). Forskning visar däremot att elevers motivation för 

naturvetenskap minskar med åldern (Hellgren, 2016). Phillips (2014) menar att en orsak till 

det kan vara den alltmer tråkiga och oinspirerande lärmiljön. Samhällsutvecklingen har 

bidragit till att människan från att ha varit en del av naturen, vistas där allt mer sällan (Soga 

och Gaston, 2016). Förlusten av kontakt med naturen innebär förutom att kunskap går 

förlorad, även att den tidigare positiva attityden och beteendet gentemot miljön försämrats. 

 

Via massmedia, skola och egna erfarenheter blir vi ständigt påminda om att vår planet idag 

genomgår stora förändringar och att vi utnyttjar mer resurser än vad planeten kan 

återproducera varje år (Skolverket, 2019b). Inom skola och samhälle lyfts begreppet ”hållbar 

utveckling”, som FN (Förenta nationerna) definierar ”en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

(Skolverket, 2019b). Hållbar utveckling handlar först och främst om hur man ska leva och 

arbeta tillsammans för ett samhälle som inte äventyrar framtida resurser. För att skapa en 

hållbar framtid är en bra utbildning en förutsättning. Minskad kontakt med naturen leder till 

minskad kunskap, minskad miljöhänsyn och miljömedvetenhet (Soga och Gaston, 2016). 

Med kunskaper om naturen och människan får vi redskap för att påverka vårt eget 

välbefinnande och för att kunna bidra till en hållbar utveckling (Skolverket, 2018b). Skolan är 

ansvarig för att eleverna ska inhämta och utveckla kunskaper och värden samt belysa hur vårt 

sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling (Skolverket, 2018b). Alla 

som arbetar inom skolan ska samverka för en god miljö, där man skapar en social gemenskap 

med goda relationer mellan elever och mellan elever och lärare, vilket ger eleven trygghet och 

arbetsro samt vilja och lust att lära. En god miljö med undervisning anpassad till den enskilde 

individen, som skapar de bästa förutsättningarna för elevens lärande och utveckling, så att 

denne får uppleva kunskap som meningsfull (Skolverket, 2012). Där ska alla som arbetar 

inom skolan främja den enskilda människans egenvärde och visa respekt för vår gemensamma 

miljö (Skolverket, 2018b).  

 

Skolverket (2018b) menar att vi med kunskap om naturen och människan får redskap till att 

påverka vårt välbefinnande och till att bidra till en hållbar utveckling. Många skolor och 

förskolor i Sverige jobbar aktivt med frågor som rör hållbarhet (Skolverket, 2019b). Skolor 

för hållbar utveckling jobbar integrerat runt frågeställningar kring miljö, sociala och 

ekonomiska frågor i undervisningen. Det handlar om att göra eleverna delaktiga i 

lärprocessen och att förbereda dem för framtiden, genom ett demokratiskt arbetssätt där 

eleverna har inflytande och görs delaktiga (Skolverket, 2019b).  

 

I enlighet med läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2018b) ska eleverna utveckla tre 

kompetenser i de naturorienterande ämnena. Dels ska de ges förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att granska information, kommunicera och ta ställning i olika samhällsfrågor, dels 

ska de ges möjlighet att genomföra systematiska undersökningar och dels ska de ges 

möjlighet att använda olika vetenskapliga begrepp, modeller och teorier för att beskriva och 
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förklara samband. Vidare ska utbildningen bidra till elevernas kreativitet, nyfikenhet, 

självförtroende och vilja att bearbeta idéer och lösa problem (Skolverket, 2018b). Där ska 

läraren utgå ifrån att alla elever vill och kan ta personligt ansvar för sin kunskapsinhämtning 

och undervisningen ska i enlighet med Skollagen (SFS, 2010:800) främja alla elevers 

utveckling, lärande och livslånga lust att lära.  

 

Efter flera år av fallande resultat i PISA- (Programme for International Student Assessment) 

samt TIMSS-undersökningar (Trends in International Mathematics and Science Study) i 

ämnena matematik, läsförståelse samt naturvetenskap, skedde ett trendbrott år 2015 då 

eleverna presterade bättre (Skolverket, 2016a). Förklaringen till tidigare dåliga resultat är 

bristande kunskaper i ämnet samt elevers lägre motivation och sämre attityd till att genomföra 

proven (Skolverket, 2016b). Motivation är nödvändig eftersom den aktiverar energi som 

skapar mening i våra liv (Pink, 2010). Man kan dock inte förvänta sig att elever ska uppleva 

allt i undervisningen som intressant (Gärdenfors, 2010). Därför är det betydelsefullt att 

försöka inspirera elever till att känna inspiration. Även om motivation kan ses som en inre 

drivkraft så påverkas den av yttre omständigheter (Gärdenfors, 2010).  

 

För att få engagerade och motiverade elever som bryr sig om naturen är det viktigt att de har 

möjlighet att delta i aktiviteter som ger tillfälle till upplevelser (Skolverket, 2019a). Gardners 

(1975) forskning bekräftar elevers ökade intresse när de får arbeta undersökande, jämfört med 

traditionell undervisning (citerad i Lindahl, 2003)  

 

Hellgren (2016)  menar att undervisning i autentisk miljö kan bidra till att förståelsen för 

skolans naturvetenskapliga ämne kan utvecklas och bli mer meningsfull och ändamålsenlig 

för elever genom möjligheten att lära och använda sina kunskaper i vardaglig kontext. Bättre 

förståelse av elevers motivation i samband med autentiska forskningsprojekt kan skapa ökad 

lust för det naturvetenskapliga ämnet, vilket senare kan resultera i kunniga 

samhällsmedborgare eller yrkesverksamma inom området som kan vara med och bidra i 

samhällsdebatter och fatta viktiga beslut ur miljösynpunkt (Hellgren, 2016). 

 

1.2 Litteraturgenomgång 

 

1.2.1 Motivation 

 
Motivationsbegreppet är svårdefinierbart då det är ett stort och flertydligt begrepp. Ordet 

motivation härstammar från latinets ”movere”, som betyder ”att röra på sig”. Det kan i detta 

fall tolkas som en ”vilja till förändring”. Jenner (2004) menar att motivation och 

motivationsarbete är en fråga om bemötande. Det är inte en egenskap hos individen, utan en 

följd av de erfarenheter man gjort och det bemötande man fått. Det handlar om utveckling och 

förändring som resultat utifrån de erfarenheter man gjort och det bemötande man får.  

 

Håkansson och Sundberg (2012) bekräftar Jenners (2004) beskrivning av motivation som 

resultatet av de erfarenheter man gjort och menar att det innebär ett föränderligt tillstånd som 
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är förankrat i känslor och i sammanhang, som exempelvis relationer till andra. Det är en 

process som är integrerad i en större helhet och som inte går att separera från lärande.  

 

Wery och Thomson (2013) liknar förståelsen av motivationsbegreppet som individens önskan 

att delta i lärandeprocessen, där teorier som personlig tro, miljö och socialisering är viktiga 

element för att förklara motivation. Författarna betonar motivation utifrån prestationsmål samt 

inre mål som innebär lärande utifrån elevens eget självändamål. Hjort och Furenhed (2016) 

menar att motivation är en produkt av vilket värde man sätter på målet, i kombination med vår 

förväntan att uppnå det. Uppnåendevärdet uppkommer från tillfredsställelsen av att lyckas 

med något, det inneboende värdet handlar om den tillfredsställelse man får av att helt ägna sig 

åt en uppgift och det instrumentella värdet kommer från värdet av belöningar eller att komma 

närmre andra mål, då vi nått ett mål.  

 

Skolverket (2018c) beskriver motivation som en process där individen ställer värdet av att 

anstränga sig för att klara en uppgift eller nå ett mål mot sannolikheten att framgångsrikt nå 

målet, där motivationen ökar om eleven upplever en bekräftelse av sin egen förmåga eller blir 

bekräftad av andra. Det kan förklaras med individens egen önskan att delta i lärandeprocesser, 

där motivationsgraden påverkas av inre och yttre faktorer. I mitt arbete har jag valt att förhålla 

mig till Skolverkets beskrivning av motivationsbegreppet och dess indelning i inre och yttre 

faktorer. 

 

1.2.1.1 Inre motivation 
 

Inre motivation handlar om individens egen inneboende drivkraft och önskan att göra något 

eller veta något för sakens egen skull (Thomson och Wery, 2013). Vid inre motivation är 

uppgiften i sig själv tillfredsställande, eftersom individen är intresserad av vad den gör, blir 

nyfiken, koncentrerad och vill veta mer Gärdenfors (2010). När elever kan se samband mellan 

en skoluppgift och världen utanför skolan, stärks den inre motivationen. Gärdenfors (2010) 

menar att det informella lärandet, det utforskande lärandet, till stor del bygger på inre 

motivation. Den kommer ifrån de intressen och drivkrafter som eleven själv har. En elev som 

drivs av en stark inre motivation behöver sällan yttre påverkan genom belöning av något slag 

(Thomson och Wery, 2013). Pink (2010) betonar att det är den inre motivationen som är den 

viktiga, då den inre viljan att göra något lockar fram den högsta kreativitetsnivån och många 

gånger det bästa resultatet.  

 

1.2.1.2 Yttre motivation 
 

Elever som drivs av yttre motivation ser uppgiften som ett medel för att uppnå andra mål som 

beröm, belöning eller bra betyg (Gärdenfors, 2010). Man gör något som leder till något annat 

som är värdefullt, men som inte direkt är kopplat till uppgiften. Gärdenfors (2010) skriver att 

skolans struktur med läroplaner, scheman och lektioner hämmar elevernas inre motivation, 

vilket leder till att de med tiden tappar lusten att lära då betygshetsen blir alltför stor. 

Thomson och Wery (2013) bekräftar detta då de anser det värdefullt att stärka elevernas inre 

motivation, eftersom ett fokus på yttre motivation med belöningar medför en risk att elevernas 
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inre motivation försvagas. Gärdenfors (2010) utvecklar faktorn om yttre motivation då han 

beskriver kontrasteffekten som innebär att effekten av en belöning beror på jämförelser med 

andra belöningar snarare än belöningens storlek i sig. Det kan jämföras med en elev som 

anstränger sig allt mindre trots belöning från läraren. Gärdenfors (2010) menar vidare att 

lärare som tror på sina elevers kompetens inte underminerarderar deras inre motivation med 

yttre belöningar, vilket däremot kontrollinriktade lärare som använder sanktioner gör för att 

uppnå lärande.   

 

1.2.2 Lärande  
 

Hjort och Furenhed (2016) menar att motivation är avgörande för lärande. De skiljer på 

lärande utifrån resultatet av något (ett barn lärt sig klara av att cykla själv), utifrån processen 

med all träning barnet lägger ner eller utifrån samspelet då barnet lär tillsammans med andra. 

Lärandet kan handla om en samspelsprocess mellan individen och omgivningen samt en inre 

mental tillägnelseprocess där impulser från omgivningen integreras med tidigare kunskaper. 

Hjort och Furenhed (2016) skriver om två huvudtyper av lärande, det assimilativa lärandet där 

nya intryck från omgivningen bygger vidare på tidigare kunskap och det ackommodativa 

lärandet där tidigare kunskap förändras för att den nya kunskapen ska passa in.  

 

Gärdenfors (2010) beskriver lärande utifrån informellt lärande och formellt lärande. Det 

informella lärandet liknar han vid ett naturligt lärande där motivationen att lära kommer 

inifrån. Vid formellt lärande av saker som är svårare att lära, som att skriva och räkna, har 

undervisningen däremot en betydande roll. För att nå lärande är motivation och förståelse 

viktiga nyckelfaktorer.  

 

1.2.3 Relationer 
 

Forskning visar att motivation har sitt ursprung i dynamiska relationer mellan människor 

(Håkansson och Sundberg, 2012). Håkansson och Sundberg (2012) menar att den är 

kontextbunden och föränderlig och därför relaterad till psykologiska erfarenheter som 

exempelvis känslor.  

 

1.2.3.1 Lärare – elev 
 

Hattie (2014) beskriver utifrån sina metaanalyser att klasser med personinriktade lärare 

uppvisar mer engagemang och respekt för sig själva och andra och att de elever som inte 

tycker om skolan främst gör det för att de inte gillar sin lärare. För att bygga relationer krävs 

medverkan, effektivitet och respekt för elevens livssituation och erkännande av elevens 

erfarenheter (Hattie, 2014).  

 

Jenner (2004) menar att det är läraren som bär ansvaret för att en positiv relation mellan 

denne och eleven skapas. Det innefattar att läraren ska försöka förstå sin elev genom 

perspektivseende, kontextualisering och etisk hållning. Perspektivseende syftar till att läraren 

har en uppriktig önskan att försöka förstå och se världen utifrån elevens perspektiv och möta 
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eleven utifrån dennes livssituation. Utifrån det etiska perspektivet är det viktigt att läraren 

försöker se individen i sitt sammanhang och förstå elevens beteende utifrån det. Det innebär 

att läraren måste agera med försiktighet och exempelvis ta hänsyn till hur ett samtal med 

eleven på bästa sätt sker och när det kan ske.  

 

Hattie (2014) beskriver utifrån en undersökning i Nya Zeeland att elever, föräldrar och 

rektorer på frågan vad som påverkar elevers prestationer, betonade relationen mellan lärare 

och elev. De lärare som får elever att tycka om och utmanas av deras ämne är ofta de lärare 

som gjort positiv skillnad för deras skolgång. På frågan vilka som var deras bästa lärare var 

det de lärare som byggde upp relationer med sina elever, de som hjälpte eleverna att skaffa 

sig bra strategier för att lära i ämnet samt de som var villiga att förklara 

undervisningsmaterialet och hjälpa eleverna med deras arbete.  

 

1.2.3.2 Elev – elev  

 

Hjort och Furenhed (2016) framhåller det sociala samspelet och tryggheten i gruppen som 

avgörande för vad elever vågar och inte vågar göra. Det sociala klimatet och samspelet är 

betydelsefullt då eleverna kan stötta varandras lärande känslomässigt och kognitivt. Bra 

kamratrelationer kan gynna lärandet då de kan förklara saker på ett mer lättförståeligt sätt än 

vad läraren gör. De kan stötta varandra genom vänskap, hjälp och motivation. De kan även 

missgynna lärandet genom en negativ attityd till skolan, där den kanske inte anses viktig, eller 

att det är ”töntigt” att lära sig nya saker. 

  

Håkansson och Sundberg (2012) menar att elevernas sociala relationer bör uppmärksammas, 

eftersom kamraturvalet och socialisationen i kamratgruppen är avgörande för hur det gynnar 

engagemanget i skolarbetet. 

 

1.2.4 Läroplan samt kursplan för biologi, årskurs 1-3 

 

Biologins ursprung återfinns i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv 

och sin omgivning (Skolverket, 2018b). Skolans biologiundervisning ska ge eleverna 

möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och ge 

förutsättningar att söka svar med hjälp av systematiska undersökningar. Dessutom ska 

eleverna ges möjlighet att använda biologins begrepp och teorier för att beskriva och förklara 

biologiska samband. 

 

Skolan har som grundläggande värde att uppmuntra varje enskild elev att finna sin unika 

egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet 

(Skolverket, 2018b). Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. 

Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl 

självständigt som tillsammans med andra. 
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I läroplanen för grundskolan förespråkas att metoder och arbetssätt ska föregås av enkla 

fältstudier och observationer i närmiljön, genom enkla naturvetenskapliga undersökningar 

samt genom dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra 

uttrycksformer.  

 

Kunskapskraven i slutet av årskurs tre innebär att eleven kan beskriva och ge exempel på 

enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. Eleven ska kunna 

utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och 

människan, samt göra enkla observationer av årstider, namnge och sortera djur och växter 

efter olika egenskaper samt beskriva och ge exempel på kopplingar mellan dem i enkla 

näringskedjor.  

 

1.2.5 Förståelse 

 

Gärdenfors (2010) menar att när man förstår något, kan man använda den nya kunskapen för 

att exempelvis lösa uppgifter man inte klarade förut. Förståelse kan inte ”överfaras” från 

läraren, den uppstår i den enskilda individen. Det är en kombination av nya och tidigare 

erfarenheter som faller samman i ett nytt mönster. När man förstår ser man mönster. Hjärnan 

söker aktivt efter mönster samtidigt som den tolkar omvärlden. Kontexten styr hur vi tolkar 

den information som når våra sinnen. När vi med ord, bilder och andra media kommunicerar 

om mönstren förstärks de. Därför finns en stark koppling mellan vårt mönsterseende och 

språket. Mönstren ger innehåll åt de begrepp vi använder när vi sorterar världen. För att uppnå 

förståelse måste kunskapen förankras i erfarenhet. Den bästa undervisningen, menar 

Gärdenfors (2010) är den som får eleverna att upptäcka mönstren i världen.    

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Det övergripande syftet med denna studie är dels att belysa hur lärare arbetar för att 

åstadkomma en undervisningskontext som främjar elevers lust till att lära biologi och dels att 

skapa en förståelse för hur elever uppfattar och värderar lärarnas motivationsfaktorer utifrån 

egna behov.  

 

Frågeställning  

 Hur försöker lärare inspirera elever till att finna motivation i biologi? 

 Hur stämmer lärares uppfattningar om motivatorer i biologi överens med de 

motivatorer elever anser sig behöva? 
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2 METOD 

2.1 Urval 

 

Undersökningen genomfördes med fem lärare och trettionio elever från fyra grundskolor i en 

mellanstor stad i Mälardalen. Urvalet är ett så kallat bekvämlighetsurval, som Bryman (2018) 

kallar det när urvalet består av personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för 

forskaren. På en av skolorna deltog två lärare, varav den ena även var rektor. Fyra av lärarna 

var för mig okända medan den femte läraren var bekant sedan tidigare, då denne arbetade på 

en VFU-skola jag praktiserat på. I de fyra medverkande skolorna, deltog två årskurs tvåor och 

två årskurs treor. Samtliga elever i respektive klass och årskurs var inbjudna till att delta i 

undersökningen, men endast de elever vars båda vårdnadshavare godkänt elevens deltagande 

fick vara med i studien. Totalt sex elever fördelat på de olika klasserna uteblev på grund av 

sjukdom. I skola 1 deltog sju stycken årskurs två elever. I skola 2 deltog tolv årskurs två 

elever, i skola 3 deltog sju årskurs tre elever och i skola 4 deltog fjorton årskurs tre elever.  

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Aktuellt arbete bestod av två undersökningar. Den ena undersökningen innebar en intervju av 

fem lärare, varav en även var rektor, med syftet att ta reda på hur de arbetar för att inspirera 

elever till att känna motivation till biologiämnet. I den andra undersökningen fick elever via 

elevenkät ta ställning till i vilken nivå de upplevde att lärarnas olika förslag på 

motivationsfaktorer, var viktiga för dem själva. 

 

I syftet att undersöka hur lärare gör för att försöka motivera elever till ämnet biologi, valde jag 

att använda mig av en öppen och mer allmän frågeställning för att respondenterna skulle 

kunna svara fritt med sina egna ord och för att inte begränsa lärarnas tankesätt (Bryman, 

2018). Frågan löd; ”Hur försöker du inspirera elever till att finna motivation i 

naturvetenskap?”. Intresset var riktat mot intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. 

Utifrån respektive respondents reflektioner och svar ställde jag ibland uppföljningsfrågor där 

denne gavs möjlighet att utveckla sina svar. Respondenterna fick därmed möjlighet att 

fördjupa sina beskrivningar och förklaringar. 

 

För att i enlighet med Bryman (2018) kunna genomföra en noggrann transkribering och 

analys av vad intervjupersonerna berättat, valde jag att spela in intervjuerna och därefter 

transkribera dem ord för ord. Intervjuade lärare har gett sitt samtycke, de har informerats om 

forskningens syfte och om att deras identitet är konfidentiell. Deras personuppgifter kommer 

att förvaras så att enskilda deltagare eller skola inte kan identifieras. 

 

I syftet att undersöka vilka faktorer elever anser påverka deras motivation positivt till att lära 

ämnet biologi, valdes att genomföra en anonym kvantitativ enkätundersökning (se bilaga 1). 

Enkäten utformades utifrån frågan ”Hur viktiga är följande alternativ för att du ska vilja lära 

biologi”, åtföljt av de olika faktorer lärarna angett att de använt i syfte att försöka inspirera 

elever till att känna motivation i ämnet biologi. Efter varje alternativ följde tre stycken 
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smileys att ta ställning till. De symboliserade de olika nivåerna; mycket viktigt, lite viktigt, 

inte viktigt, vilket fanns skriftligt förklarat ovanför frågorna på enkäten. De olika 

nivågrupperingarna användes för att jämföra i vilken grad elever upplever att de finner 

lärarnas metoder till nytta för dem själva i syfte att lära biologi. Alternativen att ta ställning 

till i elevenkäten är slutna, vilket enligt Bryman (2018) gör det lättare för eleverna att besvara 

frågan. För att öppna upp för andra alternativ än de som angivits, valdes att avslutningsvis 

lägga till en öppen fråga där eleverna gavs möjlighet att komplettera enkätfrågorna med egna 

alternativ på motivatorer.  

2.3 Procedur 

 

För att genomföra enskilda intervjuer av lärare och enkätundersökningar med deras elever, 

kontaktaktades sju rektorer på olika grundskolor inom området Mälardalen, via mail. I mailet 

presenterade jag mig själv och mitt syfte om att finna lärare i årskurs ett till och med tre, som 

var intresserade av att ställa upp i min undersökning om hur de arbetar för att försöka 

motivera elever till biologiämnet. Två rektorer svarade att de inte hade möjlighet att deltaga 

och från en rektor erhölls inget svar. Från de fyra intresserade rektorerna och skolorna fick jag 

namn och mailadress till fyra lärare som anmält sitt intresse. Till dessa lärare skickade jag 

information om undersökningens tillvägagångssätt med faktabakgrund och kriterier kring 

deltagande och konfidentiallitet (se bilaga 2 och 3), samtidigt som jag också presenterade mig 

själv och önskade att de skulle återkomma till mig med förslag om tider för intervju.  

 

För att skaffa erfarenhet av en öppen intervju inom temat motivation och ämnet biologi, 

genomfördes en pilotundersökning på en lärare som sedan inte deltog i undersökningen. 

Under denna märkte jag hur lätt det var att komma utanför ämnet och tappa den röda tråden, 

varför beslutet togs att vid kommande intervjuer ha intervjufrågan nedskriven och synligt 

liggandes på bordet, för respondentens skull. 

  

Följande lärarintervjuer genomfördes i av lärarna valda enskilda rum på respektive 

arbetsplats, där vi inte kunde bli störda av andra. Intervjuerna med skola ett, två och fyra 

genomfördes med respektive en lärare, medan intervjun med skola tre utfördes med två lärare. 

Detta eftersom rektorn som också arbetade som lärare på skolan hade en önskan om att få 

delta i intervjun. För att inte distrahera respondenterna under intervjun valde jag att ha på mig 

helfärgade och ”enkla” kläder utan exempelvis krås. Jag upplyste respondenten om att jag i 

förebyggande syfte lagt fram den laminerade intervjufrågan på bordet som påminnelse, med 

syftet att hjälpa denne att komma ihåg frågan om den kom av sig eller tappade tråden. Innan 

intervjun och inspelningen började informerade jag ännu en gång om syftet med 

undersökningen, varför den är viktig och frågade också om läraren hade någonting denna 

funderade över innan vi startade intervjun. Likaså upplyste jag om att jag förmodligen under 

intervjuns gång kommer att be denne utveckla sina svar. Efter respektive intervju tackade jag 

för att jag fick uppta lärarens/lärarnas tid och vi kom överens om att jag skulle återkomma för 

att bestämma tid för genomförande av elevenkäten, när allt material från lärarintervjuerna var 

analyserat och elevenkäten var färdigställd. 
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Efter att intervjuerna sammanställts och analyserats, skapades enkätfrågor utifrån lärarnas 

svar. Varje enkätfråga motsvarade en motivationsfaktor. Utöver dessa frågor lades två frågor 

om arbetsformer till, utifrån mitt eget intresse. Avslutningsvis inkluderades en 

uppföljningsfråga, där eleverna uppmuntrades att skriva egna alternativ på 

motivationsfaktorer.  

 

Då elevenkäten var sammanställd skickade jag dokumentet via mail, till respektive lärare som 

själv ombesörjde att dra ut rätt antal kopior till sina elever. Samtliga fyra lärare ställde också 

upp på att skriva ut och dela ut samtyckesblanketter (bilaga 3) till sina elever. De påminde 

även och informerade hemmet via mail, blogg eller veckobrev om undersökningen och om 

betydelsen av att lämna in blanketten signerad för hand av båda vårdnadshavare för att barnet 

skulle få delta i undersökningen. I blanketten informerades om samtyckeskravet, 

konfidentiallitetskravet och om att eleven kunde låta bli att lämna in enkäten utan att behöva 

motivera varför. Min mailadress fanns med i brevet med uppmaningen att kontakta mig vid 

frågor.  

 

För att undersöka om enkätundersökningen var möjlig att genomföra på grund av uppgifternas 

struktur med nivågruppering samt på grund av det stora antalet frågor, utfördes en 

pilotundersökning även här. Jag fick möjlighet att genomföra den med två flickor i årskurs 

två. Efter att ha gått igenom ett antal frågor märkte jag att de började tappa ork, varför jag 

lade in en övning som innebar fysisk aktivitet i knappt en minut. I samråd med flickorna kom 

vi överens om att denna övning skulle läggas in vid två tillfällen för att undersökningen på 

bästa sätt skulle kunna genomföras.    

 

Elevenkäten genomfördes i respektive klassrum. I enlighet med Bryman (2018) upplystes 

eleverna innan undersökningen började om varför jag gör detta arbete och varför det kan vara 

till nytta för dem och för andra. För att kunna genomföra enkätundersökningen var det också 

viktigt att vi redde ut begreppen ”motivation” samt ”biologi”. Därefter informerades om vad 

de tre olika smileysarna innebar och att endast ett svarsalternativ, det som stämde bäst överens 

med elevens egen uppfattning fick anges genom att sätta ett kryss på. Vid genomgång av de 

olika smileysarnas betydelse, förklarades att den neutrala ”lite viktigt” låg åt det positiva 

hållet. Då enkäten innehöll 37 frågor informerades även om att vi vid varje enkätsidas slut 

tillsammans skulle göra en fysisk aktivitet för att hålla vår motivation uppe, eftersom risken 

annars är stor att få tillbaka bara delvis besvarade enkäter (Bryman, 2018). Den fysiska 

övningen utfördes efter det att eleverna tittat igenom sidan för att se att de svarat med ett 

alternativ på varje fråga. Under genomförandets gång lästes varje fråga/alternativ upp, med 

förklaring om innebörd och om vad de olika smileysarna innebar i sammanhanget. Som en 

sista uppgift på formuläret fanns möjlighet för eleverna att ge egna alternativ om vad som 

motiverar dem till att vilja lära biologi. Jag läste upp frågan för eleverna och gav dem tid till 

att fundera och skriva ner svar, innan jag samlade in samtliga enkäter.  
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2.4 Analysmetoder 

 

Analysen har inte utgått ifrån färdiga kategorier eller teorier utan har utgått ifrån lärares 

intervjusvar samt elevers ställningstaganden i respektive fråga. I texten är underkategorier 

samma sak som motivatorer. Varje underkategori (motivator) beskrivs utifrån olika 

motivationsfaktorer.  

 

2.4.1 Lärarintervjuer  
 

Som ett första steg i arbetet att analysera lärarintervjuerna, transkriberades respektive 

inspelning ord för ord. Lärarna tilldelades fingerade namn, Anna, Bea, Christina, Doris och 

Elin. Därefter lästes var och en av intervjuerna igenom förutsättningslöst, varpå namn på de 

olika motivationsfaktorerna som uppgetts antecknades i kanten av texten. 

 

För att göra datainnehållet mer lättöverskådligt skapades en tabell utifrån varje lärare. I 

tabellen för skola tre där en gruppintervju genomfördes, presenteras de båda lärarnas 

respektive motivationsfaktorer tillsammans eftersom de talade om samma 

motivationsfaktorer. Tabellen innehöll två kolumner; kategori och exempel. I kolumnen med 

exempel skrevs de olika motivationsfaktorerna ner, i kolumnen kategori tilldelades de olika 

motivationsfaktorerna ett samlingsnamn.  

 

De olika motivationsfaktorerna sorterades utifrån skillnader och likheter in i olika grupper. 

Det resulterade i tre huvudkategorier med underkategorier, vilket framgår i figur 1. Därefter 

sammanställdes underkategorierna (motivatorerna) från respektive lärarintervju i en ordbild 

där de med störst text angivits av flest lärare. Eftersom lärarna i gruppintervjun pratade om 

samma motivationsfaktorer valdes att i analysen och ordbilden räkna dem som en person 

(figur 2). Ordbilden är skapad i wordart.com.  

 

De olika motivatorerna sorterades in i inre och yttre motivation och ett genomsnitt av antal 

lärare som pratat om respektive motivator i inre och yttre motivation räknades ut (se bilaga 4). 

Motivatorn (underkategorin) kost och sömn kom att tillhöra den inre motivationen, då det är 

något eleverna själva kan relatera till genom egen erfarenhet och som påverkar deras 

koncentration och inre drivkraft.   

 

2.4.2 Elevenkät 
 

Antalet glada, neutrala och ledsna smileys summerades var för sig utifrån varje fråga. En 

procentsats för antalet röster räknades ut för de tre olika alternativen för varje enkätfråga. 

Resultatet för varje enkätfråga sammanställdes utifrån procent i enskilda cirkeldiagram, se 

bilaga 5. Därefter sorterades enkätfrågorna efter den underkategori de tillhörde, se bilaga 6. 

 

Ett genomsnitt i procentform av alternativen ”mycket viktigt” samt ”inte viktigt” räknades ut 

från samtliga frågor indelat i de olika underkategorierna, se bilaga 7. 
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För att tydligt se hur eleverna har värderat underrubriker/motivatorer utefter ”mycket viktigt” 

och ”inte viktigt” skapades två ordbilder i Wordart.com (figur 3 och 4). Där återges vilken 

motivator som flest elever anser vara ”mycket viktigt”, då den återges med störst text (andel i 

%) och den näst största motivatorn återges med näst störst text och så vidare. Här går att 

jämföra utifrån var ordbild för sig, vilken motivator som flest elever anser vara ”mycket 

viktigt” eller ”inte viktigt”. Jämförelser kan göras mellan de olika ordbilderna då man kan läsa 

hur populär en motivator är då motivatorn illustreras med stor text och om den följer samma 

mönster i ”inte viktigt”-frågan genom att illustreras med liten text. 

 

För att illustrera vilka olika motivationsfaktorer som flest andel elever (i %) ansåg vara 

”mycket viktigt”, analyserades först fråga för fråga och därefter sammanställdes de tio frågor 

som flest andel elever (i %) ansåg vara ”mycket viktigt” i ett diagram, figur 5.  

 

Vid genomgång av svarsalternativ samt vid jämförelse med lärarintervjuer, beslutades vilka 

resultatdata som skulle lyftas i resultattexten.  

 

Utifrån frågan ”Hur stämmer lärares uppfattningar om motivatorer i ämnet biologi överens 

med de motivatorer elever anser sig behöva” jämfördes de tre ordbilderna (figur 2, 3 och 4) 

samt lyftes enskilda motivationsfaktorer som på något vis stack ut eller som ansågs viktigt ur 

undertecknads ögon. 

 

Fyra elever skrev förslag på motivatorer i uppföljningsfrågan. Eftersom kommentaren om 

att arbeta praktiskt fanns med som fråga i enkäten och eftersom de båda eleverna kryssat i 

”mycket viktigt” där, ansåg jag inte att det var något att arbeta vidare med.  

 

Utifrån de olika motivatorerna i inre och yttre motivation räknades ett genomsnitt elever i 

andel (%) ut på ”mycket viktigt” (se bilaga 4).  

 

3 RESULTAT 
 

I denna del kommer resultatet av lärarintervjuer samt elevenkätundersökningen att 

presenteras. En jämförelse däremellan kommer att redogöras i syfte att undersöka om lärares 

uppfattningar om motivatorer i det ämnet biologi stämmer överens med de motivatorer elever 

anser sig behöva.  
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3.1 Lärarnas sätt att motivera elever i biologi 

 

Lärarnas intervjusvar om hur de arbetar för att skapa motivation i biologi, delades upp i tre 

huvudkategorier (undervisningsstrategier, föräldrapåverkan och lärmiljö). Svaren under varje 

huvudkategori delades in i underkategorier (motivatorer) som framgår av figur 1.  

 
 

 
 

Figur 1. Lärares olika sätt att motivera elever till att lära i biologi utifrån huvudkategorier indelade i underkategorier 

(motivatorer). 

 

Nedan följer en beskrivning av underkategorierna. 

Undervisningsstrategier delades in i följande underkategorier (motivatorer):  

a. Delaktighet 

Elevinflytande vid planering, genomförande och utvärdering. 

Undervisning där alla elever ges möjlighet att komma till tals. 

Elevers känsla av delaktighet i lärprocessen, då de känner att de hänger med och 

förstår det som undervisas.    

Anpassning av undervisning och material till rätt nivå där eleverna förstår.  

Tydlighet av undervisningsmålen genom att relatera undervisningen till de didaktiska 

frågorna (vad, varför och hur). Tydligheten framförs även genom måluppföljning i 

reflektion tillsammans med eleverna. 

b. Skapa intresse  

Aktiviteter läraren använder vid genomgång eller för att skapa en intressant start inom 

nytt område. Exempelvis skapa intresse utifrån elevernas förförståelse eller genom att 

läraren dramatiserar inom ämnet.  

c. Bekräftelse  

Läraren använder beröm eller belöning som motivator. 

MOTIVATION 

Undervisningsstrategier 

Delaktighet 

Skapa intresse 

Bekräftelse 

Läraregenskaper 

Arbetsmetoder 
Föräldrapåverkan 

Attityd 

Engagemang 

Kost och sömn 

Lämiljö 

Relationer 

Undervisningsrum 
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d. Läraregenskaper  

Lärarens kunskap och engagemang, exempelvis som medupptäckare för att inspirera 

elever. 

e. Arbetsmetoder  

Olika inspirationssätt som exempelvis studiebesök, faktafilmer, NTA-lådor och 

undervisning i naturen, som metod för att engagera och inspirera eleverna.  

Lärmiljön indelades i två underrubriker: 

a.   Relationer 

      Relationers påverkan på motivation (elev-elev, elev-lärare).   

b.   Undervisningsrum 

      Det fysiska rummets påverkan på motivationen.  

  

Föräldrapåverkan delades in i tre underkategorier:   

      a.   Attityd 

            Föräldrars attityd till skolan. 

      b.   Engagemang 

Föräldrars intresse kring biologiämnet. Exempelvis reflekterande samtal om                         

biologiämnet tillsammans med barnet eller besök under biologilektionen.                                                                                                                                                                                                                              

c.   Kost och sömn 

      Föräldrars uppfattning om hur kost och sömn påverkar motivationen.  

 

De motivatorer (underkategorier) som lärarna lyfte fram i intervjun framgår av figur 2, där 

de motivatorer med större bokstäver är vanligare än de med mindre bokstäver. De två 

lärare som deltog i samma intervju, liknas i resultatet vid en person, varför det totala 

antalet lärare då är fyra.  

 

 
 

Figur 2. Lärares motivatorer till biologiämnet, där de med större text är beskrivna bland fler lärare (antal lärare) än de 

med mindre text. 
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Nedan sammanfattas hur lärarna beskrev de olika motivatorerna. 

 

Anna, skola 1 

 

Undervisningsstrategier  

 

Delaktighet 

För att eleverna ska motiveras att vara mer uppmärksamma på lektionerna fördelar Anna 

frågor genom att dra en namnad glasspinne. Strategin bidrar till att alla elever kommer att få 

minst en fråga och att ingen blir glömd. Ibland får eleverna svara samtidigt på sina mini 

white-boards. Då involveras alla eleverna samtidigt i uppgiften och får också möjlighet att 

välja om de vill skriva eller illustrera sitt svar. När Anna anpassar uppgifter utifrån elevers 

behov i syftet att göra dem delaktiga i undervisningen och lärprocessen och att de ska klara av 

en uppgift, handlar motivationsfaktorn om delaktighet. Till exempel kan hon erbjuda elever 

som har svårt att skriva eller läsa, att i stället arbeta praktiskt.  

 

Skapa intresse 

När Anna började sina biologilektioner som handlade om människokroppen och de olika 

sinnena, lät hon eleverna uppleva sinnena genom att bland annat lyssna till en hörselpåse, en 

påse där hon lagt i olika saker som eleverna skulle lyssna till och gissa vad det var, för att de 

”skulle få in känslan”. Hon visade också bilder på djur samt uppstoppade djur för att bland 

annat diskutera öronens funktion, eftersom hon upplevde att eleverna motiverades på det 

sättet. Då de läste om Big Bang släckte hon ner i klassrummet och berättade med spännande 

röst för att inspirera dem. Genom att också reflektera kring elevernas förkunskaper om 

aktuellt ämne, menar hon att eleverna lättare blir motiverade.  

 

Bekräftelse 

Anna menar att det är viktigt att bekräfta eleverna för att de ska känna sig duktiga och att de 

duger. Hon ger dem ofta beröm, genom att exempelvis säga ”vad fint du skrev”. Ibland 

använder hon sig av belöningar då elever arbetat bra, eftersom hon menar att ”gott uppförande 

ska löna sig”. Ett annat sätt att motivera elever genom bekräftelse, är att låta de med 

specialintressen få ”glänsa” genom att berätta om det inför klassen.  

 

Läraregenskaper 

Genom att använda sina kunskaper och sitt intresse om djur och natur, kan hon relatera och 

berätta ur minnet och vara kreativ och spontan, vilket hon menar inspirerar eleverna.  

 

Arbetsmetoder 

Eleverna vill gärna arbeta praktiskt; ”…då får ju alla chansen att vara kreativa och det tycker 

alla är jätteroligt. Praktiskt arbete är alltid jättejätteroligt.”  
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Lärmiljö  

 

Relationer  

Åtskilliga gånger återger Anna samarbete och relationer som motivator. Genom en hjälpa-

lista har eleverna själva skrivit ner vad de är duktiga på och vad de kan hjälpa sina kompisar 

med. Eftersom eleverna älskar att hjälpa varandra och eftersom de också lär bra av varandra, 

menar hon att motivationen till att lära biologi gynnas av relationen elev – elev. Anna återger 

också betydelsen av relationer mellan lärare och elev, då hon berättar hur hon genom att 

stärka hennes relation till ”Simon”, fick hon att vilja komma till skolan igen och delta i 

undervisningen. Detta efter att han en tid varit ”hemmasittare”, det vill säga en elev som 

skolkar på grund av olika saker.  

   

Undervisningsrum 

Naturen som undervisningsrum, menar hon är väldigt populärt bland eleverna. Det är en bra 

motivator då ”alla älskar att jobba praktiskt just ute i naturen”. Däremot bedriver inte Anna så 

mycket undervisning i naturen då hon ”är lite lat på det”. Den mesta undervisningen bedrivs i 

klassrummet.  

 

Föräldrapåverkan 

 

Engagemang 

Anna menar att många av hennes elever skulle behöva mer hjälp hemifrån. Flera elever gör 

inte de läxor de fått, utan kan komma med en lapp från föräldrarna där det står att de inte 

hunnit göra den. Hon efterfrågar föräldraengagemang för elevernas motivation till skolan och 

till biologiämnet. 

 

Bea, skola 2 

 

Undervisningsstrategier 

 

Delaktighet 

Läraren lägger stor vikt vid att börja utifrån elevernas förförståelse. Genom att göra 

undervisningen så praktisk som möjligt får fler elever lättare att förstå. Bea betonar 

betydelsen av att eleverna får göra saker på ett sätt de klarar av, där de förstår det de gör för 

motivationens skull; ”…det är en bra nivå på det så att de känner att de är delaktiga i det och 

klarar av det”. Tillsammans med eleverna gör hon en tankekarta där de inventerar elevernas 

förkunskaper. Utifrån de och utifrån elevernas intresse och läroplanen ges eleverna inflytande 

till att vara med och planera vad de ska fortsätta med; ”Så att de får vara med och påverka och 

bestämma”. Genom tydlighet om den didaktiska frågan varför, vill hon att eleverna ska förstå 

biologiämnets samband med samhället och verkligheten. Hon vill att de ska kunna ”tänka sig i 

det långa loppet vad det kan leda till om man blir mer intresserad”. Genom att vara tydlig, 

informera och reflektera om undervisningen utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför 

vet hennes elever att kunskapen ”gynnar dem hela tiden och de behöver ta ansvar för att lära 

sig.”  
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Skapa intresse 

Bea vill börja med det eleverna redan är bekanta med, eftersom hon har uppmärksammat att 

de då ”…redan är med på, på gång, när man börjar med det nya”. Hon menar att eleverna blir 

stolta över det de redan kan och motiverade till att lära nytt.  

 

Läraregenskaper  

Bea menar att hennes egen glädje och inspiration i biologiundervisningen påverkar elevernas 

motivation mycket.  

 

Arbetsmetod 

Läraren påtalar betydelsen av en variation av inspirationssätt som exempelvis litteratur, film 

och NTA-lådor. Hon betonar även vikten av studiebesök och praktisk undervisning i 

naturen/närmiljön som metod för att engagera och inspirera eleverna.  

 

Lärmiljö  

 

Relationer 

Bea betonar betydelsen av en trygg och bra arbetsmiljö, där man får och vågar vara delaktig i 

diskussionen och där ingen skrattar eller slänger blickar när någon säger fel och förklarar 

resultatet av det; ”Och det är det som gör att de till största delen älskar att lära sig, de ser 

glädjen och då vill man vara en av den här glädjen. Så jag tror barnen motiverar väldigt 

mycket varandra och den motivationen tror jag faktiskt väger högre…” 

 

Undervisningsrum 

Bea går gärna ut i naturen, åker till friluftsmuseum i närmiljön eller gör studiebesök 

tillsammans med sina elever i syfte att studera växter, djur eller begrepp som årstider i dess 

autentiska miljö. Genom att studera det i dess rätta miljö, anser hon att eleverna lättare tar till 

sig kunskap.  

 

Föräldrapåverkan 

 

Engagemang 

Föräldrarna informeras via veckobrev där det beskrivs vad de gör och varför. Utifrån det, 

reflekterar några föräldrar över biologilektionerna tillsammans med sina barn. Hon menar att 

de elever som har lite mer engagerade föräldrar har lite mer lust till att lära sig mer. ”De har ju 

stöd dels hemifrån och dels i skolan”.  

 

Christina och Doris, skola 3  

 

Undervisningsstrategier 

  

Delaktighet 

Utifrån Skolverkets kursplan i biologi skrivs en Lpp (Lokal pedagogisk planering) för lärare 

och en för elever. Utifrån den och utifrån deras förkunskaper får eleverna vara med och 
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planera vad de vill lära inom området. Det förs ner i en Lpp för eleverna som sätts upp i 

klassrummet så att alla kan läsa. Allteftersom projektets gång följs de olika aktiviteterna och 

målen upp och ”pluppas”, markeras med röd prick, när de är gjorda. Det medför en tydlighet 

och delaktighet i lärprocessen, där eleverna ser vad de redan kan och vad de har kvar att lära. 

Utifrån utvärderingar ges eleverna också delaktighet och inflytande då de får önska vad de vill 

lära mer om.  

 

Skapa intresse 

För att skapa intresse i samband med nystart av ett projekt har de ofta en happening för 

eleverna, då de exempelvis kan spela teater. De menar att det inspirerar eleverna jättemycket 

och att eleverna ofta utvecklar lärarnas teater på rasterna, då de bearbetar sina nyvunna 

kunskaper och praktiserar dem i leken.  

 

Läraregenskaper 

Christina och Doris betonar att de själva är aktiva medupptäckare och de uppfattar att deras 

eget deltagande och intresse smittar av sig på eleverna. De vill inspirera eleverna genom att 

själva vara aktiva tillsammans med barnen.  

 

Arbetsmetoder 

Lärarna betonar att skolan är upplevelsebaserad, vilket innebär att de arbetar mycket praktiskt 

när de exempelvis studerar växter och djur. Genom att även göra studiebesök, experimentera 

och söka fakta själva, antingen via iPad eller faktaböcker motiveras eleverna till lusten att 

lära.  

 

Lärmiljö  

 

Undervisningsrum 

Eftersom de arbetar upplevelsebaserat bedrivs oftast biologiundervisningen utomhus i den 

autentiska miljön. Lärarna menar att det genomsyrar elevernas motivation till biologi, då de 

”får en närhet till naturen på ett annat sätt”. 

 

Föräldrapåverkan 

 

Engagemang 

En del föräldrar går in i skolan och klassrummet för att titta på elevernas arbeten. Ibland 

delges föräldrar information via bloggen om exempelvis vilket nytt hemligt område klassen 

ska börja arbeta med i biologi, vilket skapar spänning och nyfikenhet hos eleverna. Ibland 

berättar föräldrar för lärarna att deras barn lärt dem till exempel vad några svampar heter, när 

de har varit i skogen. Lärarna märker att det gör att eleverna blir motiverade till att lära mer 

för att i sin tur lära föräldrarna.  
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Elin, skola 4 

 

Undervisningsstrategier  

 

Delaktighet 

Elin betonar betydelsen av att förklara på olika sätt och av att vara lyhörd för vad som 

fungerar och inte fungerar, för att hitta de sätt eleverna lär in bäst på. Hon menar att elever 

som hänger med och förstår, är delaktiga i undervisningen och i sin egen lärprocess. I 

intervjun utvecklar hon vikten av att vara inlyssnande för att få med sig och motivera 

eleverna. Hon berättar hur hon ändrade sin planering av en biologilektion, för att i stället visa 

en film om människokroppen och puberteten, eftersom eleverna var så intresserade av ämnet; 

”…jag kände bara så där att nu känns det som att det är läge att göra det.” Förutom det ges 

eleverna även inflytande och delaktighet genom eget forskande, då de kan inspireras genom 

att vara kreativa; ”Det är ju så man vill att det ska vara, att de verkligen ska bli fångade av det 

och komma med egna idéer...” 

  

Skapa intresse 

Det är viktigt att fånga elevernas intresse vid uppstart av nytt område eller när man startar upp 

en lektion. Det gör hon exempelvis genom att visa en film, berätta om en egen upplevelse 

eller genom att reflektera kring elevernas förkunskaper via en tankekarta. Hon anser att 

eleverna genom att redan veta lite om något, blir inspirerade till att lära mer.  

 

Bekräftelse 

Elever med specialintressen få dela med sig av dem, då det är viktigt att man låter dem få 

”lysa lite”, vilket de själva och klasskompisarna uppskattar. Det får dem att känna sig duktiga 

och motiverar dem till att lära mer för att kunna ”lysa lite”. 

 

Läraregenskaper 

Som lärare är det viktigt att visa intresse för ämnet och visa att man tycker det är roligt och 

spännande, eftersom det ”fångar” eleverna.  

 

Arbetsmetod 

För att få motiverade elever ser Elin att det är betydelsefullt med en variation av 

arbetsmetoder såsom att visa film, läsa faktatext, berätta saker, experimentera eller göra saker 

praktiskt som att exempelvis följa en naturruta.  

 

Lärmiljö 

 

Undervisningsrum 

Då klassen gick i förskoleklass bedrev Elin ofta utomhusundervisning, då de bland annat 

följde en naturruta. När klassen nu går i trean och hon är ensam lärare på 26 elever så innebär 

det vissa svårigheter med att ta sig ut, varför det enligt henne alldeles för sällan. Hon tycker 

att samarbetet eleverna emellan fungerar väldigt bra när de väl är på plats.  
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Föräldrapåverkan 

 

Attityd  

Föräldrapåverkan är en viktig motivator då Elin menar att föräldrars attityd till skolan 

påverkar eleven. Visar föräldrarna att skolan är viktig, tar eleven skolan på större allvar och 

blir mer motiverad till undervisningen.  

 

Engagemang 

Elin beskriver att föräldrars engagemang i sitt barns läxläsning, att deras intresse för vad 

barnet gör i skolan och att föräldrars besök i skolan, påverkar elevens motivation positivt.  

 

Kost och sömn 

Elin förklarar också betydelsen av att föräldrar visar sina barn att även omkringliggande 

faktorer som att man har sovit ordentligt och ätit ordentligt när man ska till skolan, för att de 

ska orka lära saker och för att det ska fungera bra. 

 

3.1.1 Lärarnas motivatorer utifrån inre och yttre motivation 

 

En uppdelning av motivatorer (underkategorier) skedde utifrån inre och yttre moitvation. 

 

Inre motivation   Yttre motivation 

 

Delaktighet    Bekräftelse 

Skapa intresse   Föräldraattityd 

Läraregenskaper   Föräldraengagemang 

Arbetsmetoder 

Relationer 

Undervisningsrum 

Kost och sömn 

 

Utifrån en sammanställning av lärarnas motivatorer med utgångspunkt i inre och yttre 

motivation framkom att fler lärare påtalade motivationsfaktorer och motivatorer utifrån en 

inre motivation än yttre motivation (se bilaga 4).  

3.2 Elevernas uppfattningar om lärarnas motivationsfaktorer 

 

I följande del presenteras resultaten från elevenkätundersökningen. Först presenteras 

elevernas ställningstaganden i frågorna 1-37 och därefter presenteras följdfrågan om elevernas 

egna exempel på motivationsfaktorer. För att ta del av samtliga enkätfrågor, se bilaga 1. För 

att ta del av samtliga resultat från enkätfrågor, se bilaga 5. De motivationsfaktorer som 

framfördes i enkätfrågorna sorterades i underkategorier. Nedan presenteras i storleksordning 

hur stor procentuell andel elever som anser respektive underkategori vara ”mycket viktig” för 

motivationen till biologiämnet, se figur 3. Inom parentes beskrivs elever i procent. Högst 
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andel elever (65%) har angett att de tycker att relationer är ”mycket viktigt” för att känna 

motivation till biologi, medan föräldraattityd är en motivator.  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Ordbild utifrån motivatorer som elever (i %) upplever som ”mycket viktiga”. 

 

Av figur 4 framgår att högst procentandel elever, 31%, anser att föräldraattityd är ”inte 

viktigt” ur motivationssynpunkt till biologiämnet. Relationer, delaktighet och 

läraregenskaper är de kategorier som minst procentandel elever anser ”inte viktig”.                                                                                                              
 

 

Figur 4. De underkategorier som elever (i %) tycker är ”inte viktiga” för deras motivation till biologiämnet.  

 

Vid en jämförelse mellan figur 3 och figur 4, kan man tyda ett mönster där motivatorer 

med hög procentandel elever som kryssat i ”mycket viktigt”, har en låg procentandel elever 

som kryssat i ”inte viktigt”. Jämför vi motivatorn relationer, så är det den motivator där 

högst procentandel elever kryssat i ”mycket viktigt” och den motivator där lägst 

procentandel elever kryssat i ”inte viktigt”.  

 

I figur 5 framgår de tio viktigaste motivationsfaktorerna. Varje enkätfråga representerar 

varsin motivationsfaktor. Fråga 22 som behandlar elevens relation till läraren har högst 

andel svar, där 72% av eleverna anser att relationen är ”mycket viktigt” för deras 

motivation.  
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Figur 5. Enkätfrågor som fått störst andel svar ”Mycket viktigt”. Fråga 22 som behandlar elevens relation till läraren har 

högst genomsnitt elever som anser det ”mycket viktigt”.  

 

Fråga nr  

22 Jag har en bra relation till min lärare                                                        

28 Min lärare är tydlig och förklarar hur vi ska lära  

10 Materialet är på rätt nivå, så jag förstår det som uttrycks 

24 Jag har bra samarbete med mina klasskompisar 

18 Jag får den hjälp jag behöver 

5 Jag får vara kreativ (finna egna arbetssätt för att ta reda på uppgifter) 

23 Alla i klassen respekterar och tar hänsyn till varandra 

29 Min lärare kan vara flexibel i fullföljandet av planeringen 

9 Jag får redovisa mitt arbete på mitt eget sätt 

16 Jag har sovit gott och ätit frukost 

   

 

De 10 enkätfrågor/motivationsfaktorer som fått högst andel svar ”mycket viktigt” beskrivs 

nedan utifrån motivationsfaktorernas uppdelning i huvudkategorier och underkategorier 

(motivatorer).  

 

Undervisningsstrategier 

 

Delaktighet 

 

Nivå (fråga 10) 

De flesta eleverna, 67%, upplevde att det är mycket viktigt att materialet är på rätt nivå så de 

förstår vad som uttrycks, för att de ska känna motivation till att lära biologi, medan 10% 

ansåg att det inte var viktigt.  
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Kreativitet (fråga 5) 

Många av eleverna, 64%, anser att det är mycket viktigt att de får vara kreativa och finna egna 

arbetssätt.  

 

Tydlighet (fråga 28) 

När det gäller betydelsen av att relatera undervisningen till den didaktiska frågan hur (fråga 

28), ansåg 69% av eleverna att det var mycket viktigt för att de skulle känna motivation till 

biologi.  

 

Hjälp (fråga 18) 

I denna fråga tyckte 67% av eleverna att det är mycket viktigt att de får den hjälp de behöver 

för att de ska känna sig motiverade till ämnet. Endast en elev ansåg att det inte var viktigt.  

 

Flexibilitet (fråga 29) 

I undersökningen visade det sig nästan alla elever upplevde att det var mycket viktigt eller lite 

viktigt för deras motivation att läraren kan vara flexibel i fullföljandet av planeringen. 

 

Val av redovisningssätt (fråga 9) 

Drygt tre av fem elever svarade att det är mycket viktigt att de får välja redovisningssätt för 

deras motivations skull. 

 

Lärmiljö 

 

Relationer 

 

Utifrån de fyra frågorna om relationer i kategorin lärmiljö (se fråga 21, 22, 23 och 24), 

upplever ett genomsnitt på 65% av eleverna att relationer är mycket viktiga motivatorer för att 

lära biologi, 25% svarade att det är lite viktigt och 10% uppfattar inte att relationer är viktiga 

för att de ska bli motiverade till att lära biologi. Frågorna 22, 23 och 24 finns bland de tio 

enkätfrågor som fått högst andel svar ”mycket viktigt”. 

 

Elev – lärare (fråga 22) 

Speciellt relationen till läraren anses betydelsefull, då drygt 70% av eleverna upplevde att den 

var mycket viktig. Av de 19 pojkar och 20 flickor som deltog i enkätundersökningen tyckte 

58% av pojkarna tyckte att relationen till läraren var ”mycket viktig”, 32% ansåg den vara 

”lite viktig” och 10% ”inte viktig”. Bland flickorna ansåg samtliga att relationen till läraren 

var viktig, då 85% tyckte att den var ”mycket viktig” och 15% att den var lite viktig. 

 

Hänsyn och respekt (fråga 23) 

På frågan hur viktigt det är för elevernas motivation att alla i klassen respekterar och tar 

hänsyn till varandra är, svarade 64% att det var mycket viktigt, 28% att det var lite viktigt och 

för 8% var det inte viktigt.  
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Samarbete (fråga 24) 

På frågan om hur viktigt samarbetet med klasskompisarna är för elevens motivation svarade 

67% att det var mycket viktigt, 28% att det var lite viktigt och 5% att det inte var viktigt. 

 

Föräldrapåverkan   

 

Kost och sömn (fråga 16) 

Många elever ansåg att det var mycket viktigt (62%) och lite viktigt (25%) att äta frukost 

innan skolan och att sova ordentligt, för att de ska känna motivation till biologi.  

3.3 Elevernas egna förslag på motivationsfaktorer  

 

Utifrån följdfrågan i elevenkäten erhölls fyra svar.  

 

 Fyra elever ansåg det viktigt att få vara med och påverka vilka elever som ska ingå i 

deras grupp vid grupparbete.                                                                                                                                   

 Två elever tyckte det var viktigt att få arbeta praktiskt.   

 En av eleverna ansåg det viktigt att uppleva djur och växter (inte enbart i 

litteraturen). 

 

Elevkommentarerna tillförde inte något nytt då de redan lyfts i elevenkäten.  

3.4 Elevernas uppskattningar av lärares motivatorer 

 

Sammanställningen görs utifrån samtliga tio underkategorier och utifrån svarsalternativen 

”mycket viktigt” samt ”inte viktigt”.  

 

Delaktighet betonades som en viktig faktor både utifrån lärar- och elevperspektiv (figur 2 och 

3). De faktorer utifrån delaktighet som främst motiverade elever i biologiarbetet, var att 

materialet är på rätt nivå så eleverna förstår, att eleverna får den hjälp de behöver, att läraren 

är tydlig och förklarar hur de ska lära, att man får välja hur man vill redovisa sitt arbete samt 

att läraren kan vara flexibel i fullföljandet av planeringen. Att få motivation till att lära biologi 

utifrån att inte veta när man får en fråga från läraren, anser elever i ganska stor grad inte 

fungera som en motivationsfaktor, 26%, samtidigt som 33% tycker det är ”mycket viktigt”. 

 

De fyra lärarna påtalade betydelsen av att skapa intresse för ämnet för motivationens skull, 

medan 44% av eleverna ansåg det vara ”mycket viktigt”. Mest populärt, utifrån ”mycket 

viktigt”, var att få lyssna till lärarens och andra elevers erfarenheter i ämnet. Knappt hälften 

av eleverna tyckte det var ”mycket viktigt” att undervisningen handlar om det de redan kan 

lite om, samtidigt som knappt en tredjedel tyckte det var ”inte viktigt”. 

 

Bekräftelse som motivator lyftes av två lärare. Knappt en tredjedel av eleverna anser att det 

är ”inte viktigt” för dem att få visa upp sina arbeten eller att få belöning i form av exempelvis 
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beröm eller en guldstjärna i boken. En tredjedel tycker däremot att det är ”mycket viktigt” för 

motivationens skull.  

 

Läraregenskaper som motivationsfrämjande faktor lyftes av alla fyra lärare. Utifrån resultatet 

på elevenkäten var den, den fjärde mest viktiga motivatorn (underkategorin) för elevens 

motivation. Eleverna, tyckte att lärarens ämneskunskaper (56% ”mycket viktigt) var viktigare 

för deras motivation, jämfört med en aktiv lärare som fungerar som medforskare (44% 

”mycket viktigt”.  

 

Även arbetsmetod påtalades av samtliga lärare som motivationsfaktor. 44% av eleverna ansåg 

kategorin vara ”mycket viktigt” i motivationssyfte. Det praktiska arbetet lyftes av alla lärarna 

som motivationsfaktorer i biologi, bland annat för att eleverna enligt dem tycker det är roligt 

med praktiskt arbete. Knappt hälften av eleverna (49%), ansåg att det praktiska arbetet var 

”mycket viktigt” för deras motivation och 46% ansåg att det var lite viktigt.  

 

Ur elevsynpunkt var relationer den underkategori som var viktigast för deras motivation till 

biologi (figur 3), speciellt relationen till läraren där 72% av eleverna ansåg att den var mycket 

viktigt. Relationen elever sinsemellan värderades inte i samma grad (57% ”mycket viktigt”) 

som att visa respekt och hänsyn till varandra (64% ”mycket viktigt”) eller som betydelsen av 

ett gott samarbete med klasskompisarna (67%). Relationens betydelse påtalades av två av fyra 

lärare, se figur 2.  

 

Samtliga lärare påtalade undervisningsrummet som motivationsfrämjande för biologiämnet då 

de menade att det var uppskattat av eleverna att arbeta praktiskt ute. 56% av eleverna ansåg 

att det var ”mycket viktigt” för deras motivation att få vara i naturen och studera växter 

medan det för 13% var ”inte viktigt”. Samtidigt ansåg 31% att det var ”mycket viktigt” att få 

sitta i klassrummet och arbeta, vilket inte var viktigt för 26%.   

 

Föräldrars attityd om att skolan är viktig, togs upp av en lärare som motivator. Knappt en 

tredjedel av eleverna såg den som ”mycket viktigt” och knappt en tredjedel som ”inte viktigt”.   

 

De fyra lärarna lyfte föräldraengagemang som motivator till att vilja lära biologi, vilket inte 

uppskattades i någon större grad av eleverna, då 28% ansåg att det inte är viktigt för deras 

motivation och då 41% ansåg det ”mycket viktigt”.  

 

Många elever, 62%, ansåg att kost och sömn var ”mycket viktigt” för deras motivation (se 

figur 3).  

 

Utifrån en sammanställning av enkätresultatet framkom att en högre andel elever ansåg inre 

motivatorer (57%) som ”mycket vikigt” för deras motivation till att vilja lära biologi, jämfört 

med yttre motivatorer (35%) (se bilaga 4).  
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4 DISKUSSION 

Denna undersökning gjordes för att synliggöra vad lärare gör för att försöka inspirera elever 

till att känna motivation i biologiämnet och samtidigt ta reda på hur eleverna ser på de 

motivatorer som lärarna lyft.  

4.1 Sammanfattning och tolkning 

 

Sammanfattningen utgår dels ifrån de motivatorer (underkategorier) och motivationsfaktorer 

som flest lärare lyft, vilket återges som lärarnas främsta motivationsfaktorer (figur 2). Dels 

har sammanställningen genomförts utifrån de motivationsfaktorer som störst andel elever 

svarat ”mycket viktigt” på (figur 5).  

  

4.1.1 Lärarnas främsta motivationsfaktorer i biologiundervisningen 
 

Genom motivatorn delaktighet vill lärarna ge eleverna inflytande i planeringen av vad de ska 

arbeta med, utifrån elevernas intresse och utifrån läroplanens syfte och mål. Det kan tolkas 

som att lärarna anser att elevinflytande är viktigt för deras intresse, delaktighet och motivation 

till att lära biologi. Likaså kan det innebära att lärarna tycker att det är betydelsefullt att 

utifrån läroplanen och de didaktiska frågorna tydliggöra för eleverna och skapa en förståelse 

av vad de ska lära, hur de kan lära och varför de ska lära. Motivationsfaktorn om lärarnas 

flexibilitet kan även den relateras till betydelsen av elevinflytande, då lärarna anpassar 

undervisningen efter den enskilde elevens behov och dels utifrån en anpassning av 

undervisningsinnehållet efter elevernas intresse. Lärarna poängterar en progression i 

undervisningen då de menar att undervisningen ska bygga på elevernas befintliga kunskaper, 

vilket skulle kunna relateras till betydelsen av att nå läromålen samt att lärarna också anser att 

det är viktigt att elevernas nyfikenhet och kunskapstörst stimuleras. Samtliga lärare talade om 

betydelsen av att materialet är på rätt nivå, vilket skulle kunna förstås som att de anser att det 

är viktigt att eleverna förstår det de håller på med.  

 

För att motivera eleverna till att vilja lära biologi ville lärarna skapa intresse vid uppstart av 

nytt ämnesområde eller vid genomgång, genom att exempelvis berätta om ämnet utifrån egna 

erfarenheter. Det skulle kunna tolkas som att lärarna försöker motivera eleverna genom att 

skapa spänning och genom att visa på ett samband med verkligheten, vilket i sin tur skulle 

kunna öka elevernas förståelse för varför de ska lära och förståelse i ämnet. 

 

Utifrån frågan om hur lärare arbetar för att försöka motivera elever till att vilja lära biologi 

lyftes även lärarnas egenskaper fram. Det kan tolkas som att lärarna har uppfattningen av att 

deras eget intresse och engagemang skulle kunna inspirera eleverna till att vilja lära biologi. 

 

Inom underkategorin (motivatorn) arbetsmetoder talade lärarna om det praktiska arbetets 

betydelse, exempelvis genom att experimentera eller att studera årstiderna i naturen, för 

elevernas motivation. Det kan tolkas som att lärarna ser ett värde av att eleverna får arbeta 

upplevelsebaserat, som motiverande för att lära biologi.  
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Samtliga lärare lyfte även undervisningsrummets betydelse för elevers motivation till lärande i 

biologi, då de pratade om fördelen med att studera bland annat växter och djur i naturen. 

Orsaken kan tänkas vara att lärarna anser att det är viktigt för elevernas motivation att få 

studera saker i dess riktiga miljö, i den autentiska miljön. 

 

Lärarna tog även upp föräldraengegemang som en möjlig motivator till att vilja lära biologi, 

vilket kan tolkas som att lärarna antar att föräldrars intresse och engagemang skulle kunna 

påverka elevens motivation.  

 

4.1.2 Elevernas uppfattningar kring lärarnas motivationsfaktorer 

 

Sex av de tio motivationsfaktorerna som flest andel elever ansåg som ”mycket viktigt” för 

deras motivation till att vilja lära biologi, tillhör motivatorn (underkategorin) delaktighet. För 

eleverna var det ”mycket viktigt” att läraren är tydlig i hur de ska lära, vilket kan tolkas som 

att eleverna vill ha tydlighet i hur de ska arbeta för att nå lärande. Likaså ansåg de att det är 

viktigt att undervisningen är på rätt nivå och att de får hjälp när de behöver, vilket skulle 

kunna tolkas som att det är viktigt för eleverna att förstå ämnesinnehållet. Betydelsen av att 

eleverna får vara kreativa i sitt arbete, skulle kunna förstås som att det är betydelsefullt för 

dem att få möjlighet att hitta deras egna specifika sätt att lära. Eleverna uppskattade även 

lärares flexibilitet av lektionsinnehåll högt, vilket indikerar att det är betydelsefullt att läraren är 

lyhörd och kan anpassa undervisningen efter elevernas intresse och behov. Det ansågs också 

”mycket viktigt” av en stor andel elever att de får möjlighet att välja på vilket sätt de ska  

redovisa sina färdiga arbeten på. En tolkning av det skulle kunna vara att redovisningsmetod 

har betydelse för eleverna och att det påverkar deras motivation till arbetet i biologi.  

 

Ytterligare tre av tio motivationsfaktorer som uppskattades högt av eleverna återfinns inom 

motivatorn (underkategorin) relationer. Speciellt relationen till läraren var ”mycket viktigt” 

för elevernas förståelse, men även motivationsfaktorerna samarbete, hänsyn och respekt 

värderades högt. Det skulle kunna tydas som att en god relation till läraren samt bra samarbete 

elever emellan samt hänsyn och respekt har hög prioritet som motivationsfaktorer till att lära 

biologi. Vidare kan det förstås som eleverna vill förstå det de arbetar med, varför dessa tre 

motivationsfaktorer är viktiga för att att de ska förstå och våga fråga om hjälp för att förstå.  

 

Bland de tio mest uppskattade motivationsfaktorerna av eleverna, återfinns även kostens och 

sömnens betydelse för motivationen. Resultatet kan tolkas som att eleverna är medvetna om 

att det är viktigt med frukost samt god sömn för koncentrationens och motivationens skull till 

att lära biologi. 

 

Av samtliga motivatorer (underkategorier) var bekräftelse den som uppskattades minst för att 

vilja lära biologi. Knappt en tredjedel av eleverna ansåg den vara ”inte viktigt” för deras 

motivation. En tolkning av bekräftelsens betydelse för eleverna skulle kunna vara att det inte 

har någon hög prioritet som motivator till biologi.   
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4.2 Tillförlitlighet  

 

4.2.1 Lärarintervju 

 
För att studera hur lärare gör för att motivera elever i biologi, valdes att samla in data via 

lärarintervjuer. Intervjufrågan till lärarna; ”Hur gör du för att försöka inspirera elever att 

känna motivation i biologi”, formulerades utifrån studiens syfte och frågeställning. Den var 

öppen och inte tydligt avgränsad, vilket inbjuder till ett brett angreppssätt där lärarna kan lyfta 

olika förklaringssätt (Larsen, 2009). Intervjufrågan var densamma och skedde under i princip 

samma förutsättningar, vilket Trost (2010) menar är förutsättningar för en god reliabilitet. Tre 

av intervjuerna skedde enskilt med respektive en lärare, medan det i intervjun på skola tre 

deltog två lärare av vilken den ena också var rektor. Här finns risk för felfaktor i 

intervjuresultatet, då situationen kan ha medfört att lärarkollegan blev nervös och att hennes 

svar påverkades negativt, då hon exempelvis inte tänkte lika kreativt som hon kanske hade 

gjort annars. Det kan också ha haft en positiv effekt, då det enligt Larsen (2009) kan vara 

lättare att prata i grupp och att de kan komplettera varandra. Under min intervju med dem 

observerade jag att de gärna kompletterade varandras beskrivningar, vilket bidrog till 

fördjupade svar och till att vissa områden betonades extra mycket. Då lärarna reflekterade 

mycket om motivation utifrån skolans inriktning, kan det också ha inneburit att andra 

perspektiv att se på frågan kan ha uteblivit. Därför är det möjligt att denna gruppintervju 

bidragit till en lägre reliabilitet. 

 

Läraren i skola ett kände jag igen genom min VFU-praktik, hon var dock inte min handledare. 

Intervjun kan ha påverkats på så sätt att hon kanske kände sig mer avslappnad i min närvaro 

och därmed kunde tänka mer kreativt (Larsen, 2009). Svaren kan även ha påverkats negativt 

om hon var rädd att jag skulle ha höga förväntningar på hennes svar. Jag upplevde att det var 

en fördel för henne, då hon verkade avslappnad och lugn och tog sig tid att tänka utan att 

verka stressad.  

 

Intervjusvaren från de olika lärarna påminde om varandra, men med skillnad på betoningar av 

olika motivationsfaktorer. Larsen (2009) skriver att utifrån det emotionella tillstånd läraren 

befinner sig i för tillfället kan svaren se olika ut. Jag tror att det Larsen (2009) skriver är 

mycket möjligt och att det i detta fall skulle handla om vilken motivationsfaktor läraren 

betonar för tillfället, samtidigt som de övriga motivationsfaktorerna som lyfts är i princip 

desamma. Skulle studien upprepas med samma intervjupersoner, tror jag därför att det skulle 

resultera i liknande resultat med reservation för betoning på olika motivationsfaktorer.  

 

Lärarintervjuerna spelades in och transkriberades. Enligt Larsen (2009) är det bra att spela in 

intervjuerna då det gör att man kan koncentrera sig på samtalet och gör att samtalet får det 

flyt som är nödvändigt. Utifrån inspelningar, transkriberingar och följdfrågor tolkades 

intervjuresultaten, det vill säga motivationsfaktorerna, och sorterades i olika kategorier. I 

arbetet med att sortera och kategorisera rätt utifrån det sammanhang läraren pratade, var det 

nödvändigt att läsa det transkriberade materialet ett flertal gånger. I lösryckta sammanhang 

skulle vissa motivationsfaktorer kunna passa in i flera kategorier. De olika 
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motivationsfaktorerna sorterades in i de under- och huvudkategorier som jag tolkat att de 

tillhörde. Eftersom inte någon respondentvalidering gjorts, finns dock risk för feltolkning och 

därmed felsortering (Bryman, 2018). Det innebär i sin tur att feltolkningar kan ha gjorts då 

slutsatser kan ha dragits på fel grunder, varvid analysresultatet då ger en låg reliabilitet.  

 

4.2.2 Elevenkät 

 

För att nå hög reliabilitet på enkätsvaren, valde jag att läsa upp fråga för fråga och förklara 

den utifrån varje svarsalternativ, det vill säga vad de olika smileysarna betyder i respektive 

fråga. I beskrivningen av den neutrala smileysen ”lite viktigt” förklarades att den låg åt det 

positiva hållet, det vill säga att den tillhörde viktigt-sidan. Risk för felfaktor finns här då 

elever kan ha missförstått min förklaring eller om elever valt att läsa frågan själva i stället för 

att lyssna på min förklaring. Även det stora antalet frågor innebar, enligt Bryman (2018), en 

risk för att eleverna inte skulle orka engagera sig i dem och att jag skulle få tillbaka delvis 

besvarade enkäter. Genom att ha lite fysisk aktivitet med eleverna vid två tillfällen under 

enkätens genomgång, försökte jag hålla deras ork och koncentration uppe. Vid genomgång av 

enkäterna var det inte någon elev som glömt att fylla i någon fråga. Däremot kan jag inte 

avgöra om eleverna orkat engagera sig och ”svarat rätt” utifrån varje fråga.  

 

Eftersom slutna frågor enligt Larsen (2009), för in respondenten i en bestämd tankebana 

valdes att lägga in en öppen fråga i slutet. Där kunde eleverna skriva egna alternativ som 

motivationsfaktorer. De kommentarer som fyra elever skrev, tillförde inte studien något, 

varför det inte diskuteras i detta avsnitt. Då uppföljningsfrågan var placerad sist kan det ha 

inneburit att eleverna inte orkade engagera sig i den. Även skrivsvårigheter kan vara 

anledning till bortfall av egna förslag till motivationsfaktorer. Här skulle jag som 

”intervjuare” ha erbjudit mig att bistå med skrivhjälp för de som ville ha det. 

  

Att jag tidigare haft min VFU-praktik på en av skolorna där enkätundersökningen 

genomfördes, tror jag inte påverkade eleverna. Några kände igenom mig och andra inte 

eftersom jag genomförde min praktik i en annan klass och i en annan årskurs.  

  

Larsen (2009) skriver att det är klokt att läsa igenom frågorna och att utifrån varje fråga 

fundera över vad den kan bidra med i förhållande till studien. Jag valde att ta med samtliga 

motivationsfaktorer som lärarna uppgav, vilka skulle kunna ha begränsats för att bli mer 

hanterbart för eleverna. I två av frågorna angavs två delfrågor (se nedan), vilket innebär en 

stor risk för felfaktor, då studiens reliabilitet och validitet påverkas negativt om eleverna har 

delade uppfattningar om de två olika delfrågorna. 

 

4. Jag får vara med och planera vad och varför vi ska lära oss. 

6. Jag får ta eget ansvar och arbeta självständigt. 

 

Undersökningen tar inte någon hänsyn till hur kön och genus påverkar resultatet i vare sig 

lärarintervju eller enkätsvar och tar inte heller någon kulturell hänsyn.  
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4.3 Teoretisk tolkning 

 

4.3.1 Teoretisk tolkning utifrån inre motivation 
 

Utifrån den inre motivationen betonas både från lärare och elever, värdet av att 

undervisningen är på rätt nivå för att eleven ska förstå och därmed vara motiverad till att lära 

mer. De fyra lärarnas försök att bemöta elevers olika behov genom att prova olika sätt att 

förklara och lära ut på, bekräftas av Minten (2013) som också menar att det är lärarens ansvar 

att anpassa undervisningen till eleven. Hattie (2014) menar att rätt nivå och lagom utmanande 

undervisning är viktigt för att eleverna ska vilja engagera sig. När eleverna klarar av 

utmaningar stärks deras tilltro till sig själva, vilket gynnar deras motivation på sikt (Hjort och 

Furenhed, 2016). Håkansson och Sundberg (2012) menar att det är viktigt med en socialt 

stödjande undervisning med motiverande uppgifter som främjar ansträngning. För 67% av 

eleverna i studien var det mycket viktigt att de får hjälp när de kört fast. Hellgren (2016) 

bekräftar betydelsen av stöd och hjälp för motivationens skull. Den viktigaste 

motivationsfaktorn, med högst andel elever ”mycket viktigt”, är relationen till läraren. 

Thomson och Wery (2013) menar att en god relation till läraren där denne visar att den tror på 

sina elever och att de kan lyckas, ökar elevens motivation och därmed möjligheten att nå 

målen. Hattie (2014) skriver utifrån sin forskning att de lärare som byggt upp goda relationer 

med sina elever och som hälpte eleverna att skaffa bra inlärningsstrategier och som förklarade 

det eleverna behövde hjälp med, var de lärare som eleverna ansåg vara deras bästa lärare.  

Enkätresultatet visade även på att samarbetet med klasskamraterna var viktigt för eleverna, 

vilket utifrån en tolkning om att eleverna vill förstå det de undervisas i, i enlighet med Hattie 

(2014) skulle kunna förklaras med att lärande sker bäst i grupp. Detta både dementeras och 

bekräftas av Håkansson och Sundberg (2012) som menar att elevernas sociala relationer bör 

uppmärksammas, eftersom kamraturvalet och socialisationen i kamratgruppen är avgörande 

för hur det gynnar engagemanget i skolarbetet. Inom motivatorn om att skapa intresse i 

samband med nytt ämnesområde, uppskattade eleverna lärarnas berättelser utifrån egna 

erfarenheter högst. Denna motivationsfaktor, menar Gärdenfors (2010), stödjer lärandet då det 

placerar händelser i ett sammanhang och därför är ett starkt stöd för elevernas förståelse, 

vilket på ett oöverträffat sätt kan fånga människors intresse. Genom att också ge eleven 

inflytande i planeringen och erbjuda självständigt arbete, knyts kunskapsområdet till deras 

eget intresse och eleverna blir emotionellt engagerade, vilket ökar motivationen att arbeta med 

det (Gärdenfors, 2010). Betydelsen av det praktiska arbetet som motivationsfaktor till att vilja 

lära biologi framhölls i både lärarintervjuerna samt i elevenkätresultatet. Forskning bekräftar 

detta, då Phillips (2014) menar att praktiskt arbete ökar elevers kunskap och engagemang. 

Den praktiska undervisningen medför förutom ökad förståelse även positiva följder som en 

långsiktig kunskapsvinst, ökad självkänsla, intresse, nyfikenhet och ökad motivation (Dieser 

och Bogner, 2016). Praktiskt arbete med naturen som undervisningsrum lyftes av samtliga 

lärare, samtidigt som det uppskattades i en variation med klassrumsundervisning av eleverna. 

En vanlig teori om naturen som undervisningsrum ges av Gardners (citerad i Lindahl, 2003) 

som menar att när elever får arbeta undersökande i autentisk miljö, ökar deras intresse för 

naturen. Enligt Skolverket (2018a) skulle autentiskt lärande kunna öka elevernas motivation 

till att vilja lära biologi, eftersom det strävar efter relevans för eleverna. Gärdenfors (2010) 
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menar att elevens inre motivation stärks när de kan se samband mellan en skoluppgift och 

världen utanför skolan. En lockande lärmiljö är betydande för elevernas motivation till att lära 

biologi (Phillips, 2014). Möjligheten att få delta i aktiviteter som ger tillfälle till upplevelser 

påverkar elevernas hänsyn och respekt för naturen (Skolverket, 2019a). Med den kunskap och 

det engagemang som uppstår i samband med undervisning i autentisk miljö kan eleverna på 

sikt få möjlighet att påverka allas vårt välbefinnande och till att bidra till en hållbar utveckling 

(Skolverket, 2018b).  

 

4.3.2 Teoretisk tolkning utifrån yttre motivation 
 

Bekräftelse, föräldraattityd samt föräldraengagemang som motivator var inte lika högt 

prioriterade som övriga motivatorer bland eleverna, då cirka 30% av eleverna inom respektive 

tre motivatorer ansåg dem som ”inte viktigt” ur motivationssynpunkt. Det är en betydligt 

högre andel elever än vad motivatorerna inom inre motivation visade. Gärdenfors (2010) 

menar utifrån teorin om inre och yttre motivation, att dessa elever har en stark inre motivation 

då de ser uppgiften i sig som intressant och motiverande till att vilja lära mer och därför inte 

anser de tre motivatorerna som viktiga. Det visar att den inre motivationen är mer prioriterad 

än den yttre motivationen, där elever ser aktiviteten som ett medel för att uppnå andra mål 

såsom beröm, pengar eller ett bra betyg (Hellgren, 2016). De elever som drivs av en stark inre 

motivation behöver sällan yttre påverkan genom belöning av något slag (Thomson och Wery, 

2013). 

 

4.3.3 Teoretisk tolkning, sammanfattning 
 

Utifrån den inre motivationen finns en inre vilja att lära som kan tolkas hänga tätt samman 

med elevens behov och strävan att förstå det som undervisas i, medans den yttre motivationen 

är ett medel för att uppnå andra mål som beröm, belöning eller bra betyg (Gärdenfors, 2010). 

Resultatet visar på att den inre motivationen betonas som motivationsfrämjande strategier i 

lärares arbete att försöka inspirera elever till att vilja lära biologi. Även eleverna föredrog att 

inspireras till att lära biologi, genom de motivatorer som tillhörde inre motivation.  

4.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

Förslag till fortsatt forskning kan vara att göra denna studie i mellanstadiet och i högre åldrar. 

Detta för att ta reda på och belysa hur lärare försöker inspirera elever i olika åldrar till att 

känna motivation i naturvetenskap och hur elever i högre ålder uppskattar lärarnas olika 

motivationsfaktorer. För som Hellgren (2016) skriver så minskar elevers motivation för 

naturvetenskap med åldern, vilket innebär att motivationsfaktorerna ser olika ut i olika stadier. 

Studien kan även utvecklas genom klassrumsobservationer eller genom elevintervjuer, för att 

ge möjlighet till mer ingående och fördjupade svar. 
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4.5 Praktisk tillämpning:  

 

Mitt arbete kan bidra till att ur ett elevperspektiv belysa vilka motivationsfaktorer som är 

viktiga för att de ska känna motivation till att lära biologi.                                                                 

Denna studie kan komma till nytta för lärare och pedagoger i planering och genomförande av 

undervisning i grundskolans f-3. Genom att skapa en bättre förståelse av elevers motivation 

för biologiämnet vill jag kunna öka deras intresse för ämnet, för att forma kompetenta 

samhällsmedborgare som vill vara med och påverka vår miljö positivt.   
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Bilaga 1 

 

 
Elevenkät 

 

Fyll i vilken årskurs du går i och sätt sedan kryss i rätt ruta.  

 

Årskurs: _______ 

 

Pojke    Flicka       

 

 Mycket viktigt  Lite viktigt   Inte viktigt 

 

Hur viktiga är följande alternativ för att du ska vilja lära biologi? 

 

1. Läraren visar en intressant film i ämnet 

       
 
2. Läraren dramatiserar, exempelvis spelar teater eller berättar med spännande röst  

       
 
3. Läraren berättar om ämnet utifrån egna och andras erfarenheter  

       
 
4. Jag får vara med och planera vad och varför vi ska lära oss   

       
 
5. Jag får vara kreativ (finna egna arbetssätt för att ta reda på uppgifter)  

       
 
6. Jag får ta eget ansvar och arbeta självständigt  

       
 
7. Jag kan få en fråga när som helst utan att räcka upp handen 

       
 
8. Undervisningen handlar om sånt jag redan kan lite om 

      
  
9. Jag får redovisa mitt arbete på mitt eget sätt 

       
 
10. Materialet är på rätt nivå, så jag förstår det som uttrycks 

      
 
11. Jag får arbeta ensam  
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12. Jag får arbeta i grupp  

       
 
13. Jag får diskutera med andra  

       
 
14. Jag får arbeta lugnt och ostört 

       
 
15. Mina föräldrar talar om för mig att skolan och biologiämnet är viktigt  

       
 
16. Jag har sovit gott och ätit frukost 

       
 
17. Mina föräldrar visar intresse för det vi jobbar med i biologi, de frågar och berättar  

       
 
18. Jag får den hjälp jag behöver  

       
 
19. Jag får visa upp mitt färdiga arbete för andra 

       
 
20. Jag får belöning i form av exempelvis en stjärna i kanten eller beröm från fröken eller 

kompisar 

       
 
21. Jag har bra relationer till mina klasskamrater 

       
 
22. Jag har en bra relation till min lärare 

       
 
23. Alla i klassen respekterar och tar hänsyn till varandra  

       
 
24. Jag har bra samarbete med mina klasskompisar 

       
 
25. Min lärare är aktiv, nyfiken och visar intresse för det vi ska göra 

       
 
26. Min lärare kan mycket om ämnet 
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27. Min lärare är tydlig och poängterar vad och varför vi ska lära 

       
 
28. Min lärare är tydlig och förklarar hur vi ska lära 

       
 
29. Min lärare kan vara flexibel i fullföljandet av planeringen 

       
 
30. Jag får gå på studiebesök  

       
 
31. Jag får läsa litteratur   

       
 
32. Jag får använda iPad eller dator för att leta fakta 

       
 
33. Jag får arbeta praktiskt genom att undersöka och experimentera 

       
 
34. Läraren undervisar och lär ut 

      
  
35. Jag får skriva egna faktatexter 

       
 
36. Jag får sitta i klassrummet och arbeta 

      
  
37. Jag får gå ut i naturen och studera växter och djur 
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2. Här kan du fylla i andra alternativ som är viktiga för att du ska tycka det är roligt 

och vilja lära biologi. 
 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Jag har varit i kontakt med rektor på din skola och fått ett positivt svar om att du är intresserad 

av att vara med i min undersökning. Som du förmodligen vet så är jag inne på min sista 

termin på grundlärarutbildningen f-3 i Gävle, som jag påbörjade år 2015. Den sista terminen 

innebär ett examensarbete på avancerad nivå á 30 poäng där jag har valt att studera lärares sätt 

att motivera elever i ämnet biologi. 

Forskning bekräftar att elevens ökade motivation leder till ökad kunskap, vilket innebär 

förutsättningar för att den också fyller syftet om elevens måluppfyllelse gentemot läroplanens 

kursplaner. I syfte att åstadkomma undervisning som eleverna tycker är motiverande och 

intressant krävs en förståelse för hur man som lärare kan locka fram den inre drivkraften för 

att lära. I mitt examensarbete vill jag genom en intervju undersöka hur lärare försöker 

inspirera elever till att finna motivation i ämnet biologi. Deltagandet är frivilligt och kan, om 

så önskas, avslutas när som helst utan motivering.  

 

Av anledningen till att du tackat ja till att delta i min undersökning, vill jag informera dig 

även skriftligt, dels om syftet med mitt examensarbete och dels hur jag tänkt mig mina 

metoder.  

 

En andra del av arbetet avser att ta reda på elevers upplevda behov för att känna motivation. 

För att undersöka det har jag skapat en enkät där eleverna får kryssa i alternativ som stämmer 

in på dem själva. Denna enkätundersökning sker senare, efter att jag sammanställt data från 

intervjuerna med lärare. För att eleverna ska få delta i enkätundersökningen som är anonym 

och frivillig, är det viktigt att elevens samtliga vårdnadshavare har undertecknat bifogad 

samtyckesblankett. Det är viktigt att undertecknandet skett skriftligt för hand och att inte 

medgivandet getts muntligt eller via exempelvis mail. Jag vore tacksam om du som lärare vill 

skriva ut den och skicka hem till respektive vårdnadshavare. När enkätundersökningen sker 

bestämmer du och jag tillsammans.  

 

Materialet kommer att användas så att obehöriga inte kan ta del av det under arbetsprocessen. 

Namn på lärare samt skola är konfidentiellt och kommer inte framkomma i det färdiga 

examensarbetet. Det färdiga materialet, det vill säga ljudinspelningen, anteckningar samt 

enkäterna som är anonyma kommer att arkiveras på Högskolan i Gävle. Har du frågor 

angående detta är du välkommen att maila mig på; ofk15pdp@student.hig.se 

 

 

Tack på förhand! 

Mvh                                                                                                                                                                                                          

Pernilla Danarp              
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Bilaga 3 

 

Samtyckesblankett  

 

 

Hej alla föräldrar i _____________________________ klass! 
 

Jag heter Pernilla Danarp och jag studerar min sista termin på grundskollärarlinjen, 

förskoleklass till årskurs tre.  

 

Jag håller på med mitt sista arbete, som är ett examensarbete. Där skriver jag om motivation. 

Jag undersöker dels hur lärare försöker inspirera elever till att känna motivation i ämnet 

biologi och dels vilka aspekter som elever bedömer att de behöver vara införlivade i för att 

känna motivation till ämnet biologi. Den senare innebär att eleverna får ringa in de 

svarsalternativ som passar in på dem, åtföljt av några tomma rader där de kan lämna egna svar 

som inte finns med.  

 

För att få vara med och svara på enkäten, som är helt frivillig för eleven att delta i, behöver 

jag skriftligt samtycke från båda vårdnadshavare.  

 

Eleverna kommer inte att uppges vid namn någonstans i examensarbetet utan nämnas vid 

exempelvis ”flicka 1”, då undersökningen är anonym. Även skolans namn är konfidentiell. 

Materialet kommer att användas så att obehöriga inte kan ta del av det under arbetsprocessen. 

Efter examensarbetets genomförande arkiveras allt arbetsmaterial på Högskolan i Gävle. Har 

du frågor angående detta är du välkommen att maila mig på; ofk15pdp@student.hig.se 

  

Om ni som vårdnadshavare godkänner att ert barn får delta anonymt i studien, under 

förutsättning att denne själv vill, skriver ni under talongen nedan med ert namn och datum. Är 

ni två vårdnadshavare är det viktigt att båda skriver under, för att samtyckandet ska 

vara giltigt.  

 

 

Svarstalongen måste vara återlämnad till klasslärare 

 ____________________________ senast ________________ 

 

 

Tack på förhand! 

 

Mvh 

Pernilla Danarp 

 

 

 

 

 

mailto:ofk15pdp@student.hig.se
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Bilaga 4 

 

Inre och yttre motivation, uträkning 

 

 

Resultat lärarintervjuer 

 

Nedan följer en sammanställning av hur många lärare som pratat om respektive motivatorer, 

tillhörande inre och yttre motivation. Summan av antal lärarsvar har, utifrån inre respektive 

yttre motivation, dividerats med respektive antal motivatorer (underkategorier).  

 

Inre motivation   Yttre motivation 

Delaktighet, 4   Bekräftelse, 2 

Skapa intresse, 4   Föräldraattityd, 1 

Läraregenskaper, 4   Föräldraengagemang, 4 

Arbetsmetoder, 4 

Undervisningsrum, 3 

Relationer, 2 

Kors och sömn, 1 

 

Totalt; 22 lärarsvar bland 7 motivatorer  Totalt; 7 lärarsvar bland tre motivatorer 

 

Uträkning inre motivation; 4+4+4+4+3+2+1/7=3,14 lärare 

Uträkning yttre motivation; 2+1+4/3=2,33 lärare 

 

 

Resultat, elevenkät 

 

Nedan följer en sammanställning av hur hög andel elever (i %) som anser att motivatorer 

inom inre- respektive yttre motivation är ”mycket viktigt” för deras motivation till att lära 

biologi.  

De olika talen återger ett genomsnitt (i %) utifrån motivationsfaktorer tillhörande de olika 

motivatorerna och ”mycket viktigt”. Summan utifrån inre respektive yttre motivation har 

dividerats med aktuellt antal motivatorer.  

 

Inre motivation   Yttre motivation  

Delaktighet, 57%   Bekräftelse, 32% 

Skapa intresse, 44%   Föräldraattityd, 31% 

Läraregenskaper, 50%   Föräldraengagemang, 41% 

Arbetsmetoder, 44% 

Relationer, 65% 

Undervisningsrum, 47% 

Kost och sömn, 62% 

 

Totalt 7 st motivatorer      Totalt 3 motivatorer 

 

 

Uträkning inre motivation; 57+44+50+44+65+47+62/7= 53% ”mycket viktigt” 

Uträkning yttre motivation; 32+31+41/3=35% ”mycket viktigt” 
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Bilaga 5  

 

Elevenkät, resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 

 

 
 



 

 

46 

 

 



 

 

47 

 

 



 

 

48 

 

 



 

 

49 

 

 



 

 

50 

 

 



 

 

51 

 

 



 

 

52 

 

 



 

 

53 

 

 



 

 

54 

 

 



 

 

55 

 

 



 

 

56 

 

 



 

 

57 

 

 



 

 

58 

 

 



 

 

59 

 

 



 

 

60 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

61 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

62 

Bilaga 6 

 

Enkätfrågor/motivationsfaktorer indelade i underkategorier/motivatorer  

 

1. Undervisningsstrategier 

 

a. Delaktighet (planering, undervisning, utvärdering, ansvar eget lärande) 4, 5, 6, 7, 9, 10, 18, 

27, 28, 29 

b. Skapa intresse (förkunskaper, drama, berättelser) 1, 2, 3, 8  

c. Bekräftelse 19,20 

d. Läraregenskaper/engagemang (medupptäckare, intresserad, kunnig) 25, 26,   

e. Arbetsmetoder 13, 30, 31, 32, 33, 34, 35 

f. Arbetsform 11, 12 

 

2. Lärmiljö 

 

a. Relationer (elev – elev, elev – lärare) 21, 22, 23, 24 

b. Undervisningsrum 14, 36, 37 

 

3. Föräldrapåverkan 

 

a. Attityd 15 

b. Engagemang 17 

c. Kost och sömn 16 
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Bilaga 7 

 

Lärarintervju samt elevenkät, uträkning 

 
Lärarintervju: 

 

 Sammanställning antal lärare som beskrivit motivationsfaktorer inom respektive 
underkategori/motivator. För skapande av wordart.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevenkät: 

 

 Uträkning av andel elever (i %) som uppskattat respektive underkategori/motivator 
som ”mycket viktigt” samt ”inte viktigt”.  

 

Uträkning 

Utifrån följande uträkning utgår jag från exemplet relationer.  

De olika talen återger andel elever (i %) som svarat ”mycket viktigt” i de fyra enkätfrågorna 

som är kopplade till relationer, se bilaga 5 och 6. Summan av dessa delas med antalet 

tillhörande enkätfrågor, i detta fall fyra stycken. Svaret blir ett genomsnitt elever (i %) som 

anser att respektive underkategori (motivator) är ”mycket viktigt”. 

 

Elevenkät   Uträkning   

       

1. Relationer  57+72+64+67/4=65 

2. Kost och sömn  62/1=62 

3. Delaktighet  31+64+49+33+62+67+67+59+69+64/10=57 

4. Läraregenskaper 44+56/2=50    

5. Undervisningsrum 31+56+54/3=47    

6. Skapa intresse   49+31+51+46/4=44 

7. Arbetsmetoder  36+38+43+51+49+54+38=44 

8. Föräldraengagemang 41/1=41 

9. Bekräftelse  26+38/2=32     

10. Föräldraattityd  31/1=31     

 

UNDERKATEGORI ANTAL 

Delaktighet 4 

Skapa intresse 4 

Läraregenskaper 4 

Arbetsmetoder 4 

Föräldraengagemang 4 

Undervisningsrum 3 

Bekräftelse 2 

Relationer 2 

Föräldraattityd 1 

Kost och sömn 1 
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Elevenkät   Uträkning 

    

1. Läraregenskaper  10+10/2=10 

2. Relationer  20+5+8+5/4=10 

3. Delaktighet  20+13+8+26+10+10+2+3+3+5/10=10 

4.   Undervisningsrum  26+13+0/3=13 

5.   Kost och sömn  13/1=13 

6.    Arbetsmetoder  10+18+26+13+5+3+20/7=14 

7.    Skapa intresse  8+23+13+31/4=19 

8.    Föräldraengagemang 28/1=28 

9.    Bekräftelse  31+28/2=30 

10.  Föräldraattityd  31/1=31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


