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Sammanfattning 

 

Vår studie bygger på sex intervjuer av elever från två yrkesförberedande program på 

gymnasiet. Syftet var att undersöka vad som kan påverka deras motivation till lärande i 

undervisningssituationen genom att utröna vilka faktorer som påverkar motivationen.  

För att nå detta mål genomförde vi utöver intervjuerna även en litteraturstudie för att få en 

bild av vad tidigare forskare skrivit om elevers motivation i ett skolsammanhang. I vår 

empiriska undersökning utgick vi från en kvalitativ intervjumetod. Intervjumaterialet 

analyserades genom meningskoncentrering.  

  Resultatet från litteraturstudien och intervjuerna visade att det är främst sex faktorer som 

påverkar elevers motivation, dessa är: läraren, arbetssättet, delaktigheten i undervisningen, 

dialogen i undervisningssammanhanget, nyttan med kunskapen samt intresset för ämnet. I 

våra intervjuer framkom även att de elever som hade ett mål med sin utbildning också hade en 

högre grad av motivation. Studien visade även vikten av att lärarna betraktar eleven ur ett 

helhetsperspektiv och möter eleven utifrån dennes aktuella förutsättningar.  

  Avslutningsvis har vi genom undersökningen kommit fram till att en väg för att bibehålla 

och höja elevers motivation är att få dem aktiva och delaktiga i undervisningen. 

 

Nyckelord: elever, motivation, lärarens roll, delaktighet, aktiva, arbetssätt, intresset och  

                    nyttan med kunskapen. 
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1. Inledning 

I följande avsnitt kommer vi att ge en bakgrund till syfte och frågeställningar samt presentera 

dessa.  

 

Examensarbetet kommer att fokusera på elevers motivation i skolan. Detta ämne känns 

angeläget för oss mot bakgrund av att vi under vår VFU-period mötte elever som gav uttryck 

för bristande motivation i skolarbetet. Lärarna ansåg också att bristande motivation var ett 

problem som berörde en del av eleverna och påverkade undervisningen i vissa klasser. 

Problematiken kring elevers motivation går även att finna i forskningen. Margreth Hill (2001) 

och Ola Holmström (2001) fokuserar på den bristande motivationen bland elever på 

yrkesförberedande program. Vi ville, som blivande yrkeslärare inom Barn och 

fritidsprogrammet respektive Omvårdnadsprogrammet, fördjupa oss i vilka faktorer som kan 

påverka motivationen i undervisningssituationen och få en vägledning att på bästa sätt nå 

eleverna och fånga deras intresse i undervisningen. Därför var det intressant att i vår studie få 

intervjua elever från dessa program. Vårt syfte var dock inte att jämföra om det finns några 

skillnader mellan eleverna från de olika programmen. 

 

I skolan upplevde vi att elevers motivation satte sin prägel på undervisningen. Dessa 

upplevelser samt den litteratur vi läste låg till grund för vår förförståelse. Nils Gilje och 

Harald Grimen (1992) skriver att förförståelsen är en premiss för att idéerna om vad 

forskningen ska fokuseras på ska kunna växa fram. För att man ska kunna förstå en viss 

problematik t.ex. hög eller låg motivation i ett skolsammanhang förutsätter det att forskaren 

har en förförståelse.  

 

I examensarbetet kommer vi att undersöka hur litteraturen behandlar begreppet motivation 

samt presentera olika perspektiv på elevers motivation i relation till undervisningssituationen 

som behandlas i litteraturen. Vi finner det även fruktbart att lyfta fram begreppet lärande 

eftersom fokus läggs på elevers motivation till lärande i undervisningssituationen.  

 

Utifrån begreppet lärande kommer vi att behandla samspelet mellan elever, samt mellan 

elever och lärare, vilket gör att tyngdpunkten om elevers lärande kommer att utgå utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv där interaktionen mellan individer är det primära för lärandet. 



 2 

1.1 Syfte 

 

Syftet med examensarbetet är att problematisera motivationens betydelse för elever i 

undervisningssituationen och utifrån det lyfta fram vilka faktorer som kan påverka elevers 

motivation i ett skolsammanhang. 

 

1.2 Frågeställning 

 

Vilka faktorer påverkar elevers motivation i undervisningssituationen? 

 

 

2. Bakgrund 

I följande avsnitt börjar vi med att redogöra för olika definitioner av begreppet motivation. 

Vi kommer sedan att lyfta fram vad forskningen skrivit om elevers motivation betraktat utifrån 

ett skolsammanhang.   

 

2.1 Begreppet motivation 

 

Christer Stensmo (1997) tar upp att begreppet motivation kommer av det latinska ordet 

moti’vum av moti’vus vilket betyder att röra sig. Enligt författaren innesluter motivation 

 ”… de processer som sätter människan i rörelse; de krafter som ger hennes beteende energi 

och riktning”  (Stensmo 1997, s 97). I ett skolsammanhang innebär detta enligt författaren att 

en lärare ska aktivera eleven mot ett bestämt mål och därigenom sätta eleven i rörelse. 

 

Motivation definieras dock på många olika sätt inom forskningen. Joanna Giota (2002) 

framhåller att begreppet motivation är relaterat till elevers lärande och är svårdefinierat p.g.a. 

att det finns så många olika tolkningar inom pedagogiken och psykologin. Bengt Börjesson 

(SOU 2000:19) definierar begreppet motivation med ” lust och vilja att lära” . Med detta 

begrepp poängteras individens avsikt och ambition att lära, vilka i sin tur är förbundna med 

elevens lust och intresse för t.ex. ämnet. Vår tolkning är att författaren anlägger en positiv 

aspekt på begreppet motivation. Enligt Ingrid Sanderoths (2002) tolkning av Börjesson 

innebär att i begreppet motivation riktas arbetet mot ett mål. Däremot poängterar hon att vad 
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det gäller lustbegreppet krävs varken inre eller yttre mål, p.g.a. att lusten är en del av 

processen vilket innebär att det är själva aktiviteten som är det viktiga och inte resultatet. 

 

Olga Dysthe (1996) använder ordet motivation, men ger ingen definition av begreppet. Hon 

lyfter däremot fram att motivation och engagemang är en förutsättning för lärande. Joanna 

Giota (2002) framhåller Martin Ford, som utgår från ett interaktionistiskt perspektiv. Det 

utmärkande för detta perspektiv är att motivation betraktas som ett mångfacetterat begrepp, 

som innebär att motivation formas genom interaktion mellan en person och en situation. I 

Fords definition av motivation ingår tre faktorer: mål, individens föreställningar om sig själv 

som agent1 och känslor och dessa tre faktorer samverkar med varandra. Till skillnad från 

Börjesson (SOU 2000:19) läggs ingen värdering i denna definition. Vi tolkar därför att Fords 

definition kan innesluta både positivt och negativt perspektiv på motivation t.ex. eleven kan 

ha antingen en positiv eller en negativ föreställning om sig själv. 

 

Forskaren Håkan Jenner (2004, s 9) framhåller ytterligare en aspekt av begreppet motivation, 

han menar att ”… motivationen inte är en egenskap hos individen, utan en följd av 

erfarenheter man gjort och det bemötande man får” . Det centrala i denna definition är enligt 

vår tolkning att interaktionen med andra återverkar på individens motivation.  

 

 

2.2 Inre och yttre motivation 

 

Inre motivation är enligt Mikael Lundgren och Kent Lökholm (2006) en positiv känsla som 

kommer inifrån individen d.v.s. handlingen görs p.g.a. att man vill göra det och inte som ett 

medel att nå ett mål. Tankarna återfinns även hos Ingrid Sanderoth (2002) när hon tolkar 

begreppet lust att lära. Enligt vår uppfattning är det i detta sammanhang svårt att se en klar 

distinktion mellan inre motivation och begreppet lust att lära.  

 

Enligt Mikael Lundgren och Kent Lökholm (2006) kommer yttre motivation av faktorer 

utifrån, som i sin tur inverkar på individens inre lust att lära. Denna påverkan utifrån kan vara 

t.ex. betyg, hot eller belöningar. Giota (2002) lyfter fram Deci och Ryan, som menar att 

eleven tappar sin motivation att lära om målet endast är att lära för andras skull. Det är enligt 

                                                 
1 Med agent menas en aktivt handlande person. 
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dem endast den elevkategori som har mycket kunskap som kan nå framgång genom yttre 

motivation. Giota (2002) samt Lennart Sjöberg (1997) tar upp Decis tankar om inre/yttre 

motivation. Deci menar att elever förlorar sin inre motivation om motivationen har genererats 

av yttre faktorer som sedan tas bort t.ex. belöningar. Giota (2002) poängterar att 

motivationsbegreppet är mångdimensionellt och hävdar därför att det är svårt att göra en enkel 

indelning av inre och yttre motivation p.g.a. att det inte finns några skarpa gränser mellan 

dem. Vi tolkar detta som att om en elev har en inre motivation t.ex. tycker att ämnet är roligt 

så kan eleven samtidigt ha en yttre motivation i form av strävan efter höga betyg och på så 

sätt vävs elevens inre och yttre motivation ihop. 

 

 

2.3 Begreppet lärande i relation till motivation  

 

Utifrån vårt fokus på motivation, finner vi det intressant att lyfta fram olika synsätt som har 

legat till grund för olika inlärningsteorier. De två begreppen motivation och lärande uppfattas 

olika beroende på vilket perspektiv som anläggs. Dysthes (2003) tolkning är att enligt 

behavioristerna var den yttre motivationen i form av belöningar och straff avgörande för 

inlärningen. Enligt författaren betonar behaviorismen lärande som förändringar av elevens 

yttre, iakttagbara beteende. Utifrån denna inlärningsteori lär sig eleven kunskaperna först för 

att därefter kunna reflektera och tänka. Kognitivisterna fokuserar på den inre motivationen 

och hävdar att barnen har en naturlig drivkraft att lära sig något nytt och att deras motivation 

stärks när de upplever att det finns en motstridighet mellan tidigare kunskaper och de 

ämneskunskaper de kommer i kontakt med. Till skillnad från behaviorismen där eleven får en 

passiv roll genom den dominerande överföringsmodellen så lyfter kognitivismen fram elevens 

lärande som inre processer. Detta innebär att eleven aktivt tar emot information för att sedan 

analysera den och dra slutsatser utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper. 

I Säljös (2005) tolkning av Jean Piaget, som präglades av det kognitivistiska tankesättet, 

framkommer att människan måste ha nått ett visst utvecklingsstadium för att lära. Detta ställer 

han mot det sociokulturella perspektivet som utgår ifrån att det är genom lärandet som 

individen utvecklas. Det sociokulturella perspektivet enligt Dysthe (2003) antar att 

motivationen finns i de förväntningar som samhället och kulturen har på barn och ungdomar. 

För att motivationen skall uppstå är det viktigt att skolan erbjuder en god lärandemiljö där 

eleven känner sig uppskattad och accepterad samt kan delta aktivt. Hon poängterar att både 
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eleven och den som undervisar ska vara aktiva i ett socialt samspel och skriver att en aktiv 

samverkan enligt Lev Vygotskij är ett villkor för att lärande och utveckling ska äga rum. 

Det sociokulturella perspektivet utgår enligt Dysthe (2003) från att individens lärande sker i 

ett socialt sammanhang. Men Säljö (2005) poängterar att en vanlig kritik som framförs mot 

detta perspektiv är att man inte kan förklara lärandet hos den enskilda individen. Han 

understryker dock att denna kritik bygger på ett synsätt där individens lärande är förutsägbart 

och att man inte tar hänsyn till det sammanhang där lärandet sker.  

 

Säljö (2000) framhåller att perspektivet på lärande utgår från att människan inte lever i en 

objektiv och entydig verklighet, utan individens sätt att se och uppfatta omvärlden är ett 

resultat av mänsklig interaktion och verksamhet. Dessa tankar upplevde vi som en bra 

utgångspunkt i vår analys av elevers motivation utifrån det material vi erhöll genom vår 

litteraturstudie samt intervjuundersökning.  

 

 

2.4 Olika faktorer  som kan påverka motivation 

I detta avsnitt vill vi redogöra för hur elevers motivation kan påverkas av olika faktorer. 

Vi kommer att lyfta fram olika forskares tankar om vad som kan påverka individers 

motivation.  
 

2.4.1 Utbildning och undervisning i relation till motivation 

 

Vår studie fokuserade på elever på två yrkesförberedande program, Barn och 

fritidsprogrammet och Omvårdnadsprogrammet. Det som karaktäriserar ett 

yrkesförberedande program är att eleverna utöver kärnämnena även har karaktärsämnen som 

inriktar sig på kunskap som är relaterade till deras yrkesområde. Gymnasieskolans 

yrkesinriktade utbildningar är endast yrkesförberedande vilket innebär att de inte ger någon 

färdig yrkesutbildning. 

 

Forskare inom yrkesutbildningsområdet har lyft fram och problematiserat motivationen inom 

yrkesinriktade program.  Hill (2001) lyfter fram en problematik som finns på flera 

yrkesprogram. Den innebär att det finns en konflikt mellan skolans mål och vad eleverna vill 

lära sig. Ett centralt problem som både Hill och Holmström (2001) framhåller är elevernas 
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bristande motivation för kärnämnena. Holmström problematiserar dessutom begreppet 

livslångt lärande. Han menar att 1991 års gymnasieform har bidragit till att yrkesförberedande 

program blev mer teoretiserade i och med att kärnämnena blev mer omfattande än tidigare. 

Effekten av detta ledde enligt författaren inte till att eleverna blev mer motiverade till fortsatta 

studier utan snarare tvärtom. 

 

Enligt flera forskare finns det en skillnad i elevers motivation i relation till olika ämnen. 

Holmström (2001) poängterar att eleverna har en bristande motivation till kärnämnena jämfört 

med karaktärsämnena som är yrkesinriktade. Hill (2001) tolkar detta som att elevernas 

motivation hänger samman med deras uppfattning om vad som är nyttiga kunskaper. En 

konsekvens därav är att deras intresse riktas mot de ämnen som de direkt kan knyta till 

yrkeslinjens profil d. v. s. karaktärsämnena. Vi anser att detta resonemang kan kopplas till 

Sanderoth (2002) när hon framhåller Jere Brophy som menar att det är av stor vikt att elevens 

motivation upprätthålls genom att undervisningen är meningsfull och relevant utifrån elevens 

perspektiv. Dysthe (2003) poängterar att ur ett sociokulturellt perspektiv finns det en koppling 

mellan elevens vilja att lära och dennes upplevelse av meningsfullhet. Den sociala miljön 

såväl i hemmet som i klassrummet påverkar motivationen. Såsom John Dewey tolkas av 

Sveinung Vaage i Dysthe (2003) tappar många elever motivationen i skolan p.g.a. att de har 

svårt att se sambandet mellan kunskapen i skolan och verkligheten utanför.  

 

Enligt Säljö (2000) gör elevernas olika förutsättningar och bakgrund att skolan ställs inför ett 

dilemma att tillgodose deras skiftande behov. Författaren synliggör problematiken att de 

kunskaper och begrepp som skolan presenterar inte har någon anknytningspunkt till elevens 

vardag och livssituation. I ett förlängt perspektiv blir konsekvensen enligt författaren att 

elevens lärande inte får någon innebörd förrän det kan appliceras i en konkret situation. 

Författaren ser problematiken med att skolans krav på lärande inte är synkroniserat med 

elevens upplevda behov, vilket resulterar i att skolans målsättning blir primär medan elevens 

behov blir sekundärt. Han konstaterar att samtidigt som skolans krav skapar många problem 

för elever att lära är det en förutsättning för det moderna samhället. Enligt det sociokulturella 

perspektivet ska man inte lägga problemet med att lära hos individen, utan betrakta elevers 

lärande utifrån ett samspel mellan eleven och omgivningen i undervisningssituationen. I detta 

sammanhang är det enligt Säljö (2000) stor vikt att undervisningen kopplas till elevernas 

erfarenheter vilket kan bidra till att motivationen höjs. 
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2.4.2 Samspel och kommunikation relaterade till motivation samt lärande 

 

Enligt flera forskare, t.ex. Sjöberg (1997) och Säljö (2000), har samspelet en positiv inverkan 

på elevers motivation i olika sammanhang. Giota (2002) framhåller att elevens motivation 

påverkas genom en växelverkan mellan eleven och omgivningen. I detta sammanhang utgörs 

omgivningen av lärare samt elever. Tankarna återfinns även hos Holmström (2001) när han 

lyfter fram betydelsen av den sociala närmiljön i skolan för elevers motivation. Glasser (1996) 

framhåller samspelet mellan eleverna i klassen genom att poängtera att klasskamraternas 

motivation påverkar de enskilda eleverna. Han menar att motiverade klasskamrater kan 

stimulera den enskilda elevens motivation på ett positivt sätt, tillika kan elever med låg 

motivation påverka de andra eleverna i klassen negativt. Även Dysthe (1996) poängterar 

betydelsen av det sociala samspelet. Enligt författaren är det viktigt att läraren 

uppmärksammar eleverna att de kan lära av varandra. Hon tar bl.a. upp ”det flerstämmiga 

klassrummet”  som är ett klassrum där allas röster är lika viktiga och lärarens röst bara en av 

många. Dysthe (2003) betonar att det är primärt att både eleven och den som undervisar är 

aktiva i ett socialt samspel och hon nämner att en aktiv samverkan enligt Vygotskij är en 

förutsättning för att lärande och utveckling ska äga rum. Säljö (2000) betonar att i samspelet 

är den kommunikativa processen helt avgörande för lärandet. 

 

Det är genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Det är 
genom att höra vad andra talar om och hur de föreställer sig världen, som barnet blir medvetet om 
vad som är intressant och värdefullt att urskilja ur den mängd iakttagelser som man skulle kunna 
göra i varje situation (Säljö 2000, s 37).     

 

Genom att kommunicera skapar individen mening och innebörd i det hon upplever och på så 

sätt kan motivationen växa fram. Dysthe (1996, 2003) framhåller att ur ett sociokulturellt 

perspektiv är kommunikationen grunden för en individs utveckling och lärande. Premissen 

för att lärande och tänkande ska komma till stånd är språk och kommunikation. Hon 

poängterar också att lärandet sker i det dialogiska samspelet. Detta kan kopplas till 

Vygotskijs teorier där han menar att individer genom samspel övertar kunskaper från 

varandra (Säljö 2000).  
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2.4.3 Motivation relaterat till elevers självkänsla och självbild 

 

Det finns en koppling mellan elevers motivation och självkänsla. Detta framkom bl.a. i en 

enkätundersökning i Skolverkets nationella kvalitetsgranskning 2001-2002 (Skolverket 2003) 

där det bl.a. ingick gymnasieelever. Även Holmström (2001) lyfter fram att negativa 

skolerfarenheter påverkar självkänslan, vilket återverkar på elevers fortsatta studier. 

 

Skolverkets aktuella analyser Att lära för livet. Elevers inställningar till lärandet - resultat 

från PISA (2000) menar att elevers motivation och självförtroende är en grundförutsättning 

för elevers prestationer och inlärningsstrategier. Det finns ett samband mellan elever med 

hög motivation och stort självförtroende vid val av lämpliga inlärningsmetoder. Elever med 

lägre självförtroende och bristande motivation använder sig inte av lika ändamålsenliga 

inlärningsstrategier. Giota (2002) poängterar också självkänslan. Hon menar att en god eller 

dålig självkänsla kan härledas till elevens prestationer i skolan. Författaren lyfter fram ett 

problem med elever som har låg självkänsla. Hon menar att låg självkänsla kan leda till ett 

självdestruktivt lärande som inverkar på elevens studiestrategier vilket kan innebära att den 

väljer bort läxläsning samt förberedelse inför ett prov. Eleven kan då förklara enligt 

författaren, sitt misslyckande med studierna med att de inte läst på. Giotas (2002) tankar kan 

kopplas till Sjöberg (1997, s 30) då han skriver ”Om man anstränger sig mycket och 

misslyckas är det ‘avslöjande’ , bättre då att misslyckas utan att anstränga sig” ! Författaren 

framhåller att det finns ett starkt samband mellan bristande motivation och social osäkerhet 

och dåligt självförtroende. Börjesson (SOU 2000:19) ger en förklaring till varför vissa elever 

inte är studiemotiverade. Han menar att det kan härledas till tidigare upplevelser där eleven 

istället för sina möjligheter blivit medveten om sina begränsningar. Tidigare 

skolmisslyckande kan såsom vi tolkar författaren påverka motivationen negativt. 

 

Dysthe (2003) poängterar att i det sociokulturella perspektivet är det viktigt att eleven får 

känna sig accepterad både som någon som kan något och någon som kan betyda något för 

andra. Börjesson (SOU 2000:19) betraktar samspelet mellan lärare och elev som 

asymmetriskt d.v.s. att läraren innehar en maktposition gentemot eleven. När samspelet är av 

positiv karaktär så finns det en ömsesidig påverkan mellan lärare och elev. I förlängningen 

leder denna påverkan till att de blir mer jämbördiga. Vi tolkar i detta sammanhang att om 

avståndet mellan lärare och elev minskar bidrar det till att förutsättningarna för att ett samspel 

ska komma till stånd ökar. Utifrån elevens perspektiv sker detta genom att den identifierar sig 
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med läraren ”det sätt du ser på mig vill jag också skall vara mitt sätt att se mig själv”  

(Börjesson SOU 2000:19 s 36). Författaren poängterar även att läraren i sin tur möter eleven 

genom att ge bekräftelse på att det som eleven kan är betydelsefullt. Dysthe (1996) framhåller 

också att i en undervisningssituation där läraren lyfter fram det eleven gör bekräftas eleven 

och på så sätt ökas dennes självrespekt. Vi upplever dessa tankar som betydelsefulla i mötet 

mellan elev och lärare. Utifrån vårt perspektiv är det av stor vikt att läraren har positiv syn på 

eleven vilket bl.a. kan bidra till att elevens självkänsla stärks. 

 

För att skapa mening i tillvaron försöker individen hitta en förklaring till vad som orsakar det 

egna och andras beteende (Jenner 2004). Utifrån en motivationsaspekt är detta enligt Jenner 

av stor vikt för hur elevens självbild skapas genom dennes tolkningar av sina framgångar samt 

misslyckanden. Elevernas självbild påverkas även av pedagogens förväntningar som kan vara 

både av negativ eller positiv karaktär. Detta kan i sin tur resultera till Pygmalioneffekten 

vilken, innebär att lärarens bemötande blir själuppfyllande profetior d.v.s. negativa 

förväntningar leder till att eleven presterar sämre medan positiva förväntningar leder till bättre 

resultat. Lärarens förväntningar på eleven är av stor betydelse för elevens motivation. 

Författaren återger Börjesson som påpekar att: ”Det viktiga är inte att man blir sedd … utan 

hur man blir sedd”  (Jenner 2004, s 18). Detta framkommer även i Säljös (2005) resonemang 

då han framhåller att i skolan lär sig eleven inte bara ett ämnesinnehåll utan erhåller även en 

roll som han benämner ”situerad identitet” 2 (s 50). Med detta åsyftas att eleven får en identitet 

som utvecklas utifrån sin och andras syn på sig själv. En del elever har så många 

skolmisslyckanden bakom sig att de får en identitet som präglas av att vara den som inte är 

bra på något. Detta blir deras självbild som starkt påverkar deras självkänsla. Tankegångarna 

återfinns även hos Hundeide i Dysthe (2003) då han skriver. 

 

De här vardagliga ” folkliga”  diagnoserna, som vi ställer och själva utsätts för från människor i vår 
omgivning, får stor betydelse eftersom de utlyser handlingar och påverkar vår självförståelse, vår 
motivation och vår aspirationsnivå”  (s 146).  
 

En grundförutsättning för att skapa motivation är enligt Jenner (2004) ett gott bemötande. 

Bemötandets primära betydelse återfinns även hos andra forskare som t.ex. Dysthe (1996) och 

Sanderoth (2002). Vår tolkning utifrån litteraturen är att elevers självkänsla påverkas till stor 

del av interaktionen med omgivningen. 

                                                 
2 Med situerad identitet tolkar vi som att det är den roll som en individ har i en viss situation t.ex. elev i ett 
skolsammanhang. 
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2.4.4 Motivation relaterat till elevers intresse 

 

Enligt Stensmo (1997) finns det ett samband mellan begreppen intresse och motivation d.v.s. 

ur ett intresse föds motivationen fram. Dysthe och Igland (2003) framhåller att både 

Vygotskij och Dewey anser att det är av stor vikt att undervisningen utgår från elevens 

intresse. I det här sammanhanget finner vi att det är viktigt att lärare och elever har ett 

fungerande samspel. Samspelet ser vi som en förutsättning för att läraren ska få kännedom 

om elevernas intresse för att sedan kunna utgå från det och i möjligaste mån koppla det till 

respektive ämne. Enligt William Glasser (1996) är det av stor vikt att elever upplever 

undervisningen som betydelsefull. Elevers intresse stärks samtidigt som de anstränger sig 

mer då kunskapsinnehållet går att koppla till verkligheten utanför skolan vilket leder till att 

motivationen höjs. 

 

Sjöberg (1997) och Dysthe (1996) menar att en pedagogik som är utformad så att eleverna 

blir aktiva bidrar till att höja deras intresse jämfört med en undervisning där eleverna är 

passiva. För att få eleverna delaktiga i undervisningen lyfter Dysthe (1996) fram de 

autentiska frågorna. Med detta menar hon en fråga som är öppen vilket betyder att det kan 

finnas flera olika svar på den och att det inte är läraren som sitter inne med det rätta svaret. 

Frågorna ger eleverna möjlighet att själva reflektera och formulera sin ståndpunkt. Det 

” flerstämmiga klassrummet”  som skapas genom de autentiska frågorna och där läraren 

bygger vidare och integrerar elevernas egna tankar i undervisningen skapar engagemang och 

delaktighet. Vi betraktar detta som användbart för att fånga elevernas intresse och få dem 

engagerade vilket i förlängningen kan leda till ökad motivation och lust att lära. Med andra 

ord upplever vi användandet av autentiska frågor som en givande inkörsport för att få 

eleverna engagerade i undervisningen.  

 

 

2.4.5 Lärarens betydelse för  motivation 

 

Enligt Jenner (2004) är en viktig aspekt för skapandet av elevers motivation beroende på hur 

det pedagogiska mötet mellan lärare och elev är. En professionell lärare kan skapa en 

klassrumsmiljö som inger eleverna trygghet vilket inbjuder till kommunikation enligt Karsten 

Hundeide (2003). Lindqvist (1999) lyfter fram att Vygotskij anser att lärarens roll bör vara 

som organisatör för verksamheten samtidigt som den är en del av den sociala miljön.  I 
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Dysthes (1996) empiriska studier framkommer att det finns ett samband mellan elevernas 

engagemang och lärarens erfarenhet och förmåga att skapa aktiviteter i undervisningen som 

får dem aktivt delaktiga i ett meningsfullt samspel med ämnesinnehållet. Detta kan knytas till 

Vygotskijs tankar om en ”en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv miljö”  (Gunilla Lindqvist 

1999, s 26). Vygotskij anser att dessa tre faktorer interagerar med varandra.  

 

Likt vi tidigare berört är motivation förbundet med att eleven upplever skolarbetet 

meningsfullt vilket även får stöd av Börjesson (SOU 2000:19) och Sjöberg (1997).  Glasser 

(1996) poängterar att det är betydelsefullt för elevers motivation att läraren talar om varför de 

moment som tas upp i undervisningen är viktiga att lära sig. Vi tolkar att det är primärt att 

läraren sätter kunskapen i ett sammanhang så att det blir meningsfullt för eleverna. Giota 

(2002) framhåller att om undervisningen är för lätt kan det leda till att eleven upplever den 

som ointressant medan en undervisning som ligger på för hög nivå kan skapa ångest. Sjöberg 

(1997) lyfter fram att det är av stor vikt att läraren anpassar undervisningens nivå efter varje 

enskild elev. Han menar att elevens intresse stimuleras genom individanpassad svårighetsgrad 

och att det leder till maximal utmaning. Fokuseringen ligger enligt Säljö (2000) på avståndet 

mellan elevens egen kapacitet att prestera utan stöd och vad den klarar av under vägledning 

och samarbete med läraren och kompetenta kamrater. Hundeide (2003) lyfter fram vikten av 

att läraren understödjer elevens möjligheter till utveckling även om dennes prestationer är 

svaga. Grundantagandet som läraren alltid bör utgå ifrån är enligt författaren således: 

 
”… att det alltid finns en utvecklingszon där elevens motivation och vilja att prestera kan 
mobiliseras genom positiv bekräftelse och uppmuntran”  (Hundeide  2003, s 145). 

 

Enligt Hundeide (2003) syftar utvecklingszonen till att visa elevens potential till utveckling.  

Dysthe (1996) poängterar även detta när hon framhåller att en förutsättning för att hjälpa 

eleverna att komma vidare i sin utvecklingszon bygger på att utgå ifrån det som eleverna 

klarar av och samtidigt hjälpa dem att komma vidare i det som de inte klarar av på egen hand. 

Ett resultat som framkom i hennes forskning var vikten av att läraren hade höga förväntningar 

på eleverna samtidigt som de fick stöd från läraren för att uppnå målen. En premiss för detta 

är att eleven förstår problemet och är motiverad att lära, men enligt författaren är 

förutsättningen för elevens utveckling att man höjer ambitionsnivån så att den blir högre än 

deras nuvarande prestationer. Vår tolkning utifrån detta resonemang är att det åligger läraren 

ett stort ansvar att individanpassa undervisningen för att eleven ska känna sig motiverad.  
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Både Giota (2002) och Stensmo (1997) lyfter fram vikten av att läraren ger eleven 

återkoppling för att bekräfta eleven. Denna återkoppling utgörs bl.a. av att ge eleven 

information i form av bedömningar om hur det går för dem i skolarbetet samt att ge dem de 

kriterier som är utgångspunkten för lärarens bedömningar. Forskningen har enligt Giota 

(2002) påvisat hur olika typer av återkoppling påverkar elevers motivation i skolan. Elevernas 

självbild vad det gäller kompetens kan påverkas på ett positivt sätt genom rätt återkoppling. 

Författaren hävdar också att återkopplingen är viktig för att eleven ska kunna utvärdera sitt 

eget skolarbete och få en uppfattning om hur de ska göra för att nå ett uppsatt mål. Enligt 

Stensmo (1997) är återkoppling värdefull för eleven om dennes nuvarande skolprestationer 

jämförs med tidigare prestationer, men att jämföra en elevs arbetsinsatser med andra elever är 

däremot inte motivationshöjande. 

 

Giota (2002) framhåller att lärarnas förhållningssätt kan påverka elevernas motivation 

negativt i skolan. Hon menar att läraren många gånger bortser från att se eleven utifrån ett 

helhetsperspektiv genom att endast betrakta eleven som en skolelev. Hon lyfter upp forskning 

som visar att en premiss för att läraren ska kunna nå eleven och förstå denne är att läraren kan 

ta hänsyn till elevens hela livssituation. Även Jenner (2004) tar upp vikten av att läraren bör 

sträva efter att förstå eleven utifrån dennes livssituation. Han menar att det är viktigt att 

läraren har ett perspektivseende, vilket innebär att läraren ska försöka se på världen med 

elevens ögon. I praktiken kan detta ske genom att läraren försöker koppla undervisningen till 

tonåringens livsvärld genom att t.ex. att använda sig av exempel från deras vardag. 
 

 

2.4.6 Grundläggande behov relaterat till motivation 

 

En av de mest välkända motivationsteoretikerna är Abraham Maslow. Han utgår från ett 

psykologiskt perspektiv enligt Gun Imsen (1988/2000). Maslows teori utgår från att 

människan styrs av fem grundläggande behov, som är sammanlänkade och inte bör betraktas 

som enskilda faktorer. Vissa behov bedöms som mer primära än andra. Maslow har 

rangordnat dessa i en behovshierarki. Den är uppbyggd på så sätt att de fysiologiska behoven 

t.ex. hunger och törst är placerade längst ned i hierarkin och utgör grunden för de mänskliga 

behoven. Därefter följer en ny kategori av behov som innesluter trygghetsbehov. 

Trygghetsbehoven utgör i sin tur en förutsättning för att de socialt orienterade behoven ska 

kunna komma till stånd.  
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Maslows syfte var enligt Imsen (1988/2000) att förstå individens beteende utifrån ett 

helhetsperspektiv med utgångspunkt från de grundläggande behoven. En elevs beteende bör 

enligt författaren förstås utifrån många samverkande faktorer. I ett skolsammanhang kan 

elevers motivation påverkas av de grundläggande behoven genom att en elev som är hungrig 

eller trött kan uppleva att motivationen blir lägre. Vi anser att det är viktigt att beakta dessa 

faktorer så att man väger in att om en elev upplevs omotiverad på lektionen behöver det inte 

bero på ointresse utan kan härledas till sömnbrist, hunger mm. Det är också av stor vikt för 

motivationen att eleven känner sig trygg i den situation den befinner sig i t.ex. med 

klasskamraterna i en undervisningssituation.  

 

 

3. Metod 

Följande avsnitt behandlar den metod som ligger till grund för vår undersökning. 

Ursprungsbetydelsen av ordet metod är ” vägen till målet”  (Kvale, Steinar 1997), vilket visar 

på vikten av att undersökningens mål ska vara tydliggjort. Dessutom tar vi upp planering, 

urval samt genomförande och kopplar detta till litteraturen. Därefter följer en redogörelse 

och argumentation för valen av de teman som vi använt oss av i intervjuguiden.  

 

3.1 Våra intervjuer 

 

Valet av metod är beroende på vad som ska undersökas. En premiss är att det ska finnas en 

problemformulering som forskningen ska fokusera på. Metodvalet bestäms sedan utifrån detta 

(Guy Karnungs föreläsning 2006). Forskaren ska enligt Kvale (1997) väga in de olika 

metodologiska alternativen samt de konsekvenser som de eventuellt kan få för studien. 

Författaren framhåller frågorna vad, varför och hur. Vi har utifrån frågan vad först skaffat oss 

förkunskaper genom att läsa in oss på motivationens betydelse för lärande och vilka faktorer 

som kan påverka motivationen. Vi använde även våra egna erfarenheter för att veta vad 

undersökningen skulle fokusera på. Utifrån frågan varför, ville vi undersöka elevers 

motivation p.g.a. att vi under våra VFU-perioder upplevde att elevers motivation påverkar 

deras lärande i undervisningen. Hur frågan syftade till att finna den lämpligaste intervju- och 

analystekniken och detta skedde genom att vi skaffade oss kunskap inom området. Med 

utgångspunkt från vår frågeställning behövde vi en metod som gjorde det möjligt att få en bild 
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av elevernas egna upplevelser. För att detta skulle vara genomförbart fann vi intervjumetoden 

ändamålsenlig för att komma nära eleverna och på så sätt gå in på djupet med deras 

personliga upplevelser. Ordet intervju betyder enligt Kvale (1997) ursprungligen ”mellan två 

seenden”, ”mellan två synpunkter” . Intervjun är ett samtal som bygger på ett samspel vilket 

även Kvale (1997) och Helène Thomsson (2002) framhåller.  

 

En ytterligare aspekt som vi vägde in i vårt metodval är att intervjuer ger en mångfacetterad 

bild av intervjupersonernas uppfattningar på grund av möjligheten att ställa följdfrågor. Bengt 

Starrin och Barbro Renck refererar i boken Kvalitativa studier i teori och praktik (1996) till 

Fielding som menar att tvetydiga och ofullständiga svar bör följas upp med 

uppföljningsfrågor för att klargöra eventuella otydligheter. Vi utgick därför från den 

kvalitativa metoden. Detta hänger bl.a. samman med vårt antagande att en upplevelse inte kan 

mätas utan endast förmedlas genom personers egna upplevelser. Detta får stöd av Kvale 

(1997) då han lyfter fram begreppet ” livsvärld”  som innebär att den kvalitativa 

forskningsintervjun fokuserar på individens egna upplevelser och uppfattningar samt att den 

har som mål att ge en mångsidig beskrivning av individen. Han poängterar också att den 

kvalitativa metoden tolkar meningsfulla relationer och inte kvantitativa objektiva data.  

 

Kvale (1997), Thomsson (2002) samt Starrin och Renck (1996) framhåller att den kvalitativa 

intervjun bygger på ett samspel mellan intervjuaren och intervjupersonen. Dessa tankar stödde 

vårt val av den kvalitativa metoden. 

 

 

3.2 Intervjuform  
 

Vårt nästa steg var att välja vilken form av intervju vi skulle göra. Med hänsyn till vårt syfte 

och frågeställning kom vi fram till att den halvstrukturerade intervjuformen passade oss bäst. 

Vår motivering var att den halvstrukturerade intervjun har en fast struktur samtidigt som det 

finns utrymme att ställa följdfrågor. Dessutom ges möjlighet att vara mer flexibel och följsam i 

förhållande till intervjupersonens svar. Kvale (1997) lyfter även fram detta när han skriver att 

den halvstrukturerade intervjun varken är ett helt öppet samtal som i den ostrukturerade formen 

eller ett strängt strukturerat frågeformulär som i den strukturerade intervjun. I praktiken 

innebär det att i varje unik intervjusituation har vi som intervjuare möjlighet att välja 
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ordningsföljd och följdfrågor efter situationen och därmed få fram en djupare bild av elevernas 

olika uppfattningar.  

 

 

3.3 Förberedelser  

 

Vårt val av intervjufrågor styrdes av undersökningens syfte och frågeställning som utgick från 

våra förkunskaper d. v. s. från våra egna erfarenheter och de kunskaper vi erhållit genom 

litteraturstudien. Enligt Kvale (1997) och Svensson och Starrin (1996) är en förutsättning för 

intervjuundersökningen att den som intervjuar har grundläggande förkunskaper i ämnet. Gilje 

& Grimen (1992) menar att förståelseprocessen är beroende av förförståelse eller fördomar. 

”Vi möter aldrig världen som ett blankt blad utan vissa förutsättningar som vi tar för givna”  

(Gilje & Grimen 1992, s 183). Även Thomsson (2002) lyfter fram ett liknande resonemang och 

menar att förförståelsen påverkar forskarens antaganden av omvärlden. Hon likställer 

begreppet förförståelse med fördomar. Författaren lägger ingen negativ innebörd i ordet 

fördom utan menar att dessa kan vara sanna erfarenheter och antaganden utifrån forskarens 

egen referensram. Hon menar att intervjuaren både kan vara medveten och omedveten om 

fördomarna som präglar tänkandet. Förförståelsen är nödvändig enligt Gilje och Grimen (1992) 

för att få idéer om vad som ska undersökas samt vilken riktning studien ska ha.  

 

Både Kvale (1997) och Thomsson (2002) menar att det är viktigt att den som ska intervjua 

tänker igenom hela sin undersökning innan intervjuerna påbörjas. Kvale poängterar vikten av 

att intervjuaren har planerat hur materialet ska analyseras. Analysmetoden blir styrande för hur 

intervjun ska läggas upp och struktureras. Författarna refererar till Briggs som poängterar att 

det är viktigt att intervjuaren är väl insatt i de normer som styr kommunikationen för den grupp 

som intervjun riktar sig till; ”Ju större antal folkliga roller som en person kan uppträda i desto 

större är hans eller hennes skicklighet som intervjuare”  (Svensson & Starrin 1996 s 61). I detta 

sammanhang gjorde vi ett medvetet val att inte använda ord eller frågeställningar som kunde 

uppfattas komplicerade av intervjupersonerna. Utifrån undersökningens syfte och 

frågeställning bestämde vi sedan hur många intervjupersoner som skulle medverka.  

 

Kvale (1997) lyfter också fram tidsaspekten som innebär att forskaren måste väga in den tid 

som den har till sitt förfogande. Utifrån tidsaspekten skrev vi en preliminär arbetsplan. I god tid 
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innan intervjuerna genomfördes kontaktade vi skolans rektor för att informera om studien samt 

få godkännande att intervjua eleverna. Därefter tog vi kontakt med en lärare från respektive 

program. Nästa steg var att träffa eleverna. Vi hade förberett en skriftlig information till 

eleverna (se bilaga 1). Denna planerade vi att lämna personligen. Omständigheterna var sådana 

att vi träffade endast ena klassen. Elever från den klasen fick både muntlig och skriftlig 

information av oss. I den andra klassen fann läraren som vi hade kontaktat att det var enklast 

p.g.a. schematekniska skäl att hon delade ut den skriftliga informationen till eleverna. Hon 

samlade även in namn och telefonnummer på de elever som var intresserade att delta.  

 

 

3.4 Intervjuguide 

 

Vi skapade en intervjuguide med fyra teman (se bilaga 2). Enligt Starrin och Renck (1996) bör 

det i den kvalitativa intervjun utformas en intervjuguide som ska utgöra ett stöd för 

intervjuaren för att få med alla väsentliga delar. I vår intervjuguide strävade vi efter att ha 

öppna frågor. Sådana frågor ger möjlighet enligt Starrin och Renck (1996) att fånga upp den 

intervjuades spontana tankar och åsikter. De framhåller också värdet av att använda sig av 

uppföljningsfrågor när man vill klargöra vad intervjupersonen menar. Vår intervjuguide bestod 

av följande teman: 

• Val av linje 

• Självkänsla 

• Utbildning och undervisning 

• Samspel 

 

Syftet med det första temat var att ta reda på varför eleverna går på den linje de gör och om 

det var deras förstahandsval. Vi ville undersöka om det fanns någon skillnad i motivation 

mellan dem som valde respektive program utifrån eget intresse och de som gick där för att de 

inte kom in på det program som de önskade. Det kanske även fanns elever som inte alls ville 

studera vidare på gymnasiet utan hellre skulle vilja arbeta. 

 

Anledningen till att vi valde temat självkänsla var bl.a. att vi genom vår litteraturstudie fann 

att det finns en koppling mellan elevers motivation och självkänsla. Vi tyckte därför att det 
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skulle vara intressant att undersöka om förhållandet mellan motivation och självkänsla kunde 

avspeglas i intervjuerna. 

 

Målet med att lyfta fram utbildning och undervisning var att vi ville undersöka vilka faktorer 

som kan göra elever motiverade utifrån ett skolsammanhang. Vi ville även försöka utröna om 

det fanns några skillnader i elevers motivation i de olika ämnena samt 

undervisningsmetoderna. Syftet var även att fånga elevers upplevelse av meningsfullhet i 

ämnesinnehållet i undervisningen. 

 

Det sista temat syftade till att fånga upp hur det sociala samspelet är mellan elev och lärare 

samt mellan elever och hur detta påverkar motivationen i undervisningssituationen. 

 

 

3.5 Pilotintervjuer 

 

Enligt Kvale (1997) är det viktigt att intervjuaren tränar sig att intervjua genom att 

genomföra pilotintervjuer. Detta ger intervjuaren en praktisk träning och ökar förmågan att 

skapa ett stimulerande och tryggt samspel. 

 

Vi genomförde tre pilotintervjuer, vid dessa var vi båda närvarande. Den första pilotintervjun 

syftade till att vi skulle träna oss praktiskt. Vi utgick inte i denna intervju ifrån vår 

intervjuguide. Intervjupersonen var en student på universitetet. Den andra intervjupersonen var 

en elev i årskurs två på Barn och fritidsprogrammet. Tredje personen hade gått ut ett teoretiskt 

gymnasieprogram i våras. I de två sistnämnda pilotintervjuerna utgick vi från vår 

intervjuguide. Pilotintervjuerna gav oss möjlighet att reflektera över våra intervjufrågor samt 

hur samtalet kan utvecklas genom följdfrågorna. Vi blev uppmärksammade på att vi inte fick 

några längre berättelser trots att frågorna var öppna till sin karaktär vilket gjorde att vi var 

tvungna att konstruera fler följdfrågor. En konsekvens av följdfrågorna blev att vi fann värdet 

av dessa för att få ett större djup i intervjun. 

 

När vi lyssnade igenom bandet blev vi också uppmärksamma på betydelsen av hur man 

bekräftar den intervjuades svar. Vi upptäckte att vi några gånger genom vår bekräftelse la 

orden i den intervjuades mun utan att fråga om vår tolkning var riktig. Genom pilotintervjuerna 
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fick vi också bekräftelse på att det var av stor vikt att intervjupersonen fick tid och möjlighet 

att tänka igenom svaren. Pilotintervjuerna gav oss också möjlighet att testa den tekniska 

utrustningen. Vi insåg vikten av att ha mikrofonen placerad nära intervjupersonen samt att 

komma ihåg att sätta på mikrofonen. 

 

 

3.6 Urval 

 

Studien bygger på sex elever i årskurs tre på gymnasiet, tre elever från Barn och 

fritidsprogrammet samt tre från Omvårdnadsprogrammet. Vårt ställningstagande att fokusera 

på denna årskurs var att de har en lång erfarenhet av gymnasiet. Enligt en av lärarna var det 

en större andel av eleverna som ansåg sig omotiverade representerade i det ena könet. För att 

nå vårt syfte med studien och få en bredd i urvalet ville vi intervjua elever med olika grad av 

motivation, därför bestämde vi oss att representanter från båda könen skulle inkluderas. Vi 

planerade att dra lott, tjejer för sig och killar för sig bland de elever som anmälde intresse att 

delta i studien. Vid det tillfället vi skulle träffa den ena klassen var det dock endast tre elever 

närvarande. Denna grupp elever bestod av en tjej och två killar och de accepterade att bli 

intervjuade. Läraren som höll i lektionen tyckte att de tre eleverna representerade den bredd 

av motivation som fanns representerad i klassen. I samband med detta tillfälle bestämde vi 

tid och plats med dem för intervjun. I den andra klassen fick vi en lista på namn. En manlig 

elev hade anmält intresse vilket gjorde att han direkt togs ut till studien. Vi drog sedan lott 

bland de övriga namnen. Läraren åtog sig uppgiften att informera respektive elev. 

 

 

3.7 Genomförandet 

 

Samspelet mellan intervjuare och intervjudeltagare är enligt Kvale (1997) avgörande för hur 

intervjun utvecklas. Det är viktigt att intervjuaren skapar en trygg miljö som präglas av ett 

öppet klimat för att intervjupersonen ska kunna tala fritt om personliga upplevelser och 

känslor. Med utgångspunkt från detta fann vi det lämpligt att genomföra intervjuerna i 

elevernas egen välkända skolmiljö. Intervjuerna ägde rum i olika klassrum. Vi använde oss av 

bandspelare eftersom det skulle ha varit svårt att hinna skriva ned allt som intervjupersonen sa. 

Eleverna tycktes inte bli störda av att bli inspelade. Vid endast ett tillfälle blev intervjun 
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avbruten av att en person ryckte upp dörren. Detta tycktes dock inte få några konsekvenser då 

intervjun fortgick som tidigare efter avbrottet. 

 

Innan pilotintervjuerna genomfördes diskuterade vi om de enskilda intervjuerna skulle 

genomföras av oss två tillsammans eller individuellt. Det beslut vi fattade efter pilotstudierna 

blev att intervjuerna skulle genomföras individuellt med eleverna. Orsaken var att vi, liksom 

Thomsson (2002), såg faran med att det kan uppstå ett maktförhållande där eleven kan känna 

sig t.ex. osäker och underlägsen då två blivande lärare genomför intervjun. Vi trodde att det 

fanns större möjlighet till ett naturligare samtal och bättre samspel med eleven om det var en 

intervjuare. Vårt ställningstagande hade troligtvis varit annorlunda om målgruppen hade varit 

lärare, som har en annan position än eleven.  

 

Under intervjun valde vi att sitta snett mot intervjupersonen vilket även rekommenderas av 

Thomsson (2002). Vi upplevde att detta kändes naturligt p. g. a att ögonkontakten inte blev så 

påträngande och som författaren poängterar så gynnas själva intervjusituationen positivt genom 

att det är lätt att koppla av i den placeringen. Intervjuerna tog 30-40 minuter. 

 

Vår intention var att följa Kvales (1997) råd att vara aktivt lyssnande. Vi försökte även som 

författaren poängterar att aktivt söka efter innebörden av intervjupersonens budskap och 

återkoppla det till intervjupersonen för att få tolkningen bekräftad. Vår uppfattning var att 

samspelet fungerade bra och vi kände att intervjuerna blev som ett samtal. Det goda samspelet 

mellan oss och intervjupersonerna bidrog till att det kändes naturligt att ställa följdfrågor samt 

att få återkoppling på de tolkningar vi gjorde. 

 

 

3.8 Transkribering 

 

När våra intervjuer var genomförda skrev vi ned de muntliga berättelserna till skriftspråk. Vi 

skrev var och en ned de intervjuer som vi själva hade genomfört. Enligt Kvale (1997) är 

syftet med undersökningen den avgörande faktorn för hur mycket som ska skrivas ut och i 

vilken form det ska gestaltas i. Inför transkriberingen hade vi redan på förhand bestämt att vi 

inte skulle ha med t.ex. pauser, skratt och harklingar, eftersom vi inte ansåg att det fyllde 

någon funktion i förhållande till uppsatsens syfte. Transkriberingen synliggjorde hur 
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talspråket präglade språket i intervjun. Detta fick oss att ställa frågan om hela intervjun skulle 

skrivas ut ordagrant vilket även Kvale (1997) frågar sig. Författaren anser att det inte finns 

något generellt svar på denna fråga utan det beror på syftet med utskriften. Vårt 

ställningstagande blev att vi inte tänkte ta med alla små utfyllnadsord som kan härröra från 

talspråket t.ex. öh, typ va, äh etc. För att få en rytm i utskriften försökte vi få ner den 

muntliga stilen till skriftlig form viket gör det lättare för läsaren att tolka texten. Det är dock 

viktigt att inte ändra innehåll och syfte i det som sagts vilket även Thomsson (2002) 

framhåller. Även Kvale (1997) för liknande resonemang när han förespråkar att den som ska 

transkribera intervjun ska försöka bevara stilen på de intervjuades muntliga framställningar 

och deras sätt att uttrycka sig. Vi tog även hänsyn till vår analysmetod i samband med 

transkriberingen. Detta innebar att vi försökte bevara originalberättelserna så långt som 

möjligt. 

 

 

3.9 Analysmetod 

 

I vår analys av det empiriska materialet utgår vi från meningskoncentrering. Enligt Kvale 

(1997) innebär detta att intervjutexterna kortas ned så att endast det väsentliga i texten lyfts 

fram. Författaren strukturerar upp meningskoncentreringen i olika steg. Dessa utgick vi ifrån i 

vår analys. Vi började med första steget som innebar att vi läste igenom alla intervjuer ett 

flertal gånger. Därefter delades intervjuerna in i meningsenheter d.v.s. olika stycken. Vårt 

nästa steg var att få fram budskapet i meningarna och därefter dra ihop dem till kortare och 

koncisare formuleringar för att göra dem mer överskådliga utan att förlora deras innebörd. Vi 

utgick från de teman som ingick i intervjuguiden. Därefter ställde vi frågor till den 

koncentrerade intervjutexten. Frågorna löd bl.a.: 

• På viket sätt uppfattar eleverna att läraren påverkar deras motivation? 

• Hur skiljer sig motivationen hos eleverna i de olika ämnena? 

• Vilka arbetssätt skapar motivation hos eleverna?  

När vi hade analyserat vårt material och ställt frågorna till texten upptäckte vi att eleverna 

framhöll gemensamma faktorer som även kunde härledas till litteraturen och på så sätt växte 

nya teman fram. Våra nya teman blev: motivation i kärnämnen och karaktärsämnen, 

Upplevelsen av meningsfullhet i undervisningen, lärarens roll, undervisningsmetoder samt 

eget ansvar. Vi presenterade sedan i resultatdelen även citat från intervjuerna. För att ge en 
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tydlig bild av vad eleverna sagt under intervjuerna behöll vi elevernas ursprungliga uttalanden 

i citaten förutom vissa utfyllnadsord vilket vi redogjort för tidigare.  

Resultaten sammanfattas slutligen i resultatdelen. 

 

 

3.10 Etiska ställningstaganden 

 

Etiska frågor är en viktig aspekt som måste vägas in i forskningsarbetet. Forskningen bör enligt 

Gilje och Grimen (1992) vara utformad på ett sådant sätt att den aldrig skadar och medför 

obehag eller lidande för de individer som ska ingå i en studie.  I Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (http://www.vr) inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

framförs fyra huvudkrav. Det första är informationskravet viket innebär att de som ska ingå i 

studien ska erhålla information om forskningens syfte. Därefter följer kravet på samtycke 

vilket innebär att de som deltar i studien har rätt att bestämma själva om de vill delta eller inte. 

I det tredje betonas vikten av konfidentialitet som ska garantera att personuppgifterna för de 

personer som ska ingå i studien inte kommer att avslöjas samt att uppgifterna ska förvaras på 

ett tillförlitligt sätt. Slutligen lyfts nyttjandekravet fram vilket innebär att forskningsmaterialet 

bara får användas för forskningens syfte.  

 

Vi utgick från vetenskapsrådets etiska principer när vi skrev introduktionsbrevet till eleverna 

(se bilaga1) samt när vi gav muntlig information före varje enskilt intervjutillfälle. Eftersom 

eleverna som ingick i studien gick i årskurs 3 på gymnasiet behövde vi inte be om föräldrarnas 

godkännande utan eleverna avgjorde själva om de ville ställa upp i en intervju. Under hela 

studiens gång beaktade vi dessa aspekter. 

 

 

 

3.11 Validitet och reliabilitet  

 

Vi diskuterade validiteten under arbetets gång d.v.s. om vi i vår studie undersökte det som vi 

avsåg att fokusera på. Genom pilotintervjuerna testade vi våra teman för frågorna på så sätt 

undersökte vi om vi genom dessa kunde få svar på våra frågeställningar och därmed nå syftet 

med vår undersökning. Vi såg även dessa teman samt tillhörande frågor som ett sätt att 
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säkerställa att intervjuerna fokuserade på samma områden, vilket var viktigt eftersom vi inte 

gjorde intervjuerna tillsammans. Kvale (1997) menar att intervjuns tillförlitlighet är avhängig 

den person som intervjuar d.v.s. att det är viktigt att intervjuaren ständigt följer upp och 

kontrollerar att han/hon har förstått informationen rätt. Vår erfarenhet som intervjuare är 

ringa. Genom pilotintervjuerna fick vi dock träna oss att ställa följdfrågor vilket vi anser 

ökade undersökningens validitet.  

 

Vi reflekterade även över tänkbara faktorer som kan påverka tillförlitligheten d.v.s. 

reliabiliteten av de resultat som vi skulle få ur vårt blivande intervjumaterial. Utifrån det vi 

läste om intervjuer och den erfarenhet som vi fick genom intervjuerna kom vi fram till några 

tänkbara faktorer som kan färga resultaten. Reliabiliteten kan påverkas av att intervjuaren 

ställer ledande uppföljningsfrågor vilket kan inverka på intervjupersonens svar. Vi valde 

medvetet Thomssons (2002) råd att använda ett språk som passar målgruppen samt 

konstruera korta frågor. Vårt beslut att intervjua ensamma skulle även kunna inverka på 

reliabiliteten p.g.a. att alla inte blev intervjuade av samma person. Alla intervjuer spelades in 

på band vilket även bidrog till att studiens tillförlitlighet höjdes då det gav möjlighet att 

kunna gå tillbaka till banden om något tycktes oklart jämfört med om man endast antecknade 

under intervjun. Analysen av materialet genomförde vi tillsammans för att minska risken för 

subjektiva tolkningar vilket även Kvale (1997) poängterar.  

 

 

4. Resultat 

I följande avsnitt redovisar vi resultaten som framkom genom intervjuerna. Dessa 

organiseras utifrån våra fyra teman. Vi avslutar vi med en resultatdiskussion där vi knyter 

samman resultatet med litteraturen.  

 

Utifrån de etiska riktlinjernas krav kommer intervjupersonerna att vara anonyma. För att 

underlätta för läsaren gav vi intervjupersonerna de fingerade namnen Ida, Anna, Kalle, Sara, 

Gustav och Pelle. 
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4.1 Val av linje relaterat till motivation 

Under det här temat vill vi utröna om det finns någon skillnad vad det gäller motivation 

mellan dem som valde yrkesprogrammet av eget intresse och dem som gick där fast de 

egentligen ville göra något annat. 

 

Två av eleverna, Sara och Kalle hade inte valt det program de gick på i första hand. Sara hade 

som förstahandsval en annan yrkeslinje men kom inte in på den på grund av att hennes betyg 

inte räckte till. Hennes programval skedde enligt henne av en tillfällighet. Hon trivdes dock i 

skolan och var trots allt mycket nöjd med programmet och dess innehåll. Under hennes 

studietid på gymnasiet hade hon bestämt sig för vilket yrke hon skulle utbilda sig till. Hon 

ansåg att hon kunde nyttja det som hon lärt sig i utbildningen i sitt framtida yrke. För henne 

påverkade betygen motivationen i och med att hon hade som mål att studera vidare.  

 

Kalle hade först valt ett teoretiskt program men bytte sedan till yrkesprogrammet. Detta val 

motiverade han på följande sätt: 

 

Jag är inte så mycket för att plugga, så jag hörde av alla att det va inte så jättemycket plugg, men 
det va ju lite fel. 

 

Till skillnad mot Sara var han missnöjd över det program han gick på. Kalle var inte 

motiverad att studera och hade hellre arbetat om det hade funnits möjlighet vilket kom fram 

när han sa: 

 

Hade jag sluppit att gå här och fått jobb istället så hade jag klart gjort det. Hellre jobba direkt. Det 
hade varit bättre. Som sagt, man har ju ingen jättenytta av det som man lär sig i skolan tycker jag, 
mycket onödigt vetande. 

 

Han trivdes dock bra med den sociala gemenskapen i skolan, men hade inget mål att studera 

vidare utan ville arbeta istället. 

 

De andra eleverna som ingick i undersökningen hade alla valt respektive program som 

förstahandsval. Anna berättade att hon valde programmet bl.a. på grund av att det ingick en 

hel del praktik. Gustav hade från början planer på att välja ett annat yrkesprogram men blev 

påverkad av sin syster. Han berättade följande: 
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Jag började för att min storasyster gått på detta program. Ja, vet inte riktigt men jag kikade i 

hennes böcker och så tyckte jag att det var intressant med människokroppen och så blev det så. 

 

Gemensamt för denna grupp elever var även att de trivdes i skolan och hade ett mål med sin 

utbildning. Ida, Anna och Gustav ville studera vidare på högskolan efter gymnasiet. Pelle 

däremot hoppades att han kunde använda kunskaperna från det yrkesförberedande 

programmet i sitt kommande arbete. Han valde sitt program av två orsaker dels för att han 

trodde likt Kalle att det var en enkel utbildning och dels för att han kunde foga in sitt 

fritidsintresse i utbildningen.   

 

En gemensam nämnare mellan de elever som hade ett uttalat mål med sina studier var att de 

också tycktes vara mer motiverade. Däremot var det ingen skillnad i motivation mellan Sara 

som valde sitt program i andra hand och Ida, Gustav, Anna och Pelle som hade kommit in på 

sitt förstahandsval. Till skillnad från de andra ville Pelle inte studera vidare. Han var endast 

intresserad av de ämnen som hade anknytning till hans fritidsintresse. 

 

 

4.2 Självkänslans påverkan på motivation 

I det här avsnittet vill vi lyfta fram kopplingen mellan elevers självkänsla och motivation. Vi 

tog i samtalet med eleverna bl.a. upp deras erfarenheter från grundskolan eftersom 

litteraturen lyfter fram att negativa och positiva skolerfarenheter påverkar självkänslan. 

 

Idas minnen från grundskolan var negativa. Hon tog bl.a. upp att hon känt sig kränkt och illa 

behandlad av vissa lärare. Det hon lyfte fram var att lärarna inte tog hänsyn till elevernas olika 

behov. Hon berättade bl.a. följande: 

 

Jag var med en gång att min lärare var väldigt kränkande tycker jag. Jag var osäker på matten och 
så, då sa jag till henne jämt och ständigt att jag behövde extra hjälp. Hon sa nej, du är bara lat. Du 
är bara lat, du orkar och kan mer […] Så det var ju hennes fel att jag fick IG i matte fast jag 
pluggade upp det sen i alla fall. Jag pluggade på sommarn. Så jag var väldigt irriterad på den 
läraren, att man blev behandlad så.  
 

Trots att Ida kände sig kränkt och inte bekräftad hade hon ändå en drivkraft att läsa upp 

betyget på fritiden. Ida visade att hon hade kapacitet att klara av att få godkänt vilket stärkte 

hennes självkänsla. Ida trivdes mycket bra på gymnasiet och hon sa att hon ”aldrig någonsin 

trivts så bra på en skola nån gång”.  
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Kalle och Gustav framhöll i intervjun den sociala aspekten från grundskolan. Båda trivdes 

mycket bra med sin klass, men ingen av dem var engagerade i sina studier. Kalle nämnde att 

det inte hade gått så bra för honom under gymnasietiden. Han hade flera IG, men han 

upplevde att han hade kapacitet att få godkänt om han gjorde och lämnade in vissa uppgifter. 

Han trodde dock inte att han skulle klara av två av kärnämnena vilket framgick när han sa: 

”Då måste jag verkligen kämpa. Det får jag väl se om jag orkar” . Hans självkänsla och 

motivation tycktes bero på vilket ämne han hade. Gustav berättade att lärarna i grundskolan 

var ” tjatiga”  och att han saknade möjligheten att ta eget ansvar. Han upplevde att studierna 

gick mycket bättre nu på gymnasiet. Till skillnad från Kalle och Gustav trivdes Anna med 

studierna i grundskolan men inte med klassen. Anna trivdes däremot nu med både sin 

gymnasieklass och studierna.  

 

Sara tog inte skolan på allvar förrän i årskurs åtta då hon fick betyg. Hennes motivation 

utgjordes då av att få högre betyg. Hon uttryckte detta på följande sätt: 

 

I grundskolan hade jag inte direkt IG i betygen, men det var mycket G. Då är det bara 160 poäng. 
Men jag lyckades kämpa på till ett VG och ett par MVG, så det stärkte självkänslan.   

 

Pelle likt Sara nämnde inte gemenskapen i klassen däremot berättande han: 

 

Grundskolan, ja den klarade jag. Men jag gjorde aldrig mer än vad jag behövde. Det gör jag inte 
nu heller. Så fort som jag går ut från skolan gör jag inget arbete som har med det att göra. För mig 
är det liksom det viktigaste att få hålla på med mina intressen. Så länge jag klarar mig är det ingen 
fara. 
 

Vi tolkade hans uttalande att hans motivation till stora delar var förbunden med hans 

fritidsintresse. Hans motivation till skolarbetet var bara att få ett slutbetyg från gymnasiet. 

Pelles självkänsla kommer till uttryck när han sa att han var nöjd så länge han klarade sig.  

 
Alla sex elever tyckte att kärnämnena var svårare jämfört med karaktärsämnena. Detta kan 

illustreras med ett citat från Kalle: ”Det är två ämnen som jag inte kommer att klara av, eller 

då måste jag väl verkligen kämpa.”  Vår tolkning var att för hög svårighetsgrad kan leda till att 

eleverna känner att deras kapacitet inte räcker till vilket kan påverka självkänslan. För hög 

svårighetsgrad kan även leda till att de tappar intresset vilket inverkar negativt på 

motivationen vilket framkom i intervjun med Kalle. 
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4.3 Utbildning och undervisning relaterade till motivation 

Under följande rubrik vill vi lyfta fram vilka faktorer som kan bidra till att elever blir 

motiverade/omotiverade betraktat utifrån ett skolperspektiv. Vi kommer även att ta upp några 

skillnader i elevers motivation utifrån olika ämnen samt undervisningsmetoder. 

 

4.3.1 Motivation i kärnämnen och karaktärsämnen 

 

Ida, Anna, Sara, Pelle och Gustav tyckte bäst om karaktärsämnena p. g. a. att de upplevde att 

de hade användning av det som de lärde sig på dessa lektioner. De kunde även koppla de 

teoretiska kunskaperna från karaktärsämnena till sina praktikperioder. Gustav berättade att 

under sin första praktik fick han uppleva mycket som han inte riktigt förstod. Senare i 

utbildningen har han fått teoretiska kunskaper som gjort att han kunnat reflektera och fått ett 

sammanhang av det som han mötte på sin praktik. Genom att han kunde koppla upplevelserna 

från praktiken med undervisningen från karaktärsämnena så blev det meningsfullt för honom 

och på detta sätt så ökade också motivationen. 

 

Anna upplevde dessutom att kärnämnena inte var så meningsfulla. För henne var 

motivationen med kärnämnena endast att få behörighet att söka till högskolan. Detta framgick 

bl.a. när hon sa: 

 

Ja tycker matten är skitsvår. Inte matte A, men matte B. Ja tyckte det var jätte svårt. För mig är det 
svårt just nu, sen kanske jag läser den någon annan gång. Alla säger att man måste ha matte för att 
komma in någonstans. Och eftersom vi inte blir någonting så måste vi ju fortsätta att läsa och då 
måste man nästan ha matte B. Jag läser det bara för att komma in. Karaktärsämnena har jag ju valt 
så det är därför som jag tycker dom är roligare.  
 

Annas motivation att klara mattematiken var att få behörighet att söka till högskolan. Hon var 

inte intresserad av ämnet utan kände sig påtvingad att läsa det. Detta kan jämföras med Ida 

som inte heller var intresserad av kärnämnena. Hon hade dock samma mål att läsa vidare som 

Anna, men för henne tycktes inte behörigheten bli det som motiverade henne. Ida 

sammanfattade sin bedömning av kärnämnena som ”väldigt onödiga” . 

 

Anna och Gustav framhöll att kärnämnena var tråkiga bl.a. för att de hade läst dessa ämnen 

under hela sin skoltid. Ur ett motivationsperspektiv tolkade vi det som att om eleven inte 

kände sig intresserad och engagerad i undervisningen så påverkades motivationen negativt. 
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Det var bara Kalle som upplevde att kärnämnena var viktigast. Vi tolkade detta som att 

eftersom han inte valde yrkesprogrammet utifrån sitt intresse så ledde detta till att han inte såg 

någon relevans med karaktärsämnena vilket också minskade motivationen. 

 

Gustav och Sara tyckte att nivån på undervisningen var lagom. Båda två lyfte fram att det var 

positivt med betygskriterierna. Sara utryckte det på följande sätt: ”Då är det enkelt att sikta in 

sig på vilken nivå man vill ligga.”  Med detta lyfter hon fram att hon hade en möjlighet att 

kunna påverka sin egen situation. Gemensamt för Gustav och Sara var också att de var 

mycket motiverade att få höga betyg. Den yttre motivationen som styrdes av betygen var 

således hög för dem. 

 

 

4.3.2 Upplevelsen av hur  meningsfullhet påverkar  motivation 

 

I intervjuerna framhöll de flesta eleverna att det var viktigt för motivationen att de kände att 

de hade nytta av det som de lärde sig. 

 

Anna, Ida, Sara, Pelle och Gustav upplevde att de hade mest nytta av karaktärsämnena. Detta 

nyttoperspektiv beskrevs både vara kortsiktigt i t.ex. praktiken samt långsiktigt i framtida 

yrkesutövning. 

 

Sara såg sig kunna dra nytta av sina kunskaper från utbildningen både privat och 

yrkesmässigt. I intervjun berättade Sara på följande sätt:  

 

Nu tycker jag att den här utbildningen är jättebra faktiskt. Jag tycker att det är bra som 
grundutbildning om man skulle behöva hjälpa till vid t.ex. en olycka, om man får barn som blir 
sjuka. Då vet man vad man ska göra i såna situationer. Då vet man hur allvarligt det kan vara och 
man kanske också har ett hum vad det faktiskt kan vara, man blir liksom helt uppspelt, det kanske 
ser jätte farligt ut, men sen kanske det är nåt vanligt eller någonting. Ja, jag kommer att ha 
verkligen nytta av det jag lärt mig i stort sett. 

 

Även Ida poängterade att hon hade användning av det som hon lärt sig när hon sa: 

 

Jag kommer absolut ha nytta av det jag lärt mig. Oavsett om jag jobbar som dagisfröken så kanske 
det händer att ett barn svimmar av. Oj då, då vet jag kanske hur man lägger framstupa sidoläge. 
Jag menar, alla behöver ju den kunskapen egentligen. 
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Motivationen stärktes hos de elever som ansåg sig ha användning av det som de lärde sig. Vi 

såg här ett samband att när eleverna såg nyttan med kunskapen så höjdes motivationen. 

 

Pelle ansåg däremot inte att han hade någon nytta av ett flertal av ämnena i relation till hans 

framtidsplaner viket ledde till att han hade lägre motivation i dessa ämnen i skolan. 
 

 

4.3.3 Lärarens roll för  elevers motivation 

 

Ida, Kalle, Sara och Pelle framhöll att det var viktigt att läraren kunde bemöta eleverna efter 

varje individs olika behov. Kalle berättade att för honom var det viktigt att läraren brydde sig 

om och tog hänsyn till varje enskild elevs behov för att hjälpa dem att komma vidare i 

studierna. Detta kom fram är han sa: 

 

En bra lärare ska vara snäll och trevlig. Den ska kunna göra det den gör. Den ska kunna lära ut på 
ett bra sätt så att alla förstår. Så om ingen förstår ska den kunna förklara närmare och inte bli sur, 
bara för att man inte fattar […] Läraren ska hjälpa till. Dom är här för att lära ut och stötta också. 

 

Kalle upplevde att han i vissa ämnen inte fick det stöd han behövde. Detta gjorde att han hade 

svårt att finna motivationen i de ämnena på grund av lärarens bemötande.   

 

I intervjun med Sara lyfte även hon fram att motivationen kunde påverkas av vilken lärare 

som undervisade. Hon beskrev det på följande sätt:  

 
Det är helt beroende på vilken lärare man har. Har du en bra lärare blir undervisningen jättebra. 
Om det är en dålig lärare är det inte kul att ha undervisning. En bra lärare den ska kunna 
kontrollera eleverna, men inte så pass mycket att det blir som en auktoritär ledare över dom. Men 
de ska ändå vara att den säger att det nu ska vara tyst i klassrummet liksom, då ska läraren få tyst. 
Läraren måste kunna sätta sig i en högre roll än eleverna. De ska styra och ställa lite utan att det 
går till överdrift. Det är annars risk att man känner sig underlägsen, jätte underlägsen.  

 
Även Anna underströk att det var av stor betydelse för motivationen hur läraren var. 
Detta framgick när hon sa:  

 

Jag känner mig inte motiverad i alla ämnen kanske. Det beror på vilken lärare man har. Läraren 
ska vara glad, positiv och liksom med på lektionerna och inte bara stå där framme och vänta på att 
tiden går ut. Utan göra det intressant, det är då man tycker det är intressant. 

 

För henne var det viktigt att läraren hade ett engagemang i sin undervisning. Pelle och Sara 

lyfte även fram att viktiga egenskaper hos lärarna var att de var engagerade och positiva. I 
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intervjun med Gustav framkom det att det fanns ytterligare egenskaper hos läraren som ansågs 

värdefulla. Gustav berättade att för honom var följande viktigt:  

 

En bra lärare ska vara pratglad och veta vad en tonåring är. Man ska inte se alla som vuxna. De 
ska se den man är, det är viktigt.  

 

Detta uttalande kunde tolkas att det var betydelsefullt med inlevelseförmåga hos läraren om 

hur det är att vara tonåring och känna till deras livsvärld. Den sista meningen i citatet 

illustrerade även att läraren ska bekräfta eleven som individ och inte bara betrakta denne som 

en skolelev. Läraren borde se eleven utifrån ett helhetsperspektiv d.v.s. förstå att skolan är 

bara en liten del av elevens värld. Gustav framhöll också att han tyckte att det var av stor vikt 

att läraren hade humor så inte undervisningen blev så allvarlig.  

 

I intervjun med Kalle berättade han att det var viktigt att läraren förde en kontinuerlig dialog 

med honom för att hjälpa och stödja honom i de fall där det fanns risk att han inte skulle nå 

upp till målen.  

Om dom ser att det går dåligt tycker jag att dom ska kontakta, ta kontakt med mig och säga till vad 
jag ska göra. Kanske ge mig nån uppgift för att klara istället för att bara säga, du kan det här.  

 

Detta citat tolkade vi som att Kalle ansåg att det var betydelsefullt med en återkoppling från 

läraren.  

 

 

4.3.4 Undervisningsmetodernas betydelse för  motivation 

 

Alla elever poängterade att de ville ha ett varierat undervisningssätt där de fick vara aktiva 

och delaktiga i det som skedde. Eleverna tog upp att de blev mest engagerade i 

undervisningen när de fick ha grupparbete, egna individuella uppgifter och praktiska moment. 

Enligt eleverna var det viktigt att flera olika moment kunde finnas med under samma lektion. 

Detta skapade enligt dem intresse och engagemang. Anna, Gustav, Pelle och Sara tog upp i 

intervjuerna att de ville vara delaktiga i undervisningen. Som Pelle uttryckte det: 

 

Jag tror mer att jag skulle få mer intresse för allt om jag fick vara med mer och utforma 
lektionerna. Som de är nu är det inte många gånger som någon frågar oss utan bara kör på. 
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Under intervjuerna framkom det av Anna, Gustav, Ida, Pelle och Sara att det var viktigt att 

läraren uppmuntrade dem till att känna sig delaktiga och aktiva på lektionerna. Detta kunde 

illustreras av Saras uttalande när hon sa: 

 

Man måste få uppleva att det händer något för att man ska bli delaktig. Sen är det viktigt att 
läraren ställer frågor under lektionen. Det gör att man hänger med bättre. Annars blir det att man 
nickar till. Men en riktigt tråkig lektion skulle vara om läraren maler och maler, ställer inga frågor 
och ger inga uppgifter. Det är ingenting, det är helt ointressant. 

 

Dessa fem elever lyfte även fram att det var betydelsefullt att läraren uppmuntrade dem och 

gav tillfälle till diskussioner. Gustav beskrev det så här: 

 

Rolig lektion är då man inte bara sitter utan då man får debattera. Då får man argumentera för och 
emot och då blir det konflikter och olika meningar i klassrummet.  

 

Anna, Ida och Pelle tyckte även att det var oengagerande att bara sitta och lyssna på läraren. 

Ida uttryckte detta på följande sätt: 

 

Att bara sitta och lyssna på läraren som skriver på tavlan och man bara skriver av. Man får inte in 
någon information då. Då måste man läsa igenom alla anteckningar innan man får in 
informationen. Man sitter bara och skriver av orden liksom. Så det är en väldigt tråkig lektion. 
Eller när läraren bara sitter och pratar på och pratar. Och man ska bara lyssna, lyssna och lyssna. 
Det är jobbigt. 

 

Vi såg ett samband att när eleverna kände sig oengagerade p.g.a. att de inte var delaktiga i 

undervisningen kunde det resultera till lägre motivation. 

 

Sara var den enda av eleverna som framhöll att tidsaspekten var viktig för motivationen. Hon 

menade att när läraren gav uppgifter som skulle lösas under en längre tidsperiod tappade hon 

lätt intresset. 

 

 

 

4.3.5 Betydelsen av eget ansvar  för  motivation 

 

Anna, Sara, Gustav och Pelle ansåg att det var de själva som bar ansvaret för hur studierna 

gick. Gustav gjorde en jämförelse mellan grundskolan och gymnasiet angående det egna 

ansvaret när han sa följande:  
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Studieformen här på gymnasiet är roligare än tidigare. Nu får man ju ta mer ansvar, då blir det ju 
roligare.  

 

Gustav upplevde att det var stimulerande att få eget ansvar och detta gjorde att hans 

motivation höjdes. Pelle gav en annan beskrivning av det egna ansvaret. Han uttryckte det så 

här: 

 

Det är mitt eget ansvar att jag lär mig i skolan. Ja, jag tycker att det är mitt eget. Det säger ju 
läraren också, men det förstår man ju själv. De kan ju inte påverka mig, det måste jag själv göra. 
 

 

Så som framgår av citatet var Pelle medveten om att det var han själv som bar ansvaret för sitt 

lärande i skolan. Dock beskrev han sig själv som oengagerad vilket även framgick när han 

berättade att han lade bara högst en timme i veckan på sina studier utöver tiden i skolan. Ida 

och Kalle däremot beskrev att det var inte bara de själva utan även lärarens ansvar att de lärde 

sig något genom att läraren var väl förberedd på lektionen.  

 

De grundläggande behoven var en annan faktor som påverkade motivationen hos eleverna och 

som de upplevde var deras eget ansvar.  Ida beskrev det på följande sätt:  

 

Och sen är det ju mitt ansvar att jag sovit ut och kanske ätit en stadig frukost, så jag får in 
informationen. 

 

Även Gustav framhöll att en förutsättning för att han skulle kunna känna sig engagerad och 

motiverad var att han inte skulle vara trött.  

 

 

4.4 Samspelets betydelse för  motivation 

 

Under intervjuerna uttryckte alla elever att det var mycket grupperingar i klassen. 

Trots detta var det ingen som inte trivdes i sin klass. Anna berättade:  

 

Jo, ja tycker att vi har en jättebra klass, men sen är det väl lite grupperingar. Men det är ingen jag 
inte kan prata med. Men sen pratar man ju mer eller mindre med olika personer. Vi har försökt 
blanda oss någon gång i grupparbete, men man jobbar ju bättre med såna som man tycker om. 

 

Vi uppfattade det som att när man hade ett bra samspel med vissa personer så kunde detta öka 

engagemanget för uppgiften t.ex. vid grupparbeten som citatet ovan. 
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Gustav och Sara framhöll att även fast det var grupperingar i deras klasser så påverkades inte 

deras motivation i studierna. Sara uttryckte det på följande sätt: 

 

Ja, det är grupperingar i klassen, men som sagt va så är det bättre nu. Men i vilket fall så jobbar jag 
på. Jag går ju här för min skull. 

 

Saras motivation var riktad mot att studera vidare vilket gjorde att det sociala samspelet i 

klassen framstod som sekundärt.  

 

Pelle lyfte fram att samspelet var viktigt för motivationen. Detta framkom när han sa: 

 

Jag föredrar grupparbeten, det är mer slappt samtidigt som man lär sig mer. Man byter mer 
med andra och hör vad de har för erfarenheter. Det lär jag mig mer på än att läraren står och 
mal. Det gör att det är lättare att förstå när man pratar. 

          

I det här citatet framkommer det att eleverna lärde av varandra genom dialogen. 

 

 

4.5 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt kommer vi att besvara vår frågeställning Därefter kommer vi att lyfta fram 

likheter men även olikheter mellan tidigare forskning och vårt resultat.  Avslutningsvis 

kommer vi även att behandla några frågor som berör undersökningen och som uppstod under 

arbetets gång. 

 

Utifrån vår frågeställning, vilka faktorer påverkar elevers motivation i 

undervisningssituationen fann vi i litteraturgenomgången samt vid analysen av intervjuerna 

olika faktorer som påverkar motivationen. Dessa faktorer är: 

• Läraren 

• Arbetssättet 

• Delaktigheten i undervisningen 

• Dialogen i ett undervisningssammanhang 

• Nyttan med kunskapen 

• Intresset för ämnet 
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Under punkterna läraren, arbetssättet, delaktigheten samt dialogen framkom det av eleverna 

att samspelet var av stor betydelse. Vi ser här sambandet med det sociokulturella perspektivet 

där samspelet är av avgörande betydelse för lärandet och motivationen vilket även Dysthe 

(1996) framhåller. Det fanns ytterligare en faktor som litteraturen lyfter fram men som inte 

eleverna framhöll lika starkt i relation till motivationen och det var klasskamraternas 

betydelse för motivationen för den enskilde eleven. Glasser (1996) menar att samspelet 

mellan eleverna i klassen kan påverka motivation t.ex. motiverade klasskamrater kan 

stimulera den enskilda eleven att prestera bättre likväl som elever med låg motivation kan 

påverka den enskilda elevens motivation i negativ riktning. Lärarens roll för motivationen 

framhölls starkare av eleverna i intervjuerna än vad vi har kunnat finna i litteraturen. Enligt 

vår tolkning betraktades läraren utifrån ett elevperspektiv som en av de avgörande faktorerna 

för elevers motivation. Vårt antagande bygger på att eleverna framhöll lärarens betydelse i 

flera olika sammanhang under intervjuerna. En annan betydelsefull faktor för motivationen 

hos eleverna som vi även fann i litteraturen var att de kunde se nyttan med det som de lärde 

sig i undervisningen i förhållande till korta och långsiktiga mål. Elevers mål har som vi ser det 

en avgörande betydelse för deras motivation. Även Ford (Giota 2002) lyfter fram målet som 

betydelsefullt för en individs motivation.  

 

I vår undersökning framkom det att elevers motivation ökade om de hade ett tydligt mål med 

sina studier på gymnasiet. Däremot tycktes det inte finnas något klart samband mellan 

motivationen hos de elever som valde programmet i första hand gentemot de som valde det i 

andra hand. Vi fann dock att det finns en relation mellan de elever i studien som inte ville 

studera alls och låg motivation. Om eleverna hade låg motivation innebar det inte att de 

saknade motivation utan istället att motivationen inte överrensstämmer med skolans mål d.v.s. 

att den kunde vara riktad mot ett fritidsintresse eller att få börja arbeta. Dysthe (2003) 

framhåller att det är viktigt att eleverna känner en meningsfullhet i vad de gör om de ska 

kunna känna sig motiverade att lära. Majoriteten av eleverna i vår empiriska undersökning 

hade valt programmet utifrån dess speciella inriktning som sammanföll med deras intresse. Ett 

par av eleverna framhöll också att betyget var viktigt och som vi tolkar det utgjorde betygen 

deras yttre motivation.  

 

Holmström (2001) lyfter fram att självkänslan påverkas av negativa skolerfarenheter vilket 

även framkom i våra intervjuer. Tidigare skolmisslyckande i grundskolan t.ex. i matematik 
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kunde påverka elever på gymnasiet. Det är en stor risk att eleven anser sig ha fått rollen som 

den som inte kan räkna. Självkänslan behövde dock inte påverkas negativt i nya ämnen 

p. g. a. att eleverna inte hade några negativa erfarenheter från dem. Vi tror att denna aspekt 

kan vara en av många faktorer som bidrog till att vissa av eleverna i undersökningen föredrog 

karaktärsämnena. 

 

Intervjuerna tydliggjorde att eleverna var mer motiverade i karaktärsämnena än kärnämnena 

vilket sammanföll med Hill (2001) och Holmströms (2001) analyser. Eleverna ansåg att de 

hade mer nytta av dessa ämnen vilket gjorde att de upplevde dem mer meningsfulla. Även 

Dysthe (2003) framhåller att det är primärt att eleverna ser en meningsfullhet i det som de lär 

sig. I intervjuerna framkom det också att eleverna kunde koppla teorin från karaktärsämnena 

på ett konkret sätt till sina praktikperioder vilket även bidrog till ökad motivation. Tankarna 

återfinns även hos Dewey (Vaage 2003) när han framhåller att det är av stor vikt att eleverna 

kan koppla kunskapen i skolan med verksamheten i samhället. 

 

Alla elever i undersökningen var samstämmiga i att betrakta vissa kärnämnen som svåra 

vilket påverkade deras motivation negativt. Några elever upplevde också att de inte fick den 

hjälp och det stöd av läraren som de behövde för att komma vidare i studierna. Vi såg här 

vikten av att läraren kunde individanpassa undervisningen och kopplar det till Sjöberg (1997) 

när han tar upp att läraren har en viktig roll att anpassa undervisningen till varje enskild elevs 

nivå, för att på så sätt skapa och stödja intresset för ämnet. Giota (2002) poängterar också att 

för svår nivå på undervisningen kan skapa olust hos eleven och på så sätt är det risk att 

motivationen minskar. I det här sammanhanget finns det som vi ser det också risk att 

självkänslan påverkas negativt. Vi ser ett samband med Dysthes (1996) tankar utifrån 

utvecklingszonen som innebär att läraren bör anpassa nivån på undervisningen efter varje 

elevs förutsättningar genom att utgå ifrån det som eleven klarar av och samtidigt hjälpa den 

komma vidare i sin utveckling inom ämnet. Vi tror att om eleven känner att den har kapacitet 

att klara av en uppgift så ökar också motivationen i det fortsatta lärandet. 

 

I vår undersökning framkom det från alla eleverna att läraren hade en central roll i 

undervisningen. Det framhölls att motivationen för ett ämne påverkades av vilken lärare som 

undervisade. En viktig egenskap hos lärarna var enligt eleverna att denne såg varje enskild 

elevs behov. Även att läraren förstod och tog hänsyn till eleven som individ d.v.s. såg 

människan bakom rollen som skolelev ansåg de också vara viktigt. Uppfattningen återfinns 
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även hos Giota (2002) som lyfter fram att det är primärt att läraren betraktar eleven ur ett 

helhetsperspektiv. Läraren ska också enligt eleverna vara snäll, trevlig, glad och hjälpsam. 

Vygotskij (Lindqvist 1999) anser att läraren har en viktig roll att skapa en god miljö vilket 

den bl.a. gör genom sitt sätt att bemöta eleverna. En lärares positiva bemötande kan skapa 

trygghet och stimulera till en öppen atmosfär i klassrummet. Det var enligt eleverna i 

undersökningen även betydelsefullt att läraren hade ett engagemang i sin undervisning för att 

de skulle känna sig motiverade. I en av intervjuerna framkom det även att återkopplingen från 

lärarna var betydelsefull. Enligt vår tolkning överrensstämde elevens uttalande med Giota 

(2002) och Stensmo (1997) som framhåller att för att stimulera elevers motivation är positiv 

återkoppling en viktig faktor. Eleverna framhöll också att läraren ska uppmuntra dem till 

dialog med varandra. Även argumentet att genom debatten är det intressant när olika åsikter 

kommer till tals och ställs mot varandra lyftes fram. Vi ser här en samstämmighet mellan 

elevernas tankar och Dysthe (1996) när hon skriver om det ” flerstämmiga klassrummet”  som 

vi nämnt i bakgrunden. 

 

Vi kom även fram till att undervisningsmetoderna påverkade elevernas motivation. Eleverna 

framhöll att de föredrog varierande undervisningsformer. Det som eleverna i det här 

sammanhanget såg som centralt var att de fick vara aktiva och inte bara sitta och lyssna på 

läraren. Eleverna framhöll även att de ville vara delaktiga i planeringen av undervisningen. 

Vår tolkning är att genom att eleverna får känna sig aktiva och delaktiga i undervisningen 

stimuleras deras intresse vilket kan leda till att motivationen höjs. Detta bekräftades även av 

litteraturstudien som redovisades i bakgrunden. En undervisningsmetod som många av 

eleverna föredrog var grupparbete. Ett av argumenten varför de ansåg att grupparbete var 

givande var att de kunde lära av varandra. Vi knöt an argumentet med Dysthe (1996, 2003) 

när hon framhåller vikten av det dialogiska samspelet för lärandet. Vi ser två olika moment 

som kan stimulera till motivation i grupparbetet, dels att eleverna blev aktivt deltagande och 

dels samspelet mellan eleverna.  

 

Utifrån våra intervjuer tycktes de sociala faktorerna vara de mest centrala. Detta kom till 

uttryck i form av lärarens bemötande samt samspelet mellan lärare och elever och även 

mellan elever som i t.ex. grupparbete. De faktorer som var mest grundläggande t.ex. hunger 

och trötthet och som Maslows behovspyramid bygger på var det endast ett par elever som 

berörde under intervjuerna. Vi ser därför inget starkt samband i vår undersökning mellan de 

grundläggande behoven och undervisningssituationen.  
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Sammanfattningsvis kan vi säga att vi tycker det är intressant att de faktorer som påverkar 

motivationen positivt och som eleverna själva tog upp i intervjuerna stämmer bra överens med 

det sociokulturella perspektivet som framkom i bakgrunden t.ex. att eleverna ville vara aktiva 

och att undervisningen skulle ske i ett samspel. De beskrev även att läraren har en viktig roll i 

undervisningen. Detta kan kopplas till Vygotskijs (Lindqvist 1999) tankar när han lyfter fram 

att läraren ska vara organisatör i klassrummet. 

 
Vi upplevde att det var bra att ha en intervjuguide att utgå ifrån bl.a. för att få ett så rikligt 

material som möjligt. De teman som vi använde oss av fann vi vara adekvata för vårt syfte. 

Eleverna utgick från frågorna som ställdes men gav inga längre berättelser som var utanför 

frågornas ram. I samband med transkriberingarna och genomläsningarna av intervjuerna fann 

vi att det skulle ha varit värdefullt att ställt ännu fler följdfrågor än vad vi gjorde. Några 

exempel på sådana frågor kunde ha varit, ”Hur ser din närvaro ut på lektionerna”  och ”  Hur 

mycket tid lägger du ner på studierna under din fritid”? Vi tror att dessa frågor kunde ha givit 

ytterliggare en dimension för analysen av elevers motivation i ett skolsammanhang. 

 

 

5. Avslutande diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att reflektera dels över olika definitioner av begreppet motivation 

utifrån ett skolsammanhang och dels genomförandet av undersökningen. Slutligen 

presenteras ett förslag till nya forskningsfrågor som vi kom fram till under arbetets gång. 

 

Syftet med examensarbetet var att problematisera motivationens betydelse för elever i 

undervisningssituationen på yrkesförberedande program och därifrån lyfta fram vilka faktorer 

som kan påverka elevers motivation i ett skolsammanhang. Med hänsyn till vårt syfte valde vi 

att använda oss av intervjuer som metod. Vi reflekterade över vårt val av metod och kom fram 

till att intervjumetoden var fruktbar p. g. a. att vi fick möjlighet att ta del av elevernas åsikter 

och tankar. Vårt syfte var inte att ge någon generell bild av elevers motivation utan vi ville 

försöka fånga några elevers perspektiv. Kvale (1997) betraktar intervjun som ett samtal och 

denna utgångspunkt har vi utgått ifrån i samband med intervjutillfällena.  
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Vi tolkar att Börjessons (SOU 200:19) definition av begreppet motivation betonar individens 

inre motivation. Enligt författaren har begreppet motivation en positiv innebörd när han 

framhåller att motivation innesluter ” lust och vilja att lära” . Ford (Giota 2002) och Jenner 

(2004) har däremot inte någon värdering av vare sig positiv eller negativ karaktär i begreppet 

motivation. Vår tolkning är att de två sistnämnda författarnas definition inte bara fokuserar på 

individen utan även tar hänsyn till omgivningens påverkan. Eleverna använde i samband med 

intervjuerna bara vid något enstaka tillfälle ordet motivation. I sina beskrivningar använde de 

istället orden engagemang, intresse, stimulerande och ”att de tyckte det var roligt att göra” . 

När intervjumaterialet analyserades tolkade vi dessa ord till begreppet motivation då det i 

sammanhanget framgick tydligt att det var inre eller yttre motivation som åsyftades. I vår 

analys av intervjuerna fann vi att eleverna framhöll både den yttre och inre motivationen. Den 

yttre motivationen kom till uttryck i elevernas beskrivningar av t.ex. betydelsen av betygen 

och lärarens bemötande. Inre motivationen avspeglade sig bl.a. när eleverna framhöll nyttan 

med undervisningen samt när de framhöll att de tyckte att något var roligt vilket ledde till lust 

att lära.  Utifrån detta resonemang kan vi koppla elevernas uppfattningar angående motivation 

med de definitioner som återfinns hos Börjesson, Jenner och Ford.  

 

Utifrån vårt examensarbete har vi fått bekräftelse på att det är av stor vikt att lärarna betraktar 

eleven utifrån ett helhetsperspektiv och möter eleven utifrån dennes aktuella förutsättningar. 

Det är väsentligt att inte ge eleven en roll som omotiverad utan förstå att elevens låga 

motivation kan bero på många olika samverkande faktorer. Låg motivation är inget statiskt 

tillstånd utan läraren bär en viktig roll att stödja eleven och utgå ifrån att eleven har en 

potential till utveckling. Läraren bör även vara medveten om att dennes sätt att interagera med 

eleverna samt hur undervisningen organiseras kan påverka eleverna i både positiv och negativ 

riktning. I praktiken innebär det att lärarna måste stödja och bibehålla elevers motivation samt 

ständigt sträva efter att höja motivationen hos eleverna. En väg för att bibehålla och höja 

elevers motivation är att få dem aktiva och delaktiga i undervisningen vilket även påvisats i 

examensarbetet. 

 

5.1 Förslag till for tsatt forskning 

 

Vi har kommit fram till att det finns två olika vägar att vidareutveckla denna studie. Dels ser 

vi att det finns en möjlighet att utveckla vår undersökning genom klassrumsobservationer, 
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vilket skulle kunna ge ytterligare dimension av hur motivationen påverkas av 

undervisningsmiljön. I detta sammanhang anser vi att det vore av stort värde för 

undersökningen om tyngdpunkten av observationen fokuseras på samspelet mellan elever 

samt elever och lärare. Det skulle även vara intressant att försöka fånga hur olika 

undervisningsmetoder påverkar elevernas motivation. Observationerna skulle kunna 

kompletteras med intervjuer med syfte att erhålla kunskap om hur eleverna relaterar samspelet 

i klassrummet med motivation. Det skulle även vara intressant att mer djupgående ta reda på 

vad eleverna lägger in i begreppet motivation utifrån frågeställningen: ”vad är motivation 

enligt eleverna”?  
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Bilaga 1 

 
 
Hej! 
 
Vi heter Tina Björk och Maria Berg Löfstedt. Vi studerar på 
Universitetet där vi utbildar oss till karaktärsämneslärare på 
Barn och fritidsprogrammet (Tina) och Omsorgsprogrammet 
(Maria). I kursen PDI C som vi nu läser ingår det att skriva en 
C-uppsats vilket blir vårt examensarbete. Syftet med vår 
uppsats är att undersöka hur elever ser på sin utbildning. Vi 
skulle därför vilja intervjua några av er elever. Samtalet tar ca 
30-45 minuter. Intervjun spelas in med hjälp av bandspelare. 
Intervjupersonens namn, skola eller ort kommer inte att finnas 
med i uppsatsen. Självklart är intervjun frivillig, men vi 
hoppas att några av er skall tycka det är roligt att delta. 
Med vänlig hälsning 
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Bilaga 2 

 
Intervjuguide  
 
 
Tema: Val av linje   

• Varför går du på det här programmet? 
• Trivs du i skolan? 

 
 
Tema Självkänsla 

• Vad är dina erfarenheter från grundskolan? 
• Hur går det för dig med studierna nu? 

 
 

 
Tema: Utbildning &  undervisning 

• Vad tycker du om din utbildning? 
• Vad tycker du om undervisningen? 
• Vems ansvar är det att du lär dig något i skolan? 
• Hur upplever du nivån på undervisningen? 
• Hur upplever du APU-perioderna? 

  
 
 
Tema: Samspel 

• Hur är gemenskapen i klassen? 
 
 
 
 


