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ABSTRAKT  
 

Lärares strategier för att skapa yttre motivation i matematik samt idrott 
och hälsa 

   Tidigare forskning visar på problematiken beträffande elevers motivation i 
skolan. Problematiken som framgår är att fler elever är omotiverade till att delta 
i matematik samt idrott och hälsa än för några år sedan. Tidigare forskning lyfter 
även fram vikten av att det är lärarnas främsta ansvar att motivera eleverna i 
skolan. Tidigare forskning lyfter fram att motivation påverkar elevernas 
delaktighet i undervisningen. Syftet med studien är att skaffa bredare förståelse 
för vilka strategier lärare använder för att skapa yttre motivation i ämnet 
matematik samt idrott och hälsa. För att besvara syftet och forskningsfrågorna 
har observationer, ostrukturerade intervjuer, fältanteckningar och ljudinspelning 
används som datainsamlingsmetod. Tre metodfrågor har även det varit till hjälp 
för att besvara studiens forskningsfrågor. Det teoretiska ramverket som använts i 
studien är Self-determination theory. Det genomfördes ett urval av det 
insamlade materialet där den yttre motivationen kunde identifieras. Analysen 
visade på att alla typer av yttre motivation (external regulation, introjected 
regulation, identified regulation, integrated regulation) användes i 
undervisningen. Analysavsnittet visade även på att lärarna använde strategierna i 
olika hög grad i respektive ämne. Det innebar att den yttre motivationen kunde 
identifieras mer under idrottslektionerna än på matematiklektionerna. Likheter 
och skillnader mellan matematikundervisningen och idrottsundervisningen har 
även identifierats beträffande de olika typerna av yttre motivation.  

 
Nyckelord: yttre motivation, motivation, Self-determination theory, lärare, 

undervisning, matematik, idrott och hälsa, strategier. 

ABSTRACT 

Strategies teachers use to motivate pupils in mathematics and physical 
education 

   The first part of this review is regarding the lack of motivation amongst pupils 
in school. Bottom line in this review is about how motivation has an influence in 
the participation in the pupil’s education. Pervious research shows that 
motivation affects the participation in education. Previous research also showed 



that teachers have a responsibility to motivate pupils in school. The pupil’s 
motivation in education has a big influence of the participation in class. The 
purpose is to investigate which strategies teachers use to motivate pupils in 
mathematics and physical education. The review used the methods observations, 
structured interviews, notes and sound recording to answer the purpose and 
research questions. Self-determination theory has used a framework in the 
review. A selection has been done, from the collected material, which proved to 
be external motivation. The analyse shows that every type of external 
motivation was visible (external regulation, introjected regulation, identified 
regulation, integrated regulation) in education. The analyse section in the review, 
shows that teachers predomenantly, used motivation in different ways. External 
motivation been visibility the most in physical education class, than in lecture in 
math. The results have proved that all the types of external motivation were 
visible. 

Keywords: external regulation, motivation, Self-determination theory, 
teacher, education, mathematic, physical education, and strategies
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INLEDNING 
Motivation är en känsla som alla människor upplever. Några individer har 

svårt att finna motivation, medan andra finner det enklare. Inte minst är 
omotiverade individer något som ofta förekommer i skolverksamheten. Oavsett 
hur lätt eller svårt en individ har att uppleva motivation, ligger det inom ramen 
för lärarens dagliga arbete att engagera och motivera elever i skolarbetet. Även i 
skolans värdegrund i Lgr 11 betonas vikten av att eleverna med stöd från 
verksamheten och läraren ska känna lust till att lära. Lusten till att lära finns i 
relation till motivation, då eleverna skall motiveras just till att lära. Trots detta 
vet vi med stöd från forskning att motivationen för skolarbetet bland barn och 
unga har minskat markant de senaste åren (Skolverket, 2015). Det är inte främst 
omotiverade elever som är problematiken, utan det är lärarens svåra uppdrag att 
motivera elever som diskuteras. Det är framförallt två ämnen som är väl 
omdiskuterade gällande elevers bristande motivation i skolan. Dessa två ämnen 
är matematik samt idrott och hälsa. Detta är en negativ riktning som bland annat 
verksamma lärare kan hjälpa till att vända med hjälp av olika, väl valda, 
strategier i undervisningen. Valet att undersöka just matematik samt idrott och 
hälsa beträffande motivation, var med denna vetskap enkelt att välja. 

I denna studie undersöks strategier för att öka motivationen bland eleverna då 
det är denna motivationsform som var observerbar i klassrummet för denna 
undersökning. Med yttre motivation avses de drivkrafter som eleven får av yttre 
faktorer, såsom att utföra handlingar då eleven önskar belöning (Deci & Ryan 
1985). I samband med yttre motivation i respektive ämne använder lärare, 
medvetet som omedvetet, olika strategier som skall skapa yttre motivation i 
undervisningen. 

Forskare som har studerat motivationsbegreppet i skolverksamheten, såsom 
Eriksson-Bergestig & Juricev m fl (2010), Ehdin (2010) samt Isberg (2009) är 
enade om att lärare som bedriver undervisningen i respektive ämnen själva 
måste känna engagemang och motivation för att eleverna ska kunna uppleva det. 
De menar vidare att läraren måste ha kunskap om vilka strategier som fungerar 
för att motivera eleverna i undervisningen. Detta är en aspekt som är intressant 
att belysa. För min studie innebär detta att jag kommer att undersöka huruvida 
lärare använder olika strategier för att motivera elever i undervisningen, men 
även hur dessa strategier skiljer sig i ämnena matematik samt idrott och hälsa. 
Resultatet från studien kan sedan användas av verksamma lärare när de bedriver 
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sin undervisning, för att skapa en undervisningssituation som eleverna finner 
yttre motivation i.  

Ämnena matematik samt idrott och hälsa, har såväl likheter som skillnader 
gällande praktiska och teoretiska moment i undervisningen. Beträffande de 
strategier lärare kan använda för att motivera sina elever i undervisningen, är 
mina förhoppningar att denna undersökning skall bidra med bredare kunskap om 
vilka strategier som kan användas för att skapa yttre motivation i 
undervisningen. För att kunna undersöka detta kommer en kvalitativ jämförelse 
mellan respektive ämne att genomföras i studien. Den kvalitativa jämförelsen 
mellan ämnena blir ett komplement till varandra, där det ena ämnet bidrar med 
kunskap till det andra ämnet. Förutom att studera och belysa lärarens strategier 
för att motivera elever, är mina förhoppningar att bidra med bredare kunskap om 
hur arbetet för att skapa yttre motivation skiljer sig i respektive ämne.  

 
SYFTE 

Syftet med denna studie är att den skall bidra med bredare kunskap om 
strategier som lärare kan använda för att skapa yttre motivation i matematik 
samt idrott och hälsa. 

Forskningsfrågor 
 
1. Vilka strategier använder lärarna för att skapa yttre motivation i matematik 

samt idrott och hälsa?  
2. Hur förklarar lärarna vilka strategier de använder för att skapa yttre 

motivation i undervisningen? 
3. Vilka likheter och skillnader finns i ämnet matematik samt idrott och hälsa 

beträffande yttre motivation?  

TIDIGARE FORSKNING 
I detta avsnitt redogörs tidigare forskning beträffande problemområdet 

motivation i matematik samt idrott och hälsa samt andra komponenter som berör 
området. Detta innebär att dessa områden kommer att redogöras för nedan: 

 
• Vad är motivation? 
• Yttre och inre motivation 
• Motivationens betydelse för elevernas lärande 
• Ämnet matematik och dess relation till motivation 
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• Ämnet idrott och hälsa och dess relation till motivation 
• Likheter och skillnader i respektive ämne beträffande motivation 
• Lärarens arbetssätt i relation till motivation 
• Sammanfattning av tidigare forskning 

 
 Dessa områden redogörs och problematiseras i detta avsnitt för att skaffa en 

förståelse och få en förklaring för vilka komponenter som kan påverka elevers 
motivation i undervisningen. Senare i studien kommer detta avsnitt vara 
betydelsefullt då det finns ett samband mellan vad tidigare forskning konstaterat 
och vad som sker i praktiken.  

Vad är motivation? 
Vad är egentligen motivation? Lundgren & Lökholm (2010) hävdar att ”… 

motivation är en komplex process som kan ta form, omformas och bestå i syfte 
att ta oss genom livets berg och dalar.” s 45. Författarna menar att motivation 
hjälper individer genom svåra tider i livet och kan betyda olika saker för varje 
person. För en individ kan det handla om att ett beteendemönster förändras och 
för en annan individ kan det betyda att det finns vilja och intresse att utföra en 
handling. Lundgren & Lökholm (2010) skriver vidare att motivation i 
undervisningen har olika innebörd för varje elev. För någon elev kan det 
innebära att klara sig genom skolan utan att göra någonting och för någon annan 
att vara skötsam och engagera sig i studierna. Annerstedt (2007) menar att lärare 
kan använda och använder, omedvetet som medvetet, motivation på olika sätt. 
Självkänsla, beröm och betydelsefulla uppgifter är tre viktiga byggstenar i 
relationen till hur motiverade elever är i skolan. Davidsson & Flato (2010) 
menar att det är motivationen hos elever som skapar handlingar, som gör att 
elever vill fortsätta utföra handlingar, ger uppgiften mening och tydliga mål. Det 
är viktigt att elever får arbeta med motivationsarbete i skolan för att öka 
förståelsen för sin egen motivation (Davidsson & Flato 2010). Det finns olika 
typer av motivation, vilket kommer redogöras för nedan.   

Yttre och inre motivation 
Flera forskare på fältet skriver om yttre– och inre motivation. Bland annat 

Lundgren & Lökholm (2010), Davidsson & Flato (2010), Jenner (2004) samt 
Gärdenfors (2010). Forskarna beskriver begreppen yttre– och inre motivation 
samt hur lärare kan arbeta med detta i positiv riktning. Nedan förklaras yttre – 
och inre motivation innan komponenterna sedan problematiseras. 
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Yttre motivation. När människan har drivkrafter som kommer från yttre 
motivation, utför han/hon handlingar för att individen önskar en belöning, till 
exempel pengar eller jobb. Yttre motivation kan kopplas till det som händer här 
och nu, vilket kan vara beröm, praktisk nytta och betyg (Davidsson & Flato 
2010) 

Inre motivation. Denna typ av motivation kommer från drivkrafter som finns 
inom individen. Individen utför handlingar för att det finns ett intresse, det är 
spännande eller roligt. Drivs eleven fram med inre motivation blir kunskapen 
mer konstant (Davidsson & Flato 2010).  
 
    Lundgren & Lökholm (2010) antyder att individer upplever yttre motivation 
när de känner press från samhället, vänner eller familj. Yttre motivation 
påverkar även den inre motivationen. Det är inte ovanligt att yttre motivation 
ökar när en individ får påtryckningar från andra gällande vad de förväntas utföra 
för handlingar. Betygsystemet kan vara en bidragande faktor till att elever 
upplever yttre motivation. Detta kan leda till att elever engagerar sig i studierna 
för att undvika negativa konsekvenser. Författarna menar även att lärare kan 
arbeta med yttre motivation för att elever skall uppvisa ett visst beteende. Dock 
beskriver dem att det inte är positivt att enbart sträva efter yttre motivation, då 
det är den inre motivationen som lärare skall sträva efter (Lundgren & Lökholm 
2010). Yttre motivation är viktigt för elevers lärandeprocess och den kan leda 
till positiva och negativa konsekvenser (Lundgren & Lökholm 2010).  
 

Gärdenfors (2010) menar att yttre motivation kommer från ett 
belöningssystem, i form av betyg i skolan. Yttre motivation går att identifieras 
bland annat när föräldrar lovar barnen belöningar eller bestraffningar, samt vad 
konsekvenserna blir för eleven i samhället om de inte uppnår målen i skolan. 
Elever använder yttre motivation när de utför en handling, då de hoppas att det 
leder till något värdefullt (belöning). I andra fall utför eleverna handlingen för 
att inte känna sig misslyckade för en icke utförd uppgift. Det sistnämnda är 
något som Jenner (2004) skriver om. Författaren antyder att elever använder sig 
av yttre motivation när handlingen har ett tydligt mål och är riktad mot något 
specifikt. Det kan handla om yttre mål där individer söker status, pengar eller 
goda betyg. Davidsson & Flato (2010) skriver vidare att det är yttre- och inre 
motivation som styr drivkraften hos eleverna. Det framgår hur yttre- och inre 
motivation tillsammans bidrar till ett aktivt deltagande. Det måste finnas en 
balans i hur yttre- och inre motivation används i undervisningen. Tidigare 
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forskning kring hur yttre– och inre motivation samverkar med varandra är 
viktigt att belysa. Studiens analys och resultat visar på att yttre motivation är 
närvarande till stor del i undervisningen.  

Motivationens betydelse för elevernas lärande 
I detta avsnitt redogörs motivationens betydelse för elevers lärande. Illeris 

(2015) hävdar att en grundläggande del i elevers inlärning är motivation. 
Betydelsen av motivation är viktigt i elevers utveckling och lärande, i både 
positiv och negativ bemärkelse. Elever som är engagerade, intresserade, 
motiverade och har ett gott självförtroende, är de elever som skaffar sig 
kunskaper effektivast (Gärdenfors 2010). Gärdenfors (2010) redogör för en 
rapport från OECD - Understanding the brain (2002). I rapporten framgår det 
att elevers inlärning kan misslyckas och det påverkas av en eller flera 
nedanstående punkter: 
 

1. Dåligt självförtroende och självuppskattning. 
2. Dålig motivation (elever vill inte lära sig). 
3. Elever upplever otillräcklighet. 
4. Lite tid för lärtillfällen. 

 
Gärdenfors (2010) menar att de två första punkterna är viktiga att arbeta med 

för att elever skall skaffa sig kunskap. Det anses som självklart och enkelt att 
motverka dessa, men att lärarna inte har kunskapen som behövs för att detta 
skall uppnås. Detta menar Gärdenfors (2010) kan bero på att motivation är djupt 
liggande strukturer i hjärnan hos individer och är svåra att nå. Punkt 1 och 2 är 
viktiga aspekter för att skapa motivation och ett meningsfullt lärande. Punkt 3 
menar författaren att lärarna inte kan påverka, då det kopplas till elevernas 
talanger. Punkt 4 är något som samhället i relation till skolan kan bidra med. 
Författaren antyder att punkt 1-4 är betydelsefulla för att elever skall bli 
motiverade. De ovanstående punkterna måste lärarna sträva efter i skolan på ett 
fördelaktigt sätt, för att skapa lärandesituationer (Gärdenfors 2010). Relaterat till 
studiens undersökning innebär det att motivationens betydelse i ämnet 
matematik bör redogöras.  

Ämnet matematik och dess relation till motivation 
För att undersöka vilka strategier som lärarna kan använda för att skapa yttre 

motivation i undervisningen behöver motivation och karaktären i ämnet 
matematik skildras. I detta avsnitt redogörs det för hur viktigt det är med yttre 
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motivation för lärande i matematik. Björklund & Grevholm (2012) antyder att 
ämnet matematik är ett viktigt medel för kommunikationen mellan individer. 
Matematiken är en del av samhället och har spelat en betydande roll för 
utvecklingen inom många områden. Världen och samhället vi lever i är full av 
matematik och det är viktigt att elever får upptäcka det. Att skaffa sig kunskaper 
i matematik är viktigt, då det kan hjälpa elever att lösa problem inom många 
andra områden (Björklund & Grevholm 2012). Boaler (2011) antyder att många 
elever stöter på hinder i matematiken och det kan sätta ”spärrar” för elevers 
lärandesituation. Björklund & Grevholm (2012) menar att det finns andra 
anledningar som hindrar elever att utveckla kunskaper inom matematiken. 
Faktorerna författaren skriver om är: språkliga förmågan, 
koncentrationsförmågan, attityder och uppfattningar om matematiken. Thorén 
(2009) menar att det finns elever som finner matematik som intressant och roligt 
samt elever som inte finner det, de eleverna tar direkt avstånd från ämnet och 
blir omotiverade. Thorén (2009) visar på att det är lärares uppgift att skapa ett 
motiverande klassrum.  
    Matematik är ett ämne som elever kan arbeta med tillsammans i grupp och 
integrera i samspel med varandra (Ricks 2009/2010). Enligt Thorén (2009) är 
matematik ett ämne som individer har ett förhållande till. Om elever upplever 
matematik som roligt får de en positiv känsla som de sedan kan bära med sig till 
nästa lärotillfälle. De elever som upplever matematik ointressant och misslyckas 
gång på gång, tar direkt avstånd från det. Risken med att elever tappar intresset 
för matematik i tidig ålder, kan medföra begränsningar senare i livet. I Thoréns 
(2009) resultat framgår det att lärare anser att det går att motivera elever i 
matematik på olika sätt. De anser även att det är svårt att påverka de yttre 
faktorerna för att skapa motivation. För att få en helhetsbild av respektive ämne 
gällande yttre motivation kommer ämnet idrott och hälsa i relation till yttre 
motivation att redogöras nedan.  

Ämnet idrott och hälsa och dess relation till motivation 
För att undersöka vilka strategier lärare använder för att skapa yttre 

motivation i undervisningen behöver motivation och karaktären på ämnet idrott 
och hälsa även skildras. En förståelse för ämnet leder till en bredare och djupare 
kunskap om varför och hur lärarna använder de strategier som de gör.  

I Lgr 11 framgår det att: ”Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är 
grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse 
och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva 
senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en 
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tillgång för både individen och samhället.” s 40. Ämnet idrott och hälsa är 
viktigt för att elever skall nå kunskap om att vara fysiskt aktiv. Ämnet har goda 
förutsättningar för att ge elever positiva upplevelser till fortsatt fysisk aktiv 
livsstil (Isberg 2009). Alla elever har och får dock inte positiva upplevelser av 
att delta i idrottsundervisningen. Detta kan bero på att misslyckanden ligger till 
grund, vilket leder till dålig självkänsla och självbild. Elever väljer då istället att 
undvika att delta i aktiviteter och tappar då motivationen till ämnet.  

Som i alla ämnen, måste lärare upprätthålla motivation till eleverna. Lärare 
kan använda flera sätt för att motivera elever till att vara aktiva i undervisningen. 
Dels är det till fördel att skaffa kunskap om hur elever lär sig. Det svåraste, men 
mest framgångsrika sättet för att skapa motivation, är att skapa situationer och 
uppgifter där elever får uppleva framgång på en individuell nivå. Den bästa 
motivationen i ämnet idrott och hälsa, är enligt (Annerstedt 2007), att ge elever 
förutsättningar till att uppnå denna framgång.  

Likheter och skillnader i respektive ämne beträffande motivation 
Ovan presenterandes problematik kring motivation i matematik samt idrott 

och hälsa. För att besvara en av studiens forskningsfrågor (fråga 3) är det 
fördelaktigt att förklara likheter och skillnader i respektive ämne. Detta för att 
skaffa en förståelse för detta i respektive ämne. I matematik samt idrott och 
hälsa kan elever känna ett stort misslyckande och det kan leda till att 
motivationen och självkänslan minskar markant (Annerstedt 2007). Lärare skall 
arbeta med motivationsarbete på liknande sätt, i respektive ämne. Dels framgår 
det att både matematik samt idrott och hälsa utvecklar elevers kunskaper som de 
kan ha användning av senare i livet. I Lgr 11 syftesdel i idrott och hälsa framgår 
det att elever skall utveckla kunskaper för att det bidrar till goda förutsättningar 
att fatta beslut. Det ökar även möjligheterna för att delta i samhälle. Syftesdelen 
inom ämnet idrott och hälsa beskriver att elever skall skaffa kunskaper om vad 
som påverkar den fysiska och psykiska hälsan (Lgr 11).  

Matematik – och idrottsundervisningen har mycket likheter och skillnader. 
Det går att identifiera en skillnad i hur kroppen används fysiskt i respektive 
ämne. Inom ämnet idrott och hälsa används kroppen aktivt. Elever skall utföra 
aktiviteter som kan upplevas obekväma. Matematik samt idrott och hälsa är 
ämnen som elever antingen upplever intressant, roligt eller tråkigt. Annerstedt 
(2007) beskriver att idrott och hälsa är ett populärt ämne för många elever, dock 
finns det elever som inte tycker om ämnet. Boaler (2011) skriver vidare att 
matematik är ett ämne som många elever har negativa upplevelser av och att 
ämnet kan försämra elevers självförtroende. Att förhindra att detta inträffar eller 
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att elever har denna inställning till respektive ämne, är inte en lätt uppgift för 
dagens lärare. I relation till detta avsnitt kommer likheter och skillnader nedan 
att presenteras med hjälp av empiriskt material. Materialet kommer att 
analyseras och ge en bredare bild på hur likheter och skillnader ser ut i praktiken 
samt vad yttre motivation är bra för i respektive ämne. I avsnittet nedan kommer 
svårigheterna med motivationsarbetet i skolan utifrån ett lärarperspektiv 
redogöras. 

Lärarens arbetssätt i relation till motivation 
Lärarna har en stor betydelse och kan påverka elevers yttre motivation. Därför 

är det viktigt att identifiera och undersöka hur lärare använder sig av och arbetar 
med motivation i skolan genom olika strategier. Bemötandet mellan lärare och 
elever är viktigt för hur yttre motivation utspelar sig (Jenner 2004). Wrey & 
Thomson (2013) menar att lärares betydelse i relation till motivation är viktig 
för elevernas utveckling och lärande. Tillsammans med elever kan lärare skapa 
interaktion, detta leder till att yttre motivation skapar lärande. I lärares uppdrag 
ingår det att påverka elevers motivation. För att elever skall bli motiverade till 
att utföra en handling, kan yttre motivation vara en ”morot” som leder till att 
handlingen utförs (Wrey & Thomson 2013). Författarna antyder att när lärare 
skall skapa yttre motivation hos elever är det viktigt att inte glömma bort att det 
är den inre motivationen som är målet. Wrey & Thomson (2013) menar att om 
en elev skall uppleva inre motivation av yttre motivation, måste eleven få tid. 
Det måste genomföras via små förändringar med varierande uppgifter som är 
individanpassade. De små förändringarna måste utföras genom positiva 
upplevelser i undervisningen, då det ökar chansen att elever minns detta till 
nästa tillfälle. Detta kan innebära att lärare ger svaga och omotiverade elever 
lätta uppgifter, som de kan klara av, vilket leder till att de får en positiv 
upplevelse. Detta kan bidra till att elever börjar tro på sin förmåga och därefter 
ökar motivationen för ämnet. Gärdenfors (2010) menar att om små 
förändringarna skall inträffa är det viktigt att motivation och intresse finns som 
utgångspunkt i undervisningen samt att lärare får elever att bli intresserade och 
motiverade. Annerstedt (2007) beskriver vikten av att lärare skaffar kunskap om 
den enskilda individen och hur denne lär sig, för att kunna motivera dem. 
Författaren menar att lärare måste ha kunskaper beträffande motivation och att 
den bästa motivationen är när elever känner att de lyckas utföra handlingar. 
Författaren menar även att det är en utmaning för lärare att motivera elever till 
att vara aktiva deltagare under en lång period. Det är en lättare utmaning att få 
elever att delta under enstaka tillfällen. Det är många faktorer som är avgörande 
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beträffande motivation. Dels påverkas det av vad lärare ger för beröm till elever, 
vad elever har för självkänsla samt vilka uppgifter som läraren delger eleverna i 
undervisningen (Annerstedt 2007). 

Lärare måste ge individanpassade förutsättningar till elever för att de skall 
hitta sin egen motivation (Davidsson & Flato 2010). Kunskap om hur 
motivation skall ges är en god förutsättning för att skapa lärande i 
undervisningen.  

Elever är även dem en viktig del i motivationsarbetet. Detta för att självkänsla 
och självförtroende är fokus och kan öka med lärares stöd (Annerstedt 2007). 
Lundgren & Lökholm (2010) antyder att om elever vill utföra en handling och 
inte tror sig klara det, kommer elever inte utföra aktiviteten. Elevers motivation 
ökar markant om de tror sig klara av någonting. Elever som har en hög 
självkänsla och självförtroende har goda förutsättningar att klara av uppgiften 
eller aktiviteten och därmed öka den yttre motivationen (Lundgren & Lökholm 
2010).  

Ett elev - och lärarperspektiv är betydelsefulla områden att diskutera i relation 
till motivation. Martin Hugo är en forskare som har skrivit boken Från motstånd 
till framgång – att motivera när ingen motivation finns (2010). Boken handlar 
om elever som inte finner någon motivation i undervisningen. I forskarens 
resultat framgår det att eleverna senare blir motiverade. Hugo (2011) menar att 
en bra trovärdighet, meningsfullhet och tillit är betydande faktorer som skapar 
en god relation mellan lärare och elev. När den goda relationen tillgodoses i 
undervisningen, kan lärare och elev fokusera på lärandet. Hugo (2011) antyder 
att lärandet inträffar i mötet mellan det lärare skall lära ut och elevers 
erfarenheter, detta knyts sedan samman i olika lärandesituationer. I kommande 
avsnittet kommer den teoretiska utgångspunkten att redogöras, som sedan 
används som ett ramverk för analys – och resultatvsnittet i studien.  
 

Sammanfattning av tidigare forskning 
   De komponenter som ovan har problematiserats och redogjorts för är sådana 
som kan sättas i samband med begreppet yttre motivation. För att skaffa en 
bredare kunskap om strategier som lärare kan använda för att skapa yttre 
motivation i matematik samt idrott och hälsa har den tidigare forskningen 
bidragit till en grundlig förståelse för hur motivation samt yttre motivation 
utspelar sig i olika sammanhang. För att besvara studiens syfte och 
forskningsfrågor är inte tidigare forskning ett tillräckligt underlag. För att 
besvara syftet och forskningsfrågorna i studien behövs en fältstudie där en 
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kvalitativ jämförelse mellan matematik samt idrott och hälsa genomförs i 
praktiken. Detta med utgångspunkt i att skaffa en bredare förståelse för hur 
lärare använder olika strategier för att skapa yttre motivation i undervisningen 
samt vilken skillnad som går att se. Nedan presenteras en förklaring på hur 
lärare använder olika strategier i undervisningen för att skapa yttre motivation 
med hjälp av den teoretiska utgångspunkten Self-determination Theory. Tidigare 
forskning och den teoretiska utgångspunkten i studien kommer ligga till grund 
för den kvalitativa jämförelse som har genomförts i matematik samt idrott och 
hälsa samt för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor.   

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Studien har sin teoretiska utgångspunkt i Self-determination theory (1985). 

Teorin används för att förstå och förklara hur lärare använder olika strategier för 
att skapa yttre motivation i undervisningen. De begrepp som används 
beträffande yttre motivation i teorin är: external regulation (yttre reglering), 
introjected regulation (introvert reglering), identified regulation (identifierad 
reglering) och intregrated regulation (integrerad reglering). Med hjälp av dessa 
fyra förklaringar av yttre motivation kommer forskningsfråga 1 besvaras: ” 
Vilka strategier använder lärarna för att skapa yttre motivation i matematik samt 
idrott och hälsa?”. De olika typerna av yttre motivation hjälper även till att 
förstå syftet, vilka strategier lärare kan använda för att skapa yttre motivation i 
matematik samt idrott och hälsa. I teoriavsnittet presenteras ett ramverk för hur 
lärare ska motivera elever i skolan. Detta för att avgränsa området för det som 
studerats. Ramverket består av fem strategier (Wrey & Thomson 2013). 

 
Teorin Self-determination theory (Deci & Ryan 1985) är lämplig för studien, 

då den redogör för teorier kring yttre motivation. Teorin möjliggör 
förutsättningar för att förstå hur de yttre motivationstyperna upplevs i 
undervisningen. De olika typerna av yttre motivation syftar även till att besvara 
vilka av dessa typer av yttre motivation som finns i undervisningen. Förklaring 
på de olika typerna av yttre motivation, leder sedan till att den sista 
forskningsfrågan (fråga 3) blir besvarad, då likheter och skillnader i respektive 
ämne framgår. 

Deci & Ryan (1985) redogör för yttre, inre och icke motivation. Inre- och icke 
motivation exkluderas eftersom denna studie undersöker yttre motivation. Self-
determination theory bygger på att främja intresset för elevers lärande och 
belyser värdet av att gå i skolan. Därmed vill teorin framhäva vikten av att 
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elever skall få en god självkänsla och ett gott självförtroende, det leder till att 
elever tror sin egen förmåga när de skall utföra handlingar.  

Deci & Vallerand m fl (1991) menar att eleverna måste vara motiverade för 
ett detta skall gå att genomföra. Det mest centrala inom teorin är att individer 
kan bli inre motiverade (instrinsic motivation), icke motiverade (amotivated) 
och yttre motiverade (exstrinsic motivation). Inre motivation, i relation till teorin, 
beskrivs som situationer där individer utför handlingar för att de vill, känner ett 
intresse eller glädje. Att bli icke motiverad beskrivs som att individen inte har 
någon motivation alls. Yttre motivation beskrivs som när individer utför 
handlingar för att uppnå en viss belöning eller att individer påverkas av andra att 
bete sig på ett visst sätt (Deci & Ryan 1985). Forskarna menar att individer inte 
enbart har olika mängder av motivation utan även olika typer av motivation.  

Enligt Deci & Ryan m fl (1991) består yttre motivation av fyra typer 
motivation: external regulation (yttre reglering), introjected regulation 
(introvert reglering), indentified regulation (identifierande reglering) och 
integrated regulation (integrerad reglering). Nedan redogörs de fyra typerna av 
yttre motivation: 

 
External regulation (yttre reglering) är yttre motivation, då individer utför 

handlingar för att få en belöning eller för att de får en känsla av att de måste 
uppvisa ett visst beteende. Under denna ”regel” känner sig individen tvingad av 
att utföra handlingar. Till exempel att elever utför handlingar för betygens skull.  

Introjected regulation (introvert reglering) innebär att individer utför en viss 
handling eller aktivitet för att inte skuldbelägga sig själva. Till exempel kan 
elever delta i undervisningen för att inte känna sig dumma eller dåliga efteråt. 

Identified regulation (identifierande reglering) innebär att elever uppvisar 
ett beteende och utför en handling av egen vilja. Även om ämnet eller 
situationen inte är intressant så utför eleven handlingen för att det anses viktigt 
för framtiden. Till exempel att elever gör en läxa för att det anses vara viktigt för 
ämnet, inte för att ämnet är intressant eller roligt. 

Integrated regulation (integrerad reglering) beskrivs som att elever inte 
utför handlingar för att de finns ett intresse att göra det. Denna typ av yttre 
motivation bidrar till att elever utför handlingar för att det finns ett värde i den. 
Ett exempel som presenteras i artikeln av Deci & Ryan (1991) är att en 
idrottsman utför en aktivitet och visar upp en färdighet för att han eller hon vet 
att det är viktigt för att leva ett hälsosamt liv. 
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En viktig aspekt i denna teori är att den inte handlar om mängden motivation 
en individ har, den fokuserar på vilken form av motivation som finns. Studien 
utgår enbart från yttre motivation för att besvara syftet och forskningsfrågorna. 
Deci & Ryan’s (1991) teorier kring yttre motivation kommer knytas an med 
Wrey & Thomson’s (2013) strategier för hur lärare skall skapa ett motiverande 
klassrum i analys – och resultatavsnittet. 

Deci & Ryan m fl (1991) antyder att yttre motivation och dess typer av 
motivation är processer som bör utvecklas i skolan för att elever skall bli 
motiverade. Forskarna menar att motivation är avgörande gällande elevers 
utveckling och lärande. För att processerna skall gå att genomföras i skolan, är 
lärarna en betydelsefull del. Nedan presenteras Wrey & Thomson’s (2013) 
strategier för hur lärarna skall motivera elever i skolan.  

Strategier för lärare att skapa ett motiverande klassrum 
I kombination med Self-determination theory kommer viktiga aspekter som 

berör lärarens delaktighet och inflytande redogöras. I studien är 
lärarperspektivet i fokus, då det är bredare kunskap om strategier som lärare kan 
använda för att skapa yttre motivation i matematik samt idrott och hälsa som 
undersöks. En kombination av yttre motivation samt strategierna för hur lärare 
motiverar eleverna i skolan, kommer vara till stöd för att besvara 
forskningsfrågorna.  

Tidigare forskning visar på att lärare kan använda dessa strategier för att öka 
motivationen hos elever. Wrey & Thomson (2013) belyser femton strategier 
som lärare kan använda för att främja motivation i skolan. Studien inkluderar 
fem av dessa strategier och exkluderar tio strategier. Detta för att de nedan 
nämnda strategierna främst besvarar syftet och forskningsfrågorna. De 
inkluderade strategierna redogörs nedan:  

 
1. Höga förväntningar och tro på att eleverna kan 
2. Skapa en inlärningsmiljö som är uppmuntrande och utmanande 
3. Tydliga mål i undervisningen 
4. Involvering i inlärningsprocessen 
5. Använda positiva ord 

(Wrey & Thomson 2013) 
 
1. Höga förväntningar och tro på att eleverna kan 

Detta innebär att lärare skall tro på elevers förmåga att utföra handlingar i 
skolan. Författarna belyser att om lärare har höga förväntningar och tror på sina 
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elever och dess förmåga att skaffa kunskaper inom ämnet, elever tillslut att göra 
det. Detta är ett kraftfullt verktyg som leder till motivation (Wrey & Thomson 
2013). 

2. Skapa en inlärningsmiljö som är uppmuntrande och utmanande 

Omgivningen och klimatet runt elever bidrar till ökad motivation. Detta 
innebär att det kan finnas andra vuxna i elevens närhet som kan motivera 
eleverna, till exempel elevers föräldrar, kamrater eller lärare. Det är viktigt att ge 
elever lagom utmanande uppgifter så att elever känner att de lyckas. Detta 
skapar motivation (Wrey & Thomson 2013).  

3. Tydliga mål i undervisningen 

För att skapa yttre motivation är målet med undervisningen en viktig strategi 
att använda. Det är betydelsefullt för både lärare och elev att det finns ett tydligt 
mål med ämnet och ett tydligt mål inför varje undervisningstillfälle. Mål i 
undervisningen är yttre motivation som bidrar till att svårigheter elever stöter på 
i undervisningen blir lättare att klara av (Wrey & Thomson 2013). 

4. Involvering i inlärningsprocessen 

Det är betydelsefullt att elever skall vara involverade i sin egen 
inlärningsprocess. Lärare skall inkludera elever i inlärningsprocessen, då det 
leder till att elever får kontroll över situationen och det ökar den yttre 
motivationen (Wrey & Thomson 2013). 

5. Använda positiva ord 

Det är viktigt att använda positiva ord när lärare motiverar elever. Det kan till 
exempel vara ord som: intresse, engagerad, nöjd, glad, självständig eller 
kompetent. Upplyftande ord kan tillfälligt öka motivationen hos elever (Wrey & 
Thomson 2013).   

 
Den teoretiska utgångspunkten i kombination med de fem strategierna, är 

betydelsefulla för studien. Tillsammans med tidigare forskning, teoretiska 
bakgrunden och fältstudien bidrar det till en bredare kunskap om strategier som 
lärare kan använda för att skapa yttre motivation i matematik samt idrott och 
hälsa. De olika typerna av yttre motivation bidrar till att kunna identifiera på 
vilket sätt eleverna blir yttre motiverade i matematik samt idrott och hälsa. De 
fem strategierna är fördelaktiga för hur lärare skall motivera eleverna i 
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respektive ämne, samt ett nödvändigt ramverk för att avgränsa strategier som 
används för att motivera elever i undervisningen.  

METOD 
I detta avsnitt presenteras studiens utgångspunkt, insamling av data, 

bearbetning av data, urval, etiska principer samt genomförandet som ligger till 

grund för studien.  

Studiens utgångspunkt  
 Studiens centrala utgångspunkt är en kvalitativ jämförelse mellan matematik 

samt idrott och hälsa beträffande yttre motivation. En kvalitativ jämförelse 
används som en strategi för att lättare kunna besvara studiens syfte och 
forskningsfrågor. Metodfrågor har även använts som ett komplement vid 
observationsarbetet för att lättare kunna besvara forskningsfrågorna. För att 
tydliggöra hur metoderna i studien kompletterade varandra på ett fördelaktigt 
sätt, presenteras en tabell. Tabell 1 visar på vilka metoder som användes, 
exempelvis observation och ostrukturerad intervju samt hur forskningsfrågorna 
besvarades. 
 
Tabell 1 

  
 
Den kvalitativa jämförelsen mellan matematik samt idrott och hälsa har 

genomförts för att få en bredare bild av hur yttre motivation är närvarande på 

Forskningsfrågor 
svarar mot: 

 

 Metodfrågor 
användes för att 
hitta svaret på 

forskningsfråga 

Metod/verktyg 
för insamling 

Verktyg för 
analys  

Observation 1a, Hur gjorde 
läraren? 
 
1b, Vad sa läraren? 

Ljudinspelning 
 
 
Fältanteckningar 

Self-determination 
theory 
 
Strategier för yttre 
motivation (Wrey & 
Thomson 2013) 

Ostrukturerad 
intervju 

1c, Till vem eller 
varför sa läraren som 
han/hon gjorde? 

Ljudinspelning 
 
Fältanteckningar 

Self-determination 
theory 
 
Strategier för yttre 
motivation (Wrey & 
Thomson 2013) 
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olika sätt i undervisningen. Den kvalitativa jämförelsen i respektive ämne bidrar 
även till att likheter och skillnader i relation till yttre motivation kan identifieras. 
Detta leder till att studiens syfte besvaras och att studien får en bredare bild av 
yttre motivation i undervisningen. En kvalitativ jämförelse mellan respektive 
ämne var nödvändigt för att besvara syftet och forskningsfrågorna. Detta bidrar 
även till en bredare förståelse för hur lärare använder olika strategier för att 
skapa yttre motivation på olika sätt.  Tidigare forskning kring området ger inte 
ett tillräckligt underlag för hur lärare kan använda strategier för att skapa yttre 
motivation i undervisningen. För att analysera likheter och skillnader samt 
strategier för att skapa yttre motivation i respektive ämne är det nödvändigt att  

göra en kvalitativ jämförelse mellan de teoretiska och praktiska ämnena med 
varandra, med hjälp av en fältstudie. Nedan kommer metoden och 
genomförandet av studien att presenteras.   
 

Studien utgår från en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats innebär att 
forskaren lägger större vikt vid ord och insamling, än vid en kvantifiering av 
data. Kvalitativ forskning bygger på hur observatören förstår den sociala 
verkligheten och ger forskaren förståelse och tolkningsutrymme (Bryman 2011). 
I genomförandet av studien användes metodtriangulering (observationer, 
fältanteckningar, ljudinspelningar och ostrukturerade intervjuer), vilket innebar 
att flera metoder kombinerades. Larsen (2009) antyder att fördelen med 
metodtriangulering är att det kan leda till fler slutsatser som kompletterar 
varandra. Författaren antyder även att det kan bidra till att materialet kan 
analyseras djupare och att metoderna kan bistå i att finna intressantare svar. 
Metoderna som användes kompletterade varandra genom att visa på att 
samspelet mellan lärare och elev är viktigt i motivationsarbetet. Aspers (2011) 
antyder att kombinationen mellan deltagande observation, att föra anteckningar 
och använda ljudinspelning skapar större förståelse för helheten. Larsen (2009) 
antyder att alla metoder som används vid forskning har svagheter och styrkor. 
För att ersätta svagheter till styrkor i varje metod, är det fördelaktigt att använda 
metodtriangulering i samband med en kvalitativ studie. Författaren menar att 
metodtriangulering skapar ett djup i studien. 

Observationer: ljudinspelningar och fältanteckningar 
Enligt Aspers (2011) skall observatören på fältet vara noga med att förklara 

syftet för aktörerna. Det är viktigt att skapa ett förtroende för deltagarna och 
erhålla en öppen atmosfär gentemot dem. Detta är viktigt att observationer och 
ljudinspelningar genomförs på ett sätt där observatören kan vara en del av 
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verksamheten som undersöks. Att vara deltagande observatör på fältet är 
gynnsamt, då observatören får en fullständig bild av vad som inträffar.   
    Jag har varit deltagande observatör på två matematiklektioner och två 
lektioner i idrott och hälsa. Detta bidrog till att jag såg hur lärare och elev 
integrerade med varandra och inte bara vad läraren sa. I samband med 
observationerna fördes fältanteckningar om ansiktsuttryck och händelser när 
eleverna eller läraren var tysta. Detta har varit till fördel i studien när materialet 
analyserades samt för att få en helhetsbild av vad som hände. Uttryck 
antecknades direkt, vilket Bryman (2011) antyder är viktigt för att inte glömma 
bort det som har inträffat. När anteckningarna dokumenterades utgick dem från 
de fem strategier som Wrey & Thomson (2013) menar är till fördel att använda 
som lärare i motivationsarbetet. Fältanteckningarna från respektive ämne fördes 
in i ett observationsschema (se Bilaga 1 och 2). Observationsschemat utgår från 
de fem strategierna och de olika typerna av yttre motivation. Olika händelser 
fördes in under respektive strategi och typer av yttre motivation. Det som var 
svårt att få representerat i observationsschemat var händelser som föll utanför de 
fem strategierna. Observationerna och fältanteckningarna användes som ett stöd 
för att minnas situationer som uppstod. För att få möjlighet att analysera 
materialet spelades lektionerna in med en portabel ljudinspelningsutrustning. 
Aspers (2011) menar att ljudinspelning och fältanteckningar vid sidan av 
observationer möjliggör förutsättningen att gå tillbaka till materialet och skaffa 
nya tolkningar. För att få en helhetsbild i lärarperspektivet i relation till 
motivation, blev valet att använda ostrukturerade intervjuer ett komplement till 
de andra metoderna. Detta var en fördel för att besvara syftet och 
forskningsfrågorna i studien. Ostrukturerad intervju som ett komplement bidrog 
till lärares tankar om motivation. Detta kunde sedan föras in under de olika 
strategierna för yttre motivation. Varför de ostrukturerade intervjuerna var 
fördelaktiga att använda i kombination med observationen redogörs i nästa 
avsnitt. 

Ostrukturerad intervju 
Bryman (2011) menar att ostrukturerade intervjuer är fördelaktigt att använda 

för de som intervjuas skall känna sig avslappnade i samtalet. Författaren menar 
att det kan leda till att intervjuaren och den intervjuade kan associera fritt 
tillsammans och det kan skapas bra diskussioner. Fördelen med ostrukturerade 
intervjuer är att den som intervjuar kan styra samtalet åt det håll denne vill, detta 
genom att ställa ledande frågor av det som den intervjuade personen sagt. 
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Ostrukturerade intervjuer kan även hjälpa forskaren med dess kunskaper att 
styra intervjun och behandla undersökningens syfte (Bryman 2011).  
    I studien användes ostrukturerade intervjuer med båda lärarna under två 
tillfällen. På intervjuerna användes inget klart frågeschema, dock spelades alla 
intervjuer in och anteckningar fördes. Intervjuerna inleddes med en fråga kring 
motivation: ”Hur motiverar du dina elever?”. Vidare i intervjun låg fokus på 
relevanta uppgifter som läraren lämnade och därefter följdes detta upp med 
ytterligare frågor. På det sättet leddes samtalet åt det håll som var målet. Att 
använda ostrukturerade intervjuer med lärarna som ett komplement till 
observationerna, bidrog till en bredare och djupare förståelse för varför 
undervisningen såg ut som den gjorde. Lärarna berättade om hur verksamheten 
arbetar starkt med plattformar (värdegrund) för att eleverna alltid skall känna att 
de lyckas. Intervjuerna bidrog till en förståelse för varför lärare gjorde vissa val 
under observationstillfällena. De ostrukturerade intervjuerna ledde till att se 
motivation ur ett lärarperspektiv i verksamheten. I nästa avsnitt kommer 
genomförandet av datainsamlingen att redogöras. 

Genomförande av datainsamling 

Deltagande observationer 
För att besvara syftet och forskningsfrågorna observerades två 

matematiklektioner samt två lektioner i idrott och hälsa med portabel 
ljudinspelningsteknik. Varje observationstillfälle pågick i 50 minuter under en 
tre veckors period. Nedan kommer en redogörelse för hur observationerna 
genomfördes.   

 
Vid varje observationstillfälle på idrottslektionerna började läraren med att 

samla eleverna i en ring i mitten av idrottssalen. Därefter fick jag presentera mig 
och förklara varför jag var där och skulle observera undervisningen. Under 
observationerna på idrottslektionerna var jag en passiv deltagare. Detta innebar 
att jag satt på kanten av idrottssalen och rörde mig vid ett par tillfällen runt i 
salen för att få en bättre visuell bild av vad som hände. Under observationen 
fanns ett observationsschema till hands (se Bilaga 1). På observationsschemat 
fanns stöd i Deci och Ryan (2000) teorier kring yttre motivation och Wrey & 
Thomson’s (2013) fem strategier som lärare kan använda för att skapa yttre 
motivation, som är avgörande för motivationsarbetet i skolan. Situationer som 
uppstod tolkades och analyserades och dessa fördes in under de strategier som 
jag tolkade som intressanta. Jag valde att inte integrera med eleverna i 



 18 

undervisningen, då fokus skulle vara på händelser som inträffade utan min 
påverkan. 

 
Vid de två observationstillfällena på matematiklektionerna började läraren 

med att förklara för eleverna varför undersökningen skulle genomföras. Därefter 
presenterade jag mig och förklarade varför jag var där samt vad materialet skulle 
användas till. På båda matematiklektionerna började läraren med att introducera 
eleverna till det som de skulle arbeta med under lektionen. Sedan fick eleverna 
börja arbeta. Läraren cirkulerade runt till alla elever och hjälpte dem. 
Observationen utfördes från samma plats i klassrummet under båda lektionerna, 
detta för att vara så koncentrerad som möjligt samt för att hinna se och föra 
anteckningar. Jag valde att sitta på samma plats i klassrummet för att inte 
påverka undervisningen. 

Under lektionerna fanns ett observationsschema (se Bilaga 2) med stöd i Deci 
& Ryans (1985) teori kring yttre motivation och Wrey & Thomson’s (2013) 
strategier om motivation. Detta var till ett bra stöd i observationerna.  

Ostrukturerade intervjuer 
De ostrukturerade intervjuerna var ett komplement till observationerna. 

Intervjuerna genomfördes några få dagar efter observationstillfällena. Båda 
intervjuerna varade i 55 minuter och pågick i ett samtalsrum som finns på 
verksamheten. Intervjun började med att informera om forskningens syfte. 
Därefter ställdes en inledande fråga: ”Hur motiverar du dina elever?”, som 
sedan ledde till en diskussion kring ämnet motivation. När lärarna diskuterade 
om områden som var relevanta för mitt forskningsområde, ställdes följdfrågor 
för att rikta samtalet åt rätt håll.   

Båda intervjuerna spelades in via en portabel ljudinspelningsteknik som låg 
på bordet mellan oss. Under intervjun fördes anteckningar för att minnas 
ansiktsuttryck och eventuella gestikuleringar. Detta för att det ljudinspelade 
materialet skulle bli verklighetstroget när materialet skulle bearbetas och 
analyseras.   
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Bearbetning av insamlad data 

När observationerna genomfördes fördes noggranna fältanteckningar som 
sedan skrevs in i ett observationsschema (se Bilaga 1 och 2). Fältanteckningarna 
lästes igenom samt skrevs om noga och tydligt. Därefter avlyssnades den 
inspelade empirin samt transkriberades. När ljudinspelningarna på intervjuerna 
var avklarade, transkriberades även detta noga och tydligt. När transkriberingen 
av det insamlade materialet var färdigt började analysarbetet.  
   Allt inspelat material transkriberades med hjälp av en dator. Detta för att 
kunna analysera materialet ett flertal gånger. Underlag för resultatet och 
analysen i forskningen är det insamlade materialet. Nedan kommer urvalet 
presenteras, som även det ligger till grund för det insamlade materialet.  

Urval 
I detta avsnitt kommer urvalet för studien redogöras. För att välja verksamhet 

användes ett selektivt urval utifrån Wrey & Thomson’s (2013) strategier, då 
information framgått att hela verksamheten arbetar för att motivera och stärka 
elevers lust till att lära. Det var viktigt att välja en verksamhet som arbetade på 
detta sätt och var en viktig del i urvalet. Tidigare forskning har visat på hur 
viktig elevers välmående är och att det påverkar motivationen positivt.  

 Studien genomfördes på en F-6 skola i mellansverige. Det gick 170 elever på 
skolan och det fanns 15 utbildade lärare. Två lärare valdes ut att för observeras, 
detta för att nå ett djup i studien. Lärarna som observerades är två utbildade, 
erfarna lärare, som var intresserade av att diskutera problem och lösningar i 
relation till undervisningen samt att de är intresserade av frågor som berör ämnet 
motivation. Vid observationstillfällena hade respektive lärare arbetat i 39 och 18 
år i verksamheten. De har undervisat i ämnena svenska, matematik, 
samhällsorienterande ämnen samt idrott och hälsa. Lärarna har undervisat i 
årskurs 4, 5 och 6. Lärarna var positivt inställda till att öka motivationen i 
klassrummet samt till att reflektera över yttre motivation i relation till deras 
undervisning. I nästa avsnitt kommer metoden för hur materialet har analyserats 
att redogöras.  

Analysmetod  
I den teoretiska bakgrunden beskrivs de teorier som använts för att förstå yttre 

motivation. Nedan beskrivs analysmetoden som bygger på den teoretiska 
utgångspunkten. Inledningsvis i bearbetningen av materialet har anteckningar 
från de observerade tillfällena transkriberats noga och ordagrant. Inspelningen 
från intervjuerna samt matematik– och idrottslektionerna har lyssnats av och 
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transkriberats ordagrant. Det transkriberade materialet lästes genom upprepade 
gånger. Därefter sorterades relevant material ut från transkriberingen, som finns 
i relation med syftet och forskningsfrågorna. Sedan började analysen av 
materialet tillsammans med Self-determination theory som kompletterades med 
Wrey & Thomson’s (2013) strategier för hur lärare motiverar elever. Som grund 
för analysen i studien ligger Self-determination theory (Deci & Ryan 1985) och 
dess förklaringar på yttre motivation samt Wrey & Thomson’s (2013) strategier, 
för hur lärare motiverar elever. Detta innebär att lärarnas uttalanden 
identifierades och tolkades utifrån hur de representeras i de fem kategorierna: 
höga förväntningar och tro på att eleverna kan, skapa en inlärningsmiljö som är 
uppmuntrande och utmanande, tydliga mål i undervisningen, involvering i 
inlärningsprocessen, använda positiva ord, samt hur lärarnas arbete passar i de 
olika typerna av yttre motivation: external regulation, introjected regulation, 
integrated regulation, identified regulation, som var närvarande för eleverna. 
Utifrån detta har en tolkningsram (tabell 2 och 3) färdigställts som kategoriserar 
lärarnas uttalanden. Tabellerna visar hur en analys av området kan utföras 
praktiskt. 

 
Tabell 2 

Wrey & Thomson’s 
(2013) strategier för 
motivationsarbetet i 
skolan: 

Vad betyder 
strategierna? 

Hur kan strategierna 
synas i 

undervisningen? 

Höga förväntningar 
och tro på att eleverna 
kan 

Lärarna skall tro på elevers 
förmåga att utföra handlingar 

i skolan. 

Till exempel att lärare visar 
och förklarar att eleverna kan 

om de vill. 

Skapa en 
inlärningsmiljö som är 
uppmuntrande och 
stimulerande 

Klimatet i klassrummet är 
viktigt. Det kan även finnas 
andra vuxna i elevens närhet 
som kan motivera eleverna. 

Ge eleverna lagom 
utmanande uppgifter utifrån 

deras egen nivå. 

Tydliga mål i 
undervisningen 

Lärarna presenterar tydliga 
mål med lektionerna. 

Lärarna berättar vad eleverna 
skall lära sig på lektionerna. 

Involvering i 
inlärningsprocessen 

Lärare inkluderar eleverna i 
inlärningsprocessen. 

Lärare kan prata med eleven 
om vart de befinner sig i sin 

inlärningsprocess, till 
exempel en ”flodbild” som 
presenteras i analys- och 

resultatavsnittet. 
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Använda positiva ord Läraren använder positiva 
ord. 

Till exempel: ”Bra 
jobbat!”, ”Snyggt!” och ”Jag 

ser att ni kan!” 
 
Tabell 3 

Typer av yttre 
motivation (Deci & 
Ryan 1985): 

Vad betyder de olika 
typerna av motivation? 

Hur kan de synas i 
undervisningen? 

External regulation 
(yttre reglering) 

När individer utför 
handlingar för att få en 

belöning eller för att de får 
en känsla av att de måste 

uppvisa ett visst beteende. 

Till exempel att eleverna 
utför handlingar för betygens 

skull. 

Introjected regulation 
(introvert reglering) 

Det innebär att individer 
utför en viss handling eller 

aktivitet för att inte 
skuldbelägga sig själva. 

Till exempel att eleverna 
utför en handling för att inte 

skuldbelägga sig själva 
efteråt. 

Integrated regulation 
(integrerad reglering) 

Det innebär att elever 
uppvisar ett beteende och 
utför en handling av egen 
vilja. Även om ämnet eller 

situationen inte är intressant 
så utför eleven handlingen 
för att det anses viktigt för 

framtiden. 

Till exempel att elever gör en 
läxa för att det anses vara 

viktigt för ämnet, inte för att 
ämnet är intressant eller 

roligt. 

Identified regulation 
(identifierad reglering) 

När elever inte utför 
handlingar för att de finns ett 
intresse att göra det. Denna 

typ av yttre motivation bidrar 
till att elever utför handlingar 

för att det finns ett värde i 
den. 

Till exempel när en 
idrottsman utför en aktivitet 

och visar upp en färdighet för 
att han eller hon vet att det är 

viktigt för att leva ett 
hälsosamt liv. 

 
När tabellerna var sammanställda, kunde kategorier lyftas fram och dessa blev 

till fem rubriker i analys- och resultatavsnittet. Rubrikerna består av Wrey & 
Thomson’s (2013) strategier för hur lärare skall motivera elever i 
undervisningen.   

Etiska överväganden 
Frågor om etiska kraven har uppstått under forskningens gång. Forskningen 

har förhållit sig till etiska värden som blev aktuellt i studien. Bryman (2011) 
antyder att de etiska aspekterna inte går att bortse från, då det handlar om 
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individers integritet beträffande undersökningar. Författaren benämner fyra 
principer som den svenska forskningen skall förhålla sig till. Nedan kommer 
principer och tillvägagångssätt för denna studie att redogöras för i relation till de 
etiska värden som finns.   

 
    Informationskravet 

Informationskravet betyder att jag kontaktade lärarna på verksamheten och 
berättade om studien och dess syfte. Jag var tydlig med att studien jag skulle 
göra var frivillig för dem att delta i och att de kunde hoppa av om de så ville. 
Lärarna fick information om vilka moment studien skulle innefatta.  

 
    Samtyckeskravet 
   Detta innebar att jag meddelande lärarna i verksamheten att deras medverkan i 
studien var frivillig. Lärarna i verksamheten är myndiga och föräldrars 
godkännande behövdes då inte eftersom jag enbart fokuserade på elevens 
reaktion.   

Konfidentialitetskravet 
Jag behandlade det insamlade materialet med konfidentialitet. Detta innebar 

att materialet som samlats in inte har visats eller på något sätt kommit i kontakt 
med obehöriga. All empiri hanterades på ett säkert sätt och användes enbart för 
studien. Alla uppgifter hanterades konfidentiellt och ingen i verksamheten 
kunde röjas. 

Nyttjandekravet   
Detta innebar att jag enbart använde det insamlade materialet till mitt 

forskningsändamål.  
 
 
 
 
 

Kvalitetssäkring av observationsmaterialet  

Validitet & reliabilitet 
I studien har ostrukturerade intervjuer, observationer, fältanteckningar och 

ljudinspelningar används som metoder. Detta för att stärka validiteten. Thurén 
(2007) antyder att intervjuer har högre validitet än reliabilitet. Validitet mäter 
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det som avsätts att mäta. Larsen (2007) menar att validitet handlar om relevans 
och giltighet för studien och att den skall utgå från metoder som besvarar 
forskningsfrågorna. Denna studie har hög validitet eftersom metoderna som 
valts hjälper till att besvara forskningsfrågorna. När intervjuerna genomfördes 
kunde de styras åt det håll som forskaren ville. Detta genomfördes med hjälp av 
att styra frågorna utifrån svaren som intervjuobjektet gav. Larsen (2007) antyder 
att när forskaren kan styra eller ändra frågorna åt det håll denne vill så blir 
validiteten hög. 

I studien används även observationer som metod, vilket går i linje med att 
studien har en hög reliabilitet. Thurén (2007) menar att reliabilitet innebär att 
mätningen som gjorts i studien är korrekt. Det innebär även att informationen 
som samlats in bearbetats noga (Larsen 2007). I studien har det insamlade 
materialet från observationer, fältanteckningar och ljudinspelningen behandlats 
grundligt. Detta genom att det har genomförts en transkribering av 
ljudinspelningarna samt att fältanteckningarna har noga överförts i ett 
observationsschema. Larsen (2007) menar att det är till fördel för en högre 
reliabilitet, att det insamlade materialet hanteras noga. Författaren menar att det 
är viktigt att materialet inte blandas ihop. Larsen skriver även vidare att 
forskaren måste ta hänsyn till att bearbetning av data kan minska reliabiliteten. I 
studien har metodtriangulering används som en metod för att kombinera 
metoderna med varandra. Larsen (2007) menar att kombination av olika metoder 
(metodtriangulering) ökar validiteten och reliabiliteten.  

RESULTAT & ANALYS 
I kommande avsnitt presenteras svar på syftet och forskningsfrågorna som 

studien undersöker. Upplägget i detta avsnitt valdes för att tydligt besvara 
forskningsfrågorna och kommer nedan att presenteras. Avsnittet består av fem 
rubriker från Wrey & Thomson’s (2013) strategier för motivationsarbete i 
skolan: 

 
• Höga förväntningar och tro på att eleverna kan 
• Inlärningsmiljö som är uppmuntrande och stimulerande 
• Tydliga mål 
• Involvering i inlärningsprocessen 
• Positiva ord 
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För att identifiera och tolka det analyserade materialet, valdes citat ut från 
intervjuerna och situationer från observationerna, som ansågs vara representativt 
för respektive strategi. Citaten är ett belägg för vad som hänt på matematik- 
samt idrottslektionerna och sagts på intervjuerna. Sedan användes Deci & Ryans 
(1985) förklaringar av yttre motivation för att identifiera när eleverna använde 
dessa i respektive ämne samt hur lärarna uppträdde under respektive 
undervisningstillfälle. När lärarnas uttalanden hade identifierats på intervjuerna 
och deras uppträdanden under observationerna, kunde de yttre 
motivationstyperna tolkas. Därefter placerades de olika typerna av yttre 
motivation under respektive rubrik (strategi) samt matematik- och idrottslektion 
1 och 2.	Upplägget valdes för att tydligt besvara forskningsfrågorna i resultat– 
och analysavsnittet. Forskningsfrågorna 1 och 2 besvaras under respektive 
rubriker (strategi). Forskningsfråga 3 besvaras genom hela resultat – och 
analysavsnittet. Nedan kommer forskningsfrågorna presenteras ytterligare: 

 
1. Vilka strategier använder lärarna för att skapa yttre motivation i 
matematik samt idrott och hälsa?  

2. Hur förklarar lärarna vilka strategier de använder för att skapa yttre 
motivation i undervisningen? 

3. Vilka likheter och skillnader finns i ämnet matematik samt idrott och hälsa    
beträffande yttre motivation?  

Höga förväntningar och tro på att eleverna kan 
Höga förväntningar och tro på att eleverna kan, är någonting som 

verksamheten arbetar ingående mot, vilket framgick på båda intervjuerna med 
lärarna. I intervjuerna med båda lärarna i matematik samt idrott och hälsa 
framgår detta tydligt. Båda lärarna pratar om betydelsen av att tro på att eleverna 
kan samt att ställa rimliga krav på eleverna, detta ökar förutsättningar för att de 
skall lyckas. Ordet lyckas använder lärarna när de pratar om eleverna. På båda 
intervjuerna blir det tydligt att målet är att alla elever skall känna att de lyckas 
utifrån sina egna förutsättningar. Lärarna uttrycker sig på detta sätt: 

 
Matematikläraren: 
”Många har mycket negativt i bagaget. Eh… o har 
sänkt sig själva o tror inte att dom har nån möjlighet 
o då handlar det om att visa att jag tror på dom... 
också att motivera, försöka hitta den där känslan 
som känns när man är stolt, när man lyckas och mår 
gott.” 
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Idrottsläraren: 
”Det skapar också motivation genom att utgå från 
att alla alltid utgår från individnivå. Det gör ju att 
jag förväntar mig inte att alla ska göra samma sak 
eller prestera samma sak eller att alla ska tycka allt 
är lika roligt eller lätt.” 

 
Detta är något som lärarna menar skapar motivation. Eftersom hela 

verksamheten arbetar med detta ingående, hjälper citaten oss att identifiera 
lärarnas tankesätt kring motivation och att alla skall lyckas på en individuell 
nivå.  

Idrottslektion 1 och 2 i relation till höga förväntningar och tro på att eleverna 
kan 

Yttre reglering (external regulation) synliggjordes under idrottslektion 1. 
Detta för att läraren började lektion 1 med att informera om en tennisturnering 
som eleverna skulle delta i veckan därpå. Läraren sa att denna lektion var viktig 
för de elever som ville delta och ”anta utmaningen”. När idrottsläraren pratade 
om tennisturneringen på idrottslektion 1, menade han/hon att det var ett sätt att 
locka eleverna till att delta. Denna typ av yttre motivation visade sig under 
intervjun med idrottsläraren, då det framgick att värdegrunden för verksamheten 
är betydelsefull. Detta ledde till att det var många elever som deltog. Genom 
denna typ av yttre motivation samt under intervjun med idrottsläraren, tolkades 
det som att eleverna deltog för att uppnå en belöning. I detta fall en positiv 
belöning, i form av att de hade lyckats. På idrottslektion 1 sa läraren till en 
elev: ”Det ser riktigt bra ut för alla inför turneringen tycker jag. Dig ska jag 
nog skriva upp.” Detta är ett exempel på hur läraren motiverade eleven till att 
delta på tennisturneringen, som eleven sedan gjorde. Läraren använde i detta fall 
tennisturneringen som en yttre motivation.  
    På idrottslektion 2 började läraren även där prata om tennisturneringen som 
båda klasserna skulle delta i. Läraren berättade att denna idrottslektion var sista 
tillfället som eleverna skulle få tid till att öva inför turneringen. Idrottsläraren 
belyste att det var viktigt att alla som skulle vara med på tennisturneringen 
deltog vid detta lektionstillfälle. På lektion 2 fick flera elever göra andra 
aktiviteter. Läraren sa till de eleverna: ” Känner man såhär att, jag vill sticka ut 
och springa eller jag vill spela frisbee eller sådär så är det under eget ansvar. 
Jag litar på er och då får ni göra det också.” Det var en elev som gick ut och 
sprang. Detta tolkades som att eleven upplevde en integrerad reglering 
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(integrated regulation). Detta för att eleven blev motiverad till att utföra 
handlingen, då det tolkades som att eleven tyckte det var intressant och roligt. 
Utförandet av handlingen tolkades som att den gav eleven ett värde när 
handlingen sedan var genomförd. På intervjun med idrottsläraren framgick det 
att läraren gjorde detta val för att han/hon tror på eleverna. Idrottsläraren menar 
att undervisningen alltid utgår från en individnivå och säger att: ”Jag förväntar 
mig inte att alla ska göra samma sak eller prestera samma sak eller att alla ska 
tycka allt är lika roligt eller lätt. Du och jag hittar en lösning och hittar en 
annan lösning med en annan elev och med en tredje en annan.” Detta är ett 
belägg för att det inte finns olika höga förväntningar på eleverna, utan att det 
istället finns olika sätt att tillämpa förväntningar på eleverna.  

Matematiklektion 1 och 2 i relation till höga förväntningar och tro på att 
eleverna kan 

Strategierna för att skapa motivation, synliggjordes på varierande sätt på 
matematiklektion 1 och 2. På lektionerna framgick det inte lika tydligt om 
läraren hade höga förväntningar på eleverna, som det gjorde under 
idrottslektionerna. Dock framgick det under intervjun, då läraren sa att han/hon 
hade höga förväntningar på eleverna vid varje undervisningstillfälle. Under 
matematiklektion 1 och 2 var det tydligt hur läraren trodde på eleverna, vilket 
sedan motiverade dem. Under matematiklektion 1 var läraren positiv och 
använde positiva fraser. Matematikläraren sa till exempel under 
matematiklektion 1: ”Hörrni, ni är så smarta att tänka ut bra lösningar, vad kan 
det betyda?”. Detta skapade en positiv klassrumsmiljö som ansågs leda till 
motivation. Den typ av motivation som framgick under matematiklektion 1 var 
introvert reglering (introjected regulation). Att eleven valde att delta utifrån 
denna typ av motivation tolkades som att det var när matematikläraren sa till en 
elev: ”Man kan inte räkna med att man har en lektion om man inte deltar. Då 
har du ju den tiden att ta igen i alla fall, du ska delta i lektionen vet du, du kan 
det här, det här är du jättebra på om du kommer med och är med.”. Detta 
tolkades som att eleven deltog för att inte skuldbelägga sig själv eller känna sig 
dålig efter lektionen (introvert reglering – introjected regulation). 

På intervjun berättade läraren varför han/hon sa det till eleven: ”Det jag också 
gör då, det är att tala om för Samuel att jag inte kan tycka att det inte spelar nån 
roll för du är lika mycket värd… det är också en signal till Samuel att Samuel 
har ett värde, annars kanske man tänker att det spelar ingen roll, du kommer 
ändå misslyckas, det är underförstått... blire så att om jag låter Samuel smita 
undan, så har Samuel inte samma värde som de andra.”. Det som inte framgick 
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under både matematiklektion 1 och 2 var hur läraren hade höga förväntningar på 
eleverna. Dock framgick detta tydligt under intervjun med matematikläraren. 
Där berättade läraren att de höga förväntningarna alltid finns där och sker i 
samband med att läraren tror på eleverna.   

Inlärningsmiljö som är uppmuntrande och stimulerande 

Idrottslektion 1 och 2 i relation till en inlärningsmiljö som är uppmuntrande 
och stimulerande 

Lärarna på verksamheten anser att en inlärning som är uppmuntrande och 
stimulerande är betydelsefull, vilket framgick i intervjuerna och synliggjordes 
på lektionerna. På idrottslektion 1 och 2 som observerades deltog idrottsläraren 
aktivt tillsammans med eleverna, vilket tolkades som att eleverna blev 
motiverade till att delta på lektionerna. Genom lärarens deltagande upplevdes 
klassrumsmiljön positiv och eleverna blev uppmuntrande och motiverade. På 
intervjun med idrottsläraren visade det sig att det var en elev som inte tyckte att 
tennis var intressant eller roligt ett läsår innan detta tillfälle, men att eleven idag 
deltog aktivt. Detta för att idrottsläraren hade som mål att alla elever skulle delta. 
Detta kan förklaras som en identifierad reglering (identified regulation) då 
eleven deltog och uppvisade ett beteende av egen vilja, även om eleven inte 
tycker att tennis var kul eller intressant. Eleven vet att det bidrar till positiv 
belöning i form av deltagande på idrottslektionerna. På observationerna 
synliggjordes det att den uppmuntrande miljön under idrottslektionerna bidrog 
till att eleverna fick yttre motivation till att delta. Läraren sa att: ”… gruppen är 
viktig för att våga va trygg o va med. Gruppen tillsammans är en stark 
motivator… för att alla ska känna att, i den här gruppen är jag som jag är.”  

Matematiklektion 1 och 2 i relation till en inlärningsmiljö som är 
uppmuntrande och stimulerande   

Genom observationerna upplevdes matematiklektionerna jämbördiga, då båda 
lektionerna innefattade problemlösning. Detta tolkades som intressant och 
stimulerande för eleverna på båda matematiklektionerna. Under intervjun med 
matematikläraren förklarade han/hon att inlärningsmiljön även kan innefatta 
grupperarbeten och att det då finns möjlighet att välja bort eller bli bortvald. 
Matematikläraren menar även att: ”… man ska vara trygg med ledaren. Är man 
trygg med att man vågar och att gruppen är trygg leder också det till 
motivation.” Detta anser läraren är en viktig strategi för en stimulerande och 
uppmuntrande inlärningsmiljö, som skapar motivation. På matematiklektionerna, 
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i relation till denna strategi synliggjordes inte någon typ av yttre motivation. 
Detta kommer vidare diskuteras i avsnittet ”Diskussion”. 

Tydliga mål  

Idrottslektion 1 och 2 i relation till tydliga mål 
På intervjun med idrottsläraren visade det sig att betyg inte är centralt i 

verksamheten, utan det är elevernas känsla av att lyckas som är i fokus. Betyg är 
en yttre reglering (external regulation) där elever utför handlingar för att uppnå 
en belöning. Denna yttre reglering synliggjordes inte under idrottslektionerna. 
Yttre reglering kan kopplas till tydliga mål, långsiktigt som kortsiktigt. På 
idrottslektionerna 1 och 2 arbetade läraren ingående med att alla elever skall 
känna att de lyckas och att eleverna har som mål att anta nya utmaningar. På de 
observerade lektionstillfällena förklarade läraren för eleverna att det är 
utmaningen som är viktig, inte betygen. På idrottslektionerna var 
tennisturneringen det centrala innehållet och det var ett mål för de elever som 
skulle delta. Dessa lektioner var till för att öva inför kommande tennisturnering. 
Målet för idrottslektionen var att alla elever skulle klara av att ”surva” i tennis, 
det var dels en anledning till varför läraren deltog i lektionen. Läraren menar 
att: ”… en utmaning är jobbig, tuff och svår och man måste kämpa för att klara 
den”. Detta är ett belägg på att det inte är betygen som är målet med 
idrottslektionerna utan att det är utmaningen som eleverna skall klara av. 

Matematiklektion 1 och 2 i relation till tydliga mål 
Matematiklektionerna 1 och 2 hade liknande innehåll och därför tolkades det 

som att målet med matematiklektionerna var detsamma under båda lektionerna. 
På båda matematiklektionerna arbetade eleverna med problemlösning. Att lösa 
problemet tillsammans i grupp var målet för lektionerna, även om 
problemlösningen var av olika karaktär. Målet med lektionen var tydligt uttalat 
av läraren. Läraren var tydlig med att eleverna skulle redovisa sina svar i slutet 
av lektionerna, vilket även kan uppfattas som ett delmål med lektionerna. Under 
denna strategi för hur lärare skall använda sig av tydliga mål i undervisningen 
för att motivera elever, synliggjordes inte någon av de olika typerna på yttre 
motivation. Detta diskuteras vidare i avsnittet ”Diskussion” kring området 
motivation.  
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Involvering i inlärningsprocessen 

Idrottslektion 1 och 2 i relation till involvering i inlärningsprocessen 
På verksamheten arbetar alla lärare grundligt med skolans värdegrund, vilket 

leder till förståelse för hur lärarna motiverar eleverna på verksamheten. Under 
intervjun berättade idrottsläraren att han/hon använder en bild, i form av en flod, 
som eleverna och läraren kan använda tillsammans när de samtalar om 
utmaningar och elevernas inlärningsprocess. Bilden kan även användas när 
eleverna vill beskriva vart de befinner sig i sin inlärningsprocess. Befinner 
eleverna sig till vänster i bilden ”står eleverna på bron” och vågar inte ”hoppa i”, 
vilket kan beskrivas som att utmaningen är för tuff. Befinner sig eleverna i 
mitten av floden och ”simmar över vågorna” är eleverna på väg att klara av 
utmaningen. Detta förklarar samtidigt det som idrottsläraren tidigare sagt att: ”… 
en utmaning är jobbig, tuff och svår och man måste kämpa för att klara den.” 
Befinner sig eleverna mer till höger i bilden, har eleverna klarat utmaningen och 
då skall eleverna känna att de har lyckats. ”Flodbilden” kan tolkas som en yttre 
reglering (external regulation) där eleverna utför handlingar för att få en viss 
belöning, antingen i form av betyg eller en känsla som stärker dem. Under 
observationen på idrottslektion 1 och 2 använder idrottsläraren inte ”floden” för 
att prata om utmaningarna som eleverna skulle ta. Dock pratar idrottsläraren om 
detta på intervjun. Idrottsläraren säger att: ”	Jag vill få i eleverna i floden och det 
är ju att skapa eller få dom att bli motiverade. Jag ser så tydligt när man inte 
lyckas, då ställer man sig på bron och vad beror det på? Det kan man också 
fundera på och då brukar jag tänka att… ja, det kan bero på att gruppen inte är 
trygg för alla, det kan också bero på att deras egna rötter är för svaga.” Att 
använda ”floden” är ett sett att involvera eleverna i sin egen inlärningsprocess. 
Genom ”Flodbilden” ser eleverna vart de befinner sig och vilket nästa steg blir i 
inlärningsprocessen. På intervjun framkommer det även att eleverna på 
verksamheten har ett hälsosamtal två gånger varje termin. På samtalen får 
eleverna själva beskriva vart de befinner sig i ”floden” och utifrån detta, 
tillsammans med läraren, sätta upp nya mål för deras inlärningsprocess.  

Matematiklektion 1 och 2 i relation till inlärningsprocessen 
Under intervjun berättar matematikläraren att värdegrunden riktar sig mot hur 

eleven mår inifrån. Att alla elever mår bra och förstår att de har ett värde är 
viktiga byggstenar för verksamheten. Det framgår att värdegrunden är en 
plattform för hur eleverna blir motiverade och involverade i sin 
inlärningsprocess. På intervjun ställdes frågor om värdegrunden och dess 
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betydelse för motivation. Matematikläraren menar att: ”	Ja jag tror det är en bra 
grund för att det är ett sett att signalera att vi bryr oss om människan, att vi 
tittar på hela, hur man mår, mår man gott vill man mer, mår man gott så vågar 
man också utsätta sig för mer utmaningar och det tar inte stopp direkt.”. På 
matematiklektion 1 och 2 synliggörs inte någon typ av yttre motivation som kan 
representera ”involvering i inlärningsprocessen”. På observationerna och 
intervjuerna tolkas ”involvering i inlärningsprocessen” som att motivationen 
kommer inifrån. Dock tolkades det som att den yttre regleringen (external 
regulation) låg till grund för hur den inre motivationen utspelar sig. Detta för att 
eleverna vet att det finns en belöning när handlingen utförts. Detta tolkas som att 
den yttre regleringen (external regulation) används i första steget för att ”få med” 
eleverna och att verksamheten sedan arbetar vidare med elevernas inre 
motivation. Att den yttre motivationen inte synliggörs kommer nedan att 
diskuteras i avsnittet ”Diskussion”. 

Positiva ord 

Idrottslektion 1 och 2 i relation till positiva ord 
Som tidigare redogjorts i analys – och resultatavsnittet, deltog idrottsläraren 

aktivt tillsammans med eleverna på idrottslektionerna. På observation 1 och 2 
fick läraren tillfälle att integrera med alla elever. Det skapades en positiv 
klassrumsmiljö när läraren deltog tillsammans med eleverna. Detta står i relation 
till strategin ”positiva ord”, då läraren fick tillfälle att öka elevernas motivation 
genom att använda just positiva ord. Läraren använde ord/fraser som: ”Anna, 
snyggt gjort!”, ”Bra jobbat!” och ”En applåd... Alexander, du är ju grym!”. På 
både idrottslektion 1 och 2 framgick det hur läraren arbetade på detta sätt. Detta 
tolkades som att eleverna blev yttre motiverade till att utföra aktiviteterna. 
Identifierad reglering (identified regulation) och integrerad reglering (integrated 
regulation) är två typer av yttre motivation som beskriver detta tillfälle. Som 
tidigare nämnt i resultat – och analysavsnittet, fanns det elever på idrottslektion 
1 och 2 som inte ansåg innehållet intressant som ändå deltog. Att de två yttre 
motivationerna synliggörs under denna strategi, är för att några elever deltog 
även om innehållet inte var intressant eller roligt för dem. Detta tolkas som att 
lärarens delaktighet var en förutsättning under idrottslektion 1 och 2, då de 
positiva orden, fraserna och atmosfären ansågs skapa motivation.  
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Matematiklektion 1 och 2 i relation till positiva ord 
Matematiklektionerna och idrottslektionerna skiljer sig gällande 

strategin ”positiva ord”. Detta för att idrottsläraren integrerade med eleverna 
genom att delta tillsammans med eleverna. Matematikläraren integrerade med 
eleverna på ett annat sätt där han/hon cirkulerade i klassrummet och då det 
användes positiva ord/fraser. Ord/fraser som användes upprepade gånger 
var: ”Bra!”, ”Snyggt!” och ”Härligt!”. På intervjun framgick det att 
matematikläraren anser att den positiva atmosfären är en viktig komponent i hur 
motiverade eleverna blir i undervisningen. Matematikläraren menar att: ”Jag 
försöker se förbi det negativa och va konsekvent men ge dom beröm för det dom 
lyckas förändra och om det har blivit något bra av det, vi måste se varje steg åt 
rätt håll.”. Matematikläraren menar även att: ”Man måste vända det negativa 
till nått positivt, då blir det motivation att ta itu med det fortsättningsvis.”. Att 
använda detta under matematiklektioner anses vara till fördel för att skapa en 
yttre motivation. Den typen av yttre motivation som går att identifiera är 
introvert reglering (introjected regulation). Detta för att en positiv atmosfär och 
positiva ord kan skapa yttre motivation vid ett enstaka tillfälle, samtidigt som 
det kan bidra till en inre motivation i längden. Under observationen på 
matematiklektion 1 tolkades detta som att, när matematikläraren gav beröm och 
vände det negativa till det positiva fick han/hon positiv respons av elever som 
till en början inte ville delta. Matematiklektion 2 skiljde sig från den första 
observerade lektionen. Detta för att alla elever under matematiklektion 2 deltog 
och detta tolkades som att alla elever hade viljan och motivation att göra det. 
Under intervjun med matematikläraren menade han/hon att: ”…	jag tror också 
att man blir motiverad när man har, och när man har personal som visar att 
man tycker om sitt ämne, viktigt att ha energi. De lurar in eleverna på en bana.”. 

 

Slutsats 
I detta avsnitt kommer forskningsfrågorna att presenteras ytterligare en gång 

för att förtydliga undersökningens resultat. Forskningsfråga 1 och 3 besvaras i 
det första delen av detta avsnitt. Forskningsfråga 2 besvaras i slutet på detta 
avsnitt. 
 
1. Vilka strategier använder lärarna för att skapa yttre motivation i matematik 
samt idrott och hälsa?  
3. Vilka likheter och skillnader finns i ämnet matematik samt idrott och hälsa 
beträffande yttre motivation? 



 32 

I analys – och resultatavsnittet ovan finns det tydliga skillnader i vilka yttre 
motivationstyper som synliggjordes på matematik - och idrottslektionerna. På 
matematiklektionerna användes enbart introvert regel (introjected regulation) 
under strategierna ”Höga förväntningar och tro på att eleverna kan” 
samt ”Positiva ord”. Introvert regel (introjected regel) innebär att eleverna då 
deltog för att inte skuldbelägga sig själva. Denna analys kan tolkas utifrån de 
situationer som uppstod på matematiklektionerna. Där det var elever som inte 
hittade någon motivation till att delta. Under de resterande 
strategierna ”Inlärningsmiljö som är uppmuntrande och stimulerande”, ”Tydliga 
mål” samt ”Involvering i inlärningsprocessen” kunde inte någon av de yttre 
reglerna identifieras på matematiklektionerna. Detta behöver inte tolkas negativt. 
Däremot kan detta tolkas som att läraren arbetade mer mot den inre 
motivationen än den yttre motivationen, vilket även framgick på intervjun med 
matematikläraren. 

På idrottslektionerna kunde yttre reglering (external regulation), integrerad 
regel (integrated regulation) samt identifierad regel (identified regulation) 
identifieras. Det finns ett samband mellan dessa yttre motivationstyper, då 
eleverna utför handlingar för att de får en belöning eller för att det finns ett 
värde i handlingen, vilket i detta fall var en tennisturnering. Detta kan tolkas 
som att idrottsläraren strävar till övervägande del mot yttre motivation i 
undervisningen. Situationer som har analyserats från idrottslektionerna kan 
kopplas ihop med de yttre motivationstyperna. Samtidigt kan idrottslärarens 
arbetssätt med ”Flodbilden” tolkas som inre motivation. 

De yttre motivationstyperna har identifierats utifrån matematik – samt 
idrottslektionerna, där det framgår att det är på idrottslektionerna som den yttre 
motivationen synliggörs mest. 

 
2. Hur förklarar lärarna vilka strategier de använder för att skapa yttre 
motivation i undervisningen? 

Både matematik – och idrottsläraren använde de fem strategierna för att 
motivera eleverna – dock olika mycket. Utifrån intervjuerna med lärarna och 
observationerna på matematik – och idrottslektionerna finns det ett samband 
mellan respektive ämne och arbetssätt. På intervjuerna med lärarna i respektive 
ämne tolkades det som att de har samma tankesätt kring elevernas motivation 
(skolans värdegrund) samt att de arbetar utifrån samma referensram. Eftersom 
att idrott och matematik skiljer sig i det teoretiska och praktiska arbetssättet kan 
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det tolkas som att det var det som bidrog till stora skillnader i varför de yttre 
motivationstyperna synliggjordes till övervägande del på idrottslektionerna. 

Utifrån denna slutsats ser vi att de fem strategierna är betydelsefulla att 
använda i undervisningen. Detta för att det leder till att eleverna upplever yttre 
motivation. Det går att tolka detta som att strategierna kan användas av lärare på 
varierande sätt, antingen i undervisningen eller i förebyggande syfte (till 
exempel samtal).  

DISKUSSION 
Syftet med denna studie var att den skulle bidra med bredare kunskap om 

strategier som lärare kan använda för att skapa yttre motivation i matematik 
samt idrott och hälsa. Med stöd från tidigare forskning, teoretiskt ramverk och 
empiriskt material skall nu resultatet diskuteras. 

 
Inledningen i studien lyfter fram problematiken beträffande minskad 

motivation hos elever i matematik samt idrott och hälsa. Det framgår även att 
det är läraren som bär det främsta ansvaret så att elever blir motiverade och att 
det finns problematik kring detta. Analys – och resultatavsnittet i studien visar 
hur lärare kan göra och hur de gör i denna verksamhet för att motivera eleverna. 
Syftet och forskningsfrågorna har besvarats med hjälp av Wrey & Thomson’s 
(2013) strategier och Deci & Ryan’s (1985) olika typer av yttre motivation samt 
att de har kompletterats av tre metodfrågor under observationstillfällena. Detta 
ligger till grund för hur motiverade elever är i skolan. Utifrån den första 
forskningsfrågan: ”Vilka strategier använder lärarna för att skapa yttre 
motivation i matematik samt idrott och hälsa?”, går det att identifiera de fyra 
typerna av yttre motivation under varje strategi. Där framgick det även hur 
lärarna gjorde, vad de sa och till vem och varför lärarna sa som de gjorde. 
Genom analys– och resultatavsnittet går det att identifiera och tolka vilka 
likheter och skillnader som finns i respektive ämnen beträffande yttre 
motivation.  

I analys– och resultatavsnittet kan de fyra typerna av yttre motivation 
identifieras (external regulation (yttre reglering), introjected regulation 
(introvert reglering), identified regulation (identifierad reglering), integrated 
regulation (integrerad reglering)). De fyra typerna av yttre motivation 
synliggörs på olika sätt under respektive strategi som lärarna använder i 
undervisningen. Det som har framgått som mest intressant att diskutera i studien 
är:  
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• Strategier som lärarna använder för att skapa yttre motivation 
• Likheter och skillnader i respektive ämne i relation till yttre motivation 
• Lärares motivation till ämnet 

 
Dessa kategorier kommer ligga till grund för diskussionen. De två första 

kategorierna utgår från syftet och en av forskningsfrågorna. Den tredje kategorin 
uppkom under studiens gång. Jag ansåg att dessa kategorier var de mest 
betydelsefulla, då de var centrala i analys- och resultatavsnittet.  

Strategier som lärarna använder för att skapa yttre motivation 
I relation med studiens syfte har strategier som lärarna kan använda för att 

skapa yttre motivation till eleverna undersökts. I analys- och resultatavsnittet har 
det framgått att skolans värdegrund är en plattform för hur lärarna använder och 
förstår yttre motivation i undervisningen. Lärarna har arbetat ingående med 
värdegrunden och menar att den är etablerad i deras och elevernas tänk 
beträffande motivation. Detta var etablerat redan innan studien påbörjades. 
Värdegrunden i verksamheten innefattar en hög grad av Wrey & Thomson’s 
(2013) strategier för att motivera eleverna i undervisningen. Tidigare forskning 
visar på att elever upplever yttre motivation när de känner press från samhället, 
vänner eller familj, som dessutom kan påverka den inre motivationen, negativt 
eller positivt (Lundgren & Lökholm 2010). Resultatet visar på att lärarna i 
studien använder sig av yttre- och inre motivation i relation till varandra. 
Undersökningens syfte var att skaffa bredare kunskap om vilka strategier lärarna 
använde för att skapa yttre motivation i matematik samt idrott och hälsa. Dock 
gick det inte att undgå insikten om att den yttre- och inre motivationen 
påverkade varandra. Värdegrunden i verksamheten kan betraktas som en 
blandning av yttre- och inre motivation, dock tolkades det som att värdegrunden 
är mer inriktad mot inre motivation. Under både matematik – och 
idrottslektionerna fick eleverna beröm och höra positiva ord av lärarna. Detta 
visar på att lärarna använde ett av Wrey & Thomson’s (2013) strategier i 
undervisningen, ”Användning av positiva ord”. Under intervjuerna framgick 
betydelsen av att ge eleverna beröm efter utförd handling. Detta ledde till att 
eleverna fortsättningsvis ville delta i undervisningen. Det tolkades som att 
eleverna utförde handlingarna på de båda observationstillfällena, för att de var 
medvetna om att de skulle få en belöning, i form av beröm. Gärdenfors (2013) 
menar att det är individers förväntningar som avgör deras motivation. Samtidigt 
menar författaren att den bästa formen av motivation är inre motivation. När 
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lärarna hade förklarat värdegrunden och arbetet med yttre motivation, kunde 
observationstillfällena bidra med bredare kunskap för vilka strategier lärarna 
använder för att skapa yttre motivation i undervisningen. Lärarna använde 
medvetet Wrey & Thomson’s (2013) strategier för hur de skall motivera 
eleverna i skolan, vilket resulterade i att eleverna blev yttre motiverade i 
undervisningen. Lärarna i verksamheten kombinerade yttre motivation med inre 
motivation, dock synliggjordes den yttre motivationen tydligast. Gärdenfors 
(2010) antyder att inre motivation är det som lärare skall sträva mot. Författaren 
menar att den yttre motivationen inte får ta över, då den inre motivationen 
påverkas negativt. Tidigare forskning visar på detta, samt att yttre- och inre 
motivation upplevs starkast i kombination med varandra. I verksamheten 
tolkades detta som att den yttre motivationen var positiv och fördelaktig för 
eleverna. Dock är det svårt att dra generella slutsatser beträffande yttre- och inre 
motivation används i verksamheten.  

Likheter och skillnader i relation till yttre motivation 
De olika typerna av yttre motivation visade sig inte under alla 

observationstillfällen som genomfördes. Det som gick att identifiera i relation 
till de olika typerna av yttre motivation var skillnader mellan matematik samt 
idrott och hälsa. I matematikundervisningen kunde inte den yttre motivationen 
identifieras i lika hög grad som i idrottsundervisningen. Gärdenfors (2010) 
förklarar att yttre motivation styrs av betyg, belöning, hot eller bestraffning. 
Författaren menar att inre motivation styrs av elevernas intresse och nyfikenhet 
kring uppgiften. Under idrottslektionen skulle eleverna öva inför en 
tennisturnering, vilket identifieras som yttre motivation, där det tolkades som att 
eleverna deltog för att de skulle uppleva en belöning. Under 
matematikundervisningen använde läraren problemlösning vilket tolkades som 
intressant och roligt för eleverna. Detta identifierades som inre motivation.  
    På intervjuerna med lärarna tolkades det som att de var medvetna om hur de 
motiverade eleverna till att delta i undervisningen, dock på olika sätt. Detta 
framgår även i resultat– och analysavsnittet i studien. Resultatet visar på att 
idrottsläraren deltog aktivt med eleverna, vilket tolkades som att läraren ville 
använda yttre motivation i ”nuet”, där han/hon ville påverka elevernas 
deltagande på tennisturneringen. Gärdenfors (2010) antyder att yttre motivation 
upplevs starkast i ”nuet”, dock att inre motivation är den motivationen som 
lärare skall sträva mot. Detta anser jag står i relation till studiens syfte, då vi nu 
har fått bredare kunskaper om strategierna som skall användas för att skapa yttre 
motivation i undervisningen. Detta för att idrottsläraren medvetet deltog för att 
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motivera eleverna under detta lektionstillfälle. Under matematiklektionerna 
styrde läraren undervisningen mot inre motivation hos eleverna. Analys- och 
resultatavsnittet visar på vad läraren sade till eleverna på 
matematikundervisningen, samt hur läraren försökte styra eleven mot en inre 
motivation. Att inte den yttre motivationen synliggörs under alla 
matematiklektioner tolkades som att det var för att läraren använde 
värdegrunden som stöd till att eleverna skulle uppleva motivation.  
   Det gick även att identifiera likheter i respektive ämnen, som är relaterat till 
lärarnas tänk gällande yttre motivation. Analys- och resultatavsnittet visar på att 
lärarna tänker på samma sätt om yttre motivation. Detta tolkas som att lärarnas 
uppfattning om hur de skall motivera eleverna beror på att skolan har en stark 
värdegrund som en plattform för undervisningen. Analys- och resultatavsnittet 
visar på att båda lärarna fokuserar på elevernas inre processer, där lärarna menar 
att elevernas välmående är viktigt i första hand och att den yttre motivationen 
kommer på andra plats. Varför syns då den yttre motivationen mer i 
idrottsundervisningen än i matematikundervisningen? Detta förklaras av 
Lundgren & Lökholm (2010). Författarna menar att beröm är något som stärker 
elevernas motivation. På idrottsundervisningen använde idrottsläraren positiva 
ord och beröm genomgående, vilket tolkades som att det ledde till yttre 
motivation. Samtidigt skriver författarna att för mycket beröm till eleverna kan 
motverka önskad effekt på motivation. Dock framgick det under 
observationstillfällena att det beröm eleverna fick var tillräcklig för att skapa 
förutsättningar för att delta aktivt. Utifrån analys- och resultatavsnittet tolkar jag 
det som att det finns likheter och skillnader i respektive ämne. Även fast detta 
går att identifiera upplevdes det som att det inte var avgörande för hur 
motiverade eleverna var i undervisningen. Jag upplevde även att den yttre 
motivationen synliggjordes tydligare under idrottslektionerna, dock innehöll 
båda observationstillfällena motiverade elever och engagerade lärare. Detta 
anser jag har visat på att yttre- och inre motivation går att använda på olika sätt i 
praktiskt arbete, med ett positivt slutresultat. 

Lärares motivation till ämnet 
”Lärares motivation till ämnet” anses ha ett samband med studiens syfte och 

en av metodfrågorna: ”Hur gjorde lärarna?”. Detta för att lärarnas motivation 
till ämnet som de undervisade i påverkade elevernas motivation. Detta 
synliggjordes tydligast under intervjuerna med lärarna, vilket påvisas i analys- 
och resultatavsnittet.  
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Jag tolkade det som att lärares motivation och intresse för ämnet som de 
undervisar i är en viktig byggsten som påverkar hur motiverade eleverna är i 
skolan. ”Lärares motivation till ämnet” i relation till verksamhetens värdegrund 
och tänk kring motivationsarbete, påverkar motivationen. Med hjälp av 
intervjuerna tolkas det som att lärarna brinner för sitt ämne och har en 
inställning som lätt överförs till eleverna. Lärarnas delaktighet och motivation 
till ämnet gjorde att de olika typerna av yttre motivation kunde synliggöras. Jag 
anser även att lärarna använde de olika strategierna (Wrey & Thomson 2013) för 
att motivera eleverna på ett framåtsyftande sätt. Användningen av dessa 
strategier hjälpte även till att synliggöra de fyra typerna av yttre motivation i 
undervisningen.  

Konsekvenser för undervisningen 
Resultatet i studien visar på att yttre motivation kan vara negativt och positivt, 

beroende på i vilken grad den används. Gärdenfors (2010) antyder även han att 
yttre motivation skall kombineras med inre motivation i en lagom ”dos”. Detta 
för att hitta en sorts balans mellan de två typerna av motivation. Om det inte 
finns en balans mellan dessa två typerna av motivation, kan det istället motverka 
det positiva med motivationen. I resultatet framgår det att den yttre motivationen 
används mer under idrottslektionerna än på matematiklektionerna, är det positivt 
eller negativt för undervisningen? Det Gärdenfors (2010) ovan argumenterat för 
verkar inte stämma överens med det som har synliggjorts när undersökningen 
pågick. Dock var den yttre motivationen närvarande under två idrottslektioner 
och kan då inte vara ett belägg för om det skulle vara positivt i längden att 
använda yttre motivation i den grad. Detta kan även tolkas som att den inre 
motivationen inte blir närvarande i samma grad, om den yttre motivationen tar 
över.   

Metoddiskussion 
Genom metodtriangulering har studiens analys och resultat framkommit. 

Metoderna observation, ostrukturerad intervju, fältanteckningar och 
ljudinspelning har varit centrala. I studien har det genomförts två observationer 
på idrottsundervisningen och två observationer i matematikundervisningen samt 
intervjuer med respektive lärare. Detta har varit tillräckligt för att besvara syftet 
och forskningsfrågorna i studien. Det insamlade materialet var tillräckligt för 
bearbetning av data. Det var även tillräckligt för att analysera det transkriberade 
materialet med teorier kring yttre motivation. Med hjälp av observationer och 
fältanteckningar besvarades även syftet och forskningsfrågorna. Dock tolkar jag 
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det som att de olika typerna av yttre motivation hade blivit mer synliga i 
undervisningen, om det hade funnits tid till mer observationer i respektive 
ämnen. Jag anser att studien hade fått en bredare synvinkel och en djupare 
förståelse för motivation, om forskningstiden hade varit längre.   

I avsnittet ”Analysmetod” har det framgått hur analys– och resultatavsnittet 
analyserades tillsammans med det insamlade materialet med hjälp av teorier och 
strategier gällande yttre motivation. Bearbetning av data som samlats in har varit 
komplicerat. Detta för att det var en stor mängd data som skulle bearbetas och 
placeras under respektive strategier i resultat– och analysavsnittet. Det har varit 
komplicerat att göra ett urval av data som har varit representativt för området 
som undersökts. Dock anser jag att transkriberingen av data har varit till fördel 
för att minnas det som har sagts samt att fältanteckningar har hjälpt mig att 
minnas händelser som inte framkommit under ljudinspelningen.  

Forskningsfrågorna besvarades utifrån ett lärarperspektiv. Jag har valde att 
exkludera elevperspektivet och enbart fokusera på lärarperspektivet. Detta för att 
jag ville att studien skulle nå ett djup beträffande lärares strategier för att skapa 
yttre motivation i undervisningen. I teoriavsnittet redogjordes Self-
determination theory, då teorin fokuserar på hur elever upplever motivation. Jag 
valde att exkludera tio strategier från Wrey & Thomson’s (2013) undersökning 
och fem strategier valdes ut. Denna exkludering gjordes för att 
observationstillfällena och ostrukturerade intervjuerna var för få. Mitt val av 
teori och ramverk bidrog till att undersökningen av hur yttre motivation 
användes i undervisningen kunde undersökas. Teorin bidrog till att lättare kunna 
identifiera och tolka vad som var yttre motivation. Ramverket som använts 
bidrog till en bredare förståelse för vilka strategier lärarna använde för att skapa 
yttre motivation i undervisningen.  

Framtida forskning  
I studien har det framkommit hur viktig lärarens strategier är för att eleverna 

skall bli yttre motiverade i skolan. Tiden som fanns tillgänglig för studien har 
inte varit tillräcklig för att nå ett djup i relation till inre motivation. Detta för att 
yttre motivation påverkas starkt av inre motivation, vilket skildras i tidigare 
forskning av forskarna Lundgren & Lökholm (2010) samt Gärdenfors (2010). 
Om tidsutrymmet för undersökningen hade varit längre, anses det att inre 
motivation hade fått synliggöras i bredare utsträckning. Dock skulle denna 
studie kunna vara användbar i framtida forskning gällande motivation. Om det i 
framtiden skulle forskas mer inom detta område vore det intressant att 
undersöka djupare i hur den yttre- och inre motivationen påverkar varandra samt 
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hur lärare skall använda den yttre- och inre motivationen på positivt sätt i 
undervisningen. I studiens resultat synliggörs det att verksamheten som 
undersökts använder både yttre- och inre motivation, därför skulle forskning 
beträffande relationen mellan inre och yttre motivation behöva undersökas 
vidare. Detta skulle vara till fördel för elevernas motivation till att vara aktiva 
deltagare i skolan. Som beskrivs i studiens inledning har problematiken gällande 
motivation i skolan vuxit. Problematiken i samband med detta förändras ständigt 
och därför anser jag att forskning om detta skulle uppdateras oftare.  

Avslutande ord 
Sammanfattningsvis har denna studie visat på att det är betydelsefullt att 

lärarna använder olika strategier i undervisningen för att skapa yttre motivation. 
Detta innebär i undervisning i matematik samt idrott och hälsa att eleverna blir 
mer yttre motiverade i idrottsundervisningen än i matematikundervisningen.  
Undersökningens resultat skulle därför vara till nytta för framtida forskning om 
olika typer av motivation, som då förhoppningsvis skulle bidra till att fler elever 
får möjlighet att utvecklas optimalt och med lust till sitt lärande.   
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BILAGA 1 

Observationsschema idrottsundervisningen 
 

	 External 
regulation 

(yttre 
reglering) 

Introjected 
regulation 
(introvert 
reglering) 

Identified 
regulation 
(identifiera
d reglering) 

Integrated 
regulation 
(integrera

d 
reglering) 

Höga 
förväntningar 
och tro på att 
eleverna kan 

Använder 
framåtsyftande mål 
(tennisturnering). 

  Syntes när 
eleven fick 
gå ut och 
springa. 

Skapa en 
inlärningsmilj

ö som är 
uppmuntrand

e och 
stimulerande 

  Detta 
uppvisades för 
att en elev som 
inte ville delta 

i 
tennisturnering
en året innan, 

deltog nu. 

 

Tydliga mål i 
undervisninge

n 

Detta framkom inte 
under lektionen då 

läraren inte 
använde betygen 

som mål. 

   

Involvering i 
inlärningspro

cessen 

Detta tolkades i 
linje med att 

läraren använde en 
bild för att förklara 
inlärningsprocessen
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s steg för eleverna. 

Använda 
positiva ord 

  Detta framgick 
för att elever 

deltog på 
lektionen även 
om det inte var 

roligt. 

Detta 
framgick för 

att elever 
deltog på 
lektionen 

även om det 
inte var 
roligt. 

 
 

BILAGA 2 

Observationsschema matematiklektionerna 
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 External 
regulation 

(yttre 
reglering) 

Introjected 
regulation 
(introvert 
reglering) 

Identified 
regulation 

(identifierad 
reglering) 

Integrated 
regulation 
(integrerad 
reglering) 

Höga 
förväntningar och 
tro på att eleverna 

kan 

 Detta 
användes när 
läraren tillslut 
fick en elev 
att delta på 
lektionen. 

  

Skapa en 
inlärningsmiljö 

som är 
uppmuntrande och 

utmanande 

Detta 
synliggjordes 

inte. 

Detta 
synliggjordes 

inte. 

Detta 
synliggjordes 

inte. 

Detta 
synliggjordes 

inte. 

Tydliga mål i 
undervisningen 

Detta 
synliggjordes 

inte. 

Detta 
synliggjordes 

inte. 

Detta 
synliggjordes 

inte. 

Detta 
synliggjordes 

inte. 
Involvering i 

inlärningsprocessen 
Detta syntes i 
situationer där 

eleverna 
förstår att det 

finns en 
belöning 
bakom 

utförandet. 
Läraren 

använde detta 
när hen 

ville ”få med 
eleverna”. 

   

Använda positiva 
ord 

 Detta 
användes när 
läraren under 
hela lektionen 

använde 
positiva 

ord/fraser. 

  


