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Sammanfattning  
 

Studiens syfte var att beskriva och analysera lärares upplevelser och erfarenheter av arbetet med 

att motivera elever i behov av särskilt stöd på en fristående gymnasieskola. Frågeställningarna 

var: Vad innebär begreppet motivation för lärarna? Vilka faktorer upplever lärarna kan påverka 

elevernas motivation? Vilka arbetsmetoder och pedagogiska verktyg upplever lärare som bra 

respektive mindre bra ur motivationssynpunkt? 

Hur kan skolan som helhet utveckla en motiverande lärmiljö för elever i behov av särskilt stöd 

enligt lärarnas erfarenheter? 

Metoden bestod av en kvalitativ forskningsintervju med 8 lärare på en gymnasieskola i en större 

mellansvensk kommun. 

Resultatet visade att lärarna tyckte motivation är av stor vikt för att eleverna ska lyckas med 

sina studier på gymnasiet. Lärarna såg inte någon skillnad på motivationsarbetet för elever i 

behov av särskilt stöd. Faktorer som de ansåg påverka elevernas motivation var individuella, 

skolrelaterade och faktorer utanför skolan som eleven inte själv kan påverka. Gynnsamma 

arbetsmetoder var att skapa relation till eleverna samt göra dem delaktiga i undervisningen. 

Hämmande faktorer var bristande resurser, såväl ekonomiska som tidsmässiga. För att utveckla 

en mer motiverande lärmiljö skulle skolan behöva mer resurser, motiverade lärare samt 

fungerande stödfunktioner. 

 

Nyckelord: Motivation, sociokulturell, elever i behov av särskilt stöd, Gymnasiet. 
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Inledning 

Motivation är ett begrepp som förekommer ofta i skolans värld. Jag har i mitt yrke som lärare 

hört elever definieras som omotiverade och i åtgärdsprogram har “öka motivationen” ofta 

beskrivits som en åtgärd. Men vad menas egentligen med motivation och hur arbetar vi med 

det i skolan. 

 

 Mitt intresse för detta ämne ökade när jag läste två artiklar om motivation. Dels ”Skolans 

struktur dödar elevernas motivation”(Gärdenfors, 2011) och ”Var tredje elev hoppar av 

gymnasiet”(Björnbom, 2012) I den första artikeln diskuterade kognitionsvetaren Peter 

Gärdenfors det faktum att vi föds med en motivation och lust att lära men att skolan i sin 

nuvarande form inte kan ta tillvara elevernas naturliga nyfikenhet. Det innebär att skolan 

snarare motverkar istället för att främja elevernas motivation. Han anser att vi kan hämta 

inspiration från exempelvis dataspel för att motivera elever. Dessa spel har lyckat fånga ungas 

intresse, de tävlar mot sig själv och motiveras att ta sig vidare till nästa nivå. 

 

Den andra artikeln beskrev problemet med avhopp från gymnasiet och att var tredje 

gymnasieelev avslutar sina studier i förtid. Andelen som går yrkesförberedande program och 

avbryter sina studier är högre än de som läser på studieförberedande program. Det fick mig att 

fundera på vad som händer från förskolan till gymnasiet. Vart tar lusten att lära vägen? 

Hur förvaltar vi uppdraget ur Skollagen kapitel 1 § 4 att ”utbildningen ska främja alla barns och 

elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära”? 

 

Att ha lust att lära handlar enligt min åsikt inte bara om att målet ska nås utan att det bör vara 

spännande och lustfyllt på vägen dit. I mitt arbete som lärare har jag ofta funderat på varför vi 

lägger upp undervisningen som vi gör och själv önskat att den skulle vara roligare och mer 

motiverande. I Lgr 11 står att ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets 

glädje och få erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 

svårigheter”(Skolverket, 2011) Vidare i Lgr-11 står att “skolan ska sträva efter att vara en 

levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” (Skolverket, 2011, s.10). 

Lusten att lära går som en röd tråd ifrån förskolan till gymnasiet vilket framkommer tydligt i 

olika styrdokument. 
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Eftersom motivation i skolan leder till framgång (Giota, 2002) blir min tanke att elever som 

saknar motivation är i behov av särskilt stöd i skolan. Där tror jag specialpedagogens roll har 

stor betydelse, att arbeta förebyggande och hälsofrämjande (Skollagen § 25). Att främja 

elevernas motivation och lust att lära är viktigt för att förebygga svårigheter i skolan. I 

Examensbeskrivningen för Specialpedagogexamen (2014) står att studenten ska: ”visa förmåga 

att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete samt i 

arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer”. 

 

Dessa tankar ledde fram till att jag i min studie vill undersöka hur lärare upplever arbetet med 

motivation för elever i behov av särskilt stöd. Min förhoppning är att få kunskap om hur lärare 

på gymnasiet på ett bättre sätt kan motivera elever så att de kan fullfölja sina gymnasiestudier 

med fullständiga betyg. 
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Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att beskriva och analysera lärares upplevelser och erfarenheter av arbetet med 

att motivera elever i behov av särskilt stöd på en fristående gymnasieskola i en större 

mellansvensk kommun. 

Mina frågeställningar är: 

● Vad innebär begreppet motivation för lärarna? 

● Vilka faktorer upplever lärarna kan påverka elevernas motivation? 

● Vilka arbetsmetoder och pedagogiska verktyg upplever lärare som bra respektive 

mindre bra ur motivationssynpunkt? 

● Hur kan skolan som helhet utveckla en motiverande lärmiljö för elever i behov av 

särskilt stöd enligt lärarnas erfarenheter? 

 

Bakgrund  

Nedan presenteras några av styrdokumentens riktlinjer samt några begreppsförklaringar. Efter 

det presenteras några aktuella rapporter angående gymnasieskolan. 

Styrdokument 

I skollagen kapitel 1 § 4 står det att ”syftet med all utbildning är att främja elevers utveckling 

och livslånga lust att lära”. Vidare står det att ”hänsyn ska tas till elevers olika behov och 

förutsättningar”. Alla elever ska ges stöd för att kunna utvecklas så långt som möjligt trots olika 

förutsättningar. Det kan tolkas som att alla elever oavsett behov och förutsättningar har rätt att 

känna motivation i skolan. Även i Lgy-11 kap 1 står det även att: 

 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också 

olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning 

(Skolverket, s.6) 

Elever som saknar motivation har därför rätt att få hjälp för att uppnå målen. Undervisningen 

behöver inte se lika ut för alla elever och särskilt fokus bör ligga på elever i svårigheter. 

Lgy-11 menar vidare att ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem” 

(Ibid., s.7).  
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I kapitel 2 står det att läraren ska ” stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att 

lära”[…]samt stimulera, handleda och stödja eleven och ge särskilt stöd till elever i 

svårigheter(S.10) Det är tydligt att varje lärare har till uppgift att stärka elevernas vilja att lära 

i skolan. Styrdokumenten ovan kan kopplas till elevernas motivation och anses synonymt med 

viljan att lära.  

 

Definitioner 

Motivation 

Begreppet motivation äger ingen ensidig definition. Motivation diskuteras med frågor som vad 

är vilja till förändring? eller vad är vilja att lära? Ordet kommer ursprungligen från latinska 

“movere” vilket betyder “att röra sig”. Forskning kring motivation kan alltså beskrivas som, 

vad är det som får människor att röra sig (Jenner, 2004). 

 

Enligt Nationalencyklopedin är motivation “de faktorer hos individen som väcker, formar och 

riktar beteendet mot olika mål. Teorier om motivation förklarar varför vi överhuvudtaget 

handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra (2014). 

 

Elever i behov av särskilt stöd 

Det finns ingen klar definition av begreppet elever i behov av särskilt stöd enligt Skolverket 

(2012). Det finns en rad olika anledningar till att en elever är i behov av extra stöd. Några elever 

behöver stöd genom hela skolgången av anledningar som exempelvis kan bero på sjukdomar, 

sociala förhållanden eller funktionsnedsättningar, medan många elever vid någon tidpunkt 

under skolgången är i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2012). Elever i behov av särskilt stöd 

kommer på några ställen förkortas till eibass för att spara utrymme i texten. Arbetet utgår ifrån 

att elever som har bristande motivation är i behov av stöd för att lyckas i skolan. 

 

Gymnasieskolan idag 

År 2011 var det 112 128 ungdomar mellan 16-25 som varken studerade eller arbetade i Sverige. 

Det innebär att 8,88 procent av befolkningen riskerar ett utanförskap i samhället och svårigheter 

att ta sig in på arbetsmarknaden (Europeiska socialfonden, 2013). SKL har i sin rapport 

“Motverka studieavbrott” (2012) påvisat vad som är viktigt för gymnasieelevers 

skolframgångar. De betonar att ett bra bemötande är avgörande för hur eleven trivs i skolan och 

hur motivationen kan behållas. Även att gå på rätt program är viktigt för elevens motivation. 
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Tydliga mål, samarbete och delaktighet är andra framgångsfaktorer som behandlas i rapporten. 

Orsakerna till avhoppen skiljer sig men studien visar att det avgörande är att skolorna lyckas ge 

eleverna inspiration till lärande samt anpassa utbildningen till elevernas individuella behov. 

 

Europeiska socialfonden har i en rapport från 2013 sammanställt orsaker till varför ungdomar 

avslutat sina gymnasiestudier. Den främsta orsaken var enligt de intervjuade i rapporten 

mobbning och socialt utanförskap. På andra plats kom brister i det pedagogiska stödet från 

skolan, vilket medfört att de inte klarat kunskapsmålen och upplevt oro, stress och dåligt 

självförtroende vilket resulterat i hög frånvaro innan avhopp. Rapporten visar att det finns ett 

samband mellan psykisk ohälsa och inlärningssvårigheter. Andra skäl till avhopp som nämndes 

i rapporten var: Vuxna som inte bryr sig, dåligt bemötande i skolan, behov av praktik istället 

för teori, stökig arbetsmiljö, fel program, dåliga hemförhållanden och neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar som inte utretts. Under intervjuerna tillfrågades ungdomarna hur de 

hade önskat att skolan sett ut. Svaret blev vuxna som bryr sig och ger stöd, mindre grupper och 

lugnare arbetsmiljö, delaktighet i form av individanpassat schema med rimliga mål för 

undervisningen. Ytterligare en önskan var att varva teori och praktik utifrån elevens 

förutsättningar (Europeiska socialfonden, 2013). 

  

Tidigare forskning 

Här nedan presenteras tidigare forskning kring motivation och undervisning, 

framgångsfaktorer för motivation samt skoleffekter av motivation och en kort historisk 

tillbakablick över några olika synsätt på motivation.  

 

Undervisning och motivation 

Enligt Gärdenfors (2010) är känsla och motivation nära besläktade, förståelse för uppgifter ger 

positiva känslor vilket gör att motivationen ökar. Han beskriver inre och yttre motivation. Den 

yttre motivationen beskriver handlingar vi gör för att uppnå en belöning längre fram, 

exempelvis högre betyg. Medan den inre motivationen styrs av våra intressen och ger 

tillfredsställelse direkt. Den leder till att vi blir nyfikna och mycket koncentrerade. 

 

Skolan idag styrs till stor del av betygsystem och kunskapskrav (yttre motivation). Gärdenfors 

(2010) ställer sig frågan ifall eleverna inte skulle lära sig mer om undervisningen utgick ifrån 

elevernas inre motivation, vilket han anser att skoldebatten borde handla om (Gärdenfors, 
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2010).  

 

Anderman och Midley (1998) liksom Jenner (2004) menar att alla som arbetar inom skolan är 

överens om att motivationen har stor betydelse för inlärningen. 

Jenner (2004) skriver även att motivation är viktigt inom allt pedagogisk arbete, men speciellt 

viktigt när det handlar om elever i svårigheter. Ett gott bemötande är grunden för 

motivationsarbete. Läraren är i maktposition gentemot eleven vilket gör deras agerande 

gentemot eleven extra viktigt. För att arbeta med motivation krävs att läraren är öppen och 

engagerad. Det ställer även krav på organisationen för att läraren ska kunna reflektera över sin 

undervisning. Relationen är grunden till ett lärande möte mellan lärare och elev. Det är lärarens 

professionella uppdrag att försöka förstå eleven och inte tvärtom. Perspektivseende är av stor 

vikt vid motivationsarbete vilket innebär att läraren kan se världen ur elevens ögon. Även 

kontextualisering, att se eleven i sitt sammanhang är av stor vikt (Jenner, 2004).   

Elevperspektiv i skolan innebär en respekt för varje elev som unik person. Varje människas 

egenvärde samt de särskilda behov som eleven har. Elevperspektivet kräver kunskap om 

elevens egenskaper och starka sidor. Om läraren kan möta eleven på hens villkor kan starka 

sidor användas för att kompensera mindre starka.(Giota, 2002). 

 

Lärarens egen motivation avspeglas på eleverna, en trött och oengagerad lärare har svårare att 

förmedla kunskap. För att läraren ska lyckas hålla motivationen uppe för sitt arbete krävs bra 

förutsättningar i organisationen runtom (Jenner, 2004).  

 

Giota (2002) skriver att elever med motivation lyckas bättre och de som upplever skolan positiv 

klarar sig bättre i livet. Samtidigt problematiserar hon läroplanens “dolda syfte” att förvara 

elever. Under tiden i skolan får eleverna lära sig att vänta på sin tur, bli avbruten i sitt arbete, 

göra uppgifter som inte känns intressanta, undertrycka egna erfarenheter och underkasta sig 

lärarens och skolan makt. Även Imsen (2006) problematiserar skolans förvaringsfunktion, 

eftersom antalet år i skolan ökar blir det svårt för skoltrötta elever att hålla motivationen igång, 

kanske vissa elever skulle vilja arbetata med något praktiskt istället för att studera. 

 

Giota (2002) skriver att elever i svårigheter ger upp sin motivation att lära i skolan för att skydda 

sin självkänsla och går in för ett självdestruktivt lärande såsom att inte läsa inför prov eller göra 

sina läxor. Misslyckandet förklaras då av dem själva som att de ändå inte läst på. Forskning 

visar att elever med negativ inställning till skolan i kombination med låg självuppfattning 
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riskerar att misslyckas i skolan (Giota, 2002). 

 

Illeris (2006) beskriver problemet med bristande motivation som växer i skolan. Det finns dels 

en press på individen som kommer inifrån i form av osäkerhet kring att räcka till och dels utifrån 

i form av krav, förväntningar och ökad kontroll. De elever som redan är osäkra har svårt att 

hantera pressen och blir ännu mer osäkra. De vill lyckas samtidigt som de är så rädda för att 

misslyckas. Brister i motivationen börjar tidigt i grundskolan men blir allvarligare på gymnasiet 

där det är en stor orsak till att elever inte klarar skolan eller hoppar av. Illeris (2006) skriver 

vidare att skolan kan minska problem med motivation genom att lyssna in eleverna och göra 

dem delaktiga, utgå från deras intressen och perspektiv. 

 

Framgångsfaktorer för ökad motivation 

Gärdenfors (2010) beskriver metoder för att höja elevernas motivation. Använda elevens 

intressen som grund för undervisningen, låta eleverna få vara med att bestämma sina mål så att 

de upplever kontroll över sitt lärande, involvera flera sinnen och göra lärandet lekfullt gör det 

mer naturligt motiverande.  

 

Meahr & Mindgley (1991) poängterar vikten av att eleverna får vara delaktiga i beslut som rör 

undervisningen och att framgång mäts i form av ansträngning, framsteg och utveckling. 

 

Även Ames (1992) skriver att det är viktigt att göra eleven delaktig i beslut som rör 

undervisningen, det finns ett samband mellan elevens inre motivation och känslan av att kunna 

påverka miljön i klassrummet och innehållet i undervisningen. Ames (1992) menar att elever 

kan ha valfrihet att välja efter intresse men inte för att minimera ansträngningen av uppgifter. 

Tillåtelse att välja metod och miljö för inlärningen främjar elevens självständighet och 

ansvarskänsla. Elevens känsla av kontroll har stor betydelse för vilket intresse och engagemang 

eleven visar. 

 

Ovan nämnda faktorer för att öka motivationen bör enligt Ames (1992) samarbeta för bästa 

resultat. Det räcker inte att läraren ger eleverna varierande uppgifter om de exempelvis jämförs 

med varandra eller inte får påverka processen. Det är även viktigt att ha i åtanke att olika elever 

kan uppleva metoder samt bemötande på flera olika vis beroende av tidigare erfarenheter. Det 

leder fram till vikten av att undersöka elevernas individuella synsätt. 
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Uppgifter som liknar datorspel beskriver Gärdenfors (2010) som stimulerande och 

motivationshöjande. I datorspel känner spelaren kontroll eftersom hen deltar i den virtuella 

världen till skillnad från en film eller bok. Spelaren förstår sammanhanget i spelet och 

uppdragen anpassas efter tidigare framsteg, vilket leder till lagom utmaning. Uppläggen i 

spelen får spelaren att känna sig nöjd med sig själv. Dessa nämnda faktorer som spelen erbjuder 

ungdomar är något som skolan ofta har svårt att uppnå. Därför föreslår Gärdenfors att skolan 

bör anamma dessa egenskaper från datorspel och överföra till undervisningen i skolan (2010). 

 

Det är väldokumenterat inom motivationsforskningen att lärarens interaktion med eleverna i 

form av krav och förväntningar uppmuntrar eller hindrar elevens lärande (Giota, 2002).  

Pygmalioneffekten beskriver hur förväntningar fungerar som självuppfyllande profetior. Det 

började forskas om detta redan i slutet på 1960-talet av Rosenthal och Jacobsson som gjorde en 

omfattade studie om förväntningar hos lärare vilket resulterade i boken “Pygmalion in the 

classroom”. Begreppet innebär att de förväntningar vi har på andra människor påverkar 

handlingar hos dem. Positiva förväntningar från lärare leder inte alltid till goda resultat men 

utan positiva förväntningar från läraren blir resultatet nästan aldrig bra. Lärares förväntningar 

har därför stor betydelse för att skapa och behålla elevernas motivation (Jenner, 2004) 

Studier som Ames har gjort visar att skoluppgifter och aktiviteter är avgörande för elevernas 

motivation gentemot arbetet i skolan(Ames i, Giota, 2002). Både hur många olika uppgifter och 

variationen i uppgifterna är viktiga för att behålla elevernas intresse för undervisningen. 

Svårighetsgraden på uppgifterna ska inte vara för låg utan kunna lösas med måttlig 

ansträngning. Är uppgifterna för svåra kan det skapa ångest hos eleven. Är de för enkla blir det 

tråkigt (Giota, 2002). 

Ames (1992) skriver att undervisningen i klassrummet bör ha kunskapsmål som grund för att 

behålla elevernas engagemang och motivation. Till skillnad från prestationsmål ger 

kunskapsmålen en mer långsiktig vilja att förstå och lära sig nya saker. Förutom uppgifternas 

utformning som är en viktig faktor för elevernas motivation visar Ames även att Utvärdering 

och erkännande är av stor vikt för hur eleverna lyckas med sitt lärande och i att bibehålla sin 

motivation. Beroende av hur eleven bedöms och värderas i klassrummet kan motivationen 

främjas eller hindras. Enligt Bennet(i, Giota, 2002) är undervisningens hjärta att matcha 

uppgifternas svårighetsgrad med elevernas förmåga. Formen för bedömning och belöning av 

elevernas prestationer i skolan spelar stor roll för motivationen hos eleverna. Återkoppling till 

eleverna är en annan faktor som påverkar motivationen, även självständighet och valmöjlighet 
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främjar motivationen. Forskning om yttre motivation visar att yttre faktorer som beröm från 

läraren, deadlines, påtvingade mål kan sänka den inre motivationen. Läraren ska kontrollera 

undervisningens mål men eleven kan välja tempo och hur målet ska nås. Elever i svårigheter 

kan ha svårt att ta för stort ansvar för sin undervisning. Blir det för många val och eleven är 

oförmögen eller ovillig att handskas med det kan det istället ha en negativ inverkan på elevens 

motivation (Giota, 2002).  

 

För att en förändring i klassrumsmiljön ska kunna ske kan det vara brukligt för läraren att 

förändra sitt eget synsätt på undervisningen och varför elever lär sig (Ames, 1992). 

 

Maehr & Midgley skrev i sin rapport “Enhancing student Motivation: A schoolwide Approach” 

(1991) att forskning kring motivation i skolan och dess effekt på elever inte är något nytt 

fenomen. Vad de däremot ansåg var att det behövdes metoder för hur forskningen skulle kunna 

överföras till skolan och klassrummen på ett meningsfullt sätt. Vidare menar Meahr & 

Mindgley (1991) att hela skolan behöver engageras i motivationsarbetet. Arbetet i klassrummet 

kan försvåras om inte organisationen fungerar. Skolledare har en viktig roll för att skolan ska 

ha en positiv utveckling. Även Gärdenfors (2010) poängterar att “i ett fungerande 

utbildningssystem är eleverna motiverade och deras lärande leder till förståelse”(s.22). 

Giota (2002) beskriver en situerad syn på elevmotivation som innebär att en speciell 

undervisningsmetod har stor effekt på elevers motivation, det ger läraren möjlighet att 

organisera undervisningen så att motivationen kan öka hos samtliga elever. Den andra synen på 

elevmotivation är mer individuell vilket gör den svårare för lärare att kunna påverka 

motivationen hos eleverna. Anderman & Midley (1998) skriver att lärare ofta underskattar sin 

egen undervisnings påverkan på den enskilda individen. De möter väldigt många elever i olika 

klasser varje dag, men har stor inverkan på individens känsla av motivation. 

 

Jenner (2004) beskriver att de flesta teorier kring motivation har sina rötter i hedonismen, efter 

principen att människan strävar efter njutning och välbefinnande i allt hon gör. 

 

Inom Hedonismen kommer njutningen i första rummet, det är de positiva upplevelserna som 

styr människan. Michael Onfrey levande filosof som betecknar sig som tillhörande hedonismen 

menar att man kan sätta “njutning och glädje före lidelse, man ska vara snäll men inte vända 

andra kinden till”. Så långt det går bör man undvika lidande och sträva efter frihet som enligt 

Onfrey kan betecknas som ett nyckelord (Filosofiska rummet, P1,26/10, 2014). 
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Jenner (2004) skriver att driftteori diskuterades av bland annat Freud som menade att 

människan styrs av medfödda drifter för att tillfredsställa behov. Ju starkare behov desto 

starkare drift m.a.o. motivation.  

 

Giota (2002) beskriver ett interaktionistiskt perspektiv på motivation. “The action theory 

perspective” utvecklades inom utvecklingspsykologin under 1970-talet av bl.a. Brofenbrenner. 

Piagets utvecklingspsykologi har en central roll inom det interaktionistiska perspektivet 

eftersom mänskligt beteende och handlingar motiveras av intressen och mål.  

Perspektivet var en protest mot de redan etablerade teorierna om människans motivation och 

socio-kognitiva utveckling. De såg människan som både aktiv och agerande i en aktiv och 

agerande omgivning. Motivationen hos människan och den socio-kognitiva utvecklingen skulle 

slås samman med processer i den sociala miljön. Det centrala i teorin är att elevernas omgivning 

är i växelverkan med samhället och kulturen. 

 

 

Figur 1. Interaktionsmodellen (Imsen, 2006) 

 

Eleven påverkas av sin omgivning och aktuella situation samtidigt som omgivning påverkas av 

eleven. Motivation i det interaktionistiska perspektivet innebär att inre processer såsom tankar 

och mål samt yttre processer i form av regler, normer och värderingar relateras till varandra. 

Det bidrar till att kunna beskriva och förklara varför eleven handlar på olika sätt i skilda sociala 

miljöer (Giota, 2002). 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Här nedan beskrivs de teorier som ligger till grund för studien.  Först presenteras den 

sociokulturella teorin med utgångspunkt i Vygotskij och Säljö. Därefter redovisas studiens syn 

på innebörden i begreppet motivation till en skolkontext.  
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Det sociokulturella perspektivet 

Säljö (2000) skriver att olika kulturer uppfattar lärandet och dess villkor olika och att dessa 

skillnader i uppfattningar påverkar elevens studieframgångar och förhållningssätt till 

utbildning. Skolan kan ses som ett sociokulturellt sammanhang. Kunskap blir till vid samspelet 

människor emellan för att sedan bli en del av individens handlingar och tänkande. Människan 

föds in och utvecklas i en förtolkad omgivning där hon lär sig beteenden som omgivningen 

tillåter och uppmuntrar. 

  

 Det sociokulturella perspektivet har utvecklats från bland annat Vygoskijs idéer om 

utveckling, lärande och språk. För Vygotskij utvecklas människan hela tiden i olika 

sammanhang. ”Det är genom kommunikation med andra som vi formas som tänkande 

varelser ” (Lundgren & Säljö, 2010 s.189). 

 Den sociala miljön är det som utvecklar elevens handlingar. Relationen mellan den sociala 

miljön och individen var viktig enligt Vygotskij. I skolan bör elevens intresse tas till vara för 

att skapa samband mellan skolan och det verkliga livet (Lingqvist, 1999). 

  

I ett sociokulturellt perspektiv på lärande menas att alla människor lär sig hela tiden i alla sociala 

sammanhang med tonvikt på vad man lär sig, än om man lär sig. Kommunikativa processer är 

centrala, genom kommunikation och samspel blir individen delaktig i kunskaper och 

färdigheter (Säljö, 2000). Ett fysiskt och intellektuellt eller språkligt redskap är grundläggande 

i ett sociokulturellt perspektiv, redskapet medierar (förmedlar) kontakten med omvärlden. Även 

språket är en medierade faktor, ett viktigt kulturellt redskap som människan använder för att 

förstå och tänka kring omvärlden. De språkliga verktygen får mening genom interaktion med 

andra människor (Säljö, 2000).  

 

Ur det här perspektivet blir exempelvis inlärningssvårigheter i skolan något som måste 

analyseras i sitt sammanhang, skolan har en tradition att kommunicera kunskap på som eleverna 

inskolas i på ett mer eller mindre bra sätt. Skolan bidrar både till att skapa kunskaper och 

färdigheter som att skapa inlärningssvårigheter hos elever. Men människan ses inte som en 

passiv individ som enbart påverkas av kulturen och omgivningen, vi bidrar själva till 

interaktionen. Redskapen, individen och skolan i det här fallet bildar tillsammans kunskaper i 

samspel med varandra (Säljö, 2000). 
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Motivation 

Säljö (2000) ger exempel på motivation hos barn, han beskriver ett experiment som 

genomfördes med barn för att se hur länge de kunde stå stilla beroende på vilken uppmaning de 

fick. De fick tre olika instruktioner, att stå stilla för att den vuxne sa det, att låtsas vara vakt vid 

en fabrik samt att de ingick i en tävling. Av resultatet kunde man dra slutsatsen att de olika 

villkoren motiverade barnen på olika sätt. De yngre barnen kunde stå stilla längst när de “lekte” 

vakt medan för de äldre fungerade tävlingsmomentet bättre. De olika instruktionerna tolkades 

olika utifrån barnens sociokulturella sammanhang. Leken var bekant för de yngre barnen medan 

de äldre har en tydligare bild om vad tävling gåt ut på (Säljö, 2000).  Leken är något som 

Vygotskij betonar som värdefullt i skolan, genom den lär sig barnet rationellt tänkande och 

medvetenhet samtidigt som barnens intresse tas till vara (Lindqvist, 1999). 

 

Pritchard, Morrow & Marshall (2005) påvisar i sin studie sambandet mellan skolprestationer, 

skolkultur och samhället runt omkring.  De menar att kulturen påverkar hela skolan och både 

elever och lärare. Studien är en underökning av elevers tankar om sin skola, som de sedan 

jämfört med vilken typ av kultur eleven befinner sig i. Resultaten visar att de elever som ingår 

i en positiv skolkultur har ett större engagemang i skolan och trivs bättre med både skolkamrater 

och lärare. Motivationen bland dessa elever är högre och de presterar bättre i skolan. De ger 

som exempel en positiv skolkultur där skolan visar tillit till lärare och elever, har en känsla av 

samhörighet, har ett bra stöd för elever och lärare i undervisningen samt en samarbetsvillig 

lärandemiljö. De faktorer som eleverna enligt undersökningen upplevde mest positiva med 

skolan var de sociala faktorerna, klimatet bland kamraterna och relationer till lärare eller övrig 

personal. I de negativa skolkulturerna upplevde eleverna lite kontroll över sin skolmiljö, ingen 

förståelse för meningen med undervisningen eller de regler som skolan har, det leder till en 

känsla av “vi mot dom”. 

 

Jenner (2004) beskriver motivation som ett resultat av de erfarenheter eleven har samt det 

bemötandet hen får, inte som en personlig egenskap hos individen. 
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Det synsätt på motivation som ligger till grund för denna studie är som Pritchard, Morrow & 

Marshall (2005) beskriver det att motivationen påverkas av kulturen och omgivningen 

runtomkring, både skolkulturen och samhället utanför. Eller som Jenner (2004) beskriver det 

att motivationen hos eleven är ett resultat av olika omständigheter i omgivningen. 

 

Specialpedagogiska perspektiv 

Nilholm (2007) presenterar tre olika synsätt på specialpedagogik. De handlar om hur elevers 

svårigheter ses och var stödet bör sättas in. Perspektiven som presenteras är det 

kompensatoriska perspektivet, det kritiska samt dilemma perspektivet. Det perspektiv som går 

i linje med studien är det kritiska perspektivet. Nilholm (2007) beskriver ett kritiskt eller 

relationellt perspektiv på specialpedagogik som en protest mot att svårigheter hos elever ska 

sökas hos individen. Det som bör förändras är istället omgivningen kring individen, alltså 

skolan. Stödet bör inte sättas på individnivå utan på omgivningen runt eleven. Förklaringar till 

elevers svårigheter bör ses i sociala processer. 

 

 

Metod  

Datainsamlingen består av 8 kvalitativa intervjuer med lärare på en gymnasieskola. Nedan 

presenteras undersökningsmetod, urval av forskningspersoner, presentation av 

tillvägagångssätt vid insamling av det empiriska materialet, hur materialet har bearbetats och 

analyserats för att kunna presentera ett resultat samt en kritisk granskning av den valda 

metoden. 

 

Metodologi handlar om hur vi kan studera världen och få en djupare förståelse för den. Vilka 

metoder vi använder oss av för att skapa sammanhang (Sohlberg& Sohlberg, 2013) 

 

Hermeneutik 

Det finns flera olika analytiska metoder för tolkning av empirisk data inom den kvalitativa 

forskningen och för den här studien föreligger den hermeneutiska metoden.” Syftet med den 

hermeneutiska tolkningen är att söka en gemensam och giltig förståelse av meningen med en 

text” (Kvale & Brinkmann, 2014.s74). I den hermeneutiska traditionen av texttolkning bör 

analysen relatera till helheten.  Utifrån en vag uppfattning av texten som helhet tolkas de olika 

delarna, och utifrån dessa tolkningar relateras delarna i sin tur till helheten och så vidare 
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(Kvale & Brinkmann, 2014.s 252). Hermeneutikens pendlande mellan helhet och del är en 

process för att skapa en större helhet, det enskilda i relation till helheten. Delen ger förståelse 

för helheten som i sin tur ger förståelse av delen (Sohlberg & Sohlberg, 2009) Genom 

hermeneutiken kan forskaren se bortom intervjusituationen och ägna sig den kontextuella 

tolkningen av situationen (Kvale & Brinkmann, 2014). Utifrån den här förklaringen av 

hermeneutiken anser jag att den tillämpade metodologin i studien är relevant för mig i syfte 

att undersöka lärares upplevelser av motivation i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. 

 

Undersökningsmetod 

Empirin består av kvalitativa intervjuer. Enligt Sohlberg & Sohlberg (2009) är det viktigt 

inom människovetenskaperna att forskaren är i dialog med de som undersöks. Förståelse är 

grundläggande inom forskningen, valet för mig blev därför naturligt kvalitativ intervju.   

Valet av kvalitativa intervjuer beror på viljan att ta reda på lärarnas tankar. Bryman (2011) 

skriver att den kvalitativa intervjun syftar till att få reda på intervjupersonens tankar och att 

intervjun får röra sig fritt utifrån informantens svar. Under intervjuns gång kan nya riktningar 

tas och följdfrågor uppstå spontant. Vid kvantitiva intervjuer däremot är det forskarens tankar 

som styr intervjun. Kvale & Brinkmann (2014) beskriver att meningen med den kvalitativa 

intervjun är försöka förstå forskningspersonens synvinkel på något ämne, att utveckla deras 

erfarenheter för att skapa mening. 

 

Den semistrukturerade intervjun är vanlig i kvalitativ forskning och blev den metod som 

användes i studien. Forskaren använder en intervjuguide med specifika områden som behöver 

täckas och frågorna kan ställas i varierad ordning, frågor kan även tillkomma beroende på 

informantens svar (Bryman, 2011). 

 

Urval 

Skolan som ingår i studien är en fristående gymnasieskola i en större mellansvensk kommun. 

Koncernen köptes upp för ett läsår sedan efter att föregående skola gick i konkurs.  

 

Samtliga informanter arbetar som gymnasielärare vid en fristående gymnasieskola i en större 

mellansvensk kommun. Urvalet var målstyrt för att erhålla kunskaper från den aktuella skolan 

och arbetet där. Bryman (2008) beskriver målstyrt urval som vanligt vid kvalitativ forskning 

för att undersöka vissa individer i syfte att besvara forskningsfrågorna. Lärare 1, 5 och 6 
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arbetar på en mindre enhet inom koncernen som undervisar elever som inte blivit godkända i 

matematik, svenska eller engelska på grundskolan och därför inte har möjlighet att antas på de 

andra gymnasieskolorna i staden. De programmen kallas Imind som står för individuellt 

anpassat program, alla elever har en individuellt anpassad studieplan. Där får eleven 

komplettera kurser från grundskolan för att kunna söka sig vidare till gymnasieprogram, de 

läser i sin egen takt. . Det är en verksamhet som startade hösten 2014 på uppdrag av 

kommunen. Verksamheten har 52 elever och arbetar i mindre grupper med ca 10 

elever/grupp. Lärare 2,3,4,7-8 arbetar i större klasser i den så kallade huvudbyggnaden. På 

skolan finns 350 elever främst i yrkesförberedande program. Två av informanterna är kvinnor, 

övriga män.  

 

Nedan i tabellen presenteras informanterna. 

 

ID Arbete Erfarenhet 

Lär 1 Grundskola samt Gymnasie för 

Imind elever 

5 år som utbildad lärare i MA, NO 

Lär 2 Gymnasielärare på yrkesprogram 10 år som lärare 

Lär 3 Gymnasielärare på yrkesprogram 8 år som lärare 

Lär 4 Gymnasielärare yrkesprogram 2 år på gymnasieskolan. 10 år inom 

förskola. 

Lär 5 Gymnasielärare Imind program 14 år som gymnasielärare i SV, HIS, REL 

Lär 6 Gymnasielärare Imind program 25 år som lärare i språk grundskola. 

Lär 7 Gymnasielärare yrkesprogram 6 år som gymnasielärare tidigare Kock. 

Lär 8 Gymnasielärare yrkesprogram 3 år som gymnasielärare 
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Intervjuguide 

Intervjuguiden upprättades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Det var en guide som 

stöd under intervjuns gång men kunde komma att utökas eller frångås efter informantens 

berättelse. Efter den första frågan blev frågorna i olika ordning efter lärarnas svar och 

spontana frågor uppkom under intervjuns gång. Exempelvis hade en lärare erfarenhet av 

förskolan, då blev samtalet en jämförelse av motivation på gymnasiet och förskolan. Det 

bidrog till att intervjuerna blev mer som ett samtal. I enlighet med Brymans 

rekommendationer (2008) har intervjun börjat med viss bakgrundsfakta om informanten, 

öppna frågor ställdes sedan med följdfrågor till dem.  Det bidrog till att jag hade utrymme för 

att ställa en del tolkande frågor under intervjuns gång, som enligt Kvale & Brinkmann (2014) 

är när intervjuaren formulerar om svar för att försäkra sig om att tolkningen blir bättre. 

 

Genomförande 

Underökningen började med litteratursökning och bearbetning av tidigare forskning kring 

motivation. Databaser via Umeå universitet bibliotek för vetenskapliga artiklar har använts för 

att hitta forskning i ämnet. Efter ett informellt samtal med rektorn på skolan gavs tillåtelse att 

intervjua lärarna vid den valda skolan. Via mail informerades rektorn om syftet med studien 

och det introduktionsbrev som skulle skickas till lärarna (se bilaga 1) Sedan mailade jag ut en 

allmän förfrågan till samtliga lärare på skolan. Jag erhöll två svar via mail av lärare som ville 

delta i studien, och frågade sedan personligen lärare för att få tag på fler informanter. Det var 

flera som svarade nej via mail, de hade svårt att delta i intervjun på grund av tidsbrist. Ingen 

av de lärare jag frågade personligen tackade nej. Intervjuerna ägde rum på informantens 

arbetsplats, på en lugn plats som informanten valde själv. Intervjuerna spelades in på datorn 

samt med hjälp av diktafon i mobilen. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är inspelning ett bra 

sätt för att intervjuaren ska kunna koncentrera sig på ämnet och samspelet under intervjuns 

gång. De skriver att dynamiken i samtalet då kan lyssnas på igen och igen. 

 

Analys 

Intervjuerna transkriberade och bearbetades noga genom upprepad läsning. Jag utgick från 

Trost (2010) och lyssnade noga på ljudinspelningen och fokuserade på sådant som var 

relevant för studiens syfte och intervjuguidens innehåll.  
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Svaren kategoriserades sedan under rubriker som är sammansatta utifrån forskningsfrågorna i 

en tabell för att få en mer samlad bild av vad de olika lärarna svarat (Trost, 2010). Analysen 

bestod i en växelverkan mellan del och helhet utifrån Kvale & Brinkmanns (2014) 

beskrivning av den hermeneutiska cirkeln där sammanhanget är av stor vikt för att förstå 

delarna.  Efter vidare bearbetning fann jag vissa teman som återkom i intervjuerna, vilka jag 

valt att presentera i resultatet. Exempel: När svaren placerats i tabellen upptäckte jag vissa 

kategorier av svar som exempelvis relationer. Dessa kategorier gav en större förståelse för 

helheten d.v.s. lärarnas upplevelse av motivation. På så vis växlade analysen mellan del och 

helhet. 

 

Etik 

Intervjuforskning genomsyras av etiska frågor, all kunskap som framkommer är ett resultat av 

relationen mellan intervjupersonen och intervjuaren (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid alla 

forskningssammanhang finns forskningsetiska principer beskrivna som forskare ska beakta 

och ta hänsyn till. 

 

Forskningsprocessen har utgått ifrån de fyra huvudkrav som beskrivs av vetenskapsrådet: 

Informationskravet, alla forskningspersoner samt rektor har informerats om frivilligheten i 

deltagandet, undersökningens syfte samt villkoren för deltagandet.  Det stod beskrivet i brevet 

som skickades till lärarna och rektorn. Samtyckeskravet har beaktas eftersom informanterna är 

vuxna och själva valt att delta. Information om Konfidentialitetskravet har delgivits samtliga 

informanter, både skriftligen via mail samt vid intervjutillfället. Inga namn på varken skola, 

kommun eller informanter har används i arbetet. Rapporten har enligt Nyttjandekravet 

används enbart i vetenskapligt forsknings syfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Trovärdighet och tillförlitlighet 

 

Trovärdighet 

Trost (2010) beskriver trovärdigheten som en garanti för att visa att studiens data är insamlad 

på ett sådant sätt att det är seriöst och relevant för den aktuella problemställningen (s.134) 

Valet av kvalitativa intervjuer i den aktuella studien bör därför anses höja trovärdigheten i 

studien eftersom det inte skulle fungera lika bra med en annan metod än intervju för att 

undersöka lärarnas upplevelser. Beskrivningen av forskningsprocessen och analysens 
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noggrannhet utgör också ett sätt att öka studiens trovärdighet. Enligt Kvale & Brinkmann 

(2014) handlar trovärdighet om huruvida metoden undersökt det den påstod undersöka, vilket 

framkommer i studien eftersom jag har fått svar på mitt syfte och frågeställningar.  Om fler 

metoder använts som komplettering till intervjuerna skulle trovärdigheten förmodligen ökat. 

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten handlar i stort om resultaten skulle vara de samma vid en annan tidpunkt 

eller om svaren sett annorlunda ut ifall frågorna ställts av en annan forskare (Kvale, 2014). 

Det finns en svårighet i att bedöma det i den aktuella studien eftersom intervjuguiden var 

öppen och intervjun blev mer som ett samtal. Troligtvis hade resultaten sett något annorlunda 

ut om intervjun gjorts av en annan forskare. Det som kan ses som positivt för tillförlitligheten 

i den aktuella studien var att all tekniska utrustning fungerade väl under intervjuerna, vilket 

Kvale (2014) menar ökar tillförlitligheten. Antalet ledande frågor var få och blir en positiv 

aspekt på tillförlitligheten i studien 
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Resultat och analys 

Informanterna benämns som “lärare” (förkortning “Lär”) i resultatredovisningen och för att 

skilja på dem i citaten har jag numrerat dem från 1-8. (Se tabellen ovan) 

 

Vad innebär begreppet motivation för lärarna? 

  

Flera av lärarna beskriver motivation som viljan att sträva framåt, att nå ett mål. Förmågan att 

driva på framåt, som en drivkraft som finns hos individen. En lärare beskriver det så här: 

 

Motivation för mig är en förmåga att se målet, om man ser målet får man en inre drivkraft som 

hjälper en att ta sig över hinder. Inre motivation som jag tror vi kan väcka i alla elever. Jag tror 

inte det är något man har eller inte, den finns hos alla. Det är bara olika svårt att hitta dit 

(Lärare 8, 04.26-05.04.) 

 

Flera av lärarna är överens om att motivationen kan lockas fram om man försöker och att den 

är enormt viktig för elevernas framgång i skolan. Lärare 8 beskriver vidare: 

 

På gymnasiet är det avgörande för om man klarar sig eller inte. Det är svårt att läsa på 

gymnasiet, ett helt annat sätt att plugga, andra kurser än högstadiet. Gymnasiet är frivilligt och 

då kan läraren ta ett steg tillbaka och säga att om du inte vill så kommer jag inte fortsätta tjata, 

därför måste de ha motivation.(Lärare 5.18–5.49) 

 

Lärarna upplever inte att motivationen skulle vara annorlunda för elever i behov av särskilt 

stöd på något vis, motivationen är lika viktig för alla elever. De ser ingen skillnad förutom en 

lärare som upplevt att elever i behov av särskilt stöd har högre motivation för att de vill 

kompensera för sina svårigheter. En lärare lyfter fram att elever som har lätt för sig i skolan är 

i behov av motivation likväl som eibass för att klara sina studier. 

 

Motivationen anses inte vara viktigare eller mindre viktig för eibass än andra elever, den är 

lika viktig för alla “Jag tycker att man ska prata om ALLA elever, de har bara andra 

svårigheter, de är inte annorlunda personer bara för att de har en läs och skrivsvårighet eller 

trassliga hemförhållanden.”(Lärare 5. 6.20–6.40). De kan däremot behöva stöd att höja 

motivationen som kan har sjunkit eftersom de ofta haft det svårt i skolan och har flera 
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negativa erfarenheter i bagaget. 

 

Analys 

Lärarnas definition av motivation är samstämmig med Nationalencyklopedins (2014) 

förklaring av begreppet, att det är de faktorer hos individen som riktar beteendet mot olika 

mål.  Studiens förklaring av begreppet motivation att det inte är en personlig egenskap 

(Jenner, 2004) framkom inte under intervjuerna. Flera av lärarna benämner faktorerna som en 

drivkraft hos individen. Den här drivkraften tycks vara svår att förklara men den härstammar 

enligt forskningen från driftsteorier som bland annat Freud förklarade som att vi föds med 

vissa drifter som styr vårt beteende (Jenner, 2004). Känslan under intervjuerna var att lärarna 

inte reflekterat så mycket över begreppet. Men i likhet med Giota (2002) var alla eniga om att 

det var otroligt viktigt för eleverna att ha motivation för att klara gymnasiet. Frågan om elever 

i behov av särskilt stöd och motivation hade samtliga lärare en gemensam syn av, att det 

handlar om ALLA elever och att motivationen är lika viktig om du har svårigheter eller inte.  

 

Vad upplever lärarna kan påverka elevernas motivation? 

 

Här fann jag tre olika grupper av svar. Individuella egenskaper hos individen, skolrelaterade 

faktorer, och faktorer utanför skolan som eleven inte kan påverka. 

 

Individuella egenskaper 

Osäkerhet och självförtroende hos eleven var två faktorer som en lärare upplevde påverkade 

motivationen hos eleverna. ”Många har så dåligt självförtroende, de är ensamma hemma, 

mamma och pappa jobbar, de får sköta sig själva[...]de tappar tron på sig själva[...].har de tro 

på sig själva så löser sig allt” (Lär 1 20.46–21.35) 

 

Lärare 1 betonar starkt att självförtroendet är en av de viktigaste faktorerna för att eleverna 

ska lyckas i skolan. Har de en tro på sig själva så ökar motivationen och elevernas chanser att 

inte nå målen blir nästintill obefintliga. För att öka självförtroendet och minska osäkerheten 

hos eleverna behövs stöd från både skola och hem, det är inget han menar att eleven själv kan 

påverka.  
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Lärare 6 menar att elevens sinnesstämmning påverkar motivationen, mår en elev dåligt över 

någonting har de svårt att komma igång med skolarbetet, hon nämner som exempel: “om en 

elev är jättetrött och hängig på lektionen, då säger jag att jag ser det, sitt här och ta det lugnt i 

10 minuter så kanske du kan komma igång sen, då tror jag det går bättre än att säga att du 

måste jobba” (Lär. 6. 20.11-20.22).Om läraren lyssnar in och visar omtanke blir det lättare att 

få eleven med sig i undervisningen, eleven känner sig då sedd och uppskattad. 

 

En annan lärare lyfter åldern som en faktor för motivationen, hon menar att det är lättare att 

motivera yngre barn eftersom de är mer naturligt nyfikna. Det gör att de inte är medvetna om 

att de lär sig saker, lärandet blir en biprodukt. 

 

Små barn funderar inte på om de är motiverade eller tycker nåt är roligt, nyfikenheten är så 

stor[...]de tänker inte på att de lär sig något, Våra elever saknar den här grundinställningen och 

motivationen att överhuvudtaget vara här, då är det svårt att bygga upp motivationen genom att 

bara ha roliga uppgifter. Det är mycket svårare men jag känner inte att det är hopplöst(Lär 4, 

03.10-03.52). 

 

Det är svårare att motivera elever på gymnasiet eftersom de är mer medvetna om att de ska 

lära sig, det krävs mer än det gör med yngre barn eftersom de styrs av en naturlig nyfikenhet 

att lära. Gymnasieeleverna tänker mer på prestation och betyg.  En av lärarna menar att 

motivationen till största del kommer ifrån eleven själv och att det är eleven som påverkar den 

genom att visa intresse och anstränga sig i skolan. 

 

Eleverna går till skolan för att lära sig någonting och det är jättebra om de har en lärare som är 

motiverande men de har ändå inget alibi att vara håglösa eller omotiverade på lektionen. Jag 

tycker att man som elev har ett ansvar att anstränga sig[...] Ska eleverna gå i skolan för att de 

har en bra lärare som är engagerad och låter de göra roliga saker eller går de i skolan för att lära 

sig någonting (Lär 3, 12.24–13.12.) 

 

Läraren menar att ansvarsfördelningen lätt glider över på läraren när det handlar om elevernas 

motivation, han tycker att eleverna har ett stort ansvar själva för att ta del av det som erbjuds i 

skolan. Elevens inställning mot skolan och undervisning påverkar motivationen. 
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Skolrelaterade faktorer 

Flera av lärarna uttryckte att elevernas förståelse av uppgifterna påverkar motivationen. 

Förståelse för varför kunskaperna behövs och hur de ska gå till väga för att lösa dem är något 

som beskrivs som mycket viktigt i undervisningen och för motivationen. Några av lärarna 

nämner även tidigare skolerfarenheter som en bidragande faktor till motivationen på 

gymnasiet. Lärare 2 beskriver när motivationen ligger på topp i klassrummet och alla gör det 

som förväntas: “Jag tror det beror på att de har förstått vad de ska göra, jag tror ibland man 

som lärare kan få kritik för att man inte har med sig alla elever på grund av bristande 

förståelse”(11.52–12.02). 

 

Om eleverna inte har förståelse kan de inte följa med i undervisningen och det är viktigt att 

hitta minsta gemensamma bas för gruppen. Vilken nivå undervisningen bör ligga på för att 

alla elever ska få en förståelse för ämnet. Studiero i klassrummet, nerskärningar i skolan och 

gruppstorlek är faktorer som lärarna upplever påverkar motivationen i skolan. Tillgång till 

stöd vid behov är ytterligare en faktor som nämndes under intervjuerna, att inte få den hjälp 

du behöver i undervisningen stjälper motivationen.  

 

Misslyckande i skolan minskar motivationen hos elever medan en del som har ett inre driv kan 

sporras av mindre misslyckande. De eleverna som riskerar att inte klara sitt gymnasiebetyg är 

inte de som har det drivet, så har det kommit så långt är det alltid motivationssänkande med 

skolmisslyckanden (Lär 8, 29.40–30.01). 

 

Ständiga misslyckanden i skolan är förödande för motivationen även om några få kan få ökad 

motivation av att inte klara av vissa delmoment. 

 

Lärare 4 pratar mycket om relationer som en motivationsfaktor, relationen till läraren, till 

andra elever och till skolan som helhet. Har du en bra relation till både lärare och elever så 

ökar trivseln och motivationen.  

 

Den faktor som flertalet av lärarna upplever påverkar elevernas motivation är läraren. Både 

lärarens inställning och vilket engagemang denne har i sitt arbete.  

Lärare 5 anser att läraren har störst betydelse för elevernas motivation. Han menar att lärare 

som är oengagerade tar bort elevernas lust att lära. 
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Läraren har all betydelse! Det är som att ställa frågan om en kirurg påverkar operationen. Det 

är ingen som skulle anse något annat, har brandmannen nån funktion i att släcka bränder mm 

JA, sen ställer vissa frågan om läraren påverkar skolan mm JA 

(53.14–53.58) 

 

Lärare 5 menar att läraren är kärnan i undervisningen. Han anser att lärare överlag inte vet hur 

man motiverar eleverna. Och även om en lärare lyckas motivera eleverna så möter de kanske 

flera andra som gör att de tappar motivationen totalt. En annan lärare säger att: ”Motivationen 

smittar av sig, lärare som är omotiverade för över det på eleverna. Lärare måste ha en hög 

motivation och tycka det är roligt med sitt jobb[…]det handlar jättemycket om inställningen 

hos läraren”(Lär, 8, 37.27–39.12). 

 

Han tycker även att motivationen påverkas eleverna emellan vilket även en annan lärare 

nämner, att gruppdynamiken i klassen kan påverka elevernas motivation i positiv eller negativ 

riktning. Är det många som tycker det är tråkigt och är omotiverade kan det bli en jargong i 

klassen likväl som att motivationen ökar i klasser där det finns en positiv dynamik i gruppen. 

Mobbning nämndes även som en påverkansfaktor för motivationen. Känner eleven sig utanför 

i skolan minskar motivationen för skolarbetet och frånvaron ökar. 

 

Faktorer utanför skolan 

En grupp av svar på vad som påverkar elevernas motivation kan relateras till faktorer utanför 

skolan som eleven inte själv kan påverka. 

En sådan faktor som flera lärare nämnde var hemförhållanden och sociokulturell bakgrund. 

Lärare 5 beskriver hur omgivningen utanför skolan kan påverka elevernas motivation: 

 

Jag tror att alla människor föds som blanka blad och sen fyller vi dem med olika saker, 

problemet är att det inte är vi själva som fyller i dom först. Det är andra som fyller i dem åt oss, 

vi formas av våra föräldrar, vi formas av omgivningen. Tyvärr är det så hemskt att det finns ett 

stort antal elever som aldrig ens får en chans att bli något, Det rollas svart över hela deras ark 

eller så rivs de sönder(44.00–44-29.) 

 

Han berättar att de här eleverna får en olycklig start i livet, vilket är svårt att vända på sen. De 

har ingen tillit till sin omgivning vilket försvårar skolsituationen avsevärt. Andra faktorer 

vilka lärarna upplevde påverkar elevernas motivation i skolan är exempelvis skilsmässor, 
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separationer, dödsfall eller sjukdomar hos eleven eller nära anhörig. Läraren kan i dessa fall 

inte förväntas agera på annat sett än att vara en medmänniska. Tiden får ha sin gång och sen 

får man stödja eleven när sorgen trappats av. Vilket stöd eleven har hemifrån säger en lärare 

påverkar motivationen. Bristen på stöd hemifrån sänker motivationen. En orsak till bristande 

stöd hemifrån kan till exempel enligt denne vara en ensamstående föräldrar som arbetar 

mycket.  

 

Analys 

De faktorer som lärarna ansåg påverkade motivationen var individuella egenskaper hos 

eleven, skolrelaterade faktorer samt faktorer utanför skolan. Giota (2002) visar att elever med 

låg självuppfattning riskerar att misslyckas i skolan. Det ansåg även lärare 1 var något som 

påverkade motivationen.  Skolrelaterade faktorer som lärarna lyfte i intervjuerna var lärarens 

roll vilket även Jenner (2004) diskuterar. Förståelsen för uppgifterna var även något som 

lärarna ansåg vara en viktig påverkansfaktor för motivationen vilket även Maehr & Midgley 

visar (1991) i sin rapport.Värt att notera var att lärarna fann faktorer som låg utanför skolans 

kontroll, i likhet med Giotas (2002) förklaring av individuell syn på elevmotivation, där 

motivationen anses finnas eller inte finnas inom individen. Det innebär att den blir svårare för 

lärare att kunna påverka. Den situerade synen hävdar istället att undervisningsmetoder har stor 

effekt på motivationen, vilket leder till att läraren kan påverka mer. 

 

Vilka arbetsmetoder och pedagogiska verktyg upplever lärare 

som bra respektive mindre bra ur motivationssynpunkt 

Under bearbetningen av intervjuerna fann jag tre olika kategorier av arbetssätt och pedagogiska 

verktyg som lärarna anser gynnar motivationen.  

 

● Relationer 

● Arbetssätt/verktyg 

● Omgivning 

 

Jag börjar med att beskriva metoder och pedagogiska verktyg som gynnar motivationen för att 

sedan lyfta det som lärarna ansåg hämmande för motivationen. 
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Arbetsmetoder och pedagogiska verktyg som gynnar 

motivationen 

 

Relationer 

Nästintill alla intervjuade lärare säger att en viktig metod för att öka elevernas motivation är 

att lära känna dom och bygga en relation mellan lärare och elev. Det är då läraren kan se dem 

och veta vad som motiverar den enskilda eleven. Några olika metoder nämns för att lära 

känna eleverna. Några ber eleverna att skriva brev till läraren när de är nya, det kan vara en 

metod att få lite mer kunskap om eleverna. Samtalet nämns som en viktig faktor för att lära 

känna eleverna. Prata med eleverna och ha en dialog om undervisningen. Att som lärare 

finnas tillgänglig även utanför lektionstid på raster och dylikt är även något som lyfts under 

intervjuerna. En lärare beskriver att hon är personlig och bjuder mycket på sig själv “När de är 

nya för mig så berättar jag mycket om mig själv, mitt eget liv, mina hundar, mina barn och 

intressen, då brukar jag få mycket svar, antingen om de gillar det jag berättar eller ej, det 

brukar locka dem att ganska snabbt berätta vad de gillar” (Lär 6, 4.43–5.02).Läraren skapar 

relationer genom att vara personlig och bjuda på sig själv och sitt eget liv, det blir då naturligt 

för eleverna att dela med sig av intressen. 

 

En av lärarna poängterar vikten av att skapa sig en egen bild av eleven och inte lyssna på 

förutfattande meningar som kan finnas bland andra lärare eller elever. Lyssna in eleven och 

verkligen försöka förstå dem. Relationen och samarbetet med föräldrar uttrycker en lärare 

som viktig faktor för motivationsarbetet. En lärare berättar att han alltid fikar i elevcaféet, han 

menar att relationen blir bättre om lärarna finns runt eleverna utanför lektionstiden. Den här 

läraren menar att relationen ligger till grund för vilken motivation de får till skolarbetet. När 

lärarna respekterar eleven och visar att de vill dem väl blir det ömsesidigt och eleverna lyssnar 

mer på läraren. 

 

Arbetssätt 

Det poängteras av flera lärare att vad som motiverar eleverna är mycket individuellt, en lärare 

berättar att vissa elever motiveras mest av traditionella prov. Anpassa undervisningen efter 

eleverna är något som flertalet lärare nämner som en bra metod för att öka motivationen.  

Varierad undervisning är ytterligare något de flesta berättar om under intervjuerna. En lärare 

tycker att nya arbetsmetoder ofta motiverar eleverna, det är nyhetens behag som tilltalar dem 
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inte själva metoden. 

 

Två av lärarna tar upp rollspel som en motiverande metod i undervisningen. 

 

Vi hade rollspel i kursen privatjuridik, vi spelade upp en tingsrättsförhandling i ett brottsmål, 

De blev indelade i grupper och fick välja roller om de ville vara åklagare, målsägande eller 

försvarsadvokat, en av grupperna fick välja brott som förövaren hade begått det tyckte de var 

skojigt (Lär 8, 12.16–12.48). 

 

Genom rollspel blir momentet både roligt och kreativt, läraren berättar att det är sådant 

eleverna minns länge. 

 

Datorn som verktyg i undervisningen erbjuder mycket variation i uppgifterna och det finns 

många program som erbjuder kunskaper på olika nivåer. Uppgifter som eleverna tycker är 

roliga kreativa och knutna till verkligheten upplever lärarna som motiverande för eleverna. 

Flera lärare uttrycker vikten av att utgå från elevernas intressen i undervisningen. Lärare 6 

tycker det är viktigt att arbeta med sådant som rör eleverna själva och intresserar dem. ”Jobba 

mycket utifrån sig själva, Vill de skriva ett brev till Justin Bieber för att de gillar honom 

spelar det ingen roll bara de arbetar, de måste ju inte skriva om en delfin “(12.26–12.40). I sitt 

ämne engelska känner hon att det finns stor frihet för eleverna att skriva och läsa om det som 

intresserar dem. Lärare 5 ger ett exempel på en kille som älskade WOW (Dataspelet World of 

Warcraft). Han var inte motiverad i skolarbetet men när han fick göra uppgifter som var 

baserade på WOW blev han motiverad.  

 

En av lärarna använde sig mycket av utomhuspedagogik och tycker att eleverna blir 

motiverade av att göra praktiska uppgifter i olika miljöer. Andra motiverande uppgifter som 

lärarna beskriver är studiebesök, debatter, diskussioner. En lärare berättar om samarbete 

mellan programmen som mycket motiverande. De har gjort en skoltidning som flera grupper 

är engagerade i. Det var något konkret de möttes runt, det blev rörelse i klassrummet, det 

pulserade och det tror jag de kände själva[...] Miljön var motiverande”(Lär 4, 18.29–18.58). 

Hon kunde nästan känna motivationen i klassrummet när arbetet var igång, det var en 

“Verklig” uppgift som var utmanande. 
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Tävlingsmoment i undervisningen har lyfts som en motiverande metod.  

 

Exempelvis verbformer i engelskan är det många som tycker är tråkigt, då gör vi ett 

tävlingsmoment utan vinsttanke, Jag brukar uppmuntra dem att klara av momentet innan det 

blir ett måste. jag brukar säga att det inte är ett måste men de som vill får gärna träna på det och 

visa för mig[...]75% brukar kunna det till gången efter[…]. Då brukar de vilja göra det, utan 

tvånget blir det roligare (Lärare 6, 14.15–15.31). 

 

Beröm och uppmuntran är något som flera av lärarna använder för att motivera eleverna 

När lärarna diskuterade runt vad som gynnade elevernas motivation tyckte alla att delaktighet 

var ett viktigt inslag på skolan. En lärare på restaurangprogrammet berättade: 

 

Vi skulle göra en dessert med äpple, då var det en elev som sa att han hade jättegoda äpplen 

hemma, jag kan ta med mig till skolan. Då är det klart han får göra det istället för att vi köper 

dem hos grossisten[...]han blev jättestolt när det var klart och berättade för alla att det var hans 

äpplen, det blev ett lyft för honom. Jag försöker knyta in eleverna så mycket det går i mitt arbete  

(Lär 7, 9.13–9.49). 

 

Delaktigheten ökade elevens motivation till skolarbetet. 

En annan lärare berättar ett exempel på hur han arbetar med delaktighet: 

 

Jag hade en elev som väldigt gärna ville se på film under lektionen, vi hade tittat på film som 

passat in i kurserna, dokumentärer. Men han ville se nån action film. Då bestämde vi att han 

fick välja en film och jag skrev ut förmågorna som skulle nås i kursen. Jag sa att om han kunde 

hitta hur filmen passade in i kursen så kunde han ge mig ett förslag. Jag har aldrig sett honom 

arbeta så hårt och det blev en uppgift som funkade i kursen. Lär 8, (17.40–18.30). 

 

Lärarna uttryckte att delaktighet i undervisningen och planeringen ökar elevernas motivation 

och får dem att prestera mer i skolan. 

 

Omgivning 

 Miljön på skolan var en annan faktor som kom fram under intervjuerna. Miljön bör stimulera 

eleverna och motivera dem till att vilja studera. En lärare beskriver skolan som mycket trevlig 

med färg och nästan ingen förstörelse. ”Jag tror miljön gör att de tycker det är roligt på 
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skolan”( Lär 1, 1.01) Han anser att kommunala skolor ofta har mer förstörelse och sämre 

miljö. 

 

 Även lärarens förhållningssätt var det några lärare som ansåg gynnande för elevernas 

motivation, att läraren ska vara flexibel i sin undervisning samt självreflekterande. En lärare 

hade erfarenhet av kollegial handledning i form av att observera varandras lektioner. Det 

tyckte han var mycket stimulerande. Han fick då tankar om hur lektionerna kunde göras mer 

motiverande, både genom feedback och observation av hur andra gör. 

 

Det är Sveriges största yrke samtidigt som du är väldigt ensam i klassrummet, klassrumsbesöken 

ger tips och insikter, jag har både besökt och fått besök[...]det gav väldigt mycket[…]den 

subjektiva kritiska kollegan som observerade vad jag gjorde mer eller mindre bra 

( Lär 2, 17.32–19.45). 

 

Läraryrket är ett omfattande arbete och det finns många lärare i Sverige, men i klassrummet är 

man ensam med sina elever. Det är viktigt att få respons på sitt arbete och samtidigt observera 

andra för att få insikter till sin egen undervisning. 

En annan av lärarna pratade om vikten av att läraren hittar sina egna styrkor och metoder att 

undervisa. Han ansåg att man inte kan säga vilka metoder som är bäst eftersom det som 

fungerar bra för honom inte behöver göra det för en annan lärare. 

 

Var sann mot dig själv, gör det du är bäst på. Varje lärare måste hitta sin egen grej[...] Du kan 

inte ha ett koncept för då tar man alla utifrån samma ram[…]. Vi måste få göra det vi är bra 

på[…] Använd dina styrkor och var medveten om dina svagheter 

(Lär 5, 21.58–23.00). 

 

Hittar läraren sina egna styrkor och metoder så menar han att undervisningen blir mer varierad 

och engagerande för eleverna. 

 

Analys 

Relationen till läraren var det många av lärarna som pratade om, hur de på olika vis strävar 

efter att skapa en god relation till grund för motivationsarbetet. Jenner (2004) beskriver 

relationen som grunden till allt, vilket flera av lärarna uttryckte under intervjuerna. Även 

Giota (2002) menar att lärarens interaktion med eleverna uppmuntrar lärandet. Pritchard, 
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Morrow & Marshall (2005) påvisar i sin studie vikten av en god relation till läraren, vilket var 

något jag upplevde viktigt även för informanterna i min studie. Arbetssätt som lärarna tyckte 

gynnade motivationen var i linje med forskningen. Varierad undervisning anpassad efter 

eleverna är något som både Gärdenfors (2010) och Giota (2002) beskriver som 

motivationshöjande. 

 

Lärarna är i likhet med Meahr & Midgley (1991) eniga om att delaktighet i undervisningen är 

något som gynnar motivationen. Delaktighet var något som vägde tungt i intervjuerna vilket 

kanske beror på att det är på en gymnasieskola där eleverna snart är vuxna. 

 

Arbetsmetoder och pedagogiska metoder som hämmar 

motivationen. 

 

Relationer  

Kring diskussionen av vad som hämmar elevernas motivation i skolan nämndes missförstånd 

som kan uppstå mellan lärare och elever, även om läraren menar väl. För flexibel i sitt 

arbetssätt, att förändra för mycket hela tiden trodde en av lärarna kunde hämma motivationen. 

En annan svårighet som lyftes var att läraren inte hinner lära känna sina elever eftersom de 

undervisar för många “Jag tror det viktigaste är att lära känna sina elever eftersom det är olika 

vad som motiverar dem men det är svårt om du har 200 elever” (Lär 8, 16.29–16.35). 

 

Bristande relation till lärarna kan hämma elevens motivation eftersom läraren inte vet vad 

som fungerar för den enskilda individen. Samme lärare lyfter även att prestige hos lärare kan 

vara hämmande, det blir svårare att vara flexibel i sin undervisning och göra eleverna 

delaktiga. 

 

En lärare nämner att fördomar bland lärare kan vara ett hinder för relationen: “Att frångå 

intryck som andra kollegor har av elever. Språkbruket som kan finnas i lärarrummet att tala 

om svaga och starka elever[…].jag tycker det låter så illa. Det gäller att bilda sin egen 

uppfattning utifrån samtal med eleven (Lär 2, 12.49–14.09). 
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Arbetssätt  

Arbetssätt och pedagogiska verktyg som lärarna upplevde hämmade elevernas motivation var 

att använda otydliga, för svåra eller för lätta uppgifter. En lärare tyckte det var viktigt att lyfta 

de som blir omotiverade av för lätta uppgifter eftersom hon anser att vi missar dom i skolan. 

 

En pojke som inte gjorde någonting i skolan, det tog mig ett år att komma på varför, allt var för 

lätt för honom. Jag blev sur till slut och sa till honom att läsa min universitetsbok eftersom han 

inte ville något. Då löste han det på en halvtimma. Han var överduktig, jag fick anpassa hans 

litteratur och han skrev uppsatser på engelska. Han fick välja sina egna innehåll. ...Föräldrarna 

var så glada över att vi upptäckt vad som var fel[...] Du måste ha motivation även om du är 

duktig(Lär, 6. 7.47–8.16). 

 

En lärare tyckte att man utgick för mycket från läromedel och borde våga gå utanför ramarna 

lite mer. han ansåg att skolan är anpassad för teoretiker på så vis och inte för de elever som är 

mer praktisk lagda. 

 

Otillräckligt stöd i skolan var något som flera nämnde som en hämmande faktor. Eleverna måste 

få det stöd de behöver för att kunna behålla motivationen till skolan. 

En lärare berättar: 

 

När man pratar med eleverna om vad de tycker är tråkigt i skolan är det ofta när de inte känner 

att de är en del i det vi gör. När vi lärare säger vad de ska göra[…] Då är de varken kund eller 

medgörare, inte ens med i processen[…] Det skulle inte jag heller tycka vara så 

motiverande.(Lär 8, 19.30–19.57). 

 

Han menar att tvånget och bristen på delaktighet hämmar motivationen i skolan. 

 

Omgivning 

Det lyftes många faktorer i omgivningen som lärarna upplevde kunde hämma elevernas 

motivation. Den fysiska miljön var en av faktorerna som framkom. Men fler nämnde 

organisatoriska faktorer såsom ekonomiska resurser, för många val för eleverna att hantera i 

programmen, stora klasser och för många organisatoriska förändringar. Personalförändringar 

och lokalförändringar låg nära i tiden för lärarna eftersom mycket förändringar skett på den 

undersökta skolan. För lite tid för planering och samtal var något som lyftes av flera lärare. 
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I skolan i stort var det flera lärare som diskuterande, toppstyrningen av skolan och 

betygssystemet ansågs hämma motivationen enligt några av de intervjuade. De menade att 

fokus blir på resultat istället för kunskaper. En annan lärare nämnde tidssystemet i skolan som 

ett hinder för motivationen, när eleverna väl har kommit igång och är motiverande måste de 

avbryta för rast. 

 

En av de intervjuade lärarna diskuterade mycket kring att skolan inte är anpassad efter 

eleverna, eleverna måste anpassas efter skolan. Han berättade som exempel: 

 

Skolan är som den där leksaken som har hål där man ska stoppa triangeln i ett hål, cirkeln i ett 

och kvadraten i ett annat. Men i skolan är alla hålen runda och vi ska trycka ner alla olika former 

där. Vissa har förmågan att anpassa sig och är motiverade medan vissa inte kan det och ska ändå 

tyckas ner i hålen[...]de får lära sig att det är fel på dom, du är inte rätt, du är inte bra, hur ska 

du bli motiverad av det?(Lär, 5. 29.24–30.28). 

 

Han diskuterar vidare att det är fel att tvinga eleverna att gå i skolan på gymnasiet men att det 

inte finns något val i dagens samhälle. Gymnasiet har utvecklats till en arbetsmarknadsåtgärd 

eftersom det inte finns arbete för de elever som hellre skulle vilja ha det. ”Vi tappar elevers 

motivation när vi tvingar dem att göra något de egentligen inte vill göra (27-33-27.55). 

Han menar att en del elever borde få göra något annan, något de känner sig bra på. Istället 

tvingas de försöka klara gymnasiet vilket sänker deras självförtroende. 

 

Analys 

De faktorer som lärarna ansåg hämmande för motivationen har jag valt att beskriva som 

relationer, arbetssätt och omgivning. 

 

Det faktum att läraren inte har tid att skapa relationer till eleverna var något som ansågs 

hämmande för motivationen. När läraren inte har någon relation blir det svårt att anpassa 

undervisningen och veta vad som motiverar den enskilda individen. Det blir då svårt att ha det 

som Giota (2002) beskriver som ett elevperspektiv i skolan eftersom det kräver kunskap om 

elevens starka sidor. Har läraren inte den kunskapen kan de inte individanpassa 

undervisningen. 
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Prestige hos lärare lyftes som hämmande eftersom det gör att delaktigheten minskar. Om 

läraren vill göra på sitt eget vis för mycket förlorar eleven kontroll över sitt lärande. Ames 

(1992) beskriver att elevernas känsla för kontroll har stor betydelse för vilket engagemang de 

visar i skolan. Arbetssätt som hämmade motivationen var enligt lärarna svårighetsgraden på 

uppgifterna. I likhet med Giota (2002) bör de inte vara för svåra, men inte för lätta heller. De 

bör klaras av med måttlig ansträngning. 

 

Att som elev inte få det stöd som behövs var ytterligare något lärarna fann hämmande för 

motivationen. Det stämmer bra överens med Pritchard, Morrow & Marshalls (2005) studie 

som visar att elever som har ett bra stöd i skolan blir mer motiverade. Krav som enbart 

kommer från läraren var ytterligare något som lyftes som hämmande för motivationen. Då 

försvinner känslan av delaktighet hos eleven som beskrivs så viktig av bl.a. Ames (1992). 

 

Faktorer i omgivningen som beskrivs hämmande för motivationen var många. Det var brist på 

resurser, både ekonomiska och organisatoriska. Brist på tid var något många lärare ansåg 

hämmande. Meahr & Midgley (1991) menar att organisationen och skolledningen är mycket 

viktig för att ge förutsättningar för undervisningen i klassrummen. Informanterna upplevde 

dessa ramfaktorer som hämmande för elevernas motivation. En lärare framförde ett missnöje 

över att pedagogiska diskussioner hamnar i skymundan för organisatoriska frågor. Skolans 

krav i form av betygssystemet var något som flera lärare ansåg hämmande vilket även Illeris 

(2006) beskriver som en anledning till att motivationen brister i skolan. Osäkra elever har 

svårt att hantera pressen som ökar med stigande ålder. Lärarna menade att fokus ligger för 

mycket på resultat istället för kunskap. 

 

En aspekt som lyftes var att gymnasiet sägs vara frivilligt, men alternativ saknas för de som 

skulle vilja göra något annat. Imsen (2006) problematiserar skolans förvaringsfunktion och 

menar att det är svårt för eleverna att behålla motivationen när antalet år i skolan ökar.  Det är 

kanske där anpassningen efter eleverna bör öka genom att använda metoder som motiverar 

även de skoltrötta eleverna som önskar mer praktiskt arbete. Läraren som nämnde att alla 

elever ska anpassas till skolan och inte tvärtom gav mig en tankeställare. I likhet med Giota 

(2002) problematiserar han det “dolda” syftet med läroplanen, att alla elever ska underkasta 

sig skolans makt.  

 

 



38 

 

Hur kan skolan som helhet utveckla en motiverande lärmiljö för 

elever i behov av särskilt stöd enligt lärarnas erfarenheter? 

På frågan hur man kan utveckla en mer motiverande lärmiljö på skolan hade lärarna flera 

olika förslag. Flera av lärarna tyckte att de hade stor frihet i att variera och utveckla sitt 

arbetssätt, vilket de ansåg vara viktigt för en motiverande lärmiljö. Stöd från ledningen tog de 

flesta lärarna upp som en viktig faktor för en motiverande lärmiljö, de kände att det är 

ledningen som kan ge frihet i arbetet samt tillgång till stödfunktioner på skolan. Med 

stödfunktioner hänvisades till en fungerande elevhälsa på skolan, vilket av en lärare nämndes 

som en svårighet eftersom den dragits ner på. 

 

Brist på tid var en faktor som flera lärare nämnde i tre avseenden, tid för planering att 

förbereda sina lektioner och kunna planera fler studiebesök och dylikt. Tid för dialog kolleger 

emellan samt tid för reflektion, både enskild och tillsammans för att skapa en samsyn i 

motivationsarbetet på skolan. Lyfta pedagogiska frågor istället för organisatoriska. För att 

skapa relationer till eleverna lyftes även där tid som en viktig fråga. Det behövs tid för 

mentorskapet och för att samtala med eleverna. Ekonomi var en faktor som många ansåg vara 

viktig för en motiverande lärmiljö. Bristen på ekonomiska resurser hindrar arbetet med att 

skapa en motiverande lärmiljö. 

 

Läraren kan inte trolla, det måste finnas bra ekonomiska resurser för att förverkliga den 

undervisningen som kan vara stimulerande för det stora flertalet. Att få minnen som man 

kommer ihåg, de är sällan förlagda i klassrummet utan när man åkt i väg för att göra något i ett 

visst syfte, exempelvis riksdagsbesök ger mer än att läsa i en bok om det.  

(Lär, 2, 28.40–29.23) 

 

Mindre grupper nämndes som viktigt av en lärare vilket även det har med resurser att göra. 

Motiverade lärare lyftes av några lärare som viktigt för skolan, en av lärarna menade att den 

skulle öka av högre löner. Motiverade lärare ger motiverade elever.  

 

Ett par av lärarna berättade om specialpedagogens roll för en motiverande lärmiljö. Att 

specialpedagogen har en viktig roll i dialogen mellan olika parter, mellan elev -lärare, lärare -

lärare samt ledning-lärare. 
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Den fysiska miljön nämns som viktig för elevernas trivsel. “Caféet här är väldigt bra med xx, 

det finns alltid någon vuxen här som tar emot eleverna när de kommer in på skolan, det är 

viktigt, det skapar trivsel. Jag tror man skulle ha fler mötesplatser på skolan”.(Lär, 4, 42.29–

43.02) En lärare berättar om vikten av mötesplatser på skolan och säger att det finns men att 

det behövs flera. 

 

En positiv stämning på skolan lyfter en av lärarna som viktigt för att ha en motiverande 

lärmiljö. Se lösningar istället för problem och känna glädje i sitt arbete. Några av lärarna 

nämner även läraren som viktig för en motiverande miljö, “Något jag är glad för här är att 

våra arbetslag sitter väldigt nära eleverna, vi kör med en öppen dörr princip, de ska kunna 

känna att de kan komma och prata med oss när som helst” (Lär, 8, 35.36–35.43). Han 

framhäver vikten av att lärarna finns tillgängliga för eleverna under hela skoldagen. 

 

Analys 

Lärarna ansåg att det behövs mer tid för att kunna utveckla en motiverande lärmiljö. Tid för 

planering, tid för dialog samt tid för att skapa relationer. Ekonomiska förutsättningar ansågs 

mycket viktig för att utveckla en motiverande lärmiljö eftersom de inte ansåg sig kunna 

variera undervisningen tillräckligt utan pengar till upplevelser och dylikt. Jenner (2004) 

skriver att läraren behöver förutsättningar i organisationen runtomkring för att behålla 

motivationen för sitt arbete. 

 

Mindre grupper var något som lyftes av lärarna som viktigt för en motiverande lärmiljö, vilket 

även var ett önskemål från gymnasieelever enligt Europeiska socialfondens (2013) 

undersökning av vad elever önskar i skolan. Motiverade lärare lyftes som viktigt för en 

motiverande lärmiljö, Jenner (2004) menar att lärarnas motivation överförs till eleverna. 

Pritchard, Morrow & Marshall (2005) påvisar i sin studie att en positiv skolkultur ökar 

motivationen hos både elever och lärare vilket även framkom från en lärare som menar att en 

positiv stämning på skolan bidrar till en mer motiverande lärmiljö.  Prichard, Morrow & 

Marshall påvisar vikten av ett bra stöd för elever vilket även lärarna belyser i intervjuerna som 

specialpedagogens roll. 
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Sammanfattande analys  

Lärarna ansåg inte att det var någon skillnad på motivation för elever med eller utan behov av 

särskilt stöd. Alla elever var enligt informanterna i behov av motivation för att lyckas med 

sina studier. Lärarnas svar stämde bra överens med tidigare forskning av vad som kan vara 

motiverande för elever. Lärarna nämnde en del individuella faktorer och faktorer utanför 

skolan som inte den sociokulturellt inspirerade forskning jag tagit del av lägger fokus på. Det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000) var tydligt hos några lärare som hade mer fokus på 

lärarens roll och hur skolan som helhet påverkar motivationen hos eleverna. Under frågan om 

hur en mer motiverande lärmiljö kan utvecklas svarade de flesta att det är beroende av mer 

resurser till skolan i olika former, pengar, tid, gruppstorlek, löner och dylikt. Det var ingen 

som ansåg sig kunna utveckla en mer motiverande lärmiljö än den som fanns på skolan inom 

ramen för sitt nuvarande arbete enligt intervjusvaren.  

 

Diskussion  

Nedan följer diskussion som mer på djupet analyserar resultatet utifrån varje forskningsfråga. 

Jag har valt att diskutera varje forskningsfråga för sig under rubrikerna nedan för att avsluta 

med en sammanfattande diskussion samt metoddiskussion. 

 

Vad innebär begreppet motivation för lärarna? 

Motivation sägs vara ett svårt begrepp att definiera enligt den forskning jag tagit del av. 

Jenner (2004) skriver att begreppet inte äger någon enhetlig definition. Efter min analys av 

intervjuerna såg jag att även lärarna tyckte det var ett diffust begrepp. De förklarade det som 

viljan att nå ett mål eller drivkraften hos eleven. Ordet motivation nämns inte i 

styrdokumenten utan där står “utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära”(Skolverket, 2011). 

 

Uttrycket “lust att lära” är den närmaste motsvarigheten till begreppet motivation jag kan hitta 

i styrdokumenten och enligt mig speglar det uttrycket även innebörden i detta begrepp.  

Det är därför svårt att svara på vad lärarna menar exakt med begreppet motivation vilket även 

framkom ur tidigare forskning, att det inte finns någon enkel beskrivning av begreppet. 

Begreppet drivkraft, att motivation är en inre drivkraft som antingen finns hos eleven eller 

inte vilket lärarna beskriver finner jag dock lite förlegat idag eftersom det diskuteras av Freud 

för årtionden sen (Jenner, 2004). Men jag tror det är teorier som undervisas på 
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lärarutbildningarna runt om i Sverige även idag och som fastnar i minnet hos studenter 

eftersom han var en mycket omtalad forskare. 

 

Vad upplever lärarna kan påverka motivation? 

Det var intressant att några lärare diskuterade faktorer utanför skolan som påverkar elevens 

motivation. Det blir då svårare att påverka motivationen i skolan om de som arbetar där anser 

att den beror på eleven eller andra omständigheter i exempelvis hemmet. Min utgångspunkt i 

den sociokulturella teorin (Säljö, 2000) innebär att eleverna har motivation i vissa 

sammanhang men kanske saknar det i skolan. Vi måste då reflektera över sammanhanget d. v. 

s. kontexten runt eleven och analysera vilka verktyg hen har för att känna motivation i skolan.  

I det kritiska perspektivet borde vi söka svaren i omgivningen och inte hos individen 

(Nilholm, 2007). Imsens (2006) interaktionsmodell (se fig. 1) tror jag vi borde utgå mer ifrån i 

skolan, vilket även visade sig att några av lärarna gjorde. De pratade mycket om lärarens roll 

för elevernas motivation och känslan av delaktighet. Om lärare fokuserar på en mer situerad 

syn (Giota, 2002) på elevmotivation kan läraren påverka i större utsträckning även om 

naturligtvis inte individen får glömmas bort. 

 

Vilka arbetsmetoder och pedagogiska verktyg upplever lärarna som bra 

respektive mindre bra ur motivations synpunkt? 

Relationer till läraren var något som lärarna tyckte både kunde gynna och hämma 

motivationen hos eleverna. De berättade om vikten av att ha en god relation för att kunna 

anpassa undervisningen och veta vad som motiverar den enskilde eleven. Lärarens egen 

motivation framkom även som en påverkansfaktor. Vid missförstånd eller fördomar från 

lärarens sida ansågs motivationen kunna sjunka hos eleven. Giota (2002) beskriver lärarnas 

interaktion med eleverna i form av krav och förväntningar som viktigt för motivationen. 

Positiva förväntningar leder till bra resultat och tvärtom. Den här s.k. Pygmalioneffekten var 

inte något som tydligt framkom under intervjuerna. Även om den beskrevs i form av 

engagemang och oengagemang hos läraren. Jag tror det är en viktig aspekt på motivationen 

hos eleven samt något som läraren faktiskt kan påverka.  

 

En lärare lyfte kollegial handledning som ett bra arbetssätt, Jenner (2004) skriver att det 

ställer krav på organisationen för att läraren ska kunna reflektera över sin undervisning. Det 

tror jag är viktigt att ge tid för pedagogiska diskussioner. Kollegial handledning kan ge så 
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mycket men kostar bara den lilla tid lärarna behöver för att genomföra det. Hitta sina styrkor 

som lärare var ytterligare en faktor som ansågs höja motivationen, även det kräver tid för 

reflektion kring sin yrkesroll och undervisning. 

 

Delaktigheten var ett pedagogiskt verktyg som lärarna berättade om som motivationshöjande. 

Det beskrivs som viktigt i samtliga artiklar kring motivation som jag tagit del av. Gärdenfors 

(2010) tycker man ska utgå från elevens intresse som utgångspunkt i undervisningen och låta 

eleverna vara med att bestämma sina mål så att de upplever kontroll över sitt lärande. Gör 

man dem delaktiga menar han att motivationen höjs. 

 

Gärdenfors (2010) anser att skolan skulle göra uppgifter som liknar dataspel eftersom det är 

något som många ungdomar ägnar tid åt idag. Han menar att de i spelen känner kontroll och 

delaktighet, uppdragen anpassas efter tidigare framsteg. Vilket göra att spelaren får en lagom 

utmaning och kan känna sig nöjda över sin insats. Flera av de metoder som lärarna beskriver 

som motivationshöjande ingår i dessa kriterier. Anpassa uppgifter efter elevens förmåga, 

delaktighet i planering och genomförande och uppmuntran. Jag tror vi kan hämta mycket 

inspiration från dataspel eftersom de verkligen lyckats fånga barn och ungas uppmärksamhet 

och bibehålla deras motivation.  

 

Lärarna påvisade ett missnöje över att skolan är för resultatfokuserad. Kunskapskraven ökar 

och kontrollen uppifrån blir hårdare. Det blir en jakt på betyg som skapar stress hos både 

elever och lärare vilket hämmar motivationen och lusten att gå i skolan. Ames (1992) skriver 

att undervisningen bör ha kunskapsmål som grund för att behålla elevernas motivation. De ger 

en mer långsiktig vilja att lära sig nya saker. Beroende på hur eleven bedöms kan 

motivationen främjas eller hindras. 

 

Europeiska socialfondens (2013) studie kring varför ungdomar valt att avsluta sina studier 

visar bl.a. att det som gymnasieelever hade önskat att skolan kunde varva teori och praktik 

utifrån elevens förutsättningar. Jag tror skolan måste släppa på vissa krav för kunna anpassa 

undervisningen till eleven och få dem att behålla sin motivation och slutföra sin gymnasietid. 

Har en elev behov av mer praktik borde skolan ha möjlighet att avgöra det och inte tvingas 

sätta F i ämnen som kan sänka elevens självförtroende och tilltro till skolan. Lärarna i 

intervjuerna vill kunna anpassa undervisningen mer men hindras av kontrollen uppifrån. Det 

är en stor fråga som inte är lätt att lösa men den påverkar vissa elevers och lärares motivation 
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i skolan. 

 

Hur kan skolan som helhet utveckla en mer motiverande lärmiljö  

enligt lärarnas erfarenheter? 

Flera av lärarna tyckte att de hade stor frihet att variera och anpassa undervisningen för att 

lärmiljön ska vara motiverande. De kände stöd från ledningen vilket beskrivs viktigt i 

forskningen jag tagit del av.  

 

Det som kunde utveckla en mer motiverande lärmiljö enligt lärarna var ökade resurser. De 

önskade mer tid till reflektion och planering, vilket är något som lärare diskuterat i många år. 

Meahr & Midgley (1991) menar att organisationens roll är att ge förutsättningar för 

undervisningen i klassrummen. Det är en fråga för kommunen eller regeringen att lyfta, vilket 

gör det svårt för skolan själv att påverka och inte är något jag har fördjupat mig i under min 

studie. Det faktum att det är en fristående skola ger både mer frihet, men även begränsningar 

eftersom det krävs att elever söker sig dit för att verksamheten ska gå ihop. En bra fungerande 

elevhälsa med fungerande stödfunktioner var något som lärarna ansåg öka en motiverande 

lärmiljö. Där kommer min roll som specialpedagog in, att arbeta med skolutveckling. 

 

Jag tror i enlighet med Pritchard, Morrow & Marshall (2005) att det finns ett samband mellan 

skolprestationer, skolkultur och samhället runt omkring. Kulturen påverkar hela skolan, både 

lärare och elever. Motivationen hos elever i en positiv skolkultur visade sig vara mycket högre 

än vid de negativa skolkulturerna. Eleverna trivdes bättre i skolan och hade en högre 

prestation. Skolan visade tillit till lärare och elever och det fanns bra stöd för både elever och 

lärare. Det som eleverna ansåg vara mest positivt var de sociala faktorerna, relationerna.  

 

Jag tycker mycket i min studie stödjer Pritchard, Morrow & Marshall (2005) studie eftersom 

lärarnas upplevelser av motivation går i samma linje.  Relationerna var viktiga, elever får det 

stöd som behövs och en positiv stämning ökar motivationen. Alla lärare sitter inne med 

mycket kunskaper och erfarenheter, skulle de reflektera tillsammans och samverka med 

varandra tror jag lärmiljön på skolan skulle bli ännu mer motiverande. 

 

Lärarens eget synsätt på undervisningen och eleverna beskriver Ames (1992) är av stor vikt 

för att få en förändring i klassrumsmiljön. Det var inte något som lärarna nämnde i min studie 
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för att öka den motiverande lärmiljön. Det tror jag är något alla som arbetar inom skolan 

borde reflektera över kontinuerligt, vad kan jag göra inom ramen för undervisningen? Hur 

påverkar mitt synsätt och mina förväntningar elevernas motivation och lust att lära? 

 

Sammanfattande diskussion 

Studiens syfte var att beskriva och analysera lärares upplevelser och erfarenheter av arbetet 

med att motivera elever i behov av särskilt stöd på en fristående gymnasieskola i en större 

mellansvensk kommun. Jag tycker att jag har fått en bra bild av hur informanterna upplever 

arbetet med att motivera elever men det är ändå bara 8 lärare vilket inte gör att det går att 

generalisera för hela skolan. I min yrkesroll som specialpedagog kan jag ha stor nytta av 

studien eftersom jag lärt mig mycket om vad som motiverar elever och hur lärare ser på 

saken. Mitt uppdrag att arbeta förebyggande och hälsofrämjande gör att jag önskar en 

motiverande lärmiljö eftersom elever med motivation lyckas bättre i skolan.  Som jag skrev i 

inledningen har jag stött på begreppet motivation i skolan många gånger men detta begrepp 

används ändå inte i styrdokumenten. Alla som verkar i skolan är överens om det som 

Anderman & Midley (1998) skriver att motivation är viktigt för lärandet och att eleverna 

behöver det för att lyckas, men det är svårt att säga hur de ska få motivation.  

 

Jag tycker slutligen det är viktigt att reflektera över det experiment som Säljö (2000) 

presenterar (Se ovan s. 19) där slutsatsen blev att beroende av vilka villkor barnen fick höjdes 

eller sänktes motivationen. Det som intresserade barnen gjorde dem mer motiverade och de 

kunde då utföra aktiviteten/experimentet på ett bättre sätt.  Villkoren tolkades utifrån barnens 

sociokulturella sammanhang. De yngre barnen blev mer motiverade när det tänkte att de lekte, 

de var bekanta med det och hade förförståelsen som krävdes. Om kontentan av experimenten 

förs över till elever på gymnasiet kan utgångspunkten bli att vi behöver veta vilket 

sociokulturellt sammanhang eleverna befinner sig i, vad de har för förförståelse samt vilka 

verktyg de använder för att på så vis kunna hitta motivationen hos eleverna.  Och framförallt 

att motivation handlar om Alla elever oavsett om det är en elev i svårighet eller inte. Eftersom 

motivationsarbetet inte ser annorlunda ut för dem. Alla elever har samma behov av att känna 

motivation i skolarbetet för att lyckas. 

  

Metoddiskussion 

Ämnet motivation visade sig vara ett stort och tidigare beforskat område. Det medförde vissa 
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svårigheter när jag skulle söka forskning kring ämnet. Det finns oändligt med forskning och 

avgränsningen blev ett dilemma. Slutligen landande jag i de forskare jag valt att presentera 

med vetskapen om att det finns enormt mycket mer teorier och studier.  

 

Mitt val av kvalitativa forskningsintervjuer var bra för studiens syfte. Jag kände dock att 

intervjuerna som blev mer som ett samtal spretade åt olika håll fast med fokus på motivation. 

Hade jag haft en mer strukturerad intervju hade det kunnat öka tillförlitligheten i studien och 

underlätta analysen. Analysen blev omfattande eftersom svaren var så olika, men med hjälp 

av Trost (2010) förslag att göra en tabell lyckades jag få en bild av resultatet och fann vissa 

teman att presentera. Informanternas svar var dock mycket olika eftersom intervjun var så fri, 

vilket gjorde det svårt att presentera resultatet på ett sammanfattande vis. Jag har därför valt 

att presentera vad t ex en lärare lyft eftersom de andra lika gärna kunde varit eniga om de fått 

frågan pga. mina spontana följdfrågor som uppkom under intervjuns gång. Jag gjorde en liten 

analys efter varje rubrik i resultatet i hopp om att underlätta för läsaren. 

 

Urvalet och genomförandet av intervjuerna är jag nöjd med, det var inget oväntat som hände 

och jag fick snabbt tag på forskningspersoner som ville delta. Jag tycker jag fick svar på mitt 

syfte och mina forskningsfrågor men om jag gjort om studien hade jag valt en mer 

strukturerad intervju med lite färre frågor eftersom ämnet motivation är så stort.  

 

Förslag till vidare forskning 

Efter min studie tycker jag att jag fått flera bra konkreta förslag på hur jag kan hjälpa elever 

att öka motivationen. Både forskningen och lärarna som i många avseenden var samstämmiga 

har gett mig nya tankar på att utforma ett förändringsarbete för att skapa en mer motiverande 

lärmiljö. Jag skulle vilja analysera lärandemiljön runt eleven för se hur den påverkar elevernas 

motivation utifrån det som Nilholm (2007) kallar det kritiska perspektivet.  

Under min tid på gymnasiet har jag stött på flera elever som funderar på att avsluta sina 

studier, där jag tror att motivationen är en bidragande faktor som skulle kunna hjälpa fler 

elever att fullfölja sina gymnasiestudier. 

Som vidare forskning skulle jag vilja undersöka specialpedagogens och rektorns syn på hur en 

motiverande lärmiljö skulle kunna utvecklas på skolan. Jag tror det finns mycket att vinna för 

den enskilda eleven att förbättra skolans lärmiljö.      
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Introduktionsbrev       Bilaga 1                                                                            

E-mailet som jag skickade ut till alla lärare på skolan 

  

Hej! 

Jag läser nu sista terminen vid Umeå universitet på Specialpedagogutbildningen. Jag skriver 

examensarbete om motivation och lärande ur ett specialpedagogiskt perspektiv. 

Syftet med min undersökning är att ta reda på lärares tankar kring motivation hos elever. 

Jag skulle vilja intervjua 8 lärare på skolan. Intervjuerna tar ungefär 30-40 minuter. 

Informationen som jag samlar kommer att användas i examensarbetet. De lärare som besvarar 

frågorna, samt skolan är helt anonyma i uppsatsen.  Intervjuerna har jag planerat att genomföra 

från vecka 41 och framåt, på tider som passar Er. 

Jag skulle vara mycket tacksam för er hjälp! 

Vänligen, 

Anna Skärnell 
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Intervjuguide       Bilaga 2 

Intervjuguide 

  

Hur skulle du vilja förklara begreppet motivation? 

  

Vad tror du motivationen har för betydelse för dina elever? 

Hur tänker du när det gäller gruppen elever i behov av särskilt stöd? 

Hur tänker du om skillnader/likheter när det gäller dessa elevgrupper? Kan 

man säga att det egentligen bara handlar om en grupp, nämligen alla? Eller 

finns det några typiska skillnader? 

  

Brukar du försöka ta reda på vad som väcker motivationen hos dessa elever? 

Hur gör du då, Berätta? 

Vad tar du stöd av? Forskning? Egna Erfarenheter? Kollegor? 

Brukar du fråga föräldrar? Hur gör du då? Kan du berätta? 

  

Berätta hur du gör när du upptäcker att något verkar motiverande? 

Kan du ge något exempel från din undervisning? 

Kan du berätta om nån händelse när motivationen plötsligt stigit i topp hos dina 

elever? Vad var det som gjorde det? Vad hände sen? 

Har du någon favoritmetod som du skulle kunna rekommendera, nåt som typ 

fungerar alltid? Berätta? 
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Hur gör du för att väcka elevernas motivation, har du nåt exempel på det? 

Har dessa metoder gett resultat? I såfall, hur? 

Har du provat flera olika metoder? Exempel? 

  

Vad händer när du märker att en sak inte verkar motiverande för eleverna? 

Vad gör du då? Kan du ge exempel på någon händelse? 

Kan du berätta om gånger då motivationen ligger på botten? Vad hade hänt då? 

Vad gör du då? 

Vad tror du gör att motivationen åker i botten, finns det någon typisk orsak? 

Vad tycker du om skolans struktur i förhållande till elevers motivation? 

Vad tror du kan hämma elevens motivation och lust till skolarbetet? 

  

Vad tror du kan stötta dig i arbetet med att höja elevernas motivation? 

Vad har ledning/ specialpedagog/kollegor/föräldrar för roll för att skapa en 

motiverande lärmiljö? 

 

  

  


