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Abstrakt 

I denna kvalitativa studie undersöktes lärares erfarenhet av, och inställning till, att 

använda motiverande samtal som extra anpassning inom distansundervisning för vuxna. 

Forskningsfrågorna handlade om ifall motivationsstödjande samtal genomfördes, lärares 

inställning till denna typ av extra anpassning, samt vilka konsekvenser lärare trodde av 

användandet av MI skulle få. Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med åtta 

distanslärare inom vuxenutbildning. Resultaten visade att samtliga lärare hade 

erfarenhet av någon typ av motivationsstödjande samtal, men att man inte upplevde att 

det skedde på ett systematiserat sätt. Samtliga informanter ansåg att interaktionen med 

läraren var av stor betydelse för elevers motivation och prestation. Tidsåtgången 

framhölls som ett hinder för att kunna använda motivationsstödjande samtal mer, trots 

att informanterna trodde att det skulle kunna leda till att fler elever klarade sina kurser 

och fick stärkt självkänsla och motivation. Informanter ansåg att exempelvis elever med 

studiesvårigheter skulle kunna gynnas av anpassningen.  

Sökord: motiverande samtal, elever i behov av stöd, studiemotivation 
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Inledning, syfte, forskningsfrågor och avgränsning 
 

Inledning 

Vi lever idag i ett samhälle som ställer allt större krav på att människor utbildar sig. Medan 

utbildning tidigare ansågs vara en del av barn- och ungdomsåren, har vi nu ett samhälle där 

det livslånga lärandet anses vara en självklarhet. En viktig aktör i den pågående utvecklingen 

är kommunal vuxenutbildning, Komvux, som under 2013 hade ungefär 197 000 elever, varav 

de flesta läste kurser på gymnasial nivå (Skolverket, 2015). Samtidigt visar uppgifter från 

Skolverket (2015) att en betydande del av kursdeltagarna inom Komvux inte slutför sina 

kurser – inom kurser på gymnasial nivå avbryter 17 % av kursdeltagarna sina studier, och av 

dem som slutför sina kurser landar 13,2 % på ett underkänt betyg (betyget F). Enligt en 

rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM (2013), kan en stor andel av denna 

elevgrupp antas vara i behov av särskilt stöd. 

 

En studieform som har vuxit i popularitet bland vuxna studerande är webbaserade 

distansstudier, och under 2013 var 18 % av kursdeltagarna inom Komvux på gymnasial nivå 

distansstuderande (Skolverket, 2015). En fördel med denna studieform som många elever 

uppskattar är den flexibilitet som studieformen erbjuder (Mahieu & Wolming, 2013), men 

distansstudier ställer samtidigt höga krav på den studerandes motivation och egna 

studieförmåga. Studier har visat att låg motivation och brist på socialt interagerande är 

betydande orsaker bakom den relativt höga avbrottsfrekvensen inom distansstudier 

(Muilenburg och Berge, 2005), och här kan elever i behov av stöd antas vara extra sårbara.  

 

Enligt skollagen (SFS 210:800) undantas vuxenutbildningen från kraven på att erbjuda 

särskilt stöd, men ska i stället erbjuda extra anpassningar för elever i behov av stödjande 

insatser. Studien från SPSM (2013) visar att den anpassning som oftast erbjuds är förlängd 

studietid – vilket pga reglerna för studiestöd inte är ett alternativ för alla elever. Att en relativt 

stor andel studerande inte slutför sina kurser med godkända studieresultat innebär ett hinder 

för de enskilda individerna, men får även negativa konsekvenser för samhället. Att studera 

olika typer av anpassningar, som kan hjälpa elever i behov av stöd att slutföra sina studier, är 

därför av värde. Dessa anpassningar kan delvis utgöras av att eleven erbjuds olika tekniska 

hjälpmedel, men kan även handla om olika pedagogiska metoder, eller metoder för att stärka 

elevers motivation och tilltro till den egna förmågan.  

 

En metod som i andra sammanhang har visat sig ha goda effekter när det gäller att hjälpa 

individer hitta nya lösningar, öka upplevelsen av bekräftelse och höja motivationen att starta 

en förändringsprocess är motiverande samtal, på engelska kallat motivational interviewing 

och på svenska ofta förkortat MI (Holm Ivarsson, 2013). Metoden används idag av personal 

inom socialtjänst, kriminalvård och sjukvård (Forsberg, 2006). Traditionella MI-samtal 

bygger på fyra huvudprinciper; (1) att visa empati, (2) att medvetandegöra individen om 

skillnaden mellan vad man gör nu och alternativet, (3) att stärka individens tro på den egna 

förmågan och hopp om att kunna nå förändring, (4) att reducera motstånd från individen 

(Forsberg, 2006). 
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Studier har visat att motiverande samtal har en större effekt för förändrat beteende än vad 

traditionell rådgivning har, också om endast ett samtal genomförs, och även om samtalet 

endast är ca 20 minuter (Forsberg, 2006). Att undersöka hur lärare ställer sig till att använda 

motiverande samtal (eller samtal med inslag av MI-komponenter) som ett alternativ eller ett 

komplement till övriga anpassningar inom vuxenutbildning kan därför vara värdefullt – inte 

minst inom distansstudier.  

 

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att få mer kunskap om lärares inställning till, och erfarenhet av, 

motiverande samtal som en form av extra anpassning för elever i behov av särskilt stöd inom 

vuxenutbildning på distans.  

 

De forskningsfrågor som studien försöker besvara är följande:  

 

1) Jobbar lärare med motivationsstödjande samtal? I så fall, på vilket sätt? 

2) Hur ställer sig lärare till att använda MI som extra anpassning för elever i behov av 

stöd? 

3) Vilka konsekvenser tror lärare att MI som extra anpassning skulle få? 

 

 

Avgränsning 

Denna studie undersökte lärares inställning till och uppfattning av effekten av motiverande 

samtal (eller samtal med MI-inslag) som en form av extra anpassning. Ytterligare avgränsning 

var att studien fokuserade på distansstudier för vuxna elever inom Komvux, samt att det rörde 

sig om webbaserade distansstudier.  
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Bakgrund, teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
Denna del börjar med att redogöra för bakgrunden till studien, där bland annat distansstudiers 

växande popularitet och utmaningar för individen tas upp. I bakgrunden beskrivs även 

begrepp som extra anpassningar, inkludering och ett relationellt perspektiv på pedagogik. 

Efter bakgrunden redogörs för några grundläggande teorier, som rör motivation, 

beteendeförändring och motiverande samtal. Slutligen presenteras en forskningsöversikt, som 

bland annat belyser forskning kring motivation och interaktion i relation till studieresultat, 

betydelsen av den upplevda självförmågan, samt effekten av motiverande samtal för elever 

med studiesvårigheter eller bristande motivation. 

 

Bakgrund 

Idag väljer många vuxna att studera på distans. Enligt Skolverket (2015) valde 20 % av de 

studerande inom Komvux på gymnasial nivå att läsa webbkurser på distans under 2014. 

Mahieu och Wolming (2013) pekade på att den tekniska utvecklingen har möjliggjort 

distansformen inom allt fler utbildningar, samt att webbaserade studier varit speciellt 

eftertraktat för vissa elevgrupper. Studien visade att de flesta som valde distansformen var 

kvinnor (75%) och att formatet, dvs själva distansformen, var den viktigaste orsaken för 

kvinnor som valde att studera på distans. Studien visade att formatet även var en viktig faktor 

för kursdeltagare med barn. Mahieu och Wolming (2013) menade att det fanns anledning att 

tro att behovet av flexibla studieformer kommer efterfrågas även framöver, då utvecklingen 

inom informationsteknologi har förbättrat möjligheterna till kommunikation och arbetet i 

sociala nätverk online, och efterfrågan på flexibla studieformer med stor sannolikhet kommer 

öka.  

 

Samtidigt som webbaserade distansstudier växer i popularitet, har det visat sig vara en 

studieform som ställer höga krav på den studerandes motivation och studieförmåga. 

Muilenburg och Berge (2005) fann att låg motivation var en viktig faktor bakom den höga 

avbrottsfrekvensen bland kursdeltagare inom webbaserade distansstudier, och att en än 

viktigare faktor var bristen på socialt interagerande. Man fann även ett tydligt samband 

mellan socialt interagerande, trivsel med studierna, elevers upplevda effektivitet av 

webbaserat lärande, och sannolikheten att man skulle välja ytterligare webbaserade kurser. 

Muilenburg och Berge (2005) drog därför slutsatsen att förbättrade möjligheter till socialt 

interagerande online skulle kunna leda till en mer effektiv och trivsam utbildningserfarenhet, 

som elever dessutom i större utsträckning skulle vilja återupprepa.  

 

Inom vuxenutbildningen finns många individer som av olika anledningar behöver stöd i sina 

studier. Detta bekräftas av betygsstatistik som visar att 17 % av kursdeltagare som läst kurser 

inom Komvux på gymnasial nivå avbrutit sina studier, och av de elever som slutförde sina 

kurser fick 13,2 % betyget F (Skolverket, 2015). Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM 

(2013) betonade att behovet av särskilt stöd kan antas vara på samma nivå bland vuxna 

studerande som det är bland barn och ungdomar som studerar. Samtidigt undantas 

vuxenutbildningen i Skollagen från de krav på särskilt stöd som finns inom grundskolan och 

gymnasiet (SFS 210:800). Dock är utbildningsanordnare inom vuxenutbildning skyldiga att 
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erbjuda extra anpassning, vilket enligt Skolverket (2014) innebär en stödinsats av mindre 

ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal 

inom ramen för den ordinarie undervisningen (s 11). Exempel på extra anpassning kan vara 

att planera och strukturera arbetet, erbjuda extra förklaringar, hjälp med att förstå 

instruktioner och texter, särskilda läromedel, eller enstaka specialpedagogiska insatser 

(Skolverket, 2014). I Läroplanen för vuxenutbildningen (Skolverket, 2012) poängteras att alla 

som arbetar inom vuxenutbildningen är skyldiga att uppmärksamma och stödja elever i behov 

av särskilt stöd. Rapporten från SPSM (2013) visade dock att anpassning av undervisningen 

och lämpligt stöd till de studerande har visat sig vara ett område med brister inom 

vuxenutbildningen. Studier på Komvux har ofta hög takt och innebär mycket enskilt 

studerande, och detta är särskilt fallet inom distansstudier.  Den vanligaste anpassningen för 

studerande med behov av stöd har ofta varit en lägre studietakt, men på grund av Centrala 

studiestödsnämndens regler har inte detta varit en möjlighet för alla studerande. För att 

möjliggöra vuxenstudier för fler, behöver därför också andra typer av pedagogiska 

anpassningar tillgängliggöras (SPSM, 2013).  

 

En grundtanke i dagens samhälle är att skola och utbildning ska vara tillgängligt för alla. När 

det gäller studiesvårigheter har lösningar och förklaringar tidigare i stor utsträckning legat på 

individnivå, och lite uppmärksamhet har ägnats åt att fundera över hur pedagogiken skulle 

kunna anpassas på ett mer allmänt sätt (Nilholm, 2012). Svårigheter har i första hand 

förklarats som individuella brister eller tillkortakommanden, utan att man har analyserat den 

pedagogiska situationen (Hjörne & Säljö, 2014). Detta har lett till att man tidigare ofta har 

tillämpat segregerande lösningar, i stället för att anpassa den vanliga pedagogiken (Nilholm, 

2012; Lutz, 2013). Idag kan man dock se att ett fokusskifte har börjat ta form, där man i allt 

större grad har börjat betona inkludering, och anpassningar som tillgängliggör skolan och 

undervisningen för fler (Lutz, 2013). I Barn och elever i svårigheter – en pedagogisk 

utmaning, diskuterade Nilholm (2012) begreppet inkludering:  

 

Man kan säga att utgångspunkten är att förskola och skola ska vara anpassad för att kunna 

ta hand om alla barn och elever. Det är alltså inte så att barn och elever ska behöva anpassas 

till en verksamhet som inte är utformad för dem. Inkludering innebär också att förskola och 

skola undviker särlösningar (s 34). 

 

Genom denna förklaring kan man se inkludering som kopplat till ett kritiskt eller relationellt 

perspektiv på specialpedagogiken, där omgivningen har ett ansvar i att möta individers 

skiftande behov av stöd och anpassning. Lutz (2013) menade att ett relationellt perspektiv, där 

man ser svårigheter som skapade av mötet med omgivningen, har börjat bli allt vanligare.  

 

Utifrån ett relationellt perspektiv ser man elevers skolrelaterade svårigheter som ett resultat av 

flera olika faktorer, i stället för bara kopplat till individen (Emanuelsson, Persson & 

Rosenqvist, 2001). Perspektivet har en stark inkluderingstanke och talar om elever i behov av 

stöd, i stället för med behov av stöd. Orsaken till en elevs svårigheter söks inte hos individen, 
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utan hos interaktionen mellan pedagog, pedagogik och elev, samt hos interaktionen mellan 

olika aktörer inom verksamheten. Elevens förutsättningar betraktas som relationellt avgjorda, 

på så sätt att förändringar i omgivningen anses kunna påverka möjligheten att uppfylla de mål 

som finns uttalade individen (Emanuelsson m. fl., 2001). Då lärande och lärmiljöer ses som 

dynamiska, är intresset för statiska ”etiketter” i form av diagnoser eller kategoriseringar 

ointressanta – möjligheterna anses skapas i mötet. Utifrån detta perspektiv bör 

specialpedagogiska insatser handla om att granska hela utbildningsmiljön, problematisera 

förekomsten av specialpedagogiska behov, samt utarbeta långsiktiga strategier för arbete och 

lärande. Emanuelsson m.fl. beskrev det relationellt inriktade specialpedagogiska arbetet på 

följande sätt: 

  

Detta innebär att ett specialpedagogiskt arbete inom ramen för ett relationellt perspektiv 

innebär utmaningar som ställer höga krav på bl a kunskaper om komplexiteten i 

utbildningsmiljön. Det kräver också tänkande och planering i längre tidsperspektiv, som 

sträcker sig inte bara över enstaka terminer eller läsår, utan också över skolformer och lokal 

och kommunal utbildningsplanering i vid mening. För att anknyta till ett i dag vanligt 

förekommande begrepp - det handlar i många avseenden om förutsättningar för ”ett 

livslångt lärande” och detta i både individuell och kollektiv mening. (Emanuelsson m.fl., 

2001, s 24) 

Utifrån denna beskrivning kan specialpedagogiskt arbete utifrån ett relationellt perspektiv ses 

som mer proaktivt inriktat än traditionellt specialpedagogiskt arbete, då fokus lika mycket 

handlar om att undvika svårigheter i framtiden som att reagera till dem i nuet.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Nedan presenteras studiens teoretiska ansatser, vilka utgår ifrån motivation, 

beteendeförändring och motiverande samtal.  

 

Motivation 

Motivation kan betraktas som antingen statiskt eller dynamiskt, som något inom individen 

eller som något relationsbundet. Lepper (1988) beskrev hur motivation traditionellt sett har 

delats upp i två olika typer; motivation som är inneboende respektive motivation som kommit 

av yttre faktorer. Inneboende motivation leder till handlingar och beteenden som görs för sin 

egen skull, för den glädje, det lärande eller den känsla av tillfredsställelse som handlingen 

medför. Yttre motivation innebär däremot att handlingar utförs på grund av de yttre 

konsekvenser som de medför, i form av antingen någon belöning eller undkommande av 

bestraffning. Enligt Leppers studie finns indikationer på att inneboende motivation optimerar 

lärandet, och bör därför eftersträvas inom undervisningen där det är möjligt (Lepper, 1988).  

 

Trots att många olika perspektiv existerar gällande de exakta mekanismerna bakom 

motivation, är de flesta eniga om att motivation kan delas in i två komponenter; dels vad 

motivationen är riktad mot, och dels styrkan på motivationen (Westen, 1999). Samtidigt som 

vissa motiv har en tydlig koppling till vår biologiska överlevnad, och andra motiv snarare kan 

klassas som mer psykosociala av sitt slag, har samtliga motiv sina rötter i människans 

biologiska arv men är samtidigt formade av kultur och erfarenhet (Westen, 1999).  
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Ett sätt att betrakta motivation är att anlägga ett humanistiskt synsätt. Abraham Maslow 

presenterade behovstrappan, som kan beskrivas som en modell över hur människors 

motivationsfokus förändras beroende på vilka behov som har uppfyllts. Modellen finns i flera 

olika versioner, men en vanlig version innehåller fem olika steg (Westen, 1999). Längst ner 

finns fysiologiska behov, det vill säga behov kopplade till överlevnad, såsom hunger och törst. 

När detta steg har uppfyllts menar man att en person kan gå vidare till nästa steg, som 

innehåller behov knutna till trygghet. Trygghet kan uppnås genom exempelvis ett hem eller 

pengar. Nästa steg i trappan är kärlek och tillhörighet, och i steget därefter är motivationens 

fokus kopplat till uppskattning. Det högsta steget i modellen är självförverkligande, som 

innebär att motivationen riktas mot att på olika sätt uppfylla sin inneboende potential 

(Westen, 1999). Utifrån denna teoretiska modell uppstod Carl Rogers klientcentrerade terapi, 

inom vilken Rogers förespråkade bl. a. empati och förståelse som ett sätt att hjälpa individer 

överbrygga gapet mellan idealsjälvet och realsjälvet (Westen, 1999). Enligt Rogers drivs alla 

människor av en strävan mot förverkligande, vilket motiverar oss att eftersträva alla de behov 

som finns i Maslows modell (Westen, 1999).  

 

Beteendeförändring 

Prochaska och DiClemente (1983) presenterade i sin studie en modell över de olika faser som 

kan ses i beteendeförändringsprocessen. I studien urskildes följande steg; förkontemplation, 

kontemplation, förberedelse, agerande och bibehållande. Återfall finns som ytterligare fas, 

och kan inträffa när som helst i processen. Nedan har jag skapat en figur, Figur 1, som 

visualiserar Prochaskas och DiClementes (1983) modell. 

 

Figur 1: Steg i beteendeförändring, utifrån modell av Prochaska och DiClemente (1983)
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skede inget problem med det egna beteendet och ser inte behovet att förändra något. I det 

kontemplerande skedet börjar individen inse att beteendet leder till vissa problem. För en elev 

kan detta handla om en insikt att man behöver lära sig mer än vad man nu kan, eller att 

strategierna för lärandet måste förändras. I detta stadium tänker individen på förändring, men 

ingen förändring har ännu skett. I förberedelsestadiet undersöker individen vilket stöd det 

finns för en förändring av beteendet. Eleven kan söka olika typer av stöttning från läraren, 

andra elever eller olika stödfunktioner som finns i skolan. Agerande innebär att förändringen 

införs. I en elevs fall kan det handla om att börja delta i aktiviteter som ökar chansen till 

lärande (såsom t.ex. att delta i stödundervisning) eller att på andra sätt förändra det egna 

beteendet. Här kan det hända att förändringen blir kortvarig, och t.ex. upphör efter att ett 

speciellt prov är avklarat. Den sista, och på många sätt mest utmanade, fasen är bibehållandet. 

Det vanligaste resultatet av beteendeförändring är återfall, och för att undvika återfall krävs 

hårt arbete och målmedvetenhet (Wells, Jones & Jones, 2014).  

 

Motiverande samtal  

En modell för samtal som under de senaste decennierna har vunnit allt större mark är 

motiverande samtal (MI). MI kan beskrivas som en samarbetsinriktad samtalsstil som syftar 

till att stärka en persons egen motivation och åtagande till förändring (Miller & Rollnick, 

2013, s 29), och fokuserar på att i första hand lyfta upp och upplösa de känslor av ambivalens 

som kan bromsa en beteendeförändring. Lundahl m.fl. (2010) beskrev det som att 

utgångspunkten inom MI är att individer närmar sig förändring med olika grad av att vara 

redo, och att den professionelles roll därmed blir att vägleda individen i sitt utforskande av de 

implikationer som genomförande av (eller att avstå från) förändring skulle innebära. Modellen 

är influerad av Carl Rogers modell för klientcentrerad terapi, och betonar en MI-anda som 

innebär aspekter såsom partnerskap, acceptans, autonomistöd, och bekräftelse (Miller & 

Rollnick, 2013). Naar-King och Suarez (2011) beskrev autonomistöd som att samtalsledaren 

tydligt visar individens självbestämmande, och framhåller möjligheten att välja (eller välja 

bort) förändring av beteende. Kärnan i samtalet är att mottagarens (klientens) perspektiv ska 

vara i centrum, och samtalsledarens roll är att guida mottagaren till egna beslut och 

självförändring. Råd och information ges med klientens tillåtelse, men inte annars (Miller & 

Rollnick, 2013). MI är personcentrerat men samtidigt målinriktat, vilket innebär att en 

förändring eftersträvas, men i klientens takt (Holm Ivarsson, 2013).  

 

Några centrala begrepp inom MI är motivation, motstånd, ambivalens, självtillit och empati. 

Motivation betraktas som något inneboende, och inget som kan ”tillsättas” av en utomstående. 

Samtalsledarens roll blir därmed att assistera individen att locka fram sin redan inneboende 

motivation, och kan ses som den huvudsakliga kärnuppgiften inom MI (Miller & Rollnick, 

2013). Motstånd betraktas som en reaktion eller ett försvar som har framkallats av 

samtalsledarens sätt att samtala, och indikerar att samtalsledaren behöver byta strategi (Holm 

Ivarsson, 2013), eller ta ett kliv tillbaks. Övertalning bör till varje pris undvikas (Naar-King 

och Suarez, 2011). Wells m.fl. (2014) poängterade att motstånd inte betyder att individen är 

ovillig att förändras, men eftersom förändring är svårt är motstånd en naturlig reaktion. I ett 

klassrum kan motståndet yttra sig till exempel genom att eleven är ovillig att se problemen 
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med sitt beteende, inte är villig att samarbete, inte kommer till lektioner. I skolan är det 

lärarens uppgift att då ändra strategi. Ambivalens, det vill säga att ha blandade känslor inför en 

förändring, ses som en naturlig del av förändringsprocessen, men för att komma vidare 

behöver ambivalensen upplösas, exempelvis genom att samtalsledaren framkallar och 

understödjer förändringsprat (Miller & Rollnick, 2013), eller genom att samtalsledaren hjälper 

personen att se diskrepansen mellan nuläget och framtida mål. Genom att få se hur nuläget 

förhåller sig till målet kan individen se att förändringar behöver ske, och själv landa i 

slutsatser kring vad han/hon måste göra (Wells m.fl., 2014). Självtillit handlar om individens 

bild av den egna kompetensen inom ett område, och påverkas av erfarenheter på så sätt att den 

blir högre vid framgång, samtidigt som den blir lägre vid misslyckanden (Wells m.fl., 2014). 

Ett sätt att stärka individen inom ramen för MI är att framkalla självtillitsprat, som fokuserar 

på klientens förmåga (Miller & Rollnick, 2013). Empati är nära kopplat till den MI-anda som 

beskrivits ovan, och kan förklaras som ”ett aktivt intresse för och strävan mot att förstå den 

andras inre perspektiv, att se världen genom hans eller hennes ögon” (Miller & Rollnick, 

2013, s 34). Inom MI finns en grundtanke att förståelse och acceptans faciliterar 

förändringsprocessen. Wells m.fl. (2014) beskrev hur empati består av en kognitiv aspekt, och 

en känslomässig, affektiv komponent. Den kognitiva komponenten innebär förmågan att 

förstå den andras känslor, samt att ta den andres perspektiv, och den affektiva komponenten 

handlar om att återge en korrekt emotionell respons till personens känsloläge.  

 

Samtalsformen i MI består av fyra processer, eller faser; engagerande, fokuserande, 

framkallande och planerande (Miller & Rollnick, 2013; Holm Ivarsson, 2013). Samtliga faser 

ska präglas av att samtalsledaren ställer öppna frågor, bekräftar klientens styrkor och 

ansträngningar, visar reflektivt lyssnande, summerar det som sägs, och väntar med 

information och råd tills dessa efterfrågas av klienten. I motiverande samtal är det också 

vanligt att man rör sig fram och tillbaks mellan de olika faserna.  

 

I den engagerande fasen läggs grunden för ett bra samarbetsklimat, och fasen innebär att man 

strävar efter att synliggöra klientens värderingar och mål, samt ställer frågor som främjar 

självkonfrontation med eventuell diskrepans mellan nuläge och önskat läge (Miller & 

Rollnick, 2013). Om möjlighet finns bör samtalet starta i den ände där klienten är motiverad 

att börja (Holm Ivarsson, 2013).  

 

Den engagerande fasen leder fram till fokuserande, där en särskild agenda, eller ett visst 

samtalsämne, fokuseras och avgör riktningen av det fortsatta samtalet (Miller & Rollnick, 

2013). Om det finns många olika riktningar kan samtalsledaren behöva hjälpa klienten att 

fokusera och prioritera vad man ska rikta in sig på (Miller & Rollnick, 2013).  

 

Framkallande handlar om att locka fram individens egen motivation till förändring, och kan 

exempelvis utgå ifrån klientens upplevelse av diskrepans mellan det nuvarande och det 

önskade tillståndet. Här är det personen för uttalar argumenten för (och emot) förändring, och 

samtalsledaren ställer frågor men undviker att ge råd. Ambivalens kan hanteras genom att 

man framkallar förändringsprat, vilket innebär självuttalade argument för förändring. I detta 

skede kan det vara extra viktigt att stärka klientens självtillit (Miller & Rollnick, 2013).  Holm 
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Ivarsson (2013) pekade på att skalfrågor kan användas för att visa vilken beredskap för 

förändring individen har, och att det i sin tur angör vart fokus kommer ligga. Om beredskapen 

för förändring är låg, blir samtalets fokus att skapa medvetenhet om problemet. Är 

beredskapen medelhög, kan ett lämpligt samtalsfokus vara att utforska ambivalens. Om 

beredskapen är hög, kan fokus i stället vara att göra en plan.  

 

Planering innebär att klienten har landat i ett beslut att förändring ska genomföras, och 

övergår till att prata om hur förändring kan ske. Här kan man se över eventuella hinder, och ta 

i beaktande hur dessa kan lösas under genomförandet (Miller och Rollnick, 2013). Fasen 

innebär både att åtagande för förändring utvecklas, och att man eventuellt formulerar en 

handlingsplan (Holm Ivarsson, 2013). Åtagandets innehåll styrs av individens grad av 

beredskap. För personer med låg beredskap kanske åtagandet kan handla om att tänka över 

saken. För individer med medelhög beredskap för förändring kan ett åtagande vara att man 

vid något tillfälle provar det nya beteendet, för att se hur det går då. För individer med hög 

beredskap kan åtagandet vara att försöka implementera det nya beteendet. (Holm Ivarsson, 

2013). Planeringsfasen kan med fördel följas upp med ytterligare samtal, för att stödja 

uthålligheten och underlätta vidmakthållandet (Miller & Rollnick, 2013; Holm Ivarsson, 

2013; Naar-King och Suarez, 2011). MI kan vara en framgångsrik metod för alla åldrar, men 

att man samtidigt behöver ta hänsyn till individens kognitiva utvecklingsnivå. Barn och 

ungdomar som inte har kommit så långt i utvecklingen av abstrakt tänkande kan behöva 

samtal som fokuserar på konkreta förändringar, som ligger nära i tiden, medan äldre 

ungdomar kan gynnas av samtal som berör mål och värderingar som är mer abstrakta och 

långsiktiga (Naar-King & Suarez, 2011).  

 

I denna har en särskiljning gjorts mellan motiverande samtal och motivationsstödjande 

samtal. Begreppet ”motiverande samtal”, eller ”MI-samtal”, används för att beskriva samtal 

innehållande centrala aspekter beskrivna av Miller och Rollnick (2013), såsom empati (en 

central del av MI-andan), att medvetandegöra individen om diskrepans mellan nuläge och 

alternativ (som ett sätt att minska ambivalensen), stöd för självtillit (för att stärka individens 

tilltro till den egna förmågan) och att reducera motstånd till förändring. För samtal där endast 

en eller några av dessa komponenter ingår används i stället begreppen ”motivationshöjande 

samtal” eller ”motivationsstödjande samtal”.  

 

Tidigare forskning 

En viktig faktor bakom studieframgång är motivation. Flera studier har pekat på 

motivationens betydelse för lyckade studieresultat, och att motiverade elever i större 

utsträckning deltar i utmanande aktiviteter, är aktivt engagerade i dessa, använder och 

utvecklar andra strategier för inlärning, och uppvisar förbättrade prestationer, ihärdighet och 

kreativitet (Hartnett, St. George och Dron, 2011). Wang, Peng, Huang, Hou och Wang (2008) 

framhöll att arbetet för att höja elevers motivation inom distansstudier är extra angeläget, då 

motivationen har en direkt påverkan på elevers lärande. Att motivation är av betydelse för 

inlärning förefaller väl fastslaget, men hur motivation kan stödjas och främjas verkar vara 

mindre utforskat. Wells m.fl. (2014) beskrev i sin studie hur motivation uppkommer genom 

interaktionen mellan en individ och en idé eller ett objekt. I skolsituationen kan objektet vara 
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det ämne eller område som studeras, men det kan också vara en lärare. Styrkan av 

motivationen kan stiga och sjunka över tid, men står hela tiden i proportion till den relation 

som finns mellan individen och objektet. I en skolsituation innebär detta att lärare som lyckas 

engagera elever i undervisningen, har större chans att utveckla goda relationer med eleverna, 

vilket i sin tur leder till ökad motivation hos elever att närvara, delta och lära sig. Inom högre 

utbildning är lärarens roll avgörande för att öka elevers/studenters motivation. Att inte lyckas 

engagera eleverna kan leda till beteenden som tar avstånd från lärande (Wells m.fl., 2014). 

Vikten av att arbeta på ett sätt som stärker elevers motivation berördes även av Atkinson och 

Woods (2003), då de pekade på att en stor utmaning när det gäller arbetet med social 

inkludering ligger i att stötta elever som upplever missnöje med utbildningen. Dessa elever 

riskerar ofta att exkluderas på grund av beteendeproblem, olovlig frånvaro och uppvisad 

likgiltighet inför studierna (Atkinson & Woods, 2003). Om dessa maladaptiva beteenden 

tolkas som ett resultat av förlorad motivation, kan även det (special)pedagogiska arbetet kring 

denna elevgrupp se annorlunda ut.  

 

Relaterat till motivation och akademiska prestationer är den upplevda självförmågan (Wang 

m.fl., 2008). Den upplevda självförmågan (ofta även kallad self-efficacy), är 

situationsspecifik, och speglar en individs upplevda förmåga inom ett visst område eller i en 

specifik situation. Margolis och McCabe (2003) menade att en stor anledning till att individer 

ger upp eller undviker uppgifter som upplevs svåra, är att man har en låg upplevd 

självförmåga inom det akademiska området. En förutsättning för att elever som upplever 

studiesvårigheter ska lägga ner mer tid och energi på sina uppgifter, utveckla sin ihärdighet, 

arbeta för att komma förbi sina svårigheter, och utveckla ett intresse för sina studier, är att den 

upplevda självförmågan stärks (Margolis & McCabe, 2003). En nyckelfaktor är att lärare är 

medvetna om att självförmågan kan förändras (Wells m.fl., 2013; Margolis & McCabe, 2003; 

Wang m.fl., 2008), och att det finns strategier som är till hjälp (Margolis & MacCabe, 2003). 

Genom att exempelvis anpassa uppgifters svårighetsgrad till eleverna, koppla nya uppgifter 

till tidigare framgångar, lära eleverna strategier som leder till framgång, förstärka möda och 

ihärdighet, samt visa hur skolarbete kan hjälpa eleverna att nå personliga och stimulerande 

mål, kan lärare stödja elever i att utveckla en högre upplevd självförmåga i sina studier. På 

detta sätt ökar lärare chansen att elever i svårigheter blir mer motiverade, mer involverade, 

mer ihärdiga och mer framgångsrika i sina studier (Margolis & McCabe, 2003).  

 

Studier har pekat på ett samband mellan motivation, lärande och samspel med pedagogen. 

Lärande och prestation påverkas av samspelet och interaktionen mellan pedagog och elev 

(Wells m.fl., 2014; Hoskins & Hooff, 2005). Hoskins och Hooffs (2005) studie visade att 

dialog, även om den sker i en webbaserad miljö, kan påverka prestation. Utifrån tanken att 

lärande är en social aktivitet, där mötet med andra perspektiv leder till kognitiv utveckling, 

kan det då vara viktigt att möjliggöra interaktion mellan lärare och elev, och/eller elever 

emellan (Hoskins & Hooff, 2005). Även Hartnett, St. George och Dron (2011) pekade på 

vinsterna med att möjliggöra kommunikation mellan lärare och elever, då det ger läraren 

större möjligheter att på ett korrekt sätt överse och reagera på faktorer som annars skulle 

kunna underminera elevers motivation. Inom distansstudier finns stöd för att interaktion med 

såväl lärare som med andra elever har en positiv effekt både på lärandet och på hur nöjda 
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elever är med utbildningen, och Bernard m.fl. (2009) menade därför att olika former för detta 

interagerande bör utarbetas. I motsats till Bernard m. fl., menade Bouhnik och Marcus (2006) 

att distansstudier redan erbjuder fler olika alternativa sätt att interagera än någon annan 

studieform, men att dialogen mellan lärare och elever kan behöva ökas för att överbrygga det 

fysiska avstånd som finns dem emellan. Utifrån detta bör lärare inom webbaserad 

distansundervisning sträva efter att maximera mängden dialog i de kurser de undervisar, då 

det har visat sig få goda effekter för lärandet. Genom tät individuell dialog kan läraren 

effektivt guida eleven, och eleven får snabbt respons och bekräftelse kring sin förståelse 

(Bouhnik & Marcus, 2006).   

 

Motiverande samtal har visat sig ha god effekt inom en rad olika områden. MI har sedan 

tidigare använts med goda resultat vid arbete med beroendeproblematik, men under senare tid 

har metoden även använts i samband med en rad kliniska problem såsom generaliserat 

ångestsyndrom, depression, posttraumatiskt stressyndrom, suicidalbeteende, tvångssyndrom, 

ätstörningar och schizofreni (Burke, 2011). Genom att utforska klientens faktiska vilja till 

förändring minskas risken att terapeuten överskattar hur redo klienten är att förändra sitt 

beteende. Att utgå ifrån ett empatiskt förhållningssätt har visat sig ha effekt i arbetet med 

klienter som lider av depression, och att man i MI strävar efter att upprätthålla individens 

autonomi har visat sig gynnsamt tex vid arbetet med beteendeförändring hos individer med 

beroendeproblematik (Burke, 2011; Lundahl m.fl., 2010), spelproblem och deltagande i olika 

vårdsammanhang (Lundahl m.fl., 2010), samt när det gäller att uppnå hälsofrämjande 

beteenden (Lundahl m.fl., 2010; Forsberg, 2006). Dessutom visades samband mellan MI och 

generellt välbefinnande (såsom lägre stress och depressionsnivå). MI visade sig ha god effekt 

på klienters engagemang i behandling och viljan att förändra sitt beteende, vilka är de två 

variabler med starkast koppling till motivation att förändra beteendet (Lundahl m.fl., 2010). 

MI verkar ha effekt för individer med olika grad av problematik, inom en rad områden, men 

kan antas fungera bäst för individer som har uppnått en viss grad av abstrakt tänkande 

(Lundahl m.fl.m 2010). Effekten av MI verkar dessutom vara bestående (Lundahl m.fl., 2010; 

Forsberg, 2006), men påverkas sannolikt av terapeutens interpersonella färdigheter (Lundahl 

m.fl., 2010).   

 

De senaste åren har varianter av samtalsformen som är mer anpassade till 

undervisningssituationer utvecklats och utvärderats (Holm Ivarsson, 2013). Forskning har 

indikerat att MI eller samtal med inslag av MI är en effektiv samtalsform också för elever 

med studiesvårigheter eller bristande motivation (Atkinson & Woods, 2003; Wells m.fl., 

2014). Atkinson och Woods (2003) visade i sin fallstudie att MI verkar vara ett effektivt 

redskap i arbetet med elever som uppvisar missnöje eller motivationsbrist i skolmiljön, och 

där lärares och elevs syn på vad som är önskvärt beteende inte överensstämmer. Några av 

studiens slutsatser var att MI som teknik kan vara extra gynnsam för denna elevgrupp, att 

metoden med fördel kan kombineras med andra mer terapeutiskt inriktade metoder, samt att 

delar av MI kan användas vid ett tillfälle för att synliggöra en elevs beredskap eller vilja till 

förändring (Atkinson & Woods, 2003). Wells m.fl. (2014) menade att en stor fördel med 

metoden är att den fokuserar på förändring, och att lärandet kan betraktas som en form av 

förändring. Motstånd är en del av processen, och kan i skolan ta sig uttryck genom 
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exempelvis en ovilja att samarbeta eller olovlig frånvaro. Dessa beteenden är tecken på att 

läraren behöver ändra strategi. Genom att betrakta lärandet som en kontextbunden aktivitet, 

där faktorer inom eleven, läraren, i samspelet och i situationen påverkar, kan MI ses som en 

god undervisningsstrategi för att komma närmare en icke-dömande, konstruktiv och 

samarbetsorienterad dialog mellan lärare och elev (Wells m.fl., 2013). I vilket skede av 

förändringsprocessen eleven befinner sig i avgör vilket fokus ett samtal bör ha. Om eleven 

befinner sig i det förkontemplerande stadiet bör läraren försöka styra samtalet mot vad eleven 

har för mål. Målet ar att få eleven att börja tänka på förändring. Om eleven i stället är i det 

kontemplerande stadiet, det vill säga har insett att det nuvarande beteendet inte fungerar bra, 

blir målet att hjälpa eleven komma fram till hur han/hon skulle vilja förändra detta. Lärarens 

roll blir att hjälpa eleven reflektera över vilka möjliga resurser som finns tillgängliga, men bör 

undvika att ge råd eller instruktioner. I förberedelsefasen är målet att utveckla en plan för de 

förändringar eleven ser sig behöva göra. Planen kan röra en specifik utmaning eller uppgift, 

och här kan läraren erbjuda sig att ge råd, om eleven så önskar. I agerandefasen genomförs 

förändringen, och lärarens uppgift blir i denna fas att försöka undanröja hinder och möjliggöra 

det förändrade beteendet. Här finns en betydande risk för återfall. Om eleven kommer till 

bevarandefasen, är lärarens uppgift att stötta det nya beteendet, för att optimera att det 

fortsätter. Ett sätt kan vara att låta eleven själv utvärdera resultaten av det nya beteendet 

(Wells m.fl., 2013).  

 

Även kortare samtal, som innehåller några av huvudprinciperna ifrån traditionella 

motiverande samtal, har visat sig ha effekt. Idag används ofta korta tillämpningar i olika 

sammanhang, grundade i motiverande samtal, men anpassade till det tidsutrymme som finns 

till förfogande. Forsberg (2006) menade att man kan se det som att motiverande samtal 

innehåller fyra huvudprinciper; att samtalsledaren visar empati och en vilja att förstå klientens 

synsätt, att samtalsledaren genom frågor medvetandegör klienten om skillnaden mellan vad 

han/hon gör nu och ett annat alternativ, att man strävar efter att stärka klientens tilltro till den 

egna kompetensen och förmågan att kunna genomföra en specifik förändring, samt att man 

genom olika tekniker reducerar motstånd från patienten. Underliggande är den motiverande 

samtalsandan, som exempelvis innebär respekt för individens val, en samarbetande stil, vikt 

vid klientens autonomi och främjande av förändringsyttranden (Forsberg, 2006). Genom att 

fokusera på några av huvudprinciperna, kan man med utgångspunkt i den motiverande 

samtalsandan genomföra kortare samtal, som ändå har en tydlig koppling till MI. Dessa 

samtal kallas ofta annat än MI, exempelvis ”brief MI” (Forsberg, 2006).  Kortare samtal 

kanske inte tillåter alla komponenter som finns i traditionella motiverande samtal, och kan 

ställa allt högre krav på utövarens skicklighet. Samtidigt har även korta motiverande samtal 

visat sig mer effektivt i arbetet med förändrat beteende jämfört med traditionell rådgivning 

(Forsberg, 2006).  

 

Sammanfattande reflektioner 
En studieform som har blivit allt vanligare är distansstudier, men denna studieform ställer 

också höga krav på motivation och studieförmåga. Låg motivation och brist på interagerande 

bidrar till att en relativt hög andel studerande avbryter sina studier eller landar på ett 
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underkänt betyg. Allt pekar på att behovet av stöd bland vuxna studerande är detsamma som 

bland barn, men inom vuxenutbildning finns inte samma stödinsatser som i grund- och 

gymnasieskolan. Det som man i stället tillämpar är extra anpassningar, vilket är mindre 

åtgärder inom ramen för den ordinarie undervisningen.  

 

Idag betonas inkludering inom skolan, och man har alltmer övergått till ett relationellt 

perspektiv, där tonvikten läggs på relationens och interaktionens betydelse. Inom detta 

perspektiv får det proaktiva arbetet en avgörande roll, så att man på olika sätt försöker 

förekomma svårigheter. Att systematiskt arbeta för att stärka och stödja elevers motivation 

kan ses som en del av ett proaktivt arbete.  

 

När det gäller motivation, presenteras flera olika förklaringsmodeller i denna uppsats. De som 

är mest relevanta för denna studie kommer dock vara Leppers (1988) beskrivning av inre 

respektive yttre motivation, samt synen på motivation som bestående av såväl riktning som 

styrka (Westen, 1999). Ett sätt att betrakta motivation är att kombinera de inre och yttre 

aspekterna med styrka, på det sätt jag har gjort i Figur 2, nedan.  

 

Figur 2. En kombinerad modell av motivations ursprung och styrka 

Inre motivation  Yttre motivation 

   

   Stark motivation 

 

   Svag motivation 

 

 

Genom att använda sig av en figur så som den ovan, kan en individs upplevda motivation i en 

specifik situation kartläggas. Följden kan också vara att eventuella förändringar i 

motivationens ursprung och styrka förtydligas, och kan på så sätt fungera som ett verktyg i det 

fortsatta arbetet för att nå starkare motivation.  

 

Ett område som är tätt kopplat till motivation är beteendeförändring. I de kommande delarna 

av denna uppsats kommer Prochaska och DiClementes (1983) modell av de olika stegen i 

beteendeförändring att vara betydelsefull (visad i Figur 1, s, liksom den koppling Wells m.fl. 

(2014) gör av teorin till beteendeförändring i skolans värld. Modellen finns visad i Figur 1 på 

sidan 9. 

 

En metod som har visat sig effektiv för att stödja motivation och åtagande till förändring är 

motiverande samtal (MI), och den samtalsmodellen är central i denna studie. Teorin utgår 

ifrån att motivation är inneboende, men kan stödjas genom samtal och interaktion med en 

samtalsledare. Centralt för MI är stödja självtillit och visa empati, och de faser som beskrivs i 
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samtalet (engagerande, fokuserande, framkallande och planering) ligger på många sätt nära 

den modell för beteendeförändring som kan ses ovan.  

 

Delar av tidigare forskning som särskilt är utgångspunkter för det vidare resonemanget är att 

motivationen är betydelsefull för studieframgång (Hartnett m.fl., 2011), och att motivation 

och lärande är tätt kopplat till interaktionen med läraren (Wells m.fl., 2014; Hoskins & 

Hooffs, 2005). Margolis och McCabe (2003) visade att den upplevda självförmågan har 

betydelse för motivation och akademiska prestationer, och att stärka den upplevda 

självförmågan är en av tankarna inom MI. Forskning har även visat att MI eller samtal med 

inslag av MI är effektivt för elever med studiesvårigheter eller bristande motivation (Atkinson 

& Woods, 2003; Wells m.fl., 2014). Dessa forskningsresultat ligger särskilt till grund för 

denna undersöknings fortsatta resonemang, genomförande och slutsatser.  
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Metod 
Metoddelen börjar med en förklaring av kvalitativ forskning och intervju som metod, och 

visar hur metodologiska överväganden har gjorts i enighet med rådande praxis för kvalitativ 

forskning. Denna del tar även upp intervjuguiden, urval och deltagare, hur de forskningsetiska 

aspekterna har uppfyllts, samt hur genomförande och dataanalys har gått till. Slutligen 

redogörs för studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Dessa olika delar är indelade 

i underrubriker, för att läsaren lättare ska kunna navigera bland informationen.  

 

Kvalitativ forskning 

Denna studie var en kvalitativ studie, och datainsamlingen skedde genom intervjuer. Den 

kvalitativa ansatsen ansågs lämplig då målet är att lyfta fram deltagarnas uppfattningar, 

perspektiv och erfarenheter av det område som undersöks (Bryman, 2013), vilket 

eftersträvades i den här studien.  

 

Inom det kvalitativa synsättet är man mer intresserad av hur individer upplever och tolkar sin 

verklighet än att ta reda på objektiv fakta. Stake (1995) menade att fokus i kvalitativa studier 

ligger på att söka förståelse, snarare än att som i kvantitativa studier, eftersträva förklaring 

och kontroll. Även Kvale och Brinkmann (2009) betonade detta, då de beskrev hur den 

fenomenologiska aspekten av kvalitativ forskning utgår ifrån att verkligheten är så som 

aktörerna uppfattar den. Medan man i kvantitativ forskning försöker finna samband mellan ett 

fåtal i förväg definierade variabler, vill man i kvalitativ forskning i undersöka fall där man 

kan finna mönster och relationer mellan såväl väntade som oväntade faktorer (Stake, 1995). 

Backman (2013) pekade på att kvalitativ forskning cirkulerar kring tre nyckelbegrepp: 

innebörd, kontext och process. Innebörd handlar om att se hur individer upplever, tolkar och 

strukturerar händelser, och den mening händelserna får genom att knytas till individens 

tidigare erfarenheter och kunskaper. Kontext handlar om att individer i huvudsak studeras i 

den naturliga miljön (dvs inte i laboratorier eller liknande). Process, slutligen, handlar om att 

skeenden, eller processer, är i fokus snarare än slutresultat eller produkter. Detta kan 

exempelvis yttra sig genom att forskaren genomför intervjuer, och därigenom blir ett 

forskningsinstrument, som samspelar med den individ vars livsvärld undersöks. Denna studie 

uppfyller dessa kännetecken som Backman (2013) beskriver.  

 

Intervju som metod 

Då ambitionen var att nå förståelse för hur intervjupersonerna förhöll sig till och uppfattade 

de centrala teman som undersöktes i denna studie, bedömdes den kvalitativa 

forskningsintervjun vara en lämplig metod, utifrån Kvales (2013) rekommendationer. Fokus 

låg på lärarnas tankar kring vilka tänkbara effekter som skulle kunna uppnås genom 

motivationshöjande samtal, och då främst MI-samtal. Genom att genomföra intervjuer erhålls 

inte bara synpunkter och ställningstaganden, utan också en inblick i deltagarnas livsvärld, då 

de själva klär sina erfarenheter i ord och begrepp som i sin tur speglar de inre föreställningar 

och tankemönster som de bär med sig (Kvale, 2013). Detta medförde en ökad möjlighet till 

kontextualisering av informationen, och därmed ökad förståelse för de teman som 

undersöktes.  
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Intervjuguide 

I kvalitativa intervjuer finns en önskan att intervjun ska kunna ta olika riktningar, för att 

tydligare spegla vad informanterna tycker är väsentligt (Bryman, 2013; Kvale & Brinkmann, 

2009). För att möjliggöra detta, men samtidigt få information inom samma områden från de 

olika intervjuerna, föll valet på den halvstrukturerade intervjuformen. Utifrån detta skapades 

en intervjuguide, som i enighet med Kvale & Brinkmanns (2009) rekommendation fokuserade 

på vissa teman och innehöll förslag till frågor kopplade till dessa. Intervjuguiden i denna 

studie var uppbyggd kring följande övergripande teman: Lärarens syn på interaktionens 

betydelse, Syn på motivationshöjande samtal som form av anpassning, Inställning till att själv 

använda MI, Syn på vilka som gynnas, samt Bild av konsekvenser. Intervjuguiden innehöll 

några inledande bakgrundsfrågor, vilka var tänkta att hjälpa till att sätta svaren i sammanhang, 

utifrån Brymans (2013) inrådan. I övrigt var intervjuguiden i sin utformning tätt kopplad till 

studiens frågeställningar, men också till den teori och tidigare forskning som presenteras i 

bakgrundsdelen, såsom exempelvis motivationens och interaktionens betydelse, den upplevda 

självförmågans betydelse, och effekten av motiverande samtal. Intervjuguiden skapades med 

ambitionen att frågorna skulle vara relevanta för området (tematiska) men även skapa ett bra 

flyt och klimat i samtalet (dynamiska), i enighet med Kvale och Brinkmanns (2009) 

rekommendationer. Intervjuguiden finns bilagd (Bilaga 1).  

 

Urval och deltagare 

Backman (2013) framhöll att man inom den kvalitativa forskningen sällan förlitar sig på 

slumpmässigt urval av deltagare, utan i stället väljer ut informanter som kan tänkas bidra med 

information som ger en ökad förståelse och insikt. Detta var utgångspunkten även i denna 

studie. Urvalet styrdes delvis av studiens inriktning, då fokus låg på upplevelser och 

erfarenheter hos lärare inom distansstudier för vuxna. En förfrågan ställdes till samtliga lärare 

inom en verksamhet som bedriver webbaserad distansutbildning för vuxna, och en uppmaning 

gick ut att de lärare som hade erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och 

var intresserade av att ingå i studien skulle vända sig till undersökningsledaren för att meddela 

sitt intresse. Detta innebar att urvalet till viss del var ett bekvämlighetsurval på så sätt som det 

beskrivs av Bryman (2013), men till viss del även var resultatet av en snowball-effekt, då 

några deltagare rekommenderade kollegor att delta i studien. Genom detta förfarande 

bedömdes de lärare som valde att delta även vara individer som var beredda att dela med sig 

av sina upplevelser och erfarenheter, och på så vis bidra till en djupare förståelse för området. 

I slutänden resulterade detta i att åtta lärare deltog i studien, varav samtliga hade arbetat minst 

två år inom webbaserad distansundervisning. Av dessa var fem lärare kvinnor och tre lärare 

män. Antal år inom läraryrket varierade mellan tre och 13 år, där hälften av deltagarna hade 

arbetat i mindre än fem år medan den övriga hälften hade arbetat i mer än fem år. Samtliga 

informanter har i resultatredovisningen fått fingerade namn.  

 

Procedur 

Vid ett personalmöte vid den undersökta verksamheten informerades lärare om att denna 

studie skulle genomföras, och att deltagare söktes till intervjuer. I samband med detta 

beskrevs även studiens övergripande syfte. När datainsamlingen sedan började genomfördes 
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intervjuerna i ett mindre konferensrum på den aktuella arbetsplatsen och spelades in med 

hjälpa av en inspelningsapplikation. Att använda ett mindre konferensrum valdes föra att 

minska risken för störningar under intervjuerna, i form av ringande telefoner eller kollegor 

som kom in i rummet. I enighet med Kvales (2013) rekommendationer spelades samtliga 

intervjuer in, och ljudfilerna laddades därefter upp till Box, som är en säker molntjänst för 

lagring av data. Kvales (2013) inrådan att använda briefing och debriefing följdes. För att 

skapa ett så gott intervjuklimat som möjligt inleddes intervjuerna med en kort briefing, där 

informanterna kortfattat informerades om studiens syfte och användandet av 

inspelningsapparatur, samt en påminnelse om att deltagandet och svarandet var valfritt. 

Därefter följde intervjuer utifrån intervjuguidens övergripande teman. Intervjuerna avslutades 

med en kort debriefing, där informanterna tillfrågades om de hade något ytterligare att tillägga 

eller några frågor.  

 

Forskningsetiska aspekter 

Vid genomförandet av intervjuerna i denna studie beaktades de etiska principer som framhålls 

av Vetenskapsrådet (2002) och av Bryman (2013). Informationskravet uppfylldes genom att 

lärarna vid ett informationsmöte, men även i intervjusituationen, informerades om studiens 

övergripande syfte, att deltagandet var frivilligt, samt att de hade möjlighet att avbryta sin 

medverkan när de ville. Utöver detta gavs även information om att deltagandet skulle 

innebära ett moment, vilket var en enskild intervju på ca 1 timme. Genom att betona att det 

var valfritt att delta i studien uppfylldes samtyckeskravet. Då samtliga tillfrågade var myndiga 

behövdes inga andra godkännanden. Konfidentialitetskravet uppnåddes genom att deltagarna 

informerades om att allt deltagande skulle vara konfidentiellt, och att de inspelade 

intervjuerna samt noteringar skulle raderas efter det att studien hade färdigställts. Utöver detta 

förvarades den insamlade informationen så att inga utomstående kunde komma åt den. 

Nyttjandekravet, slutligen, uppnåddes genom att det insamlade materialet och underlaget 

endast har använts för forskningsändamålet, och informanter upplystes om detta i 

intervjusituationen. Genom detta uppfylldes de huvudkrav som specificerats av 

Vetenskapsrådet (2002). Då det fanns en stor angelägenhet om att skydda informanters 

integritet vidtogs åtgärder såsom fingerade namn och ett medvetet undvikande av ge för 

ingående information om var och en av deltagarna. I denna studie redovisas i stället 

spridningen av antal år i läraryrket, men inte kopplat till var och en av informanterna.  

 

Dataanalys 

Såväl Backman (2013) som Kvale (2013) beskrev hur arbetet med och förberedelserna av 

analysen börjar redan innan datainsamlingen. I detta fall gjordes en förberedande tematisering 

redan i intervjuguiden, där frågor hade kategoriserats utifrån de övergripande teman som 

undersökningen var inriktad på, vilka i sin tur var nära kopplade till studiens frågeställningar 

(se Bilaga 1). I enighet med Backmans (2013) rekommendationer kunde en viss analys 

därmed genomföras redan under datainsamlingen, och förtydliganden för att försäkra kunde 

vid behov efterfrågas vid intervjuerna.  

Efter intervjuerna transkriberades samtliga intervjuer. Här valde jag att själv transkribera 

samtliga intervjuer, och för att ha kontexten i färskt minne skedde transkriberingen i nära 
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anslutning till intervjuernas genomförande (inom mindre än 48 timmar). Trots att Kvale och 

Brinkmann (2009) beskrev hur man i den hermeneutiska traditionen pekar på att översättning 

från ett muntligt till ett skriftligt språk innebär att informationen förvanskas, bedömdes det i 

denna studie vara nödvändigt för såväl vidare analys som för redovisning. Då fokus för 

analysen var meningsinnehållet, och redovisning skulle ske i läsbar form, hade 

transkriberingen en mer skriftspråklig karaktär, såsom rekommenderas av Kvale och 

Brinkmann (2009).  

 

I ett nästa steg skapades en tabell där intervjuguidens övergripande teman (baserade på 

studiens frågeställningar) stod som rubriker. Att rubrikerna låg nära intervjuguidens teman, 

som i sin tur utgick ifrån studiens frågeställningar, var ett medvetet val för att öka validiteten. 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar kunde ett antal koder identifieras. Denna kodning 

har sedan utgjort en grund för studiens resultatredovisning, diskussion och analys. Följande 

rubriker med underliggande koder har använts:  

 

Teman Lärares erfarenhet av att 

jobba med motivations-

stödjande samtal 

Inställning till att använda 

motiverande samtal som extra 

anpassning 

 

Konsekvenser av MI som extra 

anpassning 

 

Koder Lärares erfarenheter av att 

leda motivationsstödjande 

samtal 

 

Syn på vad som behövs för 

att ett samtal ska vara 

motivationsstödjande 

 

Synen på interaktionens 

betydelse och motivationens 

betydelse 

 

Inställningen till att som 

lärare använda MI-samtal 

 

Konsekvenser av MI för lärare 

 

Konsekvenser av MI för elever 

 

Elevkategorier som skulle 

gynnas eller missgynnas av 

motiverande samtal 

 

 

Textsegment ifrån de transkriberade intervjuerna matchades med koderna ovan, och lades så 

in i tabellen. Syftet med detta var att ge struktur och överblick åt den insamlade och 

transkriberade datan, på det vis som beskrevs av Kvale och Brinkmann (2009). Bryman 

(2013) kallade detta för tematisk analys, där tabellen fungerar som framework, eller en matris, 

där data läggs in och ordnas. Då intervjuerna var halvstrukturerade, med samma teman som 

återkom och berördes i varje intervju, bedömdes detta vara ett lämpligt tillvägagångssätt för 

att ge en mer övergripande bild av såväl bredd som tendenser i den insamlade datan, och 

underlätta en vidare bearbetning och presentation av resultaten. För att minska risken som 

Bryman (2013) påtalade att förlora värdefull information om situationen i själva 

intervjutillfället skedde transkribering och analys i nära anslutning till intervjuerna.  

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

Bryman (2013) beskrev vissa meningsskiljaktigheter när det gäller hur reliabilitet och validitet 

ska betraktas inom kvalitativa studier, och att begreppen ibland ersätts med tillförlitlighet och 

äkthet, för att visa en särskiljning från begrepp använda inom kvantitativ forskning. Jag har 

trots detta valt att i denna studie utgå ifrån begreppen reliabilitet och validitet, då jag har 
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bedömt det som lämpligt att utgå ifrån Kvales (2013) förklaringar av hur man kan se 

reliabilitet och validitet inom olika aspekter av studien.  

 

En aspekt där reliabilitet lyfts fram är i relation till intervjukunskap. Reliabilitet handlar om 

huruvida det finns konsistens och tillförlitlighet i forskningsresultatet, vilket exempelvis rör 

möjligheterna att nå samma resultat vid en annan tid eller med en annan forskare (Kvale, 

2013). Det faktum att intervjun var halvstrukturerad samt att intervjuledaren själv utgjorde 

instrumentet för datainsamlingen innebär en svårighet i att kunna replikera studien, vilket 

ledde till en något lägre reliabilitet. Samtidigt användes en intervjuguide, vilket skapade en 

viss tydlighet och därmed stärker studiens reliabilitet. Att samtliga intervjuer genomfördes av 

mig kan ses som att instrumentet för datainsamling var likvärdigt i de olika intervjuerna, 

vilket också stärkte reliabiliteten. Reliabiliteten är även kopplad till transkriberingen och 

analysen av intervjuerna (Kvale, 2013). Då detta var en mindre studie gjordes samtliga 

utskrifter av forskningsledaren, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan påverka 

reliabiliteten. Dock var samtliga inspelningar av god kvalitet, vilket torde minska risken för 

att information i de inspelade intervjuerna gick förlorat. En ytterligare ansats för att öka 

reliabiliteten var att utskrifter genomfördes nära inpå intervjuerna, för att minska risken för att 

genom glömska förlora viktig information om den sociala situationen och stämningen som 

rådde vid intervjutillfället (Bryman, 2013). 

  

När det gäller validiteten i studien, är det enligt Kvale (2013) viktigt att värdera den utifrån 

olika aspekter. En aspekt är kopplat till samma område som diskuterats ovan, nämligen 

intervjukunskap. Validiteten handlar då om i vilken utsträckning man har undersökt det man 

ämnade att studera, och kan värderas utifrån tre olika aspekter av den hantverksskicklighet 

som ligger till grund för intervjuerna (Kvale, 2013). Kvale (2013) poängterade vikten av att 

inte se validitet som något som tillhör ett speciellt stadium av undersökningen, utan snarare 

som något som bör beaktas genom hela studien, genom att kontrollera, ifrågasätta och 

teoretisera. Vid själva intervjuerna återgavs frekvent sammanfattningar, för att 

intervjuledaren skulle försäkra sig om att rätt tolkning av informanternas utsagor gjordes. 

Detta kan betraktas som ett led i att öka validiteten genom kontroll. Samtidigt kan validiteten 

antas ha minskat något genom att analysen endast gjordes av undersökningsledaren och 

saknade triangulering. Till den andra aspekten, att ifrågasätta, kan transkriberingen och 

tolkningen av det transkriberade materialet kopplas. Då fenomenologin, förståelsen av 

informanternas livsvärld, var centralt i denna studie gjordes valet att transkribera intervjuerna 

på ett mer skriftspråkligt sätt, där förståelsen av innehållet prioriterades framför en ordagrann 

återgivelse. Utifrån Kvale och Brinkmanns (2009) beskrivning stärkte detta transkriberingens 

validitet. Den ”sanning” som eftersöktes var inte en objektiv skildring, utan snarare 

informanternas upplevelser och föreställningar. Utifrån detta kunde validiteten i denna studie 

anses vara god, då stort utrymme gavs för informanternas egna reflektioner, beskrivningar och 

förklaringar. Ett annat sätt att öka validiteten var att ha en nära koppling mellan 

frågeställningar, teman i intervjuguiden och kategorier vid analysen. Den sista aspekten, att 

teoretisera, rör huruvida undersökningen vilar på en teoretisk grund. I denna studie var 

informanternas erfarenheter och föreställningar i fokus, vilket förutsatte en viss öppenhet och 

flexibilitet i datainsamlingen. Att metoden för datainsamling då var halvstrukturerade 
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intervjuer kan ses som något som stärkte validiteten inom detta område (Kvale, 2013). 

Validiteten stärktes ytterligare av att undersökningsledaren själv transkriberade intervjuerna, 

och således var insatt i den situation och kontext som hade legat bakom varje intervju.  

 

Generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning resultaten ifrån studien kan appliceras på 

andra situationer och individer (Kvale, 2013). En uppenbar begränsning fanns i det relativt 

låga antalet deltagare i studien, men enligt Kvale (2013) kan definitionen av generaliserbarhet 

breddas, och betraktas på andra sätt. Att betrakta studiens resultat som möjliga att föra över 

till andra liknande situationer är fullt möjligt, även om deltagarantalet är begränsat. En aspekt 

som bör beaktas är dock kopplat till urvalsprocessen, och speglar statistisk generalisering 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Då deltagarna i denna studie frivilligt deltog, kan resultaten inte 

antas spegla hela populationen, eller ens alla lärare inom den undersökta verksamheten. Om 

man däremot ser till analytisk generalisering (Kvale & Brinkmann, 2009), handlar det i stället 

om att göra en bedömning av i vilken utsträckning resultaten från en studie kan ge vägledning 

för vad som skulle kunna hända i en annan situation, och utgår ifrån att man tittar på likheter 

och skillnader i de olika situationerna. Utifrån denna aspekt är det rimligt att tro att resultaten 

från denna studie kan vara av värde även i andra, liknande situationer och verksamheter.  

 

Sammanfattning 

I metoddelen har jag redogjort för de metodologiska överväganden som har gjorts i studien, 

och visat på vad olika val har grundats på. Att studien var kvalitativ, och datainsamling 

skedde genom halvstrukturerade intervjuer, har betydelse för den fortsatta läsningen och 

förståelsen av resultaten. I denna del har jag också beskrivit hur intervjuguiden har 

konstruerats och hur intervjufrågorna var kopplade till studiens övergripande frågeställningar. 

Jag har även redogjort för hur dataanalysen genomfördes. I uppsatsens nästa del, 

resultatdelen, redovisas resultaten utifrån de övergripande teman som fanns i intervjuguiden, 

och som baseras på forskningsfrågorna.   
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Resultat och analys 
I denna del redovisas resultaten ifrån de åtta intervjuer som genomfördes. För att inte röja 

deltagarnas identitet har fingerade namn använts genomgående.  

Studiens forskningsfrågor handlade om huruvida, och på vilket sätt, lärare arbetar med 

motivationsstödjande samtal, hur lärare ställer sig till att använda MI som en form av extra 

anpassning för elever i behov av stöd, samt vilka konsekvenser lärare kan se att MI som extra 

anpassning skulle få. För att i intervjuerna komma nära forskningsfrågorna, baserades 

intervjuguiden på övergripande teman som låg nära studiens forskningsfrågor. Resultaten från 

intervjuerna presenteras nedan utifrån intervjuguidens tre övergripande teman. Varje område 

inleds med ett stycke som sammanfattar resultaten, och avslutas med en analys som lyfter 

fram och tolkar delar av de presenterade resultaten.  

 

Lärares erfarenhet av att jobba med motivationsstödjande samtal  

Denna frågeställning undersöktes med hjälp av två frågeteman; egen erfarenhet av att leda 

motivationsstödjande samtal och syn på vad som behövs för att ett samtal ska vara 

motivationsstödjande. Sammantaget visade resultaten att samtliga lärare hade erfarenhet av 

samtal som på något sätt var motivationsstödjande. Som exempel på vad samtal bör innehålla 

för att stödja motivationen nämndes att vara positiv, visa sitt stöd, att se eleven, vara tydlig 

och att fokusera på det positiva eller elevens potential. Samtidigt framkom att det inte fanns 

någon uttalad form för hur man ska arbeta med motivationsstödjande samtal på skolan.  

 

När det gäller erfarenhet av att leda motivationsstödjande samtal visade intervjuerna att 

samtliga lärare hade erfarenhet av samtal där man på något sätt hade stöttat elevers 

motivation, men att man upplevde att det inte fanns någon systematiserad form för detta 

arbete. En av lärarna, Sigrid, beskrev hur hon upplevde att motivationsstödjande samtal var 

mycket vanligt förekommande:  

 

Jag tycker det är i varje samtal när man möter elever, att man alltid försöker peppa. Frågor som 

kommer är ofta väldigt uppgiftsrelaterade, och där tycker jag att det alltid handlar om att 

motivera lever till att inte försvåra, att göra det enkelt, att peppa dem till att jag vet att du kan, 

det här kommer gå bra. (Sigrid) 

 

Johan lyfte i stället fram att han under vissa perioder hade gjort medvetna insatser med samtal 

som var ämnade att stödja motivationen:  

 

Det är lite blandat, under vissa perioder… det beror mycket på arbetsbelastning kan jag känna 

här, att det finns inte tid för det alltid, men det finns tid för det ibland. Men i höstas, för nästan 

ett år sedan, gjorde jag en drive och satt och ringde till alla som satt och inte gjorde någonting, 

och det var ganska många som inte svarade, men av de som svarade fick man överlag väldigt bra 

respons, att de var glada att man ringde. (Johan) 

 

Katarina uttryckte att hon hade haft motivationsstödjande samtal med elever som varit 

tveksamma till att fortsätta utbildningen:  

Det kan nog ha hänt då och då, inte så jag kanske kommer ihåg det så väl, men jag vet att jag har 

haft ibland elever som inte riktigt vet om de ska fortsätta, och man har pratat med dem. 

(Katarina) 
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Detta liknade vad även Emma och Gustav sa, men de lyfte i stället att de hade erfarenhet av 

att genomföra motivationsstödjande samtal för att stötta elever i slutet av deras kurs, inför 

deras fortsatta studier:  

 

Jag vill att de ska få självförtroende med sig om de läser fler kurser hos oss. Så jag försöker ofta 

peppa dem, muntligt, att du kan ju det här, och du grejar det och så. (Emma) 

Så sista 20 min av samtalet gick åt att berätta hur den skulle kunna boosta upp sig själv lite och 

vad den skulle tänka på. Och då vet man inte resultatet, det kanske blir samma sak i nästa kurs, 

men förhoppningsvis har den här eleven tagit ett steg i rätt riktning och tycker att det är roligare. 

(Gustav) 

 

Även Mikael hade erfarenhet av att genomföra motivationsstödjande samtal, men pekade 

samtidigt på att man i verksamheten saknade en systematiserad form för hur och när man 

skulle sätta in motivationsstödjande samtal:  

 

Jag har inte hört någon som har någon modell eller system för att genomföra det. Jag vet att jag 

läser elevers enkäter, där en del skriver att de behöver bli peppade, men sedan blir det inget 

förrän eleven hör av sig till mig, och det gör de kanske inte för då har de redan tappat 

motivationen, då faller de bort. (Mikael) 

 

Gällande frågan om vad informanterna ansåg behöver finnas med i ett samtal för att det ska 

vara motivationsstödjande, återkom några aspekter i flera av intervjuerna; att läraren är 

positiv och stöttande, är tydlig, att man visar att man ser och förstår eleven, samt att man 

försöker lyfta fram det som är positivt. Emma, Sigrid och Mikael belyste i sina intervjuer 

vikten av att vara positiv och stöttande:  

 

Att vara positiv och vara stöttande, det är delar som kan stärka motivationen. (Sigrid) 

 

Att de ska känna att läraren lyssnar, att läraren är på deras sida och att läraren hjälper dem på 

vägen, inte säger det är ingen idé, du kan hoppa av kursen, det här går åt skogen. Utan att läraren 

försöker trycka på det positiva, så tror jag. Att jag försöker låta glad. (Emma) 

 

Feedback är viktigt. Det tror jag är jätteviktigt, och det ska finnas något positivt i det första tror 

jag.. . Och då måste jag hitta något… att bara peppa är en del, eller förändra uppgiften. (Mikael) 

 

Två av lärarna (Elisabeth och Sigrid) pekade dessutom på tydlighet som en viktig del för att 

ett samtal ska kunna stödja motivationen:  

 

Tydlighet, till exempel vill många ha A och når E, och då måste de få veta hur de ska tänka för 

att, dels vara tydlig med vad som fattas, men även hur man ska tänka för att gå vidare. 

(Elisabeth) 

 

Fyra av lärarna, Katarina, Monica, Emma och Mikael, lyfte fram att en viktig aspekt var att på 

olika sätt visa förståelse för eleven, som ett sätt att få eleven att känna sig bekräftad och trygg 

i samtalet. En aspekt av detta var att på olika sätt visa förståelse för att eventuella 
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tillkortakommanden och misslyckanden berodde på omgivande omständigheter snarare än på 

eleven som person:  

 

Oavsett om det är sant eller inte så försöker jag sätta mig i rollen att jag är en lärare som lyssnar 

på det. Jag hoppas att det ska kännas bra. Att de tänker, skönt, hon förstod. (Katarina) 

Jag upplever att det mest handlar om att sätta sig in i elevens person, och kanske att visa att man 

är på elevens sida lite. Att ja, jag förstår att det är tungt, och det här kan ju påverka, men det här 

fixar vi tillsammans… Det är väldigt motivationshöjande. (Monica) 

 

Relaterat till att visa förståelse är förmågan att ”se” eleven, vilket två av informanterna 

(Mikael och Johan) lyfte fram som ett betydelsefullt inslag i motivationsstödjande samtal. Här 

låg fokus på att visa en förståelse för elevernas kunskapsläge, och att som lärare visa att man 

vet vad eleven hade visat för kunskaper och förmågor i tidigare uppgifter:  

 

Det måste ju bli, jag vill ju att den eleven ska känna att jag känner dom, inom citationstecken, att 

jag har koll på vad de har gjort tidigare, och jag tror att jag ofta vill knyta tillbaks, som här har 

du ju visat att du har förstått det. Jag tror jag brukar försöka identifiera vad, och försöka berätta 

för dem att om du gör det här, då kommer det att lossna. Typ att om du pluggar de här 

begreppen, då kommer det att bli lättare att förstå det där, eller du kan ju det där, om du lär dig 

den här formeln eller förstår det där, då kommer andra grejor att gå lättare. (Mikael) 

 

En sista aspekt som informanter framhöll som betydelsefullt var att betona det positiva, vilket 

fyra av informanterna (Gustav, Emma, Mikael och Katarina) angav vara en nyckeldel i att 

kunna motivera:  

 

Man ska vara väldigt tydlig med vart eleven kan nå, inte egentligen vad eleven inte har uppnått, 

utan att man ser potentialen i stället, så möjligheterna i stället för vad som inte har uppnåtts. Det 

tror jag är superviktigt. Så om man ska säga någon specifik ingrediens är det kanske att se 

framåt, snarare än att se bakåt. (Gustav) 

 

Den första av studiens frågeställningar handlade om ifall motivationsstödjande samtal 

användes av lärare, och hur detta i så fall såg ut. Intervjuerna visade att samtliga informanter 

hade erfarenhet av någon form av motivationsstödjande samtal, men att man saknade en 

uttalad form för hur dessa samtal skulle se ut, vilket framkom i bl. a. Mikaels intervju. 

Informanterna uppgav att det i dessa samtal är viktigt att vara positiv, visa sitt stöd, att se 

eleven, att vara tydlig, samt att lägga tonvikten på det som är positivt och på elevens potential. 

Här kan paralleller dras till såväl motivationsteori som tidigare forskning. I motiverande 

samtal betonas en MI-anda, som bland annat innebär partnerskap, acceptans och bekräftelse 

(Miller & Rollnick, 2013), vilket i stor utsträckning stämmer överens med lärares bild av vad 

motivationsstödjande samtal behöver innehålla. Att visa stöd och att fokusera på elevens 

potential, vilket exempelvis Gustav framhöll i sin intervju, och som även nämndes av Sigrid 

och Emma, kan vidare kopplas till stärkandet av elevers upplevda självförmåga, vilket enligt 

flera forskare är viktigt för såväl motivation som för ihärdighet och studieframgång (Wang 

m.fl,, 2008; Margolis & McCabe, 2003). Att samtliga lärare hade erfarenhet av att genomföra 

motivationsstödjande samtal bekräftades alltså i intervjuerna, och i frågor gällande hur detta 

arbete sker framkom att lärares syn på vad ett samtal behöver innehålla för att stärka 



27 
 

motivationen i hög grad stämde överens med grundtankarna inom MI samt med forskning 

som pekar på betydelsen av att stärka den upplevda självförmågan. Trots att det finns en viss 

samsyn, så framgår det även att man inte följde någon gemensam form för 

motivationsstödjande samtal.  

 

Inställning till att använda motiverande samtal som extra anpassning 

Undersökningens andra frågeställning utforskades genom frågor relaterade till synen på 

interaktionens och motivationens betydelse, samt inställningen till att som lärare använda 

MI-samtal. Inför det sista frågeområdet gav jag en kort och övergripande beskrivning av de 

grundläggande tankarna inom MI-samtal (se intervjuguiden, Bilaga 1). Svaren visade att 

samtliga informanter ansåg att interaktionen med läraren var av stor betydelse för elevers 

motivation och prestation, men att det ibland kunde vara svårt att få en fungerande kontakt i 

distansstudier. När det gällde inställningen till att erbjuda MI som en form av extra 

anpassning fanns en viss reservation, då flera av lärarna pekade på att det skulle vara 

tidskrävande, och att det kunde vara svårt att hitta de elever som skulle ha störst nytta av 

anpassningen.  

 

I frågor kopplade till interaktionens och motivationens betydelse uppgav samtliga informanter 

att de såg interaktionen med läraren som en väldigt viktig faktor, både för elevers motivation 

och för hur väl elever presterar i de kurser som de läser:  

 

Vi är människor, behöver höra varandra, behöver se varandra… Det gör det mänskligare. Jag 

tror det är otroligt viktigt för eleverna att få ett ansikte och en röst som visar vem jag är.. Jag tror 

det är viktigt för folk att få veta vem de pratar med.  (Elisabeth) 

 

En av informanterna, Johan, upplevde en tydlig skillnad i måluppfyllelse mellan elever som 

fastnar i uppgifter och då kontaktade sina lärare, och de elever som inte tar kontakt med 

läraren:  

 

Det är det tydligaste har jag sagt ända sedan jag började här, att de elever som tar kontakt med 

en, och har en fråga, jag gissar på en oändligt mycket högre chans att lyckas och att lyckas bra, 

jämfört med de som trugar på själva och är tysta. (Johan) 

 

Gustav uttryckte liknande tankar, då han pekade på det pedagogiska värdet i att ha en muntlig 

kontakt och respons kring uppgifter, som en strategi för att nå fram till elever som har svårare 

i sina studier:  

 

Om man inte har den interaktionen över huvud taget, då går man miste om något väldigt, väldigt 

viktigt. Dels så klart också att man blir mer opersonlig, att man blir robot mot robot…Det kan ju 

finnas väldigt svaga elever, som behöver ha det här, mycket förklarat för sig, och då är 

interaktionen jätteviktig. Det är väl lite bristen i distans, att man blir lite för mycket robot, tyvärr. 

(Gustav) 
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Till skillnad från övriga informanter gjorde Monica en distinktion i sin intervju mellan olika 

typer av motivation, genom att berätta hur hon såg på motivationen som antingen yttre eller 

inre, och att läraren fick en större betydelse för de elever som saknade den inre motivationen:   

 
Det finns som både yttre och inre motivation, tänker jag. Inre kan ju vara att då är man hur motiverad som 

helst oavsett någon annan faktor. Tex jag måste bli läkare för annars dör jag, och då spelar det ingen roll 

hur kursen är upplagd, hur läraren beter sig, hur skolan är, det har ingen betydelse, för den här människan 

kommer ändå att fixa det på ett eller annat sätt. Då är motivationen inre. Men den yttre kan ju vara de som 

kravlar och kämpar, och jag klarar inte det här, eller jag duger inte, det kan vara allt möjligt. Eller det här 

blev så jobbigt, är det någon som kan komma med morot och piska och pusha på, så tror jag att man tar sig 

över det där fartguppet. (Monica) 

 

Interaktionen och snabb återkoppling beskrevs av Sigrid som ett sätt för att eleven skulle 

känna sig sedda och bekräftade, och därmed behålla sin motivation:  

 

Jag tror att det är jätteviktigt att vi är där och bryr oss om dem. Att det är någon där på andra 

sidan som lägger ner tid och energi i mitt arbete, försöker utveckla mig på bästa sätt. För annars, 

vem annars lämnar jag in uppgifterna till? Och att man alltid, ge respons och svara snabbt på 

meddelanden om eleverna har frågor, för då känner man sig sedd och då känner man sig viktig. 

(Sigrid) 

 

Samtidigt pekade två av deltagarna (Mikael och Elisabeth) på att det ibland kunde vara svårt 

inom ramen för distansundervisning att verkligen nå fram till elever, och visa att man var en 

person som läste och bedömde uppgifterna:  

 

Jag vill att våra elever ska förstå ännu mer att vi försöker vara personliga och att de har en lärare 

som är deras lärare, att de inte skickar in till en rättningsmaskin, som jag tror att många ändå 

kanske upplever det. Att känna att det är någon på andra sidan som är deras lärare. (Mikael) 

 

Trots att interaktionen upplevdes vara viktig inom distansstudier, beskrev Emma och Gustav 

att det kunde vara väldigt olika i vilken utsträckning eleverna verkligen sökte kontakt med 

läraren. Det uttrycker båda två att en del elever söker mycket kontakt, men att detta inte alltid 

var fallet:  

 

Vissa är väldigt osäkra och de ringer hela tiden, och för dem betyder det jättemycket att ringa. 

Medan andra… är självgående, och ringer kanske bara någon gång. Men många så känner just 

det här att de är ensamma, att de har ingen att diskutera med, ingen att bolla med och.. så det 

verkar vara.. och de som känner sig extra ensamma och osäkra de ringer och ringer. (Emma) 
 

Det är ju säkert också individuellt, det finns elever som snabbt rättar in sig i distansformen, där 

man kanske inte behöver samma handledning, och det är ju jättebra om det är så. Samtidigt finns 

det elever som behöver mycket, mycket närmare och tätare kontakt, det märker man också med 

elever som ringer väldigt ofta eller söker kontakt, och det är också positivt om de känner att de 

behöver det. (Gustav) 
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Även Monica beskrev att det kunde vara svårt att få elever att ta kontakt, men berättade att 

hon själv medvetet använde ett mer informellt språk i sin kontakt med elever, för att verka 

mindre skrämmande och för att öka elevers benägenhet att höra av sig till henne:  

 

Det räcker att skriva fel medvetet i meddelanden, att jag skriver som talspråk, och som 

svensklärare känns det lite fel. Jag tänker att då känner eleverna att den här läraren var inte 

någon strikt akademisk person, som skrämmer bort alla som inte är så himla akademiska. Och då 

blir det också lite mer mänskligt, att det är inte farligt att ringa mig, eller att skriva ett 

meddelande. (Monica) 

 

När det gällde inställningen till att själv använda MI-samtal som en form av extra 

anpassning, gick svaren bland informanterna isär. I grunden var samtliga lärare positiva till att 

genom samtal arbeta motivationsstödjande, men det fanns en tveksamhet till att använda just 

MI-formen. Fem av lärarna (Elisabeth, Emma, Mikael, Monica och Sigrid) uttryckte att de 

skulle vara positiva till att använda MI-samtal som en form av extra anpassning, och av dessa 

uttryckte samtliga att man i någon utsträckning redan använde motivationsstödjande samtal, 

men att man inte direkt följde den uttalade MI-formen:  

 

Jag tycker det hade varit jättebra. Alltså det känns som att man är och nuddar på det dagligen. 

Men jag tror inte att det sker i en sammanhängande följd, utan snarare att man gör inhopp i de 

olika delarna, förändra självbild, stärka självförtroendet osv, att man gör inflik i olika delar. 

(Sigrid) 

 

Mikael uttryckte att motivationsstödjande samtal vore positivt för samtliga elever, och inte 

bara för elever i behov av särskilt stöd eller extra anpassningar:  

 

Ja, definitivt, när som helst, alltid tror jag att det kan vara bra, för alla, inte bara för elever med 

behov av stöd. Alla samtal där det leder till motivation är ju bra. På distans blir det ännu 

viktigare, för att ta tag i det, eller så går tiden och då är det för sent. Så jo, skitviktigt. (Mikael) 

 

Till skillnad från de svar som erhölls från dessa fem lärare, uttryckte tre av studiens 

informanter (Gustav, Katarina och Johan) en tveksamhet till att använda MI-samtal eller 

motivationsstödjande samtal som extra anpassning, och samtliga av dessa pekade på att tiden 

var den faktor som skulle göra det svårt. En aspekt av detta handlade om att elever vanligtvis 

läser kurser på så snabb takt att ingen direkt relation hinner byggas upp:  

 

Tanken är ju så klart god. Frågan är var utrymmet finns på en distansutbildning, när elever 

slussas in och ut så pass mycket, man hinner kanske inte känna eleven på en nivå som man 

skulle behöva göra… Om man skulle kunna trolla fram tid så skulle det säkert vara ett jättebra 

sätt att jobba. (Gustav) 

 

En annan aspekt av tidsfaktorn, som nämndes av Katarina, var den begränsade tid som läraren 

har avsatt för var och en av sina elever:  

 



30 
 

Ja, men absolut. Det är bara frågan hur man skulle kunna göra här. För det är ju det att man har 

begränsat antal timmar per elev... Jag tycker det är bra men man skulle inte ha tid att göra så 

med alla elever. (Katarina) 

 

Också Elisabeth uttryckte ett hinder för att kunna använda motiverande samtal på ett bra sätt, 

då hon framhöll svårigheten att lokalisera de elever som skulle vara mest betjänta av denna 

typ av anpassning:  

Sedan finns elever som valt detta för vill inte prata med någon, som är rädda, då får man lösa 

det, men tror de flesta vill prata, ventilera, kolla av att man är på rätt väg. Och för att ha roligt, vi 

är sociala, få vill sitta ensamma… Vårt problem är mest att hitta igen elever och att de ska vilja. 

(Elisabeth) 

 

En fråga ställdes gällande om informanterna ansåg det av betydelse vem som genomför det 

motiverande eller motivationsstödjande samtalet. Även på denna punkt gick åsikterna isär. 

Tre av informanterna (Elisabeth, Emma och Monica) ansåg att läraren definitivt var den 

person som borde leda samtalet, medan två av deltagarna (Johan och Sigrid) i stället ansåg att 

det beror på situationen eller personalens kunskap:  

 

Jag vet inte, det kan kanske vara bra för eleven att få välja det. Jag kan tänka mig att om man ska 

läsa ett ämne kan det vara bra att prata med någon som är kunnig i ämnet, om man har frågor 

som rör det… Men visst, det är även kanske så att det är enklare att en specialpedagog eller så 

sköter samtalet, som kanske har en mall eller ett arbetssätt för det. (Johan) 

 

Studiens andra forskningsfråga gällde lärares inställning till att använda MI som en form av 

extra anpassning för elever i behov av stöd. Svaren var här blandade. I grunden uttrycktes en 

tilltro till betydelsen av motiverande samtal, och motivation ansågs vara något viktigt. Monica 

skiljde på inre och yttre motivation, och framhöll att läraren är viktigast för de elever som 

saknar inre motivation. Detta är i linje med Leppers (1988) distinktion, där det framhålls att 

inneboende motivation optimerar lärandet. När det gäller interaktionens betydelse såg 

samtliga informanter interaktion med läraren som av stor betydelse för elevers motivation, 

prestation samt upplevelse av att känna sig sedd och bekräftad. Det här framkommer 

exempelvis i intervjuerna med Elisabeth och Sigrid. Detta stämmer väl överens med forskning 

som pekat just på betydelsen av relationen med läraren (Wells m.fl. 2014), samt hur 

betydelsefull interaktionen mellan lärare och elev är för elevers lärande och prestation 

(Hoskins & Hooff, 2005), och för den motivation och trivsel som elever känner i sina studier 

(Muilenburg & Berge, 2005). Samtidigt uttryckte några av lärarna, exempelvis Gustav och 

Emma, att det i distansundervisning kan vara svårt att få till stånd denna kontakt med 

eleverna. Denna utmaning nämndes också av Muilenburg och Berge (2005) som en av 

svårigheterna i distansstudier, och som ett område som skulle kunna förbättras för att öka 

prestation och elevnöjdhet.  Strax över hälften av deltagarna sa sig vara positiva till att 

använda MI-samtal som extra anpassning, medan tre av informanterna var mer tveksamma, på 

grund av olika praktiska svårigheter såsom att hitta tiden och nå rätt elever. I intervjuerna med 

Gustav, Katarina och Johan framkom dessa svårigheter. Mötets betydelse, där samtalet är en 
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viktig del, lyfts fram inom det relationella perspektivet, och anses ha en avgörande betydelse 

för inkludering av elever i behov av stöd (Emanuelsson m.fl., 2001). Att använda samtal som 

ett steg i att uppnå beteendeförändring bör därför kunna betraktas som en viktig del av det 

pedagogiska arbetet, och som ett steg för att öka måluppfyllelsen för elever i behov av stöd 

(Atkinson & Woods, 2003; Wells m.fl., 2014; Naar-King & Suarez, 2011; Holm Ivarsson, 

2013). 

 

Konsekvenser av MI som extra anpassning  

Denna frågeställning undersöktes med hjälp av tre frågeområden; konsekvenser av MI för 

lärare, konsekvenser av MI för elever, samt om lärare upplever att det finns några speciella 

elevkategorier som skulle gynnas eller missgynnas av samtalsformen. Svaren inom dessa 

områden visade att tidsåtgången var den främsta nackdelen som upplevdes, men att man 

samtidigt kunde se fördelar för läraren i form av exempelvis större variation i arbetet och 

bättre relation med elever. För eleverna lyftes fördelar, i form av att elever i större 

utsträckning skulle klara sina kurser, och att man skulle stärka deras självkänsla och 

motivation. Exempel på elever som skulle gynnas var elever med olika typer av 

studiesvårigheter eller elever som var ovana med distansformen. Elever som av olika skäl inte 

vill prata med lärare eller som inte vill nås i sina kurser ansågs inte gynnas av metoden.  

 

När det gäller konsekvenser för lärare av att erbjuda MI-samtal, är den enskilt vanligaste 

konsekvensen som togs upp tidsåtgången som en sådan extra anpassning skulle innebära. En 

av de lärare som tog upp detta var Sigrid:  

 

Det hade kunnat ge en god effekt, men det beror också på vem som erbjuds det, vem som ger 

det, som för oss är det de små korta samtalen som är av vikt… Att kunna ha längre samtal på 20 

minuter med alla elever, utöver betygssamtalen, kan vara svårt att få in. (Sigrid) 

 

Också Gustav och Mikael berörde tidsaspekten, och nämnde att lärare skulle kunna uppfatta 

införandet av denna typ av anpassning som ett stressmoment:  

 

Det är ju egentligen bara en sak som skulle kunna spela in, och det är tiden… Men om man kan 

strukturera det på ett sätt så att det är något naturligt, och inte belastar lärare utan är som ett 

hjälpmedel... Något negativt kan vara att vissa lärare ser det som en belastning, ytterligare ett 

ansvarsområde som man inte förtjänar. (Gustav) 

 

Mikael uttryckte dessutom att det skulle kunna finnas en oro bland lärare att denna typ av 

anpassning skulle bli så vanlig att man kunde få svårt att hinna med sina övriga 

arbetsuppgifter:  

 

Men nackdelen är ju tiden, kanske. Att lägga tiden på det. För det måste ju vara personligt 

kanske, och det måste kanske vara en och en helst… Och jag tror ju att det finns en rädsla hos 

några också att man ska få för mycket samtal. (Mikael) 
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Också Elisabeth tog upp tidsåtgången, och pekade på att den ökade tiden som skulle läggas på 

varje elev skulle leda till ökade kostnader:  

 

Samhällets ekonomi skulle missgynnas, och för en del elever räcker det inte med ett samtal, en 

del elever behöver hållas i handen hela vägen. Man måste sitta med dem när de gör uppgifter, 

det funkar inte annars. Det finns säkert många sådana vuxna med, som inte kommer till skott. 

(Elisabeth) 

 

Samtidigt pekade samtliga informanter på att MI som extra anpassning också skulle kunna 

leda till många fördelar för läraren. Fördelarna som tas upp var kopplade till den egna 

arbetsupplevelsen, elevnöjdhet, utveckling av yrkesrollen och relationen med elever. Inom 

den egna arbetsupplevelsen lyftes variation i arbetsuppgifterna fram som en konsekvens, och 

nämndes av Monica:  

 

Jag tror många skulle tycka det var kul, i alla fall de som gillar att snacka. De allra flesta tycker 

nog det är roligast, att handleda och så, inte bara sitta och rätta prov. Så det skulle nog bli 

roligare att jobba, kanske. (Monica) 

 

Emma beskrev att positiva effekter för lärare skulle kunna komma som ett andra steg, eller 

som en konsekvens av att eleverna var mer nöjda. Hon beskrev att ökad elevnöjdhet skulle 

kunna göra arbetssituationen bättre för läraren:  

 

För lärarna, ja, nöjdare elever ger ju färre arga meddelanden, eller jag vet inte… Lite färre som 

försöker hitta en syndabock. I skolans värld upplever jag ofta att eleverna tycker att det är 

lärarens fel... Jag tycker skolelever överlag måste lära sig att mycket ansvar ligger på eleven, 

läraren ska inte dra dem. (Emma) 

 

Också Mikael tog upp positiva konsekvenser för läraren, genom att beskriva hur en lärare 

genom att använda MI skulle kunna utvecklas i sin professionella roll:  

 

Alltså om summan blir mer positiv? Ja, jag tycker då det. Om jag skulle ha hundra elever och 

kunde ha det med alla, och vi kunde strunta i tiden, skulle jag gärna ha det. Om man lärde känna 

alla och så. Man skulle ju bli en bättre lärare för dem då, tror jag. (Mikael) 

 

Slutligen nämndes även möjligheten till en bättre relation med eleverna, vilket framkom i 

intervjun med Katarina: 

 

Nej, jag ser väl bara fördelar med det, ofta får man kanske en djupare relation med eleverna om 

man har samtal, och för oss som bara har samtal i slutet blir det bara e som hör av sig mycket 

under kursen som man får en dialog med. Men jag tycker ofta att man löser saker fortare med en 

muntlig dialog, än på meddelande. (Katarina) 

 

På frågor som rörde det andra frågeområdet, det vill säga konsekvenser för eleverna om MI 

skulle erbjudas som en extra anpassning, uppgav samtliga informanter att man kunde se 

fördelar med metoden för elever, exempelvis genom att fler elever skulle klara av sina studier, 
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och att man skulle lyckas stärka elevers motivation och självkänsla. Samtidigt uttryckte två av 

informanterna svårigheter med att kunna identifiera vilka elever som skulle gynnas av MI som 

extra anpassning.  

 

När det gäller måluppfyllelse för eleverna, uttryckte både Emma och Monica att MI troligtvis 

skulle hjälpa fler elever att klara av sina kurser:  

 

För eleverna så hoppas jag det skulle leda till att färre avbrottar sina studier och att fler insåg att 

det är roligt att lära sig, att det är en förmån att gå i skolan och att de själva inser att de har ett 

mål, de går inte det här för att de måste utan för att de har ett mål. Att fler skulle klara kurserna 

helt enkelt (Emma). 

 

Tre utav informanterna (Monica, Mikael och Gustav) uttryckte också att anpassningen 

troligtvis skulle leda till ökat självförtroende samt ökad motivation för elever:  

 

Ja, jag tror framförallt att det skulle ha mest positiva konsekvenser för elever och att de skulle 

klara sig i högre grad, och att man klarar sig är ju bra personligt också, man får stärkt självkänsla 

och självförtroende… Mer självförtroende, som kan ge mer motivation (Monica).  

 

Samtidigt pekade två av informanterna (Katarina och Sigrid) på att denna anpassning skulle 

vara riktad emot en viss elevkategori, och att det kunde vara svårt att få klarhet i vilka elever 

som skulle behöva insatsen:  

 

Det finns ju en risk att de som inte skriver så mycket på enkäten inte får den där extra resursen 

(Katarina).  

Det här skulle vara till specifika elever, som verkligen behöver det. Vissa är ju självgående, 

vissa behöver inte det här extra stödet. Vissa behöver korta samtal, information, diskussion i 

uppgifter, inte att bli motiverade, så en insats till alla elever behöver inte vara positivt. (Sigrid) 

 

Slutligen ställdes frågor gällande ifall lärare kunde se några speciella elevgrupper som skulle 

kunna gynnas extra av denna typ av anpassning, eller om de kunde se någon elevgrupp som 

skulle kunna missgynnas. Samtliga informanter uppgav att det skulle kunna få positiva 

effekter för de flesta elever, men tre av deltagarna pekar på att det skulle kunna upplevas 

negativt för elever som tycker att det är obehagligt med telefonsamtal.  

 

Exempel på elever som informanter ansåg att skulle gynnas av MI som extra anpassning var 

elever som går från en kurs till en annan, elever som uppvisar olika typer av studiesvårigheter, 

elever som är nya i distansstudieformen, eller elever som har svårt att själva strukturera sina 

studier:  

 

Absolut de elever som går från en kurs till en ny, även förstagångsdistanskursare… Sedan är ju 

elever i behov av särskilt stöd en ganska spretig grupp, så vissa skulle ju säkert behöva den 

formen eller den typen av stöd mer… Men jag skulle säkert kunna tänka mig att dem som har 

svårt att strukturera skulle kunna vara en sådan grupp. (Gustav) 
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På frågan som gällde om någon elevgrupp skulle missgynnas av denna typ av anpassning 

nämnde fyra informanter (Johan, Monica, Emma och Katarina) elever som på grund av olika 

psykiska funktionsnedsättningar inte vill tala i telefon, eller elever som är inskrivna på kurser 

för att erhålla studiemedel snarare än för att klara kurserna:  

 

Ja, negativt kanske den gruppen som jag nämnde tidigare, som inte är sugna på att prata i 

telefon. Och sedan är det väl en del som man måste jaga, och de känns alltid svåra att nå, de som 

inte vill. Så visst, det gynnar väl dem som tar möjligheten och vill förändras, och de andra är väl 

kvar i samma situation som tidigare. (Johan) 

 

Som en sammanfattning kan vi konstatera att den tredje frågeställningen handlade om vilka 

konsekvenser som lärare trodde att MI som extra anpassning skulle få. Här framhölls såväl 

positiva som negativa konsekvenser. Den stora tidsåtgången framhölls som den främsta 

nackdelen, och kom fram i intervjuerna med Sigrid, Gustav, Mikael och Elisabeth. Wells m.fl. 

(2014) beskrev hur man kan använda MI som en undervisningsstrategi, som en del av 

kontexten snarare än som något utanför undervisningen. Forsberg (2006) beskrev också att 

kortare samtal, med inslag av huvuddrag från MI-samtal, har visat sig effektiva. Att 

inkorporera eller anpassa samtalen till att bli en del av undervisningen nämndes inte av någon 

av informanterna. Informanterna beskrev dock att läraren kunde gynnas av att MI som extra 

anpassning skulle medföra bl. a. större variation i arbetet och bättre relation med eleverna. 

Betydelsen av en sådan god relation mellan elev och lärare framhölls av Hartnett m.fl (2011), 

då det möjliggör för läraren att överse och påverka faktorer som annars kan influera elevers 

motivation och lärande. Positiva konsekvenser för elever som nämndes var att många elever i 

större utsträckning skulle klara sina studier, och att deras självkänsla och motivation skulle 

stärkas, vilket stämmer väl överens med den forskning som presenterats av exempelvis Wells 

m.fl. (2013) och Atkinson och Woods (2003). Gustav beskrev att exempelvis elever med 

studiesvårigheter eller elever som inte var vana med distansstudier skulle gynnas av 

motiverande samtal, samtidigt som flera lärare poängterar att elever som inte vill ha 

telefonkontakt eller inte vill kunna nås av läraren inte skulle gynnas. Detta kan kopplas till 

grundtankarna inom MI, som pekar på att motivationen kommer inifrån individen, och inte 

kan tillsättas av någon utomstående (Miller & Rollnick, 2013). Samtalsledarens roll blir då i 

stället att stödja individen i stärkandet av den egna motivationen.  
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Diskussion 
Diskussionen i denna uppsats är indelad i tre olika delar, som på olika sätt knyter tillbaka till 

uppsatsens tidigare avsnitt. Den inleds med en metoddiskussion, där resonemang förs om de 

metodologiska aspekterna av studien. Därefter följer en resultatdiskussion, som kopplar 

samman bakgrund, teorier och tidigare forskning med de resultat som har framkommit i denna 

studie. Diskussionsdelen avslutas därefter med slutsatser och förslag för vidare forskning.  

 

Metoddiskussion 

I denna del tar jag upp några olika aspekter av studiens genomförande, och diskuterar vad 

mina ställningstaganden kring metodologiska frågor har baserats på. Jag kommer i följande 

stycken diskutera valet av att genomföra en kvalitativ intervjustudie, intervjuguidens 

utformning och betydelse för studiens resultat och analys, studiens urval och deltagare, 

genomförandet av intervjuerna, samt studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

 

Då syftet med denna studie var att söka förståelse för lärares upplevelser och erfarenheter av 

motivationsstödjande samtal, föll valet ganska naturligt på att genomföra en kvalitativ 

intervjustudie. Inledningsvis vacklade jag fram och tillbaks – att genomföra en enkätstudie 

hade ju inneburit att jag eventuellt hade kunnat få information från fler lärare, vilket absolut 

hade haft sina fördelar, och det var något som jag övervägde noga. Samtidigt kände jag att det 

trots allt inte var en ytlig översikt som jag var ute efter, utan en djupare förståelse av lärares 

uppfattning och perspektiv, och själva resonemangen bakom de tankar och åsikter som 

förmedlas. Valet föll därmed på intervjuer, trots att detta innebar data från färre deltagare. 

Såhär i efterhand känner jag att valet var helt rätt, då data som jag har samlat in i de åtta 

timmeslånga intervjuerna har varit såväl omfattande som tydligt kopplat till kontexten, vilket 

har möjliggjort för en djupare analys än vad korta svar i en enkät hade kunnat leda till. I 

bakhuvet har jag under arbetets gång haft de nyckelfaktorer som poängterades av Backman 

(2013); innebörd, kontext och process, och har gjort mitt bästa för att uppfylla dessa. Innebörd 

handlar om att söka svar på hur individer upplever, tolkar och strukturerar händelser, och 

vilken mening dessa händelser får i relation till personens tidigare erfarenheter och 

tankemönster. Genom att genomföra halvstrukturerade intervjuer, där öppna frågor och 

följdfrågor tillät mig att på djupet utforska informanternas tankar och resonemang, tycker jag 

att jag har kunnat erhålla en bra bild av innebörden. Kontexten handlar om att individer i 

huvudsak studeras i den miljö där de vanligtvis befinner sig. Genom att genomföra 

intervjuerna i konferensrum vid den verksamhet där lärarna arbetade, kunde även detta 

uppfyllas. Process, slutligen, handlar om att processen är det centrala, snarare än slutresultatet, 

och kan handla om den interaktion som en intervju är, då kunskap skapas i mötet mellan 

intervjuledaren och informanten. I dessa intervjuer var så fallet, då jag som intervjuledare var 

en aktiv part i det meningsskapande samspel som intervjuerna innebar.  

 

Inför de halvstrukturerade intervjuerna skapades en intervjuguide, med övergripande teman 

som utgick ifrån studiens forskningsfrågor, och som sedan hade ett antal underfrågor 

kopplade till sig. Vinsterna med att i förväg skapa denna intervjuguide var flera. För det första 
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innebar det att jag på förhand kunde formulera frågor som var både tematiska och dynamiska, 

på så sätt som Kvale och Brinkman (2009) rekommenderar. Det tematiska innebar i denna 

studie att jag utgick ifrån studiens syfte och forskningsfrågor, och utformade teman utifrån 

dessa. På så sätt kunde jag försäkra mig om att frågorna var relevanta för området. Att uppnå 

den dynamiska aspekten innebar att skapa förutsättningar för att få ett bra flyt och klimat i 

intervjuerna. Detta kunde jag uppnå delvis genom den öppenhet som en halvstrukturerad 

intervju medför, men också genom att i intervjuguiden strukturera frågeområdena så att det 

fanns naturliga övergångar mellan mina olika teman. Att varje intervju inleddes med en 

briefing såsom rekommenderas av Kvale (2013) bidrog också till att skapa ett gott 

samtalsklimat. För det andra innebar intervjuguiden att varje intervju berörde samma 

övergripande teman, vilket gjorde intervjuerna mer likvärdiga och jämförbara, samtidigt som 

var och en av informanterna hade möjlighet att brodera ut sina svar, resonemang och 

förklaringar där det fanns behov. För det tredje underlättade det vid dataanalysen, då samtliga 

teman fanns med i alla intervjuer. Genom detta blev det lättare att få en överblick av det 

insamlade materialet, och svaren kunde jämföras med varandra för att visa på likheter och 

skillnader i de förklaringar och uppfattningar som presenterades. Detta ledde i sin tur till att 

jag i resultatdelen kunder presentera såväl tendenser som enskilda uppfattningar ifrån de svar 

som hade erhållits. Detta stämmer väl överens med de rekommendationer som såväl Backman 

(2013) och Kvale (2013) gav, som handlade om att ta steg för att förbereda analysen redan 

innan datainsamlingen genomförs.  

 

När det gäller urval och deltagare, finns såväl för- som nackdelar med förfarandet i denna 

studie. Att min avgränsning innebär att fokus låg på distansutbildning för vuxna innebar en 

naturlig begränsning av potentiella deltagare, då det i dagsläget endast finns ett fåtal 

verksamheter som bedriver studier för denna grupp. Det ser vidare väldigt olika ut gällande i 

vilken utsträckning de olika utbildningsanordnarna möjliggör för olika typer av samtal mellan 

lärare och elever. För att få tag på informanter med en bred erfarenhet av samtal med sina 

elever, valde jag därför att studera en specifik verksamhet, som erbjuder vuxenutbildning på 

distans med lärare som kan kontaktas vardagar under kontorstid. Utifrån Backmans (2013) 

rekommendationer att i kvalitativa studier välja ut informanter som kan tänkas bidra med 

information som leder till ökad förståelse och insikt, var detta ett korrekt beslut, även om det 

onekligen innebar en form av bekvämlighetsurval. En annan urvalsaspekt som användes var 

Snowball-effekten, då informanter som själva hade tackat ja till att delta även tipsade kollegor 

om denna studie. Slutligen deltog åtta lärare ifrån den specifika verksamheten, och 

spridningen mellan såväl kön, ämne och antal år i yrket var stor. Utifrån detta anser jag att jag 

lyckades väl med såväl urval samt deltagare, då de lärare som intervjuades hade olika 

bakgrund samtidigt som de allesammans hade stor erfarenhet av samtal som på olika sätt 

kunde stödja motivationen hos elever som hade olika typer av studierelaterade svårigheter. En 

uppenbar nackdel skulle kunna vara att lärare med ett extra stort intresse för just motivation 

och samtal var de som valde att delta – jag återkommer till detta lite längre ner i texten, då jag 

tar upp generaliserbarhet.  

 

Vad gäller själva processen, eller genomförandet av intervjuerna, finns några aspekter som jag 

här särskilt vill lyfta. Som nämndes tidigare genomfördes intervjuerna i mindre konferensrum 
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vid den aktuella verksamheten, vilket bidrog till att behålla kontexten, då detta var 

individernas vanliga miljö. En invändning skulle kunna vara att det hade varit en fördel att 

vara ännu närmre den vardagliga arbetsmiljön, genom att exempelvis göra intervjuerna i 

lärares arbetsrum, men efter noggrant övervägande beslutade jag mig för att eventuella 

nackdelar då skulle kunna väga över. För mig var det viktigt att de lärare som deltog skulle 

uppleva att intervjuerna skedde i en lugn och trygg miljö, utan störningar, där de hade friheten 

att uttrycka vad de egentligen tänkte och kände. Om intervjuerna hade genomförts i lärares 

arbetsrum, hade detta onekligen äventyrats, då det hade inneburit att kollegor hade passerat in 

och ut i rummet, att telefoner hade ringt, och att en mängd olika distraktionsmoment hade 

funnits närvarande. Detta hade även gått emot tanken om konfidentialitet, då det hade blivit 

tydligt för alla runtomkring att individen hade deltagit, och möjligtvis även vad den specifika 

läraren hade sagt. Att sitta avskilt kan därmed antas ha varit positivt för den röda tråden i 

intervjuerna, och för möjligheten att utveckla resonemang och tankar på ett ärligt sätt. Detta 

kan gissningsvis ha haft positiva effekter för reliabiliteten, vilket jag kommer återkomma till i 

nästa stycke. Genom att varje intervju inleddes med briefing och avslutades med debriefing 

ramades intervjuerna in, och gav lärarna chansen att få såväl en bra start och ett positivt avslut 

på intervjuerna. Alla deltagare fick också i början av intervjuerna information om de etiska 

aspekter som studien utgick ifrån, och hade möjlighet att ställa frågor om detta såväl under 

som efter intervjuerna.  

 

Slutligen vill jag här ta upp de aspekter som är relaterade till studiens reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. Att intervjuerna utgick ifrån en i förväg konstruerad intervjuguide, att jag 

själv genomförde och transkriberade samtliga intervjuer, att transkriberingen skedde nära inpå 

genomförandet av intervjuerna samt att inspelningskvaliteten var god, är faktorer som stärker 

studiens reliabilitet. En ytterligare aspekt som talar för reliabiliteten är att intervjuerna 

genomfördes i avskildhet, vilket kan antas öka chansen för uppriktiga och utvecklade svar. 

Samtidigt finns det onekligen några aspekter som kan ha haft en mer negativ påverkan på 

reliabiliteten. En sådan faktor är svårigheten att replikera en studie som bygger på 

halvstrukturerade intervjuer, och där intervjuledaren är själva instrumentet för datainsamling. 

I denna mindre studie var jag även ensam om såväl transkribering och analys, vilket onekligen 

ger en något lägre reliabilitet än om jag hade haft en medbedömare.  

 

När det gäller studiens validitet, finns även här styrkor och svagheter med denna studie. 

Validiteten stärks av att den halvstrukturerade intervjuformen gav ett stort utrymme åt 

informanternas upplevelser och resonemang, och att jag genom återkommande 

sammanfattningar i intervjuerna kontrollerade att jag hade uppfattat lärarna korrekt. Att det 

var jag själv som transkriberade intervjuerna, och med kunskap om situationerna och 

kontexten transkriberade med prioritering av innehållet snarare än av ordagrann återgivelse, 

kan också anses tala för validiteten. Slutligen kan även den tydliga kopplingen mellan 

forskningsfrågor, teman och frågor i intervjuguiden och kategorier och teman och koder i 

analysen, ses som något positivt för validiteten i studien. En aspekt som samtidigt kan minska 

validiteten något är att studien saknade triangulering i såväl metod som analys. Genom att 

kombinera flera metoder och använda medbedömare vid analysen hade det varit möjligt att 
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stärka validiteten ytterligare. I denna studie, som är av en mindre karaktär, prioriterades dock 

inte detta.  

 

Slutligen vill jag säga några ord om studiens generaliserbarhet. Som tidigare har nämnts är 

detta en mindre studie, med endast åtta deltagande lärare. Detta medför vissa uppenbara 

begränsningar i generaliserbarheten, då resultaten givetvis inte kan antas stå för alla lärare. 

Samtidigt finns det anledning att bredda begreppet av generaliserbarhet, och betrakta det på 

ett mer nyanserat sätt, vilket Kvale och Brinkmans (2009) resonemang om statisk 

generalisering och analytisk generalisering föreslog. Den statiska generaliseringen är kopplad 

till urvalsprocessen. Då denna studie, delvis på grund av sin avgränsning, byggde på 

bekvämlighetsurval och på lärares frivilliga deltagande, kan resultaten inte antas representera 

hela populationen, eller ens alla lärare inom den undersökta verksamheten. Det kan inte 

uteslutas att de lärare som valde att delta i studien kan vara individer med extra stort intresse 

för motivation och samtal, vilket begränsar generaliserbarheten. Om man däremot ser till den 

analytiska generaliseringen, görs en bedömning av i vilken utsträckning resultaten från denna 

studie kan vara vägledande för vad som skulle kunna hända i en liknande situation och 

verksamhet. Utifrån detta perspektiv kan man se generaliserbarheten som starkare. Det är inte 

osannolikt att de erfarenheter och tankar som förs fram i denna studie, kan ge ledtrådar kring 

hur erfarenheter och tankar ser ut hos individer inom liknande verksamheter. Utifrån det kan 

generaliserbarheten i denna studie alltså betraktas som relativt god, förutsatt att 

generaliseringen gäller en liknande verksamhet.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att få mer kunskap om lärares inställning till, och erfarenhet av, 

motiverande samtal som en form av extra anpassning för elever i behov av särskilt stöd inom 

vuxenutbildning på distans. I studien har jag försökt besvara följande forskningsfrågor: 

1) Jobbar lärare med motivationsstödjande samtal? I så fall, på vilket sätt? 

2) Hur ställer sig lärare till att använda MI som extra anpassning för elever i behov av 

stöd? 

3) Vilka konsekvenser tror lärare att MI som extra anpassning skulle få? 

I den kommande resultatdiskussionen diskuterar jag en forskningsfråga i taget, kopplar mina 

resultat till litteratur och forskning inom området, och diskuterar eventuella likheter och 

skillnader.  

 

Studiens första forskningsfråga handlade om huruvida lärare arbetar med 

motivationsstödjande samtal, och hur det arbetet i så fall ser ut. Kortfattat kan svaret 

sammanfattas med att ja, lärare arbetar motivationsstödjande, men att de gör detta på lite olika 

sätt. Frågeställningen undersöktes med hjälp av två frågeteman; egen erfarenhet av att leda 

motivationsstödjande samtal och syn på vad som behövs för att ett samtal ska vara 

motivationsstödjande.  

 

När det gällde erfarenhet av att leda motivationsstödjande samtal visar intervjuerna att 

samtliga lärare har erfarenhet av samtal där man på något sätt har försökt att stötta elevers 
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motivation. Detta kunde exempelvis gälla samtal med elever som hade varit tveksamma till att 

fortsätta utbildningen, eller samtal med elever i slutet av en kurs för att stärka dem inför deras 

fortsatta studier. Att motivation är av betydelse för elevers prestation och för viljan att 

fortsätta studierna verkar således vara något som lärare är medvetna om, men trots detta 

saknas en systematiserad form för hur och när man skulle kunna sätta in motivationsstödjade 

samtal.  

Denna avsaknad av rutiner för motivationsstödjande arbete är säkerligen ingenting unikt för 

den undersökta verksamheten. De flesta skolor har handlingsplaner och rutiner för hur man 

till exempel använder specifika hjälpmedel, motverkar mobbning, eller stöttar elever med 

dyslexi, men specifika insatser för att stödja motivationen är kanske mindre vanligt 

förekommande. Kan hända att detta hänger samman med en syn på motivationen som 

inneboende och mer statisk, bortom omvärldens påverkan, på det sätt som beskrivs i en av 

intervjuerna. Med en sådan syn ligger ansvaret och möjligheten att reglera motivationen hos 

individen, i stället för hos omgivningen. En fråga som då dyker upp är huruvida denna syn på 

motivation är förenlig med det relationella perspektiv som förespråkas inom 

utbildningsväsendet idag, och som vilar på förutsättningen att möjligheterna skapas i mötet. 

Inom distansundervisning förekommer inte fysiska möten på samma sätt som i 

klassrumsundervisning, vilket innebär att inkluderingsarbetet blir mer inriktat på att 

möjliggöra deltagande och genomförande, och där kan jag se det motivationsstödjande arbetet 

som en viktig aspekt av detta.  

 

En annan betraktelse, kopplat till avsaknaden av explicita rutiner för det motivationsstödjande 

arbetet, är att lärare trots detta har en ganska klar bild av vad de anser behöver finnas med i ett 

samtal för att det ska vara motivationsstödjande. Lärare lyfter här aspekter såsom att vara 

positiv och stöttande, betona det positiva, och att på olika sätt visa förståelse för eleven, för att 

förmedla en känsla av bekräftelse och trygghet. Behovet av trygghet, uppskattning och 

självförverkligande är alla delar i Maslows behovstrappa (Westen, 1999), och att öka elevers 

trygghet i samtalen skulle då vara en viktig del i att kunna hjälpa eleven att komma vidare, 

mot högre behov. Detta kan även kopplas till Rogers teori där empati och förståelse är 

grundförutsättningar för att hjälpa individer att överbrygga skillnaden mellan realsjälv och 

idealsjälv (Westen, 1999). Det är i linje med den MI-anda som beskrivs ligga till grund för 

motiverande samtal, och som bland annat innebär partnerskap, acceptans och bekräftelse 

(Miller & Rollnick, 2013).  

 

En sista aspekt som lyfts av lärare var att ”se” eleven, och i samtalet visa att man som lärare 

är insatt i elevens kunskapsläge. Här kan paralleller dras till stärkandet av elevers upplevda 

självförmåga. Den upplevda självförmågans betydelse för exempelvis motivation, ihärdighet 

och studieframgång har poängterats av flera forskare (Wang m. fl., 2008; Margolis & 

McCabe, 2003), och kan antas vara en viktig komponent i det motivationsstödjande arbetet. 

Det är nog inte orimligt att anta att insatser som stödjer den upplevda självförmågan kan vara 

särskilt viktigt för elever som är i behov av särskilt stöd, som har olika typer av 

studiesvårigheter, och som ofta har med sig en lång historik av skolrelaterade misslyckanden 

när de startar sina studier som vuxen. Om tidigare upplevelser lägger grunden för den 
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upplevda självförmågan är det sannolikt av stor vikt att medvetet arbeta med att förändra den 

upplevelsen. I intervjuerna framkommer att insatser för att stärka den upplevda självförmågan 

görs, men att arbetet sannoliks skulle bli mer effektivt om lärare i större utsträckning var 

medvetna om vinsterna med dessa insatser, samt har någon form av handledning för hur man 

på bästa sätt skulle kunna arbeta med detta.  

 

Genom intervjuerna står det även klart att ingen av lärarna medvetet arbetar utifrån de faser 

som beskrivs inom MI, och som handlar om att engagera, fokusera, framkalla och planera 

(Miller & Rollnick, 2013; Holm Ivarsson, 2013). Samtidigt visar svaren att vissa delar 

vanligtvis berörs, och främst då delar ifrån den engagerande fasen. I den engagerande fasen 

läggs grunden för ett bra samarbetsklimat, och frågor ställs för att skapa en bild av elevens 

värderingar, upplevelser och mål. Detta ligger nära några av lärarnas beskrivningar av att se 

eleven och att visa sitt stöd. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att MI-formen berörs genom 

lärares arbete redan idag, men att samtalsformen skulle behöva utvecklas mycket för att även 

ta samtalet vidare, och kanske bli mer stödjande för eleven.  

 

Studiens andra forskningsfråga gällde lärares inställning till att använda MI som en extra form 

av anpassning för elever i behov av stöd. Häri ingick två frågeområden; synen på 

interaktionens och motivationens betydelse, samt inställningen till att som lärare använda 

MI-samtal. I korthet visar svaren att lärare betraktar både motivation och interaktion med 

läraren som betydande delar, men att det inom ramen för distansstudier kan vara svårt att få 

den kontakt med eleverna som kan behövas. När det gällde inställningen till att själva använda 

MI-samtal som extra anpassning går åsikterna isär, och svaren visar att samsyn saknas inom 

detta område. 

 

I intervjuerna uttrycker samtliga lärare en övertygelse om att motivationen är viktig för 

elevers prestationer och trivsel. I en av intervjuerna lyfts tanken om inre respektive yttre 

motivation, och läraren resonerar där att läraren är av större betydelse för de elever som 

saknar inre motivation. Detta är i linje med Leppers (1988) distinktion, där det också 

framhålls att inneboende motivation är det bästa för lärandet. Inom MI-teorin anser man att 

sann motivation bör betraktas som något inneboende, som inte kan tillsättas av en 

utomstående, men som en individ kan få hjälp med att hitta och stärka. Om motivationen 

betraktas på så sätt, innebär det också att interaktionen med läraren är av extra stor betydelse 

för de elever som har en svag inre motivation. 

 

När det gäller just interaktionens betydelse, uppger samtliga informanter att de ser interaktion 

med läraren som av stor betydelse för elevers motivation, prestation och upplevelse av att bli 

sedd och bekräftad. Detta är i linje med forskning inom området som presenterades i 

uppsatsens början. Wells m.fl. (2014) framhöll betydelsen av relationen mellan läraren och 

eleven, Hoskins och Hooff (2005) pekade på hur interaktionen mellan lärare och elev är 

avgörande för lärande och prestation, och Muilenburg och Berge (2005) belyste hur denna 

relation påverkar den motivation och trivsel som elever känner i sina studier. Också 

Emanuelson m.fl. (2001) berörde samtalets och mötets betydelse som en viktig del av det 
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relationella perspektiv som bör prägla dagens skola, och pekar på hur detta får en avgörande 

del när det gäller arbetet för ökad inkludering.  

 

En annan aspekt av samtalets potential för att påverka, är i samband med målinriktat 

beteendeförändring. Prochaska och DiClementes (1983) modell visar hur man kan urskilja 

olika steg inom beteendeförändringsprocessen, och Wells m.fl. (2014) visade hur detta kan 

föras över till skolsammanhang. Oavsett om det är beteendeförändring i en skolmiljö eller i ett 

annat sammanhang, bygger modellen på att förändringsbehovet formuleras och att denna 

formulering (åtminstone mentalt) ligger till grund för ett införlivande. Det är inte långsökt att 

dra slutsatsen att samtal om förändringen, och stöttning i formulerandet av vad, hur och när en 

förändring ska ske, kan underlätta för individen när det gäller att komma vidare i processen. 

Att använda samtal som ett steg i att uppnå beteendeförändring kan så betraktas som en 

väsentlig del av det pedagogiska arbetet, och även som ett steg för att öka måluppfyllelsen för 

elever i behov av stöd (Atkinson & Woods, 2003; Wells m.fl., 2014; Naar-King & Suarez, 

2011; Holm Ivarsson, 2013).  

 

Att interaktionen är av stor betydelse värkar därmed välbelagt. Att det inom distansstudier 

finns särskilda svårigheter när det gäller att få till denna interaktion och kontakt beskrivs både 

av Muilenberg och Berge (2005), och av flera av de intervjuade lärarna. Här kan jag se ett 

tydligt utvecklingsområde när det gäller distansstudier. Då avbrottsfrekvensen och F-

frekvensen enligt Skolverket (2015) är relativt hög inom distansformen, och SPSM (2013) 

bedömer att en betydande del av de elever som inte klarar av sina kurser inom 

vuxenutbildningen kan antas vara i behov av särskilt stöd, är det inte långsökt att tänka att 

ökade möjligheter till samtal och interaktion skulle kunna leda till att fler elever skulle klara 

av sina studier på ett bra sätt.  

 

Lärarna i denna studie är således överens om att motivation är viktigt, och att interaktion och 

samtal är ett sätt att stärka motivationen. När det gäller lärares inställning till att själva erbjuda 

motiverande samtal som extra anpassning, är dock inte samstämmigheten lika stor. Trots att 

lärare i grunden uttrycker sig positiva till att samtala med elever för att stärka deras 

motivation, så uttrycker nära hälften av lärarna en tveksamhet till att använda just MI-formen. 

En av de praktiska svårigheter som här lyfts fram är svårigheten att nå rätt elever. Detta är 

onekligen en utmaning, då det inte heller kan antas att alla elever är medvetna om att deras 

motivation kan stärkas, och hur strategierna kring detta då skulle kunna se ut. Här tänker jag 

mig att en enkel och översiktlig kartläggning skulle kunna vara till hjälp, i stil med Figur 2 

som jag presenterade på sidan 16.  Genom några få frågor i ett samtal med eleven kan läraren 

snabbt få en uppfattning om ifall eleven drivs av inre eller yttre motivation, samt om eleven 

upplever stark eller svag motivation. Med detta som en utgångspunkt kan pedagogen då göra 

riktade insatser mot elever som uppger att de drivs utifrån och har en svag motivation, och 

som kan antas gynnas av att få en starkare inre motivation. Modellen kan under arbetets gång 

fungera som ett mätverktyg, som visar eventuella förändringar i motivationsstyrka, och kan på 

så vis kanske bidra till att hitta lämpliga metoder – MI-samtal eller andra 

motivationsstödjande metoder – i detta arbete. 
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Studiens tredje och sista frågeställning gällde vilka konsekvenser som lärare tror att MI som 

extra anpassning skulle få. Detta undersöktes med hjälp av tre frågeområden: konsekvenser av 

MI för lärare, konsekvenser av MI för elever, samt om lärare upplevde att det fanns några 

speciella elevkategorier som skulle gynnas eller missgynnas av samtalsformen. Svaren kan 

sammanfattas med att tidsåtgången skulle vara den främsta nackdelen för lärare, men att 

positiva effekter skulle vara större variation i arbetet och bättre relation med eleverna. För 

eleverna sågs fördelar i att fler skulle klara sina kurser, och att elevers självkänsla och 

motivation skulle stärkas. Elever med studiesvårigheter eller elever som inte var vana med 

distansstudier lyftes fram som grupper som skulle kunna gynnas av MI som anpassning, 

medan elever som inte vill prata med lärare eller inte vill bli nådda inte ansågs gynnas.  

 

När det gäller konsekvenser för lärare, nämns såväl positiva som negativa effekter. Bland de 

fördelar som lärare kan se om MI skulle erbjudas som en extra anpassning finns bland annat 

att detta skulle leda till en större variation i arbetet. En annan fördel är att man upplever att 

man också skulle kunna få en bättre relation med eleverna. Hartnett m.fl. (2011) framhöll 

betydelsen av en sådan god relation, och menar att det är en grundförutsättning för att läraren 

ska kunna se och styra faktorer som annars kan påverka elevers motivation och lärande på ett 

negativt sätt. Samtidigt återkommer en potentiell nackdel i flera av intervjuerna, och detta 

gäller tidsåtgången. Svårigheter med att hitta tid för dessa samtal, och risken att den ökade 

tidsåtgången skulle leda till stress hos läraren, lyfts fram av flera lärare. En tanke här skulle 

kunna vara att betrakta MI som ett förhållningssätt, snarare än som en separat åtgärd som 

ligger utanför den ordinarie pedagogiken. Wells m.fl. (2014) presenterade en tanke om att MI 

kan ses som en undervisningsstrategi, eller som en del av undervisningskontexten snarare än 

som något utöver den. Här kan jag se både möjligheter och vissa hinder. Genom att föra in 

grundtankarna inom MI, och i arbetet medvetet arbeta utifrån en MI-anda, kan arbetet bli 

proaktivt och mer i linje med hur Emanuelsson m.fl. (2001) har beskrivit arbete utifrån ett 

relationellt perspektiv. Samtidigt är det inte orimligt att anta att det är svårare att förmedla en 

sådan pedagogik inom distansundervisning, där elever rent fysiskt befinner sig långt bort, där 

kommunikationsvägarna och -tillfällena är färre, och där kurser vanligtvis läses koncentrerat, 

på endast några få veckor. En möjlig lösning, eller kompromiss, kan då vara att i samtal 

medvetet lyfta in några av delarna ifrån MI, på det sätt som beskrivits av Forsberg (2006). 

Detta skulle dock sannolikt förutsätta att någon form av utbildning i MI erbjöds för lärare, då 

kortare MI-samtal enligt Forsberg kan ställa högre krav på utövarens skicklighet.  

 

Gällande konsekvenser för elever, nämner lärare endast positiva sådana. Lärare nämner att 

elever troligtvis i större utsträckning skulle klara av sina studier, samt att deras motivation och 

självkänsla skulle kunna stärkas. Denna bild stämmer väl överens med flera studier. MI har 

visat sig vara en effektiv samtalsform inte minst för elever med bristande motivation eller 

studiesvårigheter (Atkinson & Woods, 2003). MI fokuserar också på förändring, och ser 

lärande som en kontextbunden aktivitet (Wells m.fl., 2013), vilket är i linje med det 

relationella perspektivets bild av lärande (Emanuelsson m.fl., 2001).  

 

Slutligen ställdes frågor om vilka grupper som lärare kunde se skulle gynnas respektive 

missgynnas. På frågan om vilka elever som skulle kunna gynnas, nämns exempelvis elever 
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med studiesvårigheter eller elever som inte är vana med distansformen. Inga specifika 

elevgrupper pekas ut som att de skulle missgynnas, men några av lärarna framhåller att MI-

formen inte skulle passa för elever som av olika anledningar inte ville ha telefonkontakt, eller 

som inte ville kunna nås av läraren. Detta kan kopplas till några av de grundtankar som Miller 

och Rollnick (2013) har presenterat för MI-samtal, och som handlar om att motivation inte 

kan tillsättas av någon utomstående. Med andra ord kan man inte tvinga fram motivationen 

hos elever som av en eller annan anledning inte vill engageras och motiveras i sina studier. 

Motivationen kan genom olika strategier stödjas, och därigenom får relationen och samtalet 

en avgörande betydelse, men en grundförutsättning är alltid att individen själv är villig att 

hitta sin inneboende, dynamiska motivation. Samtalsledarens, eller lärarens, blir då att stödja 

individen på hans eller hennes eget arbete med att stärka den egna motivationen.  

 

Slutsatser och vidare forskning 

Att distansstudier har blivit en allt vanligare studieform, och att många elever aktivt väljer 

utbildningsformen just på grund av själva distansformatet, är vi idag medvetna om. Inte minst 

kvinnor och studerande med barn attraheras av möjligheten att kunna delta i utbildning utan 

att behöva vara fysiskt närvarande vid en speciell plats (Mahieu & Wolming, 2013). Samtidigt 

som distansstudier blir allt mer populära, ställer de högre krav på elevers självständighet, 

studieförmåga och motivation (Muilenburg & Berge, 2005), vilket innebär en extra stor 

utmaning för elever med olika typer av studiesvårigheter. Då vuxenutbildningen inte erbjuder 

särskilt stöd, blir de olika extra anpassningar som kan erbjudas extra viktiga. Att hitta 

anpassningar och strategier för att stödja de studerande blir både en fråga om likvärdighet och 

en fråga om jämlikhet.  

 

Anpassningar i form av motivationsstödjande insatser står i fokus i denna uppsats. Genom 

studiens intervjuer söks svar på hur lärare förhåller sig till extra anpassningar i form av 

motivationsstödjande samtal, eller i MI-formen. Svaren visar på många sätt en stor 

samstämmighet, såväl när det gäller erfarenheten av att genomföra motivationsstödjande 

samtal, som när det gäller bilden av att både motivation och interaktion är viktiga delar för 

elevers prestation och trivsel. Det finns också en upplevelse av att det inom distansstudier är 

svårt att få till den kontakten med elever som ibland kunde vara nödvändig för att fånga upp 

elever som är på väg att tappa motivationen. Trots att inte alla lärare är villiga att arbeta efter 

just MI-formen, så uttrycks ändå en positiv inställning till att genom olika typer av samtal 

stötta elevers motivation. Att detta skulle kunna gynna elever som av olika anledningar är i 

behov av stöd uttrycks, liksom att det – förutsatt att arbetet inte blir för tidskrävande – skulle 

kunna vara utvecklande och stimulerande även för läraren. En vilja att hitta 

motivationsstödjande anpassningar finns således, och de möjliga hinder som uttrycks är 

främst kopplade till faktorer och ramar utanför eleven och läraren. På många sätt är denna 

information viktig, då den indikerar att det finns en vilja och ett intresse för att hitta 

anpassningar som stödjer motivationen för elever i behov av särskilt stöd.  

 

Den här studien är liten, och endast åtta lärare har deltagit i intervjuerna. Avgränsningarna gör 

att studien endast har fokuserat på vuxenstuderande, inom distansutbildning, och urvalet 
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innebär att samtliga informanter arbetar vid samma verksamhet. Det skulle onekligen vara 

intressant att genomföra studier som även undersöker andra studieformer, för att se eventuella 

skillnader och likheter. I denna studie samlades data in genom intervjuer, vilket visserligen 

gav ett stort material med mycket djup, men det skulle sannolikt vara givande att även 

genomföra en enkätstudie som skulle kunna ge en större bredd bland de svarande. En annan 

aspekt som skulle behöva undersökas för att ge ytterligare pusselbitar, är elevers syn på och 

upplevelse av motivationsstödjande insatser. I nuläget finns väldigt lite information om 

elevers perspektiv på effekten av MI-samtal kopplat till studier eller som anpassning för att 

stödja motivationen, och studier som belyser även det perspektivet skulle således kunna vara 

värdefulla.  

 

Sammanfattningsvis står det nu klart att det finns mycket outforskad mark när det gäller 

anpassningar inriktade på att stödja motivationen. Detta verkar gälla för utbildning i 

allmänhet, men för vuxenutbildning på distans i synnerhet. Då majoriteten av de elever som 

attraheras av distansformen är kvinnor, och en stor del av de elever inom vuxenutbildningen 

som inte slutför eller godkänns i sina studier kan antas vara i behov av stöd, kan strategier för 

att stödja elevers måluppfyllelse här ses som viktiga ur såväl ett jämställdhetsperspektiv som 

ur ett likvärdighetsperspektiv. Om vi verkligen menar allvar med att utbildning ska var 

möjligt och eftersträvansvärt genom hela livet, och om målet är att erbjuda en skola för alla, 

med ledord som inkludering och en relationell syn på lärande, måste också strategier för att 

stödja alla elever inom våra olika studieformer utforskas, främjas och spridas. 

Konsekvenserna av större kunskaper inom området skulle märkas på flera plan. För individen 

som kämpar med sina studier inom distansutbildning för vuxna skulle det innebära att man 

kommer vidare i livet, till anställning eller vidare studier, med en bibehållen självkänsla och 

en positiv syn på den egna förmågan. Ytterligare konsekvenser skulle märkas inom de olika 

verksamheter som bedriver utbildning, då fler elever skulle kunna fångas upp och hjälpas att 

slutföra sina studier. För samhället skulle konsekvensen bli att fler individer kommer ut i 

arbete eller vidare till högre studier, vilket minskar utanförskap och stärker landets ekonomi. I 

en tid då frågor rörande utbildning, inkludering, integrering och delaktighet är viktigare än 

någonsin, behöver alla delar av samhället så långt det är möjligt försöka skapa möjligheter. 

Att utbildning då blir mer tillgängligt, inkluderande och stärkande, är enligt mig en faktor som 

inte bara är viktig, utan helt avgörande.   
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Bilaga 1: Intervjuguide  

Berätta lite om dig själv 

Antal år i yrket:  

Ämne som undervisas i:  

 

Tema 1) Erfarenhet av arbete med motivationshöjande samtal 

Motivationsstödjande samtal 

- Har du någon erfarenhet av att erbjuda motivationshöjande samtal? Hur har dessa sett 

ut?  

- Vad anser du att ett samtal behöver innehålla för att vara motivationshöjande? 

 

 

Tema 2) Inställning till att använda MI som extra anpassning 

Synen på interaktionens betydelse 

- Anser du att samspel med läraren har betydelse för elevers lärande? Hur? 

- Anser du att omgivningen och relationer (med tex lärare) har betydelse för hur elever 

upplever sin skolsituation? 

 

Motivationens betydelse 

- Vad upplever du är viktigt för att elever ska vara motiverade?  

- Anser du att det finns någon koppling mellan motivation och framgång i studierna? 

- Hur anser du att man kan stödja motivationen för elever i behov av stöd? 

 

MI (motiverande samtal) innehåller 4 delar: empati, medvetandegöra individen om 

skillnad mellan vad man gör nu och ett alternativ, stärka individens tilltro till den egna 

förmågan att genomföra en ändring, samt att reducera motstånd.  

- Vad anser du om att som lärare erbjuda MI-samtal som extra anpassning? 

- Tror du det har betydelse för eleven vem som leder samtalet? Vilken? 

 

 

Tema 3) Bild av vilka konsekvenser MI som extra anpassning skulle få 

- Vilka för- och nackdelar kan du se med att använda MI-samtal som anpassning? 

- Vilka konsekvenser tror du att användandet av MI-samtal som extra anpassning skulle 

kunna få för eleven? 

- Tror du att det finns någon elevkategori som skulle gynnas? Missgynnas? 

- Vilka konsekvenser tror du att användandet av MI-samtal skulle kunna få för läraren? 

 

 


