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Sammanfattning 

Studiens syfte är att, utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, beskriva och analysera 

pedagogers uppfattning och erfarenhet av hur lärmiljö och undervisning påverkar motivationen 

hos elever i behov av särskilt stöd. Undersökningen är gjord i två skolor som säger sig arbeta 

utifrån ett entreprenöriellt lärande. Valet av skolor grundar sig på att det entreprenöriella 

lärandet, enligt Skolverket och tidigare forskning, bland annat stimulerar kreativitet, självtillit 

och nyfikenhet. Detta anses kunna leda till en mer meningsfull undervisning som gör att elever 

känner sig motiverade. Studiens data har samlats in med hjälp av kvalitativa 

forskningsintervjuer med lärare och specialpedagoger. Resultatet visar bland annat att de flesta 

pedagoger anser att faktorer och arbetsmetoder som har positiv påverkan på motivationen hos 

elever i behov av särskilt stöd är till godo för alla elever, men att elever med många 

misslyckanden bakom sig kan behöva mer hjälp att bli motiverade. I resultatet framgår också 

lärarrollens betydelse för att skapa en motiverande lärmiljö. Det pekar också mot att varierande 

och elevaktiv undervisning påverkar motivationen positivt samt att ett entreprenöriellt 

förhållningssätt kan vara gynnsamt för motivationen hos elever i behov av särskilt stöd.   

Nyckelord: Motivation, specialpedagogik, entreprenöriellt lärande 
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Inledning 

Att det inom idrottsvärlden är självklart att motivationen är viktig, för att inte säga avgörande 

för att lyckas, är något vi har personliga erfarenheter av. Mental träning är ofta ett självklart 

inslag i träningen. Vi har också uppmärksammat att arbetsmarknaden efterfrågar motiverade 

medarbetare och att föreläsare i ämnet poppar upp som svampar ur jorden. Privatpersoner 

anlitar allt oftare coacher för att få hjälp att sätta upp tydliga visioner och mål för att utvecklas 

och lyckas med det de företar sig. Finns inte motivationen är det svårt för individen att 

utvecklas, är vår erfarenhet. Det isländska ordspråket ”Viljan drar halva lasset” (Åberg, 2013) 

talar sitt tydliga språk. 

Att motivationen även påverkar hur väl eleverna lyckas i skolan, och att det kan vara extra 

viktigt för elever i behov av särskilt stöd, är i detta arbete vår utgångspunkt. Larmrapporter om 

sjunkande resultat i internationella kunskapsmätningar som PISA-undersökningen (OECD, 

2012) och att allt fler elever lämnar grundskolan utan godkända betyg (Skolverket 2014b) 

avlöser varandra. Skolan konkurrerar med ett pulserande mediesamhälle, som många gånger 

intresserar eleverna långt mer än de saker skolan säger är viktigt att kunna. Diskussionen om 

hur skolan ska kunna ta upp kampen om elevernas intresse och engagemang och skapa 

förutsättningar för dem att lyckas är ofta väldigt snäv. Den politiska skoldebatten kretsar inte 

sällan kring en tro på att tester, prov och betyg på ett enkelt sätt ska höja måluppfyllelsen för 

landets grundskolelever. Om de som ställer sig bakom detta synsätt tänker på att många elever 

som går ur grundskolan utan fullständiga betyg har tappat tron på skolan och upplever den som 

meningslös, tål att funderas på. För dessa elever är varken betyg, läxor, prov eller kursplaner 

motivationsfaktorer, menar Hugo (2013) utifrån sin forskning kring elever som av olika skäl 

misslyckats i skolan. 

I skolan kan vi se att vissa elever har ett till synes starkt driv och engagemang i skolarbetet och 

andra inte. I vissa sammanhang är eleven engagerade och motiverade, medan det i andra 

sammanhang är svårt att skapa ett sådant engagemang. Frågan är vad motivation är, varifrån 

den kommer och om den går att väcka? 

Den vision och människosyn som ligger till grund för läroplanerna i vårt skolsystem utgår från 

att alla människor är bildbara och kan lära sig, menar Hugo (2013) och framhåller att det mesta 

vi lär oss sker utan ansträngning, utan att vi märker det och att vi lär oss det utanför skolan. 

Kognitionsvetaren Peter Gärdenfors menar, i en artikel i Skolvärlden (Wahlgren, 2011), att den 
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svenska skolan inte lyckas ta tillvara elevernas medfödda nyfikenhet och lust att lära. Även 

Giota (2006), docent och motivationsforskare vid Göteborgs universitet, menar att hon i sin 

forskning kan se att det är skolans förhållningssätt som får eleverna att tappa lusten och att det 

egentligen inte finns några omotiverade elever.  

Dagens skola och utbildning bygger på en gammal och formell undervisningstradition och 

Gärdenfors (2010) menar att skolans struktur snarare motverkar än förstärker elevernas 

motivation. Han vill lyfta fram att undervisning kan organiseras på andra sätt så att motivation 

och förståelse ökar. 

Den traditionella formen av undervisning håller dock på att förlora sin ställning, enligt Säljö 

(2014), som menar att lärande inte längre handlar om att få del av information, utan om att 

skaffa sig erfarenheter i miljöer där de används, som en del i konkreta verksamheter. Om skolan 

skapar möten och lärandesituationer, som upplevs som meningsfulla, kan elevernas negativa 

inställning till skolan ändras och upplevas mer motiverande, menar Hugo (2013). 

Entreprenöriellt lärande beskrivs av Skolverket (2010) som ett pedagogiskt förhållningssätt 

som stimulerar kreativitet och utvecklar nyfikenhet. Detta är ett förhållningssätt som både 

intresserat och inspirerat oss som pedagoger under många år. Därför var det med stor entusiasm 

vi tog oss an uppgiften att undersöka vilken uppfattning och vilka erfarenheter pedagoger, som 

arbetar i skolor som utgår från det entreprenöriella lärandet, har vad gäller arbetet med 

motivation, framförallt för elever som är i behov av särskilt stöd. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att, ur ett specialpedagogiskt perspektiv, beskriva och analysera 

pedagogers uppfattning och erfarenhet av hur lärmiljö och undervisning påverkar motivationen 

hos elever i behov av särskilt stöd. Vidare är syftet att undersöka om pedagogerna anser att 

entreprenöriellt lärande påverkar motivationen hos dessa elever.  

Följande frågeställningar har använts. 

 Vilka faktorer anser pedagogerna vara viktigast när det gäller att skapa en motiverande 

lärmiljö för elever i behov av särskilt stöd? 

 Vilka arbetsmetoder och arbetsformer anser pedagogerna ökar motivationen till lärande 

hos elever i behov av särskilt stöd? 

 Hur anser pedagogerna att det entreprenöriella lärandet påverkar motivationen hos 

elever i behov av särskilt stöd? 

 Anser pedagogerna att arbetet med motivation skiljer sig mellan elever i behov av 

särskilt stöd och övriga elever? Om ja, på vilket sätt anser de att det skiljer sig? 

 

Bakgrund 

Här redogörs för det som i styrdokumenten är av relevans för studien. Därefter följer definition 

av för studien betydande kärnbegrepp, utifrån vad som framkommit ur styrdokument och 

tidigare forskning.  

Styrdokument 

Riktlinjerna i Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) säger att skolan ska ta hänsyn till 

varje enskild individs behov och förutsättningar. Skolan ska också stärka elevernas tillit till den 

egna förmågan och viljan att pröva egna idéer och lösa problem. I Läroplanen (Skolverket, 

2011) står det dessutom att skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende, samt främja en livslång lust att lära. Det är viktigt att eleverna får möjlighet att 

ta egna initiativ och ansvar, samt utvecklar sin förmåga att arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra. Detta ska bidra till att utveckla ett förhållningssätt som främjar 

entreprenörskap. 
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Lärare ska samverka med varandra för att nå utbildningsmålen. De ska organisera och 

genomföra arbetet så att eleven får överblick och sammanhang, får möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande och uppleva att kunskapen är meningsfull. Eleverna ska också få underlag 

för att välja fortsatt utbildning, ta ställning till frågor om den egna framtiden och ge inblick i 

arbets-, förenings- och kulturliv. Detta förutsätter en samverkan med arbetslivet, närsamhället 

och de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till (Skolverket, 2011). 

Definition av elever i behov av särskilt stöd 

I Skollagen (SFS 2010:800), 3 kap 3 § står att läsa att alla elever ska ges möjlighet att utvecklas 

så långt som möjligt, utifrån sina förutsättningar och behov, och att de ska ges den stimulans de 

behöver för att denna utveckling ska vara möjlig. Detta gäller både de som har svårt att uppfylla 

de olika kunskapskrav som finns, och de som lätt når dessa och kan nå längre i sin 

kunskapsutveckling.  

I Skollagen (SFS 2010:800), 3 kap 5 § och 8 § framgår att då det befaras att en elev inte kommer 

att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven först ges stöd i form av extra 

anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen.  Om eleven trots detta befaras att 

inte nå kunskapskraven som minst ska uppnås, eller om en elev visar andra svårigheter i 

skolsituationen, ska det anmälas till rektor, som i samråd med elevhälsan ska utreda om eleven 

är i behov av särskilt stöd. Om utredningen visar att hen är i behov av särskilt stöd ska detta 

ges. I Skollagen kap 3 7 § står att det särskilda stödet får ges istället för, eller som komplement 

till den vanliga undervisningen, och att det ska ges inom elevgruppen. 

Det finns, enligt Skolverket (2015a), ingen definition av begreppen ”särskilt stöd” och ”extra 

anpassningar”, men det framgår att det finns många olika orsaker till att en elev är i behov av 

särskilda stödåtgärder under kortare eller längre tid. Det är, enligt Skolverket (2014), lärare och 

övrig skolpersonal som gör en bedömning av elevers behov av extra anpassningar eller särskilt 

stöd, utifrån hur eleven utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen. 

Definition av motivation 

Det är inte alldeles lätt att definiera begreppet motivation. Själva ordet ”motivation” 

härstammar från det latinskt ordet ”movere” - som betyder ”att röra sig”, eller drivkraft (Jenner, 

2004). I Nationalencyklopedin förklaras begreppet motivation som en psykologisk term som 
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beskriver de faktorer som väcker, formar och får individen att rikta sitt beteende mot olika mål 

(Nationalencyklopedin, 2014). En huvudfråga inom motivationsforskningen skulle enligt 

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

Tidigare sågs motivation vara ett inre och statiskt tillstånd, ett medfött behov som drev 

individen. I dag betraktas motivation som ett komplext fenomen som förknippas med en mängd 

olika begrepp såsom drift, behov, och intresse men även förväntningar, värden och mål (Giota, 

2006).  Jenner (2004) understryker att motivation inte är en egenskap hos individen, utan en 

följd av de erfarenheter man gjort och det bemötande man får. Benämningen ”icke motiverad” 

förknippar Giota (2006) med brist på samstämmighet mellan själva beteendet och yttre krav 

och förväntningar.   

Definition av entreprenöriellt lärande 

I Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) står att läsa att undervisningen ska bidra till 

att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.  På flera ställen framgår 

att elever ska utveckla förmågor som kan kopplas till entreprenörskap, till exempel kreativitet 

(Skolverket, 2015b). 

Entreprenöriellt lärande handlar enligt Skolverket (2010) om att stimulera kreativitet och 

självtillit. Det handlar också om att utveckla nyfikenhet och förmågan att ta initiativ samt att ta 

ansvar och omsätta idéer till handling. Skolverket (2010) menar vidare, att entreprenöriell och 

företagsam är synonyma begrepp.  

Entreprenöriellt lärande kan enligt Leffler (2006) och Otterborg (2011), som båda forskat i 

ämnet, vara ett svårdefinierat begrepp eftersom det är nära sammanknutet med det komplexa 

begreppet entreprenörskap. Entreprenöriellt lärande kan enligt Leffler (2006) beskrivas som en 

lärandeform där problem löses i en process och där fokus ligger på att eleven ska ta ansvar för 

sitt lärande. Otterborg (2011) pekar på vissa kompetenser som eleverna förväntas utveckla i och 

med denna lärandeform där elever får arbeta med verklighetsförankrade uppgifter. 

Kompetenser som lyfts fram är exempelvis att ta ansvar och vara kreativ, se möjligheter och 

göra något av dem, samverka med andra och ha självkännedom och kunna handla självstyrt.  

 



10 

 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras aktuell forskning om skolans möjligheter att ta till vara på och 

stimulera elevernas motivation till att lära. Inledningsvis redogörs för motivationens betydelse, 

följt av en beskrivning av olika framgångsfaktorer för en motiverande lärmiljö och hur 

undervisningen kan påverka motivation till lärande. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 

entreprenöriell undervisning. 

Motivationens betydelse för lärande 

Starka drivkrafter för lärande är bland annat känslor och motivation. När lärande misslyckas 

kan det, enligt Gärdenfors (2010), förutom brist på lärtillfällen bero på just bristande motivation 

men även dåligt självförtroende och självuppfattning. Låg självkänsla i kombination med 

negativ inställning till skolan kan leda till misslyckanden och det är inte ovanligt att elever i 

svårigheter ger upp sin motivation för att skydda sin självkänsla menar Giota (2002). Hennes 

tes får stöd av Kadesjö (2007), överläkare inom barnneuropsykiatri, som poängterar att dålig 

självkänsla är ett allvarligt problem och att det är viktigt att förhindra att elevers svårigheter får 

negativa följder för självkänslan. 

Motivation är inte en egenskap eller en vilja som finns eller saknas, utan en följd av de 

erfarenheter eleven gjort eller bemötande hen fått, menar Jenner (2004). Precis som Kadesjö 

(2007) poängterar han att arbetet med motivation är speciellt viktigt för elever i behov av 

särskilt stöd, eftersom motivationen för dessa kan vara svårare att väcka än för andra elever. 

Det mesta av vad en människa lär sig sker utan ansträngning, och det sker utanför skolan. Till 

det lärandet behövs ofta inga belöningar, utan motivationen att lära kommer inifrån. Skolan står 

för ett formellt lärande där undervisning spelar en viktig roll och Gärdenfors (2010) menar att 

det är bra att känna till hur informellt lärande fungerar och utnyttja det i undervisningen. 

Informellt lärande bygger till stor del på inre motivation, elevens intresse, nyfikenhet och 

drivkraft, medan formellt lärande ofta utnyttjar yttre motivation som belöning i forma av 

uppmuntran, deadlines och påtvingade mål, men även bestraffning (Gärdenfors, 2010). 

Både Giota (2001, 2002), Gärdenfors (2010) och Stensmo (2013) manar till försiktighet vid 

användandet av yttre motivation med hänvisning till forskning som visar att detta kan sänka 

den inre motivationen. Användandet av yttre motivation kan leda till att eleverna bara ser 
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belöningen som målet för ansträngningen. Risken är att den inre motivationen för arbetet i 

skolan inte finns kvar då belöningen är borta, och då blir eleverna ofta passiva och får svårt att 

engagera sig i skolarbetet. Giota (2001, 2002), Gärdenfors (2010) och Stensmo (2013) menar 

också att det är de kunskapsmässigt duktiga eleverna som når framgång av att vara yttre 

motiverade.   

Framgångsfaktorer för en motiverande lärmiljö 

Att läraren har en nyckelroll och att dess bemötande och förhållningssätt är avgörande för 

elevers motivation och vilja att lära, vittnar både Falk Lundqvist, Hallberg, Leffler och 

Svedberg (2014), Jenner (2004) och Wery och Thomson (2013) om. Läraren ska vara en 

auktoritet som eleverna ser upp till, men också en auktoritet som går att kritisera och utvecklas 

tillsammans med, för att motivationen ska påverkas i positiv riktning. För att bli ansedd som en 

auktoritet av eleverna krävs en respektfull attityd till deras livsvärld. För att lyckas med det 

behöver den vuxne reflektera över elevens hela livssituation och försöka se skolan och världen 

ur ett elevperspektiv (Giota, 2001). Niemiec och Ryan (2009) menar att känslan av samhörighet 

bidrar till ökad motivation. Samhörighet i klassrummet associeras med att elever känner att 

läraren genuint gillar, respekterar och uppskattar dem.  

En av pedagogernas viktiga uppgifter är att ge eleverna tilltro till att de kan lära sig. En stark 

självbild är ofta en följd av framgång medan motsatsen, en negativ självbild ofta är en följd av 

misslyckanden (Hattie & Yates, 2014). Det är viktigt att lärarens förhållningssätt främjar 

elevens självbild eftersom motivationen påverkas av elevens egna och andras uppfattningar om 

bland annat kompetens och färdigheter. Rädslan att uppfattas som inkompetent och okunnig 

påverkar självbilden. (Stensmo, 2013 och Wery & Thomson, 2013). Dweck (2012) menar att 

människor har olika inställning till lärande, och delar in synsätten i statiskt eller dynamiskt. 

Enligt det statiska synsättet är intelligens något oföränderligt och misslyckanden förknippas 

med den egna identiteten, medan ett dynamiskt synsätt ser intelligens som något som utvecklas 

av hårt jobb och nya kunskaper. Vilket synsätt eleven har, har en stor inverkan på både 

självbilden och lusten att lära och Dweck (2012) menar att pedagogens sätt att återkoppla och 

ge beröm kan förändra ett statiskt synsätt till ett dynamiskt.   
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Framgångsrika lärmiljöer bygger enligt Hattie och Yates (2014) bland annat på höga och 

rimliga förväntningar, tillit och förstärkande motivation, för att bland annat utveckla elevernas 

tilltro till sin egen förmåga i en miljö som är trygg, stödjande och uppmuntrande. Att relationen 

mellan pedagog och elev är viktig och påverkas av bland annat förväntningar, det stöd och den 

tilltro och tillit som utvecklas, påpekar även Hugo (2013), Jenner (2004) och Ryan och Deci 

(2000).  Det framgår också av styrdokumenten (Skolverket, 2011) att skolan ska skapa en trygg 

lärandemiljö som stödjer elevernas självtillit, ha ett tydligt fokus på lärande och möta eleven 

där hen befinner sig. 

I arbetet med elever som är i behov av särskilt stöd, till exempel de som har svårt att nå 

kunskapskraven eller har koncentrationssvårigheter, är det extra viktigt att lärarens 

förväntningar utgår från elevens förmåga, menar Kadesjö (2007) och Wery och Thomson 

(2013). För att göra eleverna mer motiverade behöver lärarna ha höga men realistiska 

förväntningar på eleverna och utgå från enkla, tydliga mål som eleverna kan nå. Begreppet 

Pygmalion effekten kan användas för att beskriva hur förväntningar kan fungera som 

självuppfyllande profetior. Positiva förväntningar leder ofta till goda resultat medan negativa 

förväntningar leder till dåliga (Jenner, 2004).  

Självständighet och valmöjligheter främjar motivationen menar bland andra Giota (2001, 

2002), Hattie och Yates (2014) och Wery och Thomson (2013), och betonar vikten av att göra 

eleven delaktig i sitt lärande. Delaktighet skapas genom dialog och samspel med andra och en 

viktig del av det pedagogiska arbetet i skolan handlar, enligt Jenner (2004), just om att få 

människor att bli delaktiga i det egna och det omgivande livet. För att eleverna ska kunna vara 

delaktiga och ta ansvar för sitt eget lärande behöver lärare och elev tillsammans tolka mål, 

kursplaner och betygskriterier. Lärarna behöver fråga efter elevernas erfarenhet både vid 

planering, genomförande och utvärdering. De behöver utmana eleverna, ställa frågor och visa 

på möjligheter samt inspirera. Inte minst viktigt är att eleverna reflekterar över sin egen 

inlärning (Scherp & Scherp, 2007). 

För elever i svårigheter kan det dock vara svårt att ha många valmöjligheter och att ta ansvar 

för den egna inlärningen och då kan det istället ha en negativ inverkan på elevens motivation 

(Giota, 2002). Därför kan det enligt Kadesjö (2007) finnas anledning att fundera över dagens 

pedagogiska tänk, så att inte skolan blir destruktiv för en del barn.  
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Det är viktigt att målen, och de ansträngningar som krävs för att nå målen, är tydliga. Läraren 

behöver här skapa struktur i arbetet och coacha eleverna på vägen mot målen (Hattie & Yates, 

2014; Stensmo, 2013). Ett sätt att tydliggöra lärandet är att hjälpa eleven att koppla samman 

tidigare genomförda uppgifter med nuläget och vart man är på väg, med ett tydligt delmål. Detta 

är enligt Hattie och Yates (2014) ett sätt att upprätthålla motivation som baseras på 

självförtroende. 

Förutom möjligheten att själv kunna välja är det viktiga att eleverna förstår uppgiften och vad 

som ska göras samt att uppgiften varken är för svår eller för lätt. Att förståelse är centralt för 

inlärning och motivation eftersom det är först när vi förstår hur saker och ting hänger ihop som 

vi minns och lär oss på riktigt, framhåller Gärdenfors (2010). Eleverna blir motiverade då deras 

lärande leder till förståelse och det är viktigt att arbetet kontinuerligt utvärderas. Niemiec och 

Ryan (2009) och Ryan och Deci (2000) talar om kompetens, att elever behöver uppleva att de 

är kompetenta, och att de gör det då de förstår uppgiften och klarar utmaningar i sitt skolarbete. 

Det bidrar till ökad motivation. 

Att läraren ger feedback på elevers arbete är också viktigt. Positiv feedback på en uppgift som 

genomförts självständigt med hjälp av den egna kompetensen, främjar självuppfattningen och 

elevens inre motivation. En viktig del i återkopplingen är att ge eleverna en förståelse för att 

misstag är en del av lärandeprocessen och att ansträngningen är viktig för att uppnå lärande 

(Giota, 2006, Hattie & Yates, 2014).  

Hur bedömning av elever går till är också en faktor som påverkar om motivationen främjas eller 

inte. Det är viktigt att vara medveten om att bedömningar inte bara påverkar undervisningen 

utan också ger personliga konsekvenser för den som blir bedömd. Icke att förglömma är att 

bedömning av elever sker utifrån ett urval av kunnande och i förhållande till utvalda kriterier 

och att det finns många områden som inte blir bedömda (Giota, 2006). 

Formativ bedömning uppmärksammar processen lika mycket som resultatet och ett viktigt 

inslag är konstruktiv återkoppling. För att detta ska bli framgångsrikt behöver eleven och 

läraren ha en överensstämmande uppfattning om kunskapskvaliteten. Eleven måste kunna 

jämföra sin aktuella nivå med den nivå hen önskar uppnå (Giota, 2006). Formativ bedömning 

leder, enligt Miller och Lavin (2007), till att elever tar en mer aktiv del i sitt lärande och innebär 

bland annat att pedagogerna pratar mer med eleverna, att de får berätta vad och hur de gör och 

hur de tänker. 
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Innehåll och variation i undervisningen är av betydelse för att behålla elevernas intresse och 

motivation till inlärning. Upplevs inte innehållet meningsfullt lär sig eleverna mindre menar 

både Giota (2002), Hugo (2013), Jenner (2004) och Ryan och Deci (2000). Dagens elever 

upplevs ställa höga krav på meningsfullhet och har svårt att finna motivation i tanken att det de 

gör nu kan ge positiva effekter i framtiden. Om skolan intresserar sig mer för elevernas frågor, 

föreställningar och livsvärld ökar sannolikheten för att eleverna intresserar sig för skolans värld 

(Gärdenfors, 2010, Scherp & Scherp, 2007). 

Individanpassade och utmanande uppgifter och aktiviteter ökar elevernas motivationsgrad 

menar Wery och Thomson (2013). Svårighetsgraden på uppgifterna är av betydelse eftersom 

för svåra uppgifter kan skapa ångest hos eleven och för lätta gör att det blir tråkigt. För elever 

som har svårigheter i skolan behöver instruktionerna till uppgifterna vara tydliga, kortfattade, 

beröra eleverna på flera plan och kan behöva delas upp i steg. För att kunna ge tydliga 

instruktioner behöver den vuxne vara tydlig i sin lärarroll och veta vad hen vill (Kadesjö, 2007). 

Kopplas undervisningen till elevernas erfarenheter och förväntningarna från pedagogerna är 

höga finns goda förutsättningar för att motivera eleverna (Hattie & Yates, 2014).   

Yttre faktorer, som den fysiska miljön och den formella strukturer i skolan, har betydelse för 

möjligheterna att skapa en motiverande lärmiljö. Att det finns en tydlig struktur i miljön är extra 

viktigt för elever som till exempel har koncentrationssvårigheter, skriver Kadesjö (2007) och 

menar att genom att göra förändringar i den fysiska miljön kan man göra det lättare för elever 

att klara det omgivningen väntar sig av dem. Schema, möblering, arbetslagssammansättning 

med mera, är uttryck för vilka föreställningar om lärande och undervisning som dominerar på 

en skola. Scherp och Scherp (2007) framhåller bland annat att långa sammanhängande 

arbetspass för eleverna, med en undervisning som tar sin utgångspunkt i, eller knyter an till, 

elevernas frågor och föreställningsvärld, gynnar en undervisning som är elevaktiv.  De menar 

att ett elevaktiva arbetssätt är bidragande till att öka elevernas inre motivation att lära och till 

att eleverna tar större ansvar för sitt lärande. Hur lokaler och miljö i skolan utformas får direkta 

konsekvenser för hur eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen. Det blir extra tydligt för 

barn med koncentrationssvårigheter. Klassrumsmöblering, tillgång till arbetsrum för enskilda 

elever, tillgång till datorer är faktorer som kan påverkar. 
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Lärandesituationer som stimulerar motivationen 

Många gånger upplever eleverna att de uppgifter de ska utföra i skolan inte är intressanta och 

roliga. Därför behöver pedagoger strategier för framgångsrik undervisning som leder till aktiva, 

motiverade elever istället för passiva elever som ska kontrolleras (Ryan & Deci, 2000). För att 

höja elevers motivation för skolarbetet behövs metoder och arbetsformer som utgår från elevers 

intressen, gör dem delaktiga och ger dem en upplevelse av kontroll över sitt lärande. Eftersom 

elever har olika lärstilar behöver olika strategier i lärandet utvecklas och undervisningen 

organiseras därefter (Gärdenfors, 2010). Att använda varierande undervisningsmetoder och 

undervisningsmaterial, med alternativa förklaringar av innehållet och ge utmanande uppgifter 

som utgår från elevers tidigare kunskaper och erfarenheter, ger bra förutsättningar för elevernas 

lust att lära (Hattie & Yates, 2014).  

Då det finns en tydlig koppling mellan emotionella händelser och minnesförmåga menar 

Gärdenfors (2010) att det är betydelsefullt att ta elevens intressen och emotioner som 

utgångspunkt för undervisningen. En förklaring till att ett dataspel för många är mer 

motiverande än vanligt skolarbete kan vara det känslomässiga engagemanget och detta kan 

utnyttjas i undervisningen, för att stödja motivation och förståelse.   

Att ge eleverna uppdrag är en idé som kan lånas från dataspelen. Eleverna får en konkret uppgift 

att lösa och lärarens uppgift blir att kontrollera att eleverna får tag på det material som behövs 

för att lösa uppgiften och eventuellt ge ledtrådar. Detta upplägg gynnar den inre motivationen. 

Nyfikenhet, lust att visa sin kompetens samt behovet av social interaktion är faktorer som anses 

vara drivkraften bakom informellt lärande och som även borde vara riktmärket för formellt 

lärande (Gärdenfors, 2010). 

Elevaktiva arbetssätt bidrar enligt Scherp och Scherp (2007) till att öka elevernas inre 

motivation och till att de tar större eget ansvar för sitt lärande. I ett elevaktivt arbetssätt är 

undervisningen ofta ämnesöverskridande för att möta elevernas föreställningar som sällan är 

skolämnesindelade. Arbetet resulterar i en tydlig produkt med tydliga kvalitetskrav, eleverna 

använder olika informationskällor, gör egna undersökningar och väljer redovisningsform. 

Genom ett elevaktivt arbetssätt utvecklar eleverna egenskaper som initiativförmåga, 

ansvarstagande, kreativitet och samarbetsförmåga. Detta arbetssätt skapar en känsla av mening 

och dagens elever ställer ofta stora krav på att skoltillvaron känns meningsfull. 
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Entreprenöriell undervisning baseras ofta på ämnesövergripande, projektinriktade processer 

som är verklighetsanknutna enligt Leffler (2006). Eleverna är aktiva, ges frihet att komma med 

förslag och idéer, samarbeta och få möjlighet att arbeta i långa sammanhängande arbetspass. I 

en entreprenöriell skola är lärarens uppgift att agera stödjare, uppmuntrare och underlättare. Det 

är därför viktigt att läraren blir en entreprenör som har kunskap om sitt eget lärande, är kreativ 

och nyskapande (Leffler, 2006). 

I det entreprenöriella lärandet förespråkar Lackéus (2015) samarbetet med arbetslivet utanför 

skolan, vilket kan vara ett sätt att skapa uppdrag där eleverna blir medvetna om hur 

ämneskunskaper i skolan är relaterade till olika verksamheter och arbeten i samhället. Det 

specifika för entreprenöriell utbildning är enligt honom bland annat att fokus ligger på att se 

möjligheterna, att samarbeta, att ha en verklig mottagare och att interagera med omvärlden. Han 

menar att detta leder till att elever känner sig mer motiverade och att undervisningen blir mer 

meningsfull (Lackéus, 2015). Även Falk Lundqvist et al. (2014) understryker att 

verklighetsbaserade uppdrag motiverar eleverna på ett annat sätt än de uppdrag som endast görs 

för att få betyg. Eleverna känner att det de gör i skolan har betydelse både för den egna 

utvecklingen och för andra och de blir aktörer i den egna lärprocessen. Arbetsmetoderna syftar 

till att eleverna konstruerar sin kunskap och förståelse och bygger på att det är elevernas inre 

drivkraft som är motorn. 

Huvudmålet med entreprenöriell utbildning är enligt Lackéus (2015) att utveckla 

entreprenöriella kompetenser, vilka har stora likheter med icke kognitiva förmågor som 

uthållighet, självtillit, inlärningsförmåga och social kompetens.  

Teoretiska utgångspunkter 

Nedan beskrivs de teorier som ligger till grund för studien. Inledningsvis presenteras det 

sociokulturella perspektivet eftersom det är det perspektiv skolans styrdokument vilar på. 

Därefter redovisas olika specialpedagogiska perspektiv för att belysa hur skolan på olika sätt 

kan förhålla sig till elevers behov, samt en redogörelses för innebörden av begreppet motivation 

i en skolkontext. Avslutningsvis beskrivs det hermeneutiska förhållningssättet eftersom det är 

den metod som använts vid analysen av resultatet i denna studie. 
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Sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet på lärande utgår från att alla människor lär sig hela tiden, i alla 

sammanhang. Detta har sitt ursprung i den ryske psykologen Lev Vygotskijs utvecklingsarbete. 

Han menar, enligt Strandberg (2006), att lärande sker i samspel med andra och att kunskap 

uppstår i kommunikationen mellan människor. Det är i interaktionen mellan människor som 

kunskaper och färdigheter får liv. Genom att delta i kommunikation kan individer ta till sig nya 

sätt att tänka, resonera och handla och få den gemensamma förståelse som är så viktig för 

kunskapsbildningen (Säljö, 2014).  

För att betrakta människors utveckling och lärande används här begreppet närmaste 

utvecklingszon. Det kan ses som den zon där den lärande är mottaglig för stöd och förklaring 

från en mer kompetent person. Skola och utbildning är samhällets organiserade utvecklingszon 

där människor med olika bakgrund och förutsättningar möts och utvecklas (Säljö, 2014). Att 

undervisning utgår från elevernas erfarenhet och tänkande är viktigt liksom att de får en 

förståelse för den egna lärprocessen (Strandberg, 2006). 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är det viktigt att inte beskriva lärande och problem att lära som 

egenskaper hos individen och deras kognitiva förmågor, utan som svårigheter att hantera och 

tillgodogöra sig speciella former av kommunikation (Säljö, 2014). 

Specialpedagogiska perspektiv 

I Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) uttrycks en helhetssyn på elever och elevers 

behov. Individualisering och inkludering av alla elever betonas. När generella åtgärder vidtas 

för att utveckla verksamheten minskar risken för kategorisering och utpekning av elever menar 

Lutz (2013) och framhåller att framgångsrika insatser bör utgå från en holistisk syn på 

elevsituationen.  

Nilholm (2007), professor i pedagogik, presenterar tre olika perspektiv att se på 

specialpedagogik, det kompensatoriska, det kritiska, och dilemmaperspektivet. Perspektiven 

beskriver olika sätt att se på elevers svårigheter samt var stöd bör sättas in. Det kompensatoriska 

perspektivet har länge varit det som dominerat specialpedagogiken. Här söks orsaken till 

svårigheter hos individen och ett intresse att knyta specifika svårigheter till neurologiska 

faktorer finns. Stödet anses här bäst riktas mot individnivå. Det kritiska perspektivet vill söka 
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förklaringar till elevers svårigheter i sociala processer och vill förändra omgivningen kring 

elever som är i behov av stöd. Det kritiska perspektivet betonar att det inte är barns egenskaper 

i sig som skapar ett behov av specialpedagogik. Det betonar att skolan behöver möta varje barns 

behov utifrån dess egna förutsättningar. Dilemmaperspektivet är inte lika vedertaget som de 

båda andra.  Här betonas det komplexa och motsägelsefulla i vårt utbildningssystem där skolan 

ska ge alla elever liknande kunskaper och erfarenheter, samtidigt som den ska anpassas till 

elevens individuella förutsättningar. Detta dilemma behöver skolan skapa ett sätt att förhålla 

sig till snarare än att försöka hitta en lösning. 

Perspektiv på motivation 

De flesta teorier om motivation har sina rötter i principen om hedonism. Hedonism sätter 

njutning och välbefinnande som centralt mål för människans strävanden, och härstammar från 

antikens filosofer. I början av 1900-talet utvecklades flera teorier kring motivation t ex 

instinktsteorin som utvecklades inom psykologin och menade att instinkter eller drifter ligger 

bakom allt beteende. Senare kom teorin om drivkraftens betydelse som menade att ju starkare 

drivkraften och vanan är, desto större blir ansträngningen och den kognitiva motivationsteorin 

där de viktigaste styrfaktorerna i mänskligt beteende är tankar och förväntningar om framtida 

händelser, ett målorienterat beteende (Jenner, 2004). 

 

Teorier kring motivation skiljer sig åt vad gäller både människosyn, livssyn som samhällssyn 

och kan i dag betraktas från olika perspektiv. Giota (2002) beskriver motivation ur både ett 

interaktionistiskt perspektiv, en situerad syn och tanken om individuella skillnader. Det 

interaktionistiska perspektivet utgår från att elevers utveckling sker i ett sammanhang. 

Motivation definieras som ett flerdimensionellt begrepp som innefattar individens uppfattning 

om den egna kompetensen, känslor och attityder och multipla mål. Multipla mål förutsätter att 

elever eftersträvar både kognitiva och sociala mål på en och samma gång i både lärande- och 

sociala situationer. Den situerade synen betonar att typen av undervisning kan påverka och ha 

effekt på elevers motivation, medan de som anser att motivation baseras på individuella 

skillnader anser att det är svårare för lärare att påverka elevernas motivation gentemot skolan 

och skoluppgifter.  
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Dagens motivationsforskning är inte inriktad på teorier utan fokuserar nästan helt på lärande- 

och prestationsmål. Elever som strävar efter lärandemål antas vara inre motiverade medan 

elever som strävar efter prestationsmål antas vara yttre motiverade (Giota, 2002, Jenner, 2004). 

Inre motivation handlar om individens egna inneboende drivkraft och nyfikenhet, en önskan 

om att upptäcka något nytt eller att delta för sakens egen skull och skapar en känsla av glädje, 

stolthet och självförverkligande. Lärandemål förknippas med inre motivation och förutsätter att 

eleverna är inriktade på att lära i skolan enligt självuppsatta kriterier, utveckla nya färdigheter 

och förbättra sina kompetenser. Elever med stark inre motivation behöver ofta mycket lite yttre 

påverkan, t.ex. belöning eller en intresseväckande uppgifter (Giota, 2002; Jenner, 2004; Ryan 

& Deci, 2000; Wery & Thomson, 2013). Nödvändigt för att en inre drivkraft att lära och 

utvecklas, men även för social utveckling och personligt välbefinnande, ska uppstå är enligt 

Ryan och Deci (2000) att de inre behoven av autonomi, kompetens och samhörighet finns.  

Yttre motivation handlar i första hand om processer där elever belönas eller uppmuntras av en 

annan person, t.ex. genom materiella belöningar, betyg eller verbalt beröm. Prestationsmål 

förknippas med yttre motivation där deadlines och påtvingade mål motiverar (Giota, 2002; 

Jenner, 2004; Wery & Thomson, 2013).  

Att yttre motivation kan bidra till att eleverna tappar sin egen, inre, motivation att lära i skolan 

är Giota (2002), Gärdenfors (2010) och Ryan och Deci (2000) ense om, eftersom känslan av 

egenkontroll och ansvarskänsla ofta försämras. Men lärarens attityd till eleverna påverkar 

effekten av de yttre belöningarna. Lärare som tror på elevernas kompetens försvagar inte deras 

inre motivation medan kontrollinriktade lärare som använder sanktioner för att uppnå lärande 

försämrar elevernas inre motivation (Ryan & Deci, 2000). 
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Hermeneutik 

För att tolka empirisk data inom kvalitativ forskning finns olika metoder. Den hermeneutiska 

metoden är den som valts för denna studie.  

Inom hermeneutisk filosofi menar man, enligt Kvale och Brinkman (2014), att mänsklig 

förståelse är kontextuell. Syftet med en hermeneutisk tolkning är att få en gemensam förståelse 

av en text där tolkningen av meningen i texten är det centrala. Det betonas att den kunskap som 

framkommit ur en situation inte alltid är jämförbar med kunskap från andra situationer.  

Enligt den hermeneutiska traditionen av texttolkning analyseras texten utifrån en cirkularitet 

som pendlar mellan del och helhet. En inledningsvis diffus uppfattning om en text som helhet 

följs av en tolkning av textens enskilda delar som vidare relateras till helheten och så vidare. 

Denna cirkularitet ses inom hermeneutiken som en god spiral som ger en möjlighet till djupare 

förståelse av meningen i en text. Detta förhållningssätt gör det möjligt för den kvalitativa 

forskaren att se bortom intervjusituationen och ägna sig åt den kontextuella tolkningen (Kvale 

& Brinkman, 2014). 

Metod 

I detta kapitel görs en tydlig beskrivning av använd metod för att som Backman (2008) 

beskriver det, göra det möjligt att återupprepa studien och utvärdera trovärdighet och 

tillförlitlighet. Nedan beskrivs och motiveras undersökningsmetod och urval av informanter. 

Här presenteras även tillvägagångssätt vid insamling av det empiriska materialet liksom hur 

materialet har bearbetats och analyserats för att kunna presentera ett resultat samt en kritisk 

granskning av den valda metoden.  

Datainsamlingen består av 12 kvalitativa intervjuer med pedagoger som arbetar på 

mellanstadiet och högstadiet i en kommunal skola och en fristående skola. 

Undersökningsmetod 

Kvalitativa intervjuer har använts för att ta reda på pedagogernas uppfattning och erfarenhet, 

eftersom det kvalitativa synsättet enligt Backman (2008) riktar intresse mot hur individen tolkar 

och formar sin verklighet i relation till sina tidigare kunskaper och erfarenheter. 
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Vid kvalitativa intervjuer riktas uppmärksamhet mot den intervjuades uppfattning och intresse. 

Intervjun kan därmed enligt Bryman (2011) vara mindre strukturerad och röra sig i olika 

riktningar för att ge information om intervjupersonens uppfattning om det centrala i ämnet, 

vilket är i linje med studiens syfte. 

Den semistrukturerade intervjun är vanlig i kvalitativ forskning och användes som metod i 

studien. Vid en semistrukturerad intervju används ett tematiserat frågeschema eller en 

intervjuguide med allmänt formulerade frågor som kan ställas i valfri ordning liksom 

möjligheten att spontant ställa följdfrågor på viktiga och intressanta svar (Bryman, 2011). 

Urval 

Informanterna i studien kommer från en kommunal grundskola och en fristående grundskola i 

två olika kommuner i södra Norrland. Ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) gjordes för att 

hitta informanter med erfarenhet av entreprenöriellt lärande. Den kommunala skolan ligger i en 

kommun som uttalat att entreprenörskap ska genomsyrar alla utbildningsnivåer, med en 

verksamhet som ska kännetecknas av ett entreprenöriellt förhållningssätt. Den fristående skolan 

beskriver på sin hemsida en verksamhet som vilar på en pedagogisk modell som ska stimulera 

och utveckla företagsamma elever. 

Urvalet av informanter på de ovan nämnda skolorna gjordes av skolledarna utifrån önskemålet 

att både lärare och specialpedagoger skulle finnas med bland informanterna. Anledningen till 

önskemålet var att vi genom dessa informanter såg en möjlighet att få en helhetsbild utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv. 

Informanterna är utbildade pedagoger och specialpedagoger som helt eller delvis arbetar med 

elever i åk 4 – 9.  
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I tabellen nedan presenteras informanterna.  

Id  Examen  Arbete  Skolform  

Lärare 1 Lågstadielärare, specialpedagog Specialpedagog Kommunala  

skolan 

Lärare 2 Förskollärare, specialpedagog Specialpedagog  

 

Kommunala  

skolan 

Lärare 3 Lågstadielärare, specialpedagog Specialpedagog 

 

Kommunala 

skolan 

Lärare 4 Grundskollärare åk 1 -7 , 

specialpedagog 

Specialpedagog Kommunala  

skolan 

Lärare 5 Grundskollärare åk 1 - 7 Åk 4 - 6 Kommunal 

skolan 

Lärare 6 Grundskollärare åk 1 - 7 Resurslärare  Kommunala 

skolan 

Lärare 7 Grundskollärare åk 1- 7   Åk 6 Kommunala 

skolan 

Lärare 8 Grundskollärare åk 1- 7 Åk 6 Kommunala 

skolan 

Lärare 9 Gymnasielärare  

 

Åk 7 - 9 Friskolan 

Lärare 10 Grundskollärare 4 – 9 (en termin kvar 

på utbildningen) 

Åk 7 - 9 Friskola 

Lärare 11 Grundskollärare åk 1 -7 

 

Åk 4 - 6 Friskola 

Lärare 12 Grundskollärare åk 4-9 

 

Åk 7 - 9 Friskola 

Tabell 1: Studiens informanter 
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Intervjuguide 

Utifrån syfte och frågeställningar upprättades en intervjuguide (se bilaga 2) som i enlighet med 

Brymans (2008) rekommendationer för semistrukturerade intervjuer utformades som en lista 

med frågeställningar som ska täckas och beröras under intervjun. Intervjuguiden inleds med 

frågor om bakgrundsfakta om informanten och därefter öppna frågor och föreslagna följdfrågor 

ordnade i teman utifrån forskningsfrågorna. Ett fritt förhållningssätt till intervjuguiden gav en 

möjlighet att både lägga till, plocka bort och kasta om ordningen på frågor under intervjun. 

Intervjuguiden används som utgångspunkt vid genomförandet av intervjun samt för att 

underlätta analys och jämförelse (Bryman, 2011; Kvale & Brinkman, 2014). 

En mindre pilotstudie genomfördes i enlighet med Brymans (2011) rekommendationer, för att 

säkerställa att intervjufrågorna fungerade och gav svar på vårt syfte och våra frågeställningar. 

Pilotstudien genomfördes på tre pedagoger som inte kom att ingå i studien, men som hade 

jämförbara erfarenheter med de informanter som skulle komma att delta. Intervjuerna spelades 

in och lyssnades på flera gånger vilket ledde till några korrigeringar av frågeformuleringarna. 

Genomförande  

Genom informella samtal med kommunens skolchef och projektledare blev vi hänvisade till en 

rektor som gav oss tillåtelse att intervjua pedagoger på dennes skola och närliggande skolor.  

På den fristående skolan kontaktades rektorn personligen.  

Via mejl informerades rektorerna om syftet med studien och utifrån det gjorde de ett urval av 

pedagoger som kom att delta. Informationsbrevet (se bilaga 1) skickades till rektorn i den 

kommunala skolan, vilken distribuerade det vidare till informanterna. Till friskolans 

informanter skickades informationsbrevet via personliga mejl. De pedagoger som inte hade 

tagit del av mejlet fick läsa det vid intervjutillfället. Av de 12 pedagoger som deltog i 

undersökningen hade 8 informanter i den kommunala skolan inte tagit del av 

informationsbrevet innan intervjutillfället.  
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Rektorerna bokade tid och plats för intervjuerna, som genomfördes på informanternas 

arbetsplatser, samt i angränsade lokaler, efter skoldagens slut, under ostörda former. 

Intervjuerna pågick under 30 – 60 min och informanterna var mycket frispråkiga och 

meddelsamma. De pedagoger som inte tagit del av informationsbrevet behövde dock mer tid 

att fundera för att kunna besvara frågorna. Intervjuerna spelades in på dator/I-pad samt på 

telefonens diktafon, eftersom det är ett bra sätt att kunna koncentrera sig på ämnet och samspelet 

under intervjun, samt att det ger möjligheten att lyssna flera gånger, såsom Kvale och Brinkman 

(2014) beskriver det. Intervjumanuset var till stor hjälp för att hålla fokus på syftet.  

Analysmetod 

Intervjuerna lyssnades på flera gånger och transkriberades ordagrant men med en skriftspråklig 

karaktär. Upprepade ”mm”, ”äää” och liknande pausljud uteslöts, liksom bekräftande 

”hummanden”, tystnad, skratt, suckar och liknande. Längre sammanhängande uttalanden som 

för studien är ovidkommande har uteslutits i transkriberingen, och har tydligt markerats med 

tre punkter.  Väl medvetna om att transkribering innebär en översättning av en muntlig 

berättarform till en skriftlig, såsom Kvale och Brinkman (2014) beskriver det, och att det även 

innebär att till exempel röst, intonation och andning går förlorad, valde vi att även efter 

transkriberingen lyssna på samtalen i samband med den fortsatta behandlingen av intervjuerna. 

Detta gjordes för att skapa en helhetsbild av informanternas svar eftersom en hel del sägs i till 

exempel tystnad och tonfall. 

Som förberedelse för analys behandlades intervjuerna genom kodning, utifrån 

forskningsfrågorna, för att bryta ner texten i mindre delar, såsom Kvale och Brinkman (2014) 

beskriver det. Informanternas yttranden drogs sedan samman till kortare formuleringar, 

huvudinnebörden av det som sagts formuleras om i några få ord. Enligt den hermeneutiska 

traditionen av texttolkning analyseras texten utifrån en cirkularitet som pendlar mellan del och 

helhet vilket är den metod som tillämpats i denna studie (Kvale & Brinkman, 2014). 

Resultatet presenteras, såsom Kvale och Brinkman (2014) föreskriver, med hjälp av utvalda 

citat. Om någon del av citatet är ointressant för studien, har detta utelämnats och markerats med 

tre punkter. Vissa citat har, för att göra texten mer läsvänlig, redovisats som blockcitat trots att 

de underskrider 40 ord. 



25 

 

Etiska ställningstaganden 

Hänsyn har tagits till de etiska principerna som enligt Vetenskapsrådet (2002) måste följas i all 

forskning. De fyra huvudkraven, informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav har tillgodosetts. Informanterna har via mejl (se bilaga 1) fått information om 

studiens syfte och villkoren för, och frivilligheten i deltagandet. Där informeras deltagarna 

också om att alla uppgifter om skolorna och informanterna behandlas konfidentiellt, samt att 

materialet som samlas in endast används till den aktuella studien. Denna information gavs också 

muntligt vid intervjutillfället där informanterna gav sitt samtycke.  

Trovärdighet och tillförlitlighet 

Validitet och reliabilitet i kvalitativa undersökningar är enligt Bryman (2011) omtvistat. 

Begreppet trovärdighet och tillförlitlighet föreslås som alternativa kriterier som talar för hur bra 

en kvalitativ undersökning är, och har här använts. 

Trovärdighet 

Trovärdighet, som enligt Bryman (2011) och Kvale och Brinkman (2014) handlar om huruvida 

metoden undersökt det den påstods undersöka, kan anses som hög i denna studie eftersom syfte 

och frågeställningar blivit besvarade och givit en tydlig bild av intervjupersonernas uppfattning 

och erfarenhet av ämnet. Trovärdigheten hade dock troligen ökat om intervjuerna kompletterats 

med andra metoder, tillexempel observationer. 

Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten, om resultaten skulle vara det samma vid en annan tidpunkt eller om svaren 

sett annorlunda ut om frågorna ställts av en annan forskare (Kvale & Brinkman, 2014), bör 

bedömas utifrån att ett fritt förhållningssätt till intervjuguiden använts, och att intervjuerna fick 

en karaktär av samtal. Intervjuguiden var rustad med föreslagna följdfrågor som stöd för att öka 

tillförlitligheten, eftersom vi var två personer som genomförde intervjuerna. En detaljerad 

metodbeskrivning, få ledande frågor och användandet av sammanfattningar för att få 

informanternas bekräftelse på att informationen uppfattats korrekt påverkar också studiens 

tillförlitlighet positivt. 
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Metoddiskussion  

Ämnet motivation är ett stort och tidigare väl utforskat område, vilket innebar att sökningen av 

tidigare forskning behövde avgränsas. Den forskning som valts att presenteras är med vetskap 

om att det finns fler teorier och studier.  

Att hitta skolor som uttalat arbetar utifrån ett entreprenöriellt lärande var inte lätt och utifrån de 

omständigheterna är vi nöjda med ett urval av informanter som representeras av både lärare och 

specialpedagoger. Det kan möjligtvis ses som en brist att undersökningen inte innefattar 

specialpedagoger från båda skolorna, men då det på friskolan inte fanns några specialpedagoger 

anställda var detta inte möjligt. 

Valet av kvalitativa, semistrukturerade forskningsintervjuer var bra för studiens syfte och som 

Bryman (2011)  framhåller blev intervjuerna inte alltför styrda och gav möjlighet till djupare 

förståelse för informanternas erfarenheter och resonemang. Då flera informanter inte läst vårt 

informationsbrev var de inte helt förberedda på vad intervjun skulle handla om. Vi tyckte oss 

märka, att informanter som inte läst informationsbrevet behövde mer tid att fundera och att de 

inte gav lika uttömmande och nyanserade svar som de som läst brevet. Orsaken till att flera 

informanter inte läst brevet kan bero på att mejlet inte var direkt ställt till varje informant, 

eftersom personerna var för oss okända. Orsaken kan också vara att distributionen via den 

aktuella rektorn inte skedde som avtalat. Om skillnaden i svarens djup och omfattning berodde 

på om informanterna tagit del av informationsbrevet eller inte, vet vi inte, utan är bara en 

spekulation från vår sida. 

Genomförandet av intervjuerna gick enligt planen förutom den ovan nämnda bristen, att inte 

alla informanter tagit del av informationsbrevet.  

Intervjuerna blev lite spretiga eftersom de var så fria och utformade som samtal. De många 

olika svaren gjorde analysen omfattande. Med ett hermeneutiskt förhållningssätt såsom (Kvale 

& Brinkman, 2014) beskriver det, analyserades svaren utifrån en cirkularitet. Genom att pendla 

mellan del och helhet, tycker vi oss fått en tydlig bild av informanternas uppfattning. 

Informanternas svar var ibland så olika att det var svårt att sammanfatta och hitta gemensamma 

uppfattningar i enskilda frågor. Då vi tittade på helheten tycker vi oss dock kunna se 

gemensamma uppfattningar och generella drag. Därför redovisas i resultatet både gemensamma 
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och enskilda uppfattningar. Efter varje forskningsfråga har en analys presenterats där detta 

förtydligats. 

Vi tycker att vi fått svar på vårt syfte och våra forskningsfrågor. Under intervjuerna har det 

framkommit intressanta tankar och resonemang som vi gärna hade velat utveckla men som vi 

var tvungna att släppa för att avgränsa resultatet utifrån våra forskningsfrågor. Detta pekar på 

att det finns mycket mer att utforska i ämnet.  

Om vi gjorde om studien skulle vi vara noga med att innan intervjutillfället försäkra oss om att 

informanterna tagit del av informationsbrevet och att de är väl förberedda på vad intervjun ska 

komma att handla om. Då syftet innehåller en mängd svårdefinierade begrepp skulle 

undersökningen kanske tjäna på ett förtydligande av styrdokumentens formulering då vi 

tillexempel pratar om elever i behov av särskilt stöd.  

Resultat och analys 

Resultatet av vår undersökning redovisas här forskningsfråga för forskningsfråga med en analys 

kopplad till varje fråga. Analysen sker utifrån bakgrund, tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter. 

Informanterna benämns ibland som “lärare” i resultatredovisningen och för att skilja på dem i 

citaten är de numrerade från 1 - 12 (se tabell 1 s. 22). 

Inledningsvis beskrivs informanternas definition av begreppen ”motivation” och ”elever i 

behov av särskilt stöd” eftersom dessa begrepp används i syfte och frågeställningar.  

Informanternas definition av motivation 

De flesta informanter har definierat begreppet motivation. Många förknippar motivation med 

lust och nyfikenhet. Några kopplar motivation till vilja och mening och andra till ett inre driv. 

Motivation. Jag tänker att motivation är ju att man känner lust, att man tycker man 

har lust att lära. Man är nyfiken (Lärare 12).   

Det är lite, det är lite det där inre drivet. Att man att man har upptäckt att någonting 

är kul. Man har ett driv att göra mer hela tiden för att man tycker att det är roligt 

(Lärare 10). 
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Samtliga informanter beskriver skillnaden mellan inre och yttre motivation där man ser den inre 

som en egen vilja, något man gör för sin egen skull, en egen inre drivkraft. 

Inre motivation, då är det väl kanske att man verkligen vill någonting. Fri vilja 

eller vad jag ska säga, kanske (Lärare 5).  

Den yttre motivationen handlar, enligt informanterna, om omvärldens påverkan tillexempel 

reklam eller kompisar påtryckningar, att få belöning eller att någon annan talar om vad man ska 

göra. 

Yttre motivation är att man ger en godis till exempel, eller guldstjärna eller 

belöning av något slag eller mamma blir glad (Lärare 1). 

Informanterna har olika uppfattningar om huruvida det är den inre eller den yttre motivationen 

som oftast styr eleverna. De flesta ser den yttre motivationen som betydelsefull för eleverna, 

men önskar att de vore drivna av den inre. 

Yttre tror jag, flest. Men det är bara vad jag tror. Man vill ju att fler ska bara vilja 

liksom (Lärare 5). 

Några informanter säger att yngre barn oftare är beroende av yttre motivation och att den inre 

motivationen kommer ju äldre eleverna blir. Andra ser en kombination av inre och yttre 

motivation hos eleverna. Lärare 8:as tankar kring frågan kan sammanfatta informanternas olika 

uppfattningar. ”Kombination tror jag. Inre tror jag. Yttre kan ju väcka den inre”. 

Många informanter anser att pedagogen kan påverka motivationen hos eleverna. 

Jag tro att alla barn vill lära sig. Alla barn har en nyfikenhet och lust att lära sig. 

Det handlar på något vis om att vi pedagoger ska ta var på det. Jag tror att vi ibland 

kan vara bra på att döda elevernas motivation om man får uttrycka sig så bryskt. 

(Lärare 12) 

Några informanter tycker sig kunna se att elever i behov av särskilt stöd behöver hjälp med 

motivationen och att de i större utsträckning än andra är beroende av yttre motivation.  



29 

 

De kanske har en diagnos eller dom har ju olika problematik oftast. Det är klart 

har man misslyckats nog mycket är svårare att få motivering [sic] igen (Lärare 6). 

Analys 

Att det är svårt att definiera begreppet motivation, precis som Jenner (2004) påpekar, framgår 

av informanternas svar, då flera hade svårt att sätta fingret på vad motivation verkligen är. De 

flesta informanterna förknippar motivation med lust och vilja.  

Informanterna hade lättare att beskriva skillnaden mellan inre och yttre motivation och ger en 

beskrivning som i mångt och mycket överensstämmer med Giota (2002), Jenner (2004), Ryan 

och Decis (2000) och Wery och Thomson (2013) beskrivningar. Informanterna menar att inre 

motivation handlar om individens egna inneboende drivkraft och nyfikenhet, och att yttre 

motivation handlar om processer där elever belönas eller uppmuntras av en annan person. De 

flesta informanter ser den yttre motivationen som betydelsefull, inte minst för elever i behov av 

särskilt stöd, men att de önskar att de vore mer drivna av den inre. 

Av svaren framkommer bland annat att informanterna tycker att pedagogen kan påverka 

motivationen hos eleverna, vilket tyder på en syn på motivation som både överensstämmer med 

den situerade, som Giota (2002) beskriver, och ett sociokulturellt perspektiv såsom Säljö (2014) 

beskriver. 

Informanternas definition av elever i behov av särskilt stöd 

Elever i behov av särskilt stöd är inte en tydligt definierad grupp för någon av informanterna. 

Många informanter ställer sig frågande till vilka dessa elever är. Två olika grupper av svar går 

att utläsa. De flesta anser att alla elever är i behov av särskilt stöd och några ser elever som inte 

uppnår, eller får jobba väldigt hårt för att nå kunskapskraven, som elever i behov av särskilt 

stöd.  

Informanterna i gruppen som anser att alla elever är i behov av särskilt stöd menar att alla elever 

behöver olika verktyg och inlärningssätt för att utvecklas. De anser att både elever som kräver 

utmaningar för att lära sig mer och elever som har svårt att nå kunskapsmålen är i behov av 

stöd. 
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… både de som kräver lite mer utmaning för att lära sig av sig själv och de här 

som har svårt att komma upp till kunskapskravens mål, båda dom ser jag 

egentligen som elever i behov av särskilt stöd på något vis (Lärare 2).  

Av informanterna i gruppen som menar att det är elever som har svårt att nå kunskapskraven, 

som räknas till elever i behov av särskilt stöd, menar flera att det hör ihop med att anpassningar 

och åtgärder sätts in. De ska inte behöva ha en diagnos för att få stöd.  

Det är sånt jag brottas med. Barn som är i behov av särskilt stöd har ofta svårt att 

nå målen ... på grund av inlärningssvårigheter eller på grund av något annat som 

utgör ett slags hinder i lärande (Lärare 1). 

Några informanter menar att elever i behov av särskilt stöd ofta har med motivation att göra. 

Lärare 3 säger till exempel att, ”Om du inte har motivationen och vet varför du ska lära och 

förstår så är det ju jättesvårt och det är ju de eleverna jag möter som specialpedagog”.  

Begreppet elever i behov av särskilt stöd ifrågasätts av lärare 4 som säger, ”Genom att använda 

uttrycket elever i behov av särskilt stöd så har vi pekat och sagt att eleven ska förändras. Jag är 

tveeggad inför uttrycket”.     

Analys 

Informanternas svårighet att definiera begreppet elever i behov av särskilt stöd kan ha ett 

samband med att det dels är pedagogernas bedömning som avgör vilka elever som är i behov 

av särskilt stöd och att begreppen extra anpassningar och särskilt stöd inte är tydligt definierade 

(Skolverket, 2014a, 2015a). 

Att många informanter säger sig se att alla elever är i behov av särskilt stöd är i linje med 

Skollagen (SFS 2010:800) där det står att läsa att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt 

utifrån sina förutsättningar och behov. Där framgår också att detta ska gälla både de som har 

svårt att uppnå kunskapskraven och de som kan nå längre i kunskapsutvecklingen. 

Samtliga informanter uttrycker en syn på elever i behov av särskilt stöd som kan kopplas till 

det Nilholm (2007) beskriver som det kritiska perspektiv, där förklaringen till elevers 

svårigheter söks i sociala processer. 
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Vilka faktorer anser pedagogerna vara viktigast när det gäller att 

skapa en motiverande lärmiljö för elever i behov av särskilt stöd? 

Informanterna har angivit ett flertal faktorer som de anser är viktiga för att skapa en motiverande 

lärmiljö. De faktorer som flest informanter angav, har här redovisats. Redovisningen utgår från 

att faktorerna är av betydelse för alla elever, eftersom ett flertal av informanterna angivit att de 

anser att alla elever tillhör gruppen ”elever i behov av särskilt stöd” eller framhållit att de 

faktorer som är viktiga för elever i behov av särskilt stöd gynnar alla elever (vilket framgår av 

svaren på forskningsfrågan ”Anser pedagogerna att arbetet med motivation skiljer sig mellan 

elever i behov av särskilt stöd och övriga elever?” sid. 42). 

Pedagogrollen som en viktig faktor för att skapa en motiverande lärmiljö nämns av alla 

informanter. Ett coachande och vägledande förhållningssätt och en handledare som inspirerar 

är återkommande beskrivningar. Så här beskriver några informanter pedagogrollen.  

Ibland måste man ha någon som är med och öppnar en ny dörr, och det är vår roll 

att öppna nya dörrar och visa nya vägar. Det kan absolut öka motivationen (Lärare 

12).  

Sen tror jag också att de är viktigt att man är den här handledaren, coachen och är 

med eleven och låter den få prova, kanske vad händer nu? När du gjorde så här 

var ju kanske inte helt, det kanske inte funkade. Det funkade inte för dig. Om vi 

provar ett annat sätt. Då så får man hjälpa dem på vägen att komma vidare (Lärare 

11). 

Att pedagogen ser eleven och är lyhörd för elevens intresse och behov nämner flera informanter 

som viktigt för att kunna möta eleven utifrån deras behov. 

För alla elever står ju på olika ställen i sin utveckling och för mig som pedagog 

gäller det ju att alla ska få sin del (Lärare 11). 

Flera informanter framhåller att det är bra att vara flera pedagoger runt eleverna så att det är 

många ögon som ser eleverna och många som kan hjälpas åt att finna lösningar. Att undervisa 

i varandras klasser eller ha flexibla gruppindelningar nämns som några sätt att samverka.  
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Några informanter nämner pedagogens förväntningar som en faktor som är viktig för en 

motiverande lärmiljö.  

… att man är tydlig med förväntningarna och att man har höga förväntningar fast 

inte liksom, så här liksom, galna förväntningar (Lärare 5). 

Vidare nämner de flesta informanter goda relationer som en viktig faktor. En informant 

förklarar varför det är så viktigt med en god relation mellan pedagog och elev med att säga,  

Känner man eleven, då vet jag vad som behövs göras för att få det att funka… 

Grundtanken, vi tror att en bra lärmiljö är att vi har goda relationer (Lärare 12).  

Även goda relationer mellan eleverna nämns, och betydelsen av det sociala samspelet. Några 

informanter lyfter fram att det är viktigt att skapa förutsättningar för att bygga goda relationer, 

till exempel genom att ha många mötesplatser, såsom en gemensam rast och viloplats för 

pedagoger och elever där relationer kan byggas.  

Att trygghet är en förutsättning för en motiverande lärmiljö nämner ett flertal informanter. 

Några lyfter att en liten skola, där alla känner alla, bidrar till en trygghet som gör att eleverna 

kan ingå i olika grupperingar och undervisas av flera olika lärare. En annan informant beskriver 

att trygghet innebär ett tillåtande klimat där alla vågar säga vad de vill.  

Den fysiska miljöns betydelse för en motiverande lärmiljö nämns av alla informanter. Många 

framhåller vikten av ett avskalat, tydligt organiserat klassrum. Att den informativa miljön är 

tydlig, exempelvis dagsschema på tavlan, nämns. Lärare 2 benämner detta som ”tydliggörande 

pedagogik” och menar att, ”Eleven ska veta exakt vad som förväntas att hen ska göra, ganska 

ner på precis nivå”.  

Några informanter talar om vikten av en inspirerande och inbjudande miljö. En informant 

beskriver att den optimal miljö är där undervisningsmaterial är framdukat och tillgängligt för 

eleverna, lite montessoriinspirerat. En annan informant menar att en fysisk miljö som är öppen, 

där material förvaras i öppna lådor, inga låsta skåp, där mjuka mattor och stolar och tända ljus 

finns, bidrar till en motiverande lärmiljö. Några informanter påpekar att miljön ska anpassas 

efter elevens behov. En annan menar att skolan ska vara byggd för olikheter och att skolor idag 

inte är byggda för alla elever och deras behov. 
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Några få informanter nämnde organisationens påverkan på motivationen och en informant 

framhåller att eleverna inte ska möta så många olika lärare varje dag. Några menar att en flexibel 

organisation, där grupperna anpassas efter elevernas behov, gynnar alla och gör att fler ögon 

ser varje elev.  

Varierad undervisning har de flesta informanter nämnt som en motivationsfaktor. Lärare 5 som 

tycker att variation är det viktigaste ordet för motivation säger, ”Gör man samma och samma, 

då blir man inte motiverad till slut”. Flera beskriver att varierad undervisning handlar om att 

variera teoretisk och praktisk undervisning, att arbeta både i grupp och individuellt, att ha olika 

arbetssätt och ge eleverna möjlighet att visa sina kunskaper på olika vis.  

 … få med alla sinnen i arbetssättet … det kreativa handlar om att få igång lusten 

att lära, att utmana sig, inte bara läsa och skriva utan att de också får jobba med 

sig själv (Lärare 11). 

Att arbetet med mål och bedömning påverkar motivationen nämner nästan alla informanter. Att 

målen ska vara tydliga och beskriva både nuläge, mål och vägen till målet beskrivs av flera. En 

informant använder frågeställningar som:  

Vad ska vi jobba med? Vilka är kunskapskraven? Vad krävs av oss som 

pedagoger för att vi ska nå dit? Vad krävs av dig? (Lärare 12).  

Lärare 2 menar att bedömning ”… både kan vara en morot och kapa ben” och att formativ 

bedömning är den viktiga, så att eleven vet var den är och var den ska.  

Att ett bra examinationssätt är viktigt, menar flera informanter, 

Utveckla metoder för att faktiskt se vad är de vi vill bedöma… att lita på det, det 

man ser i dagliga möten … att skapa situationer där eleverna får en chans att visa 

de här förmågorna, kunskaperna (Lärare 12).   

Sambedömning, att flera ögon ser och är med vid bedömning av eleven, nämner några 

informanter liksom att den ska ske löpande, genom hela processen. En informant påpekar att 

bedömningssituationen kan vara en lärsituation. 
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I samband med bedömning nämner de flest informanter också feedback/återkoppling och att 

det är något som ska ges kontinuerligt, under processen, så att eleverna har tid att lära sig. Att 

feedbacken ska vara positiv och utgå från det förändringsbara nämns också. 

Att delaktighet är en positiv faktor för motivationen nämner några informanter och konstaterar 

att det är viktigt att eleverna får vara med och planer och bestämma i undervisningen.  

Känna sig sedd, lyssnad på, få vara delaktig. Jag tänker på att det blir personligt 

det jag säger. Att man får känna sig lite utvald (Lärare 5). 

Analys 

De faktorer som informanterna anser vara viktigast för att skapa en motiverande lärmiljö 

stämmer väl överens med de faktorer som nämns i tidigare forskning, exempelvis 

pedagogrollen, trygghet, delaktighet, undervisningen och den fysiska miljön.  Precis som Wery 

och Thomson (2013) med flera, lyfter informanterna att pedagogen har en nyckelroll för 

elevernas motivation att vilja lära sig. Pedagogens coachande och handledande förhållningssätt 

framhålls av flera informanter, vilket också Stensmo (2013) menar är betydelsefullt för att 

hjälpa eleverna mot målet 

Informanterna anser att det är viktigt att eleven och pedagogen har en god relation och att 

rimliga förväntningar ställs på eleven. Detta bekräftar Hattie och Yates (2014) och Niemiec och 

Ryans (2009) som menar att det är det som framgångsrika lärmiljöer bygger på.  

Vikten av en trygg lärandemiljö poängteras i styrdokumenten (Skolverket, 2011) och även av 

informanterna. De nämner detta i samband med relationer, både mellan elever och elev och 

lärare, och att det är viktigt med ett tillåtande klimat där alla vågar säga vad de tycker.  

Att variation i undervisningen är viktigt för att behålla intresset och motivationen nämner 

informanterna och lyfter fram vikten av att använda sig av olika arbetssätt. Detta poängterar 

även Giota (2002). 

Att arbetet med mål och bedömning påverkar motivationen nämner nästan alla informanter.  De 

menar att målen, och vägen till målen, ska vara tydlig vilket är i linje med vad Hattie och Yates 

(2014) anser. Det informanterna framhåller vad gäller bedömning går i mångt och mycket att 

förknippa med formativ bedömning där, precis som Giota (2006) beskriver det, processen 
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uppmärksammas lika mycket som resultatet och att eleverna tar mer aktivt del i sitt lärande 

såsom Miller och Lavin (2007) framhåller. 

Den fysiska miljöns betydelse, speciellt att den informativa miljön ska vara mycket tydlig, 

nämner flera lärare liksom att den ska vara möjlig att anpassa efter elevernas behov. Detta 

stämmer överens med Scherp och Scherps (2007) forskning. 

Förståelse är centralt för att elever ska känna sig motiverade i skolarbetet menar bland andra 

Niemiec och Ryan (2009) och Ryan och Deci (2000). Detta är en faktor som informanterna inte 

lyft fram som central. 

Vilka arbetsmetoder och arbetsformer anser pedagogerna ökar 

motivationen till lärande hos elever i behov av särskilt stöd? 

Här redovisas specialpedagogernas svar för sig, eftersom de tillhör en annan yrkesgrupp och 

själva uttrycker att de har en annan roll i verksamheten.  

Specialpedagogerna, lärare 1 – 4 (se tabell 1 s. 22), beskriv att de jobbar både inkluderande och 

exkluderande med elever och att de till viss del även arbetar med observationer av verksamheten 

samt handledning av pedagoger. En informant framhåller att samarbetet i arbetslaget är speciellt 

viktigt när man jobbar exkluderande med elever, för att eleven ska få en helhet.   

Specialpedagogerna nämner olika metoder som de använder i sitt arbete men framhåller att 

valet av arbetssätt och metod har mer med individen att göra än att det är elever i behov av 

särskilt stöd. En specialpedagog nämner att hen ofta i sin handledning rekommenderar 

klasslärare att göra grundplaneringar som passar elever i behov av särskilt stöd, istället för att 

göra flera anpassningar. Hen uppmuntrar också pedagoger att arbeta med genrepedagogik. 

Lärare 2 framhåller den tydliggörande pedagogikens betydelse framförallt för dem, som hen 

uttrycker det, ”elever som har det lite knöligt”. Hen menar att tydliggörande pedagogik även 

kan vara bra för elever med driv. Lärare 1 menar att det underlättar för elever i behov av särskilt 

stöd att inte alla gör samma sak i klassrummet hela tiden och att, ”Man måste hitta former. Man 

kan göra samma sak på olika sätt”. 

Specialpedagogerna framhåller att elever har olika inlärningsstilar, eller som lärare 1 uttrycker 

det ” Det finns inget recept för alla barn” 
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Av de övriga informanternas svar redovisas lärare 5 - 8 för sig och 9 - 12 för sig, eftersom 

informanternas svar inom dessa grupper liknar varandra. 

Lärare 5 – 8 (se tabell 1 s. 22) beskriver några olika arbetsmetoder och arbetsformer. En 

informant beskriver att införandet av lärarlegitimationen har påverkat förutsättningarna för 

lärarna på skolan och lett till mer ensamarbete och en verksamhet som är styrd av schemat. Hen 

berättar att det just nu pågår ett projekt i kollegialt lärande för att utveckla ett tematiskt arbetssätt 

och samarbete kring planering och bedömning. 

En av de arbetsmetoder som nämns av all dessa lärare är arbetet med elevreflektioner. En 

informant nämner att hen sparar elevernas arbeten för att de ska se sin egen utveckling. Vidare 

nämns arbetsformer som inbjuder till elevdelaktighet i undervisningen,  

… att man är lyhörd för elevernas idéer och tankar … vi har liksom som en liten 

dialog. Vad vill du göra, varför är du hos mig här nu för? Och hur ska vi använda 

den här tiden på bästa sätt? Vad vill du utveckla? (Lärare 5). 

I övrigt framhåller informanterna vikten av varierade undervisningsformer.  

Jobba med förmågor, olika möjligheter, olika vägar, olika redovisningsformer, 

olika typer av material böcker, internet radioinslag film (Lärare 7). 

Lärare 9 – 12 (se tabell 1 s. 22) beskriver skolans gemensamma arbetsform: 

Vi har utarbetat en pedagogisk modell som vi tycker ökar motivationen, ökar 

lusten att lära, ökar tydligheten för eleverna. De får jobba med verkliga saker. De 

får utmana sig själv som personer men för den skull så är det ett hårt jobb. Det är 

ett hårt jobb med alla elever, men särskilt de som har behov av särskilt stöd. Det 

är inte så att modellen i sig löser. (Lärare 12). 

Den pedagogiska modellen beskrivs som ett tematiskt arbetssätt där flera ämnen kopplas ihop 

och skapar en helhet. Temaarbetet är processinriktat där det är processen som är det viktigaste, 

inte slutprodukten. Skolåret är indelat i fyra perioder med fyra olika teman.  

Temaarbetet startar med en introduktion som ska skapa en nyfikenhet. För de yngre eleverna 

(åk 4 – 6) introducerar pedagogerna på skolan periodens tema (som kallas ”äventyr”).  
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Äventyren introduceras och de har ingen aning om vad de ska jobba med när de 

kommer till den första lektionen i äventyret. … Ja, då måste de ju börja fundera, 

och de kanske får höra musik, känna någonting, lukta på något, ha alla sinnen 

med. Då skapar man ju direkt den här nyfikenheten (Lärare 11).  

För de äldre eleverna (åk 7 – 9) introduceras temat som ett uppdrag som de får av en extern 

uppdragsgivare som till exempel kan vara en organisation, ett företag eller en privatperson. 

Detta gör, enligt informanterna, att arbetet får en verklighetsanknytning och skapar en mening. 

Introduktionen följs av en kartläggning av elevernas kunskaper i ämnet. En informant berättar 

att det fortsatta arbetet fortgår utifrån eleverna, där det är viktigt att deras kreativitet och fantasi 

tillvaratas. En annan beskriver att det följande arbetet består av traditionell 

kunskapsinhämtning. När eleverna har fått tillräckligt mycket kunskaper för att lösa uppdraget 

avslutas arbetet med en kreativ slutprodukt exempelvis ett skådespel, tredimensionella 

skapelser, muntliga redovisningar, film med mera, som visas upp för syskon och föräldrar. För 

de äldre eleverna är även uppdragsgivaren en mottagare att visa upp slutprodukten för. 

Att elevreflektioner är en del av arbetet beskriver en informant. ”Dels så kan eleverna utvärdera 

sig själva, reflektera och stanna upp och fundera, vad är det vi gör?”(Lärare 11). 

Flera av informanterna menar att examinationstillfällen både ska innefatta en repetition av 

viktiga saker, ett tillfälle att lära något nytt och lära av varandra.  

Analys 

Gemensamt för många informanter är att valet av arbetsmetod och arbetssätt beror på individens 

behov och inte om eleven är i behov av särskilt stöd.  

Flera informanter beskriver att de jobbar tematiskt och med varierade undervisningsformer och 

beskriver i linje med Läroplanen (Skolverket, 2011), att eleverna ges möjlighet att vara kreativa, 

använda sin nyfikenhet att vilja lära mer och att man utgår från elevernas tidigare erfarenheter. 

Detta stämmer också med Hattie och Yates (2014) som menar att varierade 

undervisningsmetoder ger eleverna mer lust att lära. 
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Många informanter anser att det är av stor vikt att eleverna reflekterar över sitt eget lärande, 

vilket också Scherp och Scherp (2007) framhåller som viktigt för att göra eleverna delaktig i 

sitt lärande. 

Specialpedagogerna, lärare 1-4 (se tabell 1 s. 22), har en varierad beskrivning av sin yrkesroll 

och sitt arbeta med elever i behov av särskilt stöd. En del beskriver den handledande rollen mot 

klasslärarna och andra att de arbetar både inkluderande och exkluderande med elever. De 

beskriver inte några specifika arbetsmetoder eller arbetsformer men framhåller vikten av att 

komma ihåg att elever har olika inlärningsstilar och att det är nödvändigt att ha en tydliggörande 

pedagogik. 

Utmärkande för informanterna, lärare 5 – 8 (se tabell 1 s. 22) är att de lyfter fram vikten av att 

skapa möjligheter för eleverna att vara delaktig i undervisningen, vilket Giota (2001, 2002), 

Hattie och Yates (2014) samt Wery och Thomsson (2013) också menar främjar motivationen. 

En av dessa informanter menar att införande av lärarlegitimationen har bidragit till mer 

ensamarbetet som styrs utifrån schema, vilket är tvärtemot det Läroplanen (Skolverket, 2011) 

föreskriver, att lärare ska samverka med varandra för att nå utbildningsmålen. 

Informanterna 9 – 12 (se tabell 1 s. 22) uttryckte ett gemensamt arbetssätt, som de beskriver 

som tematiskt och processinriktat. Arbetet är verklighetsanknutet och har en mottagare. 

Modellen beskrivs som ett arbetssätt som kopplar ihop delar till en helhet, där eleverna får 

använda sin kreativitet och fantasi. Detta överensstämmer med det entreprenöriella lärandet 

som bland andra Leffler (2006) och Lackéus (2015) beskriver. 

Hur anser pedagogerna att det entreprenöriella lärandet påverkar 

motivationen hos elever i behov av särskilt stöd? 

Här redovisas yrkesgrupperna var för sig eftersom specialpedagogerna själva uttrycker att de 

har en annan roll i verksamheten. Inledningsvis redogörs informanternas uppfattning och 

erfarenhet av entreprenöriellt lärande för att tydliggöra svaret på forskningsfrågan. 

Bland specialpedagogerna, lärare 1 - 4 (se tabell 1 s. 22) påtalar några att de inte har så mycket 

erfarenhet av entreprenöriell undervisning. Flera specialpedagoger beskriver att det 

entreprenöriella undervisningen bygger på ett varierat arbetssätt där praktiska och skapande 

inslag är återkommande, men att de, på grund av sin yrkesroll, inte själva är en del av detta 

arbete. De anser dock att de indirekt kan se det i delar av verksamheten. De beskriver att de ser 
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att eleverna äger sitt lärande och kan påverka sin undervisning, att de tänker annorlunda och tar 

egna initiativ. Exempelvis säger lärare 1, ” … att man lär sig ta initiativ, att göra något av sina 

idéer”.  

En specialpedagog kopplar entreprenöriellt lärande till motivation och en annan säger att det är 

ett förhållningssätt. På frågan om hur det entreprenöriella lärandet påverkar motivationen hos 

elever i behov av särskilt stöd framkom inget tydligt svar. En specialpedagog menade att 

motivationen hos elever i behov av särskilt stöd påverkas positivt av ett varierat arbetssätt. En 

annan uttalade en uppfattning att om eleverna får påverka sin undervisning kan hen som 

pedagog fånga motivationen hos eleven. Att förhållningssättet kan få eleverna att blicka framåt, 

anses också kunna ha en positiv inverkan på motivationen. Lärare 3 menar tillexempel att det 

är viktigt att få eleverna att lyfta blicken och att de ställer sig frågor som ”Vad har jag här? Vad 

händer när grundskolan är slut? Tänka vidare. Vad vill jag göra med livet?”  

Av de övriga informanterna, lärare 5 - 12 (se tabell 1 sid. 22) beskriver några entreprenöriellt 

lärande som ett arbetssätt, några att det är ett förhållningssätt och några menar att det är både 

och. Att entreprenöriellt lärande bygger på ett tillåtande klimat där eleverna är delaktiga i 

processen, nämns också hos flera informanter, liksom att undervisning ska utgå från barnens 

tankar och idéer,  

… det här är ju mer ett arbetssätt och ett förhållningssätt än att alla de här ska bli 

företagare när de blir stora eller så. Utan mer att man har elevinflytande, 

elevdelaktighet (Lärare 5). 

Två informanter nämner att de saknar utbildning i entreprenöriellt lärande och uttrycker, 

Det är väl, eller jag vet inte, det ingår allmänt, svårt att sätta ord på det. Det är 

vilken motivation man har, hur företagsam man är (Lärare 8). 

… entreprenöriellt lärande är att, det är en utmaning.  Jag känner inte att jag är så 

hemma på just det begreppet entreprenöriellt lärande… Det är svårt att definierar 

vad som är entreprenöriellt. Från början var det att alla skulle bli små företagare 

och sedan vart det mer inriktat på förmågor (Lärare 7). 

Flera informanter menar att entreprenöriellt lärande är när undervisningen har praktiska inslag 

och där uppgiften har en mottagare i form av föräldrar eller verksamheter utanför skolan. 
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… plocka in det praktiska, inte bara teoretiskt utan vi kan plocka in bilden, 

musiken, slöjden i alltihop också, att man kan göra det praktiska också för man 

lär sig ju på olika sätt… att man gör någonting konkret som någon annan faktiskt 

har nytta av (Lärare 10). 

Lärare 9 – 12 (se tabell 1 s. 22) beskriver det entreprenöriella lärande som företagsamma 

förmågor, exempelvis att utveckla nyfikenhet, kreativitet, ansvar och ta initiativ. De beskriver 

det som företagsamhet för eleven själv och för andra, 

Ja vi pratar ju mycket om det företagsamma lärande att eleverna ska bli 

företagsamma i sitt eget lärande men också att de ska bli företagsamma personer 

(Lärare 12). 

De beskriver att det företagsamma lärandet innebär ett varierat och kreativt arbetssätt och en 

verksamhet som är verklighetsanknuten,  

Det är ju det att man har ett sammanhang som, ja på något sätt blir 

verklighetsanknutet och att det blir meningsfullt (Lärare 9). 

… skolan är ingen egen värld utan vi är koppla till en helhet (Lärare 12).  

På frågan om hur det entreprenöriella lärandet påverkar motivationen hos elever i behov av 

särskilt stöd har en informant svarat att den varierade undervisningen, som hen menar att det 

entreprenöriella lärandet bygger på, kan ha betydelse för motivationen hos elever i behov av 

särskilt stöd. 

Det kan också med variationen upplevas som att det inte är långtråkigt och att 

man kanske får stilla sina behov eller vad man ska säga (Lärare 5). 

En annan informant tycker att det är svårt att veta om det är just det entreprenöriella som 

påverkar motivationen hos elever i behov av särskilt stöd eftersom hen beskriver att hen 

inspirerats av många olika arbetssätt under åren. En informant menar att det företagsamma 

arbetssättet inte är en lösning, men att det skapar förutsättningar att påverka motivationen, i 

positiv riktning. ”Det här sättet att se på eleven det gynnar, tycker vi, definitivt alla elever även 

elever med särskilda behov” (Lärare 12). 
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Det framgår att hälften av informanterna anser att det tematiska arbetssättet påverkar 

motivationen hos elever i behov av särskilt stöd positivt. Arbetssättet är varierat och när 

eleverna arbetar tillsammans är alla i gruppen betydelsefulla.  Att jobba med få ämnen åt 

gången, att utgå från en helhet, är en bidragande faktor till att öka motivationen då det blir fokus 

på färre saker.   

Ja, alltså jag tror så här, att det gynnar alla barn att ha en kontext, att ha en helhet, 

att få ett sammanhang. Att det blir inte bara enskilda pusselbitar. Här får man en 

chans att sätta ihop pusselbitarna till en helhet det tycker jag gynna alla även barn 

som har det truligt också (Lärare 12). 

En informant menar att arbetssättet kan fungera bra för vissa elever i behov av särskilt stöd och 

andra inte, 

En del elever vill ha väldigt mycket struktur… kanske skulle kunna vara lättare 

för en del elever att vara i samma rum till exempel (Lärare 10). 

Genom att ha kontakt med världen utanför skolan får eleverna förståelse för framtiden och hur 

viktig skolan är, framhåller flera informanter och menar att detta kan bidra till att eleverna får 

större inre motivation,  

… att vi erbjuder en helhet för eleverna att det inte blir sönderstyckat för eleverna 

utan att det, det blir tydligt att de kan fokusera och att det blir verklighetsförankrat, 

att det ska ge en extra motivation att det kommer utifrån. Att det är kreativt att vi 

får igång lusten att lära och att de utmanar sig (Lärare 9). 

När skolan varierar arbetssätt och redovisningsformer ökar chansen att eleverna finner något 

som passar dem, menar informanterna och framhåller även att eleverna känner sig mer 

motiverade då skolarbetet har en mottagare. 

Analys 

Specialpedagogerna, lärare 1 - 4 (se tabell 1 s. 22), uttalar en otydlig uppfattning om, och 

begränsad erfarenhet av entreprenöriellt lärande eftersom, som de själva säger, har en annan 

yrkesroll. Utifrån detta har de inte gett något tydligt svar på forskningsfrågan. 
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Lärare 5 – 12 (se tabell 1 s. 22), har olika uppfattningar om det entreprenöriella lärandet 

beträffande om det är ett arbetssätt eller ett förhållningssätt. Enligt både Leffler (2006) och 

Otterborg (2011)  kan entreprenöriellt lärande vara ett svårdefinierat begrepp eftersom det är 

nära sammanknutet med det komplexa begreppet entreprenörskap. Enligt Skolverket (2015b) 

definieras entreprenöriellt lärande som ett förhållningssätt. Två informanter uttrycker själv att 

de sakna utbildning i entreprenöriellt lärande. Detta var ingen fråga som ställdes under 

intervjuerna. 

Den gemensamma uppfattning och erfarenhet av entreprenöriellt lärande hos lärare 5 - 12 (se 

tabell 1 s. 22), är att undervisningen har praktiska, kreativa inslag, utgår från elevernas tankar 

och idéer, att eleverna är delaktiga i processen och att det finns en mottagare för arbetet. Vilket 

till stora delar går att finna i både Skolverkets (2015b) och Lefflers (2006) beskrivning av det 

entreprenöriella lärandet. 

Lärare 9 – 12 (se tabell 1 s. 22) beskriver ett arbetssätt som stimulerar företagsamma förmågor, 

både för eleven själv och för andra. Företagsamma förmågor och entreprenöriellt lärande är 

synonyma begrepp som går att återfinna i Skolverkets (2010) formuleringar. Vidare beskriver 

dessa informanter ett arbetssätt som är verklighetsanknutet, vilket överensstämmer med både 

Leffler (2006), Otterborg (2011) och Skolverkets (2015b) beskrivning av entreprenöriellt 

lärande. Flera informanter har en positiv uppfattning om det entreprenöriella lärandets inverkan 

på motivationen hos elever i behov av särskilt stöd. Det entreprenöriella lärandets positiva 

inverkan på motivationen framhålls av både Falk Lundqvist et al. (2014) och Lackéus (2015). 

Några av lärarna 9 - 12  (se tabell 1 s. 22) uttrycker att det entreprenöriella lärandet kan vara 

motiverande för många elever i behov av särskilt stöd, men att man behöver tänka på att många 

kan behöva väldigt mycket struktur, eller som lärare 10 uttryckte det, de kan behöva ”en snitslad 

bana”. Behovet av en tydlig struktur i den fysiska miljön och vad gäller instruktioner framförallt 

för elever som har svårigheter i skolan framhåller även Kadesjö (2007). Informanterna 

beskriver flera entreprenöriella arbetsmetoder och förhållningssätt som de anser har positiv 

inverkan på motivationen. Att entreprenöriella arbetsmetoder syftar till att bygga på förståelse 

och att eleverna konstruerar sin egen kunskap och att det är elevernas inre driv som är motorn 

i arbetet hävdar även Lackéus (2015). Jobbar man med elever i behov av särskilt stöd är det 

extra viktigt att undervisningen är motiverande, för precis som Kadesjö (2007) säger, kan 

motivationen vara svårare att väcka hos dessa elever. 
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Anser pedagogerna att arbetet med motivation skiljer sig mellan 

elever i behov av särskilt stöd och övriga elever? Om ja, på vilket 

sätt anser de att det skiljer sig? 

De flesta informanter anser att arbetet med motivation delvis skiljer sig vid arbete med elever 

av behov av särskilt stöd jämfört med övriga elever. De menar att arbetet med motivation för 

elever i behov av särskilt stöd gynnar samtliga elever,  

Så jag tror inte att man behöver ha ett speciellt arbetssätt för just de eleverna utan 

man ska ha det arbetssättet för alla, för då tror jag att det funkar som allra bäst 

(Lärare 2). 

Flera informanter framhåller att alla elever har olika behov, att alla behöver egen pushning och 

peppning och att alla har sina steg att ta, även elever som ska nå ett högre mål. 

Alltså motivationsarbete, det ser olika ut för alla elever. Så även om man inte har 

något behov av särskilt stöd så blir det en plan för att få den eleven motiverad. 

Den blir en annan plan för en annan elev. Även om det finns behov av särskilt 

stöd eller inte så det blir olika på vem det är (Lärare 10). 

Lärare 6 menar att elever i behov av särskilt stöd kan ha svårare att bli motivera ”… det är klart 

har man misslyckats nog mycket är svårare att få motivering [sic] igen” (Lärare 6).  

Flera informanter anser att de när de arbetar med elever i behov av särskilt stöd behöver vara 

extra tydliga, och att det är viktigt att bryta ner målen så att de blir greppbara för eleven. Lärare 

3 menar att ”Det är ju a och o för de här eleverna. Det går inte att vara lite vag i kanten”.  

 … jätteviktigt att du har små mål så att du kommer liksom fram någon gång. Så 

att inte varje gång du sprungit fram så flyttas det liksom. På något vis måste du ju 

komma i mål med ditt mål någon gång på din väg så ja, jag tror att det är ännu 

viktigare för dem (Lärare 2). 
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Att den fysiska miljön är mer tillrättalagd, mindre rörig och att placeringen i klassrummet är 

medveten, framhåller också flera pedagoger. De betonar att pedagogens relation med elever i 

behov av särskilt stöd är extra viktig, Lärare 9 säger tillexempel ”Man måste ju lära känna 

eleven mer på något sätt för ofta är det ju svårare att komma fram till hindret med de som 

behöver det” (Lärare 9). 

Analys 

De flesta informanter anser att arbetet med motivation för elever i behov av särskilt stöd, inte 

skiljer sig så mycket jämfört med arbetet med övriga elever, eftersom det de gör för dessa elever 

är till godo för alla. Några anser också att det mer handlar om den enskilda individens behov än 

att det är en elev som har svårigheter. Även elever som strävar mot högre mål behöver stöttning 

utifrån sina behov. Detta stämmer med Skollagens (2010) föreskrifter.    

En informant menar, att elever som har många misslyckanden bakom sig kan ha svårare att bli 

motiverade. Detta stämmer med Giota (2002) som säger att låg självkänsla och negativ 

inställning till skolan kan leda till misslyckanden som i sin tur gör att eleven ger upp sin 

motivation för att skydda självkänslan. 

Relationen mellan pedagog och elev är extra viktig i arbetet med elever i behov av särskilt stöd, 

anser flera informanter, vilket stöds i tidigare forskning som menar att läraren har en nyckelroll.  

Niemiec och Ryans (2009) framhåller bland annat att elever behöver känna att läraren genuint 

gillar, respekterar och uppskattar dem.  

Att arbetet med elever i behov av särskilt stöd behöver vara extra tydliga, och att det är viktigt 

att bryta ner målen så att de blir greppbara för eleven, framhåller några informanter, vilket även 

Hattie och Yates (2014) och Stensmo (2013), påpekar. I likhet med Scherp och Scherp (2007) 

lyfter informanterna fram vikten av en mer tillrättalagd fysisk miljö.  
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Diskussion 

I detta kapitel diskuteras valda delar av undersökningens resultat i relation till tidigare forskning 

med avsikt att besvara studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med förslag på 

vidare forskning. Syftet med studien är att, ur ett specialpedagogiskt perspektiv, beskriva och 

analysera pedagogers uppfattning och erfarenhet av hur lärmiljön och undervisningen påverkar 

motivationen hos elever i behov av särskilt stöd. Vidare är syftet att undersöka om pedagogerna 

anser att entreprenöriellt lärande påverkar motivationen hos dessa elever. 

Studien bygger på flera olika begrepp som enligt tidigare forskning är svårdefinierbara. Därför 

ansåg vi att det var nödvändigt att under intervjuerna ta reda på informanternas definition, 

uppfattning och erfarenhet av begreppen motivation, elever i behov av särskilt stöd och 

entreprenöriellt lärande. Resultatet visar att informanterna inte har en entydig uppfattning. Vi 

har valt att reflektera över dessa begrepp utifrån styrdokumenten: 

Ordet motivation nämns inte i styrdokumenten. Att utbildningen ska främja en livslång lust att 

lära, står dock att läsa i Skollagen (SFS 2010:800) och är den närmaste motsvarigheten till 

begreppet motivation som vi tycker oss finna.  

Definitionen av elever i behov av särskilt stöd är i Skollagen (SFS 2010:800) ganska vid. Den 

säger att elever i behov av särskilt stöd är elever som inte kommer att nå de kunskapskraven 

som minst ska uppnås, och elever som visar andra svårigheter i skolsituationen. Vad 

anpassningar och särskilt stöd är, framgår inte. 

Enligt Läroplanen (Skolverket, 2011) ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett 

förhållningssätt som främjar entreprenörskap. En tydlig definition av vad begreppet innebär har 

vi här inte kunnat utläsa. Däremot har Skolverket gett ut en skrift i ämnet (Skolverket, 2010), 

där det framgår att entreprenöriellt lärande handlar om att stimulera kreativitet och självtillit, 

att utveckla nyfikenhet, förmågan att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling.  

Att flera informanter inledningsvis ställer sig frågande till begreppen och att svaren därefter blir 

väldigt skiftande, finner vi, utifrån det vi funnit i styrdokumenten, inte så konstigt. Att vi 

upplever att resultat också blir ganska spretigt är kanske en naturlig konsekvens av de 

svårdefinierade begreppen.  
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I resultatet har vi utgått från att informanternas svar pekar på att faktorer, arbetsmetoder och 

arbetsformer som är viktiga för elever i behov av särskilt stöd, gynnar alla elever. Det framgår 

bland annat att valet av arbetsmetod har mer med individen att göra än att eleven är i behov av 

särskilt stöd. Utifrån detta tycker vi oss kunna se att informanterna över lag intar ett 

specialpedagogiskt perspektiv som stämmer väl överens med det Nilholm (2007) beskriver som 

det kritiska perspektivet.  Han menar att förklaringar till elevers svårigheter ska sökas i sociala 

processer och att det är omgivningen kring individen som ska ändras, för att göra det möjligt 

att möta varje individ utifrån deras behov. 

I Skollagen (SFS 2010:800) står att läsa att det är skillnad på anpassningar och åtgärder. Om 

det befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, eller om en 

elev har andra svårigheter i skolsituationen, ska först stöd ges i form av anpassningar inom 

ramen för den ordinarie undervisningen. Om det inte räcker, ska rektor i samråd med elevhälsan 

utreda, och vid behov, ge eleven särskilt stöd. Utifrån detta tycker vi oss kunna se att det 

informanterna beskriver är uttryck för anpassningar som görs i verksamheten. Ingen informant 

har i sina svar antytt på någon skillnad vad gäller anpassningar och åtgärder. En anledning 

skulle kunna vara att de i sina verksamheter bara gör anpassningar, och att anpassningarna är 

så bra att vidare utredningar och åtgärder inte behöver göras. En annan anledning skulle kunna 

vara att informanterna inte är uppdaterade på skillnaden i begreppen på grund av att skollagen 

nyligen förändrats. Kanske hade ett annat svar framkommit om vi tydligt formulerat frågan 

under intervjun.  

I svaren har framkommit att elever i behov av särskilt stöd i större utsträckning än andra kan 

behöva hjälp med att bli motiverade. Detta stämmer väl överens med Jenner (2004) och Kadesjö 

(2007), som framhåller att motivationens betydelse i det pedagogiska arbetet är speciellt viktigt 

när det handlar om elever i behov av särskilt stöd, och att motivationen kan vara svårare att 

väcka hos dessa elever än hos andra. Vidare nämner informanterna att de ser att den yttre 

motivationen är betydelsefull, inte minst för elever i behov av särskilt stöd, men att de önskar 

att de vore mer drivna av den inre. Forskning visar att yttre motivation kan bidra till att elever 

tappar sin inre motivation och att lärarens attityd till eleverna påverkar effekten av den yttre 

belöningen (Ryan & Deci, 2000). En intressant tanke är att som Gärdenfors (2010) menar, titta 

närmare på det informella lärandets drivkrafter, som till stor del bygger på den inre 

motivationen, och att sen dra nytta av denna kunskap i det formella lärandet. 
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Av svaren tolkar vi att många informanter funnit faktorer och arbetssätt som de anser är bra för 

alla elever. Informanterna beskriver att för de elever, som de uttrycker det, ”… har svårt att 

uppnå målen” (Lärare 1)/ ”har det lite knöligt” (Lärare 2)/ ”har misslyckats nog mycket” (Lärare 

6), behöver dessa faktorer och arbetssätt vara extra tydliga och genomarbetade. Generella 

åtgärder som utgår från en holistisk syn på elevsituationen, menar Lutz (2013), är framgångsrikt 

och minskar risken för kategorisering och att enskilda elever pekas ut. Om informanternas 

beskrivning av faktorer och arbetssätt stämmer överens med det vardagliga arbetet vet vi inte, 

men deras intentioner lever upp till både tidigare forskning i ämnet, och styrdokumentens 

föreskrifter. 

Informanterna har nämnt flera faktorer som de anser är viktiga när det gäller att skapa en 

motiverande lärmiljö för elever i behov av särskilt stöd. Läraren nämns i resultatet som en viktig 

faktor i motivationsarbetet. Vår tolkning är att i alla andra nämnda faktorer många gånger faller 

tillbaka på pedagogen. Det är pedagogen som ska vara lyhörd för elevens intressen och behov, 

pedagogens förväntningar på eleven är viktig, pedagogen ska skapa förutsättningar för att en 

god relation mellan pedagog och elev ska utvecklas, pedagogen ansvarar för att den fysiska 

miljön är motiverande och tydlig och så vidare. Att läraren har en nyckelroll och dess 

bemötande och förhållningssätt är avgörande för elevers motivation och vilja att lära framgår 

tydligt hos både och Falk Lundqvist et al. (2014), Jenner (2014) och Wery och Thomson (2013). 

Vår forskningsfråga, som vi i anser oss fått besvarad, handlade om vilka faktorer pedagogerna 

anser vara viktigast för att skapa en motiverande lärmiljö. För oss blev det vid 

sammanställningen av resultatet uppenbart vilket stort ansvar som vilar på pedagogen. Om det 

är tydligt för den enskilda informanten går inte att utläsa av svaren och inte heller hur denna 

komplexa uppgift hanteras i praktiken. 

Många informanter betonar att arbetsmetoder och arbetsform ska vara varierade och utgå från 

individens behov. Det har också framkommit att informanterna anser att motivationen är 

påverkbar. Detta tolkar vi som att de har en, såsom Giota (2002) beskriver, situerad syn på 

motivation, vilken betonar att valet av undervisning kan påverka och ha effekt på elevernas 

motivation. Vi uppfattar att informanterna har ett sociokulturellt perspektiv på motivationen, 

såsom exempelvis Strandberg (2006) och Säljö (2014), beskriver det, eftersom de ser individens 

behov i ett sammanhang vid valet av arbetssätt.     
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Ryan och Deci (2000) framhåller tillsammans med bland andra Gärdenfors (2010) och Hattie 

och Yates (2014) att pedagoger behöver använda arbetsformer som leder till aktiva motiverade 

elever. De menar att varierade arbetsmetoder och undervisningsmaterial bör användas, liksom 

arbetsformer som gör eleverna delaktiga och som utgår från deras erfarenhet. Detta är också 

arbetsmetoder och arbetsformer som nämnts i vårt resultat. Något som inte tydligt framkommit 

i informanternas svar, men som vi ser som intressant och tänkvärt, är det Gärdenfors (2010) 

beskriver som kopplingen mellan emotionella händelser och minnesförmåga. Att i 

undervisningen till exempel utnyttja datorspelens känslomässiga engagemang skulle kunna 

vara ett sätt att, som Gärdenfors (2010) säger, öka motivationen hos eleverna. Samtidigt skulle 

det ge pedagogerna en möjlighet att reflektera över, och försöka se världen ur ett elevperspektiv. 

Detta menar vi skulle kunna bidra till ökad motivation hos många elever som av olika 

anledningar inte ser undervisningen som meningsfull.  

Det arbetssätt som Scherp och Scherp (2007) beskriver som elevaktivt och ämnesövergripande, 

och den entreprenöriella undervisning som Leffler (2006) och Lackéus (2015) beskriver, har 

stora likheter. Lärare 9 – 12 (se tabell 1 sid. 21) beskriver sin pedagogiska modell vilken väl 

överensstämmer med Skolverkets (2010), Leffler (2006) och Lackéus (2015) beskrivning av 

entreprenöriell undervisning. De övriga informanterna framhåller vikten av att undervisningen 

ska var tematiskt, kreativt och elevdelaktig för att öka motivationen.  De har dock inte kunnat 

ge en samlad bild av hur detta genomförs i praktiken, vilket gör det svårt för oss att fullt ut 

koppla det till entreprenöriell undervisning såsom Leffler (2006) och Lackéus (2015) beskriver 

det. Vår uppfattning är dock att det entreprenöriella förhållningssättet genomsyrar de 

verksamheter där intervjuerna genomförts. Specialpedagogerna har till exempel en otydlig 

uppfattning om, och som de säger, på grund av sin yrkesroll, begränsad erfarenhet av den 

entreprenöriella undervisningen. Vi upplever dock att de har ett förhållningssätt som går att 

knyta till det entreprenöriella lärandet eftersom de i undervisningen bland annat stävar efter 

elevinflytande och elevdelaktighet och att de betonar vikten av att eleverna äger sitt lärande.  

Att det är extra viktigt att undervisningen är motiverande när man arbetar med elever i behov 

av särskilt stöd, säger Kadesjö (2007). Falk Lundqvist, et al, (2014) och Lackéus (2015) 

framhåller att det entreprenöriella lärandet har en positiv inverkan på motivationen. 

Informanterna har en positiv uppfattning om det entreprenöriella lärandets inverkan på 

motivationen för elever i behov av särskilt stöd, framförallt för att undervisningen har praktiska, 

kreativa inslag, att eleverna är aktivt deltagande i processen och att arbetet har en mottagare. 

Utifrån detta anser vi att resultatet pekar på att det entreprenöriella lärandet gynnar elever i 
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behov av särskilt stöd, inte minst om undervisningens fokus ligger på att se möjligheterna, att 

man samarbetar och interagera med omvärlden. Då är det möjligt att skapa lärandesituationer 

som är meningsfulla och som Hugo (2013) menar, bidra till att ändra elevernas inställning till 

skolan då den upplevs mer motiverande. Utifrån detta tycker vi oss kunna se att det 

entreprenöriella förhållningssättet skulle kunna ge förutsättningar för fler elever att lyckas i 

skolan. I denna studie tycks specialpedagogerna inte har någon framträdande roll i den 

entreprenöriella undervisningen, vilket gör oss fundersamma då vi anser att specialpedagoger 

borde vara de som utmanar den traditionella formen av undervisning och visar på nya vägar. 

Att självkänslan är av största betydelse för motivationen visar tidigare forskning. Både Giota 

(2002) och Kadesjö (2007) menar att det finns ett tydligt samband mellan låg självkänsla, 

misslyckanden i skolan, och motivation. Vidare beskriver även Hattie och Yates (2014) 

kopplingen mellan självbild och framgång och Dweck (2012), om sambandet mellan elevens 

statiska eller dynamiska inställning till lärandet som påverkar självbilden. Utifrån denna 

vetskap skulle, enligt vår uppfattning, arbetet för god självkänsla kunna lyftas fram som något 

av det viktigaste arbetet med elever i behov av särskilt stöd, lika betydelsefullt som pedagogen 

är som faktor för att skapa en motiverande lärmiljö. Ingen av informanterna har tydligt nämnt 

att de ser att självkänslans betydelse för motivationen. Vi kan dock se att många informanter 

indirekt pratar om självkänslans betydelse, exempelvis i samband med att de ser att många 

elevers motivation påverkas av många misslyckanden. Kanske hade vi fått mer uttömmande 

svar om vi ställt en direkt fråga, vilket vi inte ansåg vara lämpligt utifrån hur forskningsfrågan 

formulerats. 

Fortsatt forskning 

Studiens resultat har bidragit till många tankar och reflektioner kring motivationens betydelse 

och hur viktigt det är att skolan skapar en miljö som är motiverande, inte minst för elever i 

behov av särskilt stöd. 

Att läraren är betydelsefull för en motiverande lärmiljö, har med all tydlighet framkommit, 

liksom att ett entreprenöriellt förhållningssätt har en positiv inverkan på motivationen. Det vi 

däremot inte fått reda på, men som skulle vara intressant att forska vidare på, är elevernas 

upplevelse av det entreprenöriella lärandet och dess betydelse för motivationen. Intressant vore 

också, att genom observationer i undervisningssituationer, studera hur det entreprenöriella 
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lärandet tillämpas i praktiken. Det skulle också ge möjlighet att se det entreprenöriella lärandets 

betydelse för elever i behov av särskilt stöd. 

I vår studie har det enligt både Skolverket (2010) och tidigare forskning framgått att 

entreprenöriellt lärande stimulerar kreativitet, självtillit och nyfikenhet och att det leder till en 

meningsfull undervisning som gör att elever känner sig motiverade. I styrdokumenten 

föreskrivs att entreprenöriellt förhållningssätt ska tillämpas i skolorna och trots detta var det 

inte alldeles enkelt att finna skolor till vår undersökning, som ansåg sig arbeta entreprenöriellt. 

Därför vore det intressant att undersöka hur det entreprenöriella lärandet implementeras på 

skolorna. En annan vinkling skulle vara att utifrån detta, och det faktum att lärarrollen visat sig 

vara så betydande för en motiverande lärmiljö, vända sig till lärarstudenter och ta reda på hur 

motivation och entreprenöriellt lärande behandlas i lärarutbildningen. 

Under forskningsprocessen har många andra frågor väckts, inte minst kring självkänslans och 

självbildens betydelse för motovationen, och varför inte den lyfts fram mer av informanterna. 

Intressant vore att mer direkt undersöka skolans förutsättningar och hur man rent praktiskt kan 

göra i skolan för att påverka och stärka elevernas självkänsla och självbild.   

Trots att mycket redan forskats kring motivation så ser vi här att det är möjligt att studera ämnet 

ur många fler perspektiv. 
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Timrå 30/9-15 

Hej! 

Vi är två lärare/studenter som läser sista terminen på Specialpedagogprogrammet vid Umeå universitet. I 

höst ska vi skriva vårt examensarbete som ska handla om motivation och lärande ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv. Syftet med arbetet är att beskriva och analysera pedagogers uppfattning och erfarenheter av 

motivationens betydelse i arbetet med elever i behov av särskilt stöd.  

 

För att få information om detta skulle vi vilja intervjua 4 grundskollärare, 4 specialpedagoger 

och 4 speciallärare. Intervjuerna tar ungefär 30 – 40 minuter. De uppgifter som samlas in 

kommer inte att användas för något annat syfte än till just denna studie. Allt material som 

samlats in förstörs när studien är slutförd. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och 

data kommer att presenteras så att ingen enskild person kan identifieras. Deltagandet i studien 

är givetvis frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när som helst utan närmare 

motivering. Resultaten kommer att presenteras vid Umeå universitets specialpedagogprogram. 

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss. 

Bifogar studiens syfte och lite information om vad samtalet/intervjun kommer att handla om. 

Hälsningar  

 

Birgitta Lindholm och Gun Svedin Thunström 

Specialpedagogprogrammet 

Umeå universitet 

birgittalindholm@xxxx.xx     076 – XXX XX XX 

svedin_thun@xxxx.xx            070 – XXX XX XX 
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Syftet med studien är att beskriva och analysera pedagogers uppfattning och erfarenhet av hur 

entreprenöriellt lärande påverkar motivationen hos elever i behov av särskilt stöd 

 

När vi träffas kommer vi att samtala utifrån dessa områden: 

 

 Entreprenöriellt lärande 

 Begreppet motivation 

 Elever i behov av särskilt stöd 

 Faktorer som påverkar motivationen positivt för elever i behov av särskilt stöd. 

 Arbetsmetoder och arbetsformer som ökar motivationen hos elever i behov av särskilt 

stöd 

 Det entreprenöriella lärandets inverkan på motivationen hos elever i behov av särskilt 

stöd. 
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Bakgrund 

 Vilken pedagogisk examen har du? 

 Hur länge har du varit verksam som pedagog? 

 Vilken är din nuvarande yrkesroll? 

 

Entreprenöriellt lärande  
 

 Vad innebär entreprenöriellt lärande för dig? 

 Vilken förankring anser du att entreprenöriellt lärande har i skolans styrdokument? 

 Varför har ni valt att arbeta utifrån entreprenöriellt lärande? 

 Hur kan man i er verksamhet/yrkesroll se att ni arbetar entreprenöriellt? 

 Hur arbetar du utifrån det entreprenöriella lärandet? 

 Vad är skillnaden att arbeta utifrån entreprenöriellt lärande och att inte göra det? 

 

Vad innebär begreppet motivation för pedagogerna i skolan? 
 

 

 Vilken är din definition av begreppet motivation? 

 Anser du att motivation är en inneboende förmåga eller är det påverkbart? Hur? 

 Anser du att motivation är viktig för att dina elever ska lyckas i skolan? 

 Hur vet du att en elev är motiverad? / Hur kan du se att en elev är motiverad? / Hur 

beskriver du en omotiverad elev? 

 

Elever i behov av särskilt stöd  

 

 Vilken är din definition av elever i behov av särskilt stöd? 

 Hur gör för att tillgodes elevers behov? liten grupp, inkluderat, exkluderat, en till en 

 Vilken är din uppgift i egenskap av speciallärare/specialpedagog/ klasslärare, i arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd? 
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Vilka faktorer anser pedagogerna vara viktigast när det gäller att skapa en motiverande 

lärmiljö för barn med behov av särskilt stöd?  

Lärmiljö  

 Vad anser du är viktigt för en bra lärmiljö för eleven? 

 Vad innebär det (t ex vad innebär det att läraren är viktig, på vilket sätt…) 

 Hur vet vi att lärmiljön är bra? 

 

Förslag till följdfrågor till faktorer som informanterna nämner 

 

Pedagogens roll i motivationsarbetet  

 

 Vi vet att också att pedagogens roll har betydelse för motivationen. Vad anser du om 

pedagogens betydelse för motivationen? 

 

 Kan du som lärare påverka elevernas motivation?  I så fall hur?  

 Tycker du att relationen/förväntningar/ förhållningssätt mellan dig och dina elever 

påverkar deras motivation? Hur? 

 Vilka förutsättningar behöver du för att det ska vara möjligt för dig att kunna motivera 

dina elever och bedriva motivationsarbete?  

 Upplever du att din roll som pedagog skiljer sig i arbetet med motivationen hos elever i 

behov av särskilt stöd och elever i allmänhet? 

 

Mål och bedömning  

 Vad anser du om det betydelsen av att arbeta med mål och bedömning? 

 

 Sätter eleverna upp individuella mål?  

 Hur går det till? På vilket sätt är eleverna delaktiga? 

 Vilka är de individuella målen, konkreta kunskapsmål eller förmågor? 

 Hur bedömer du dina elever i undervisningen, gentemot kunskapskraven i läroplanen? 

Anser du att det är en formativ eller summativ bedömning?  

 Hur ges återkopplingen till eleverna? 

 Vad anser du är viktigt att tänka på när du ger feedback till eleverna? 

 Anser du att du har förutsättningar att arbeta med mål och bedömning så som du önskar? 

 Upplever du att arbetet med mål och bedömning skiljer sig när du arbetar med elever i 

behov av särskilt stöd jämfört med när du arbetar med elever i allmänhet? 
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Fysiska miljön  
 

 Vad anser du om den fysiska miljöns betydelse för motivationen? 

 

 Hur ser en inspirerande skolmiljö ut för dig? 

 Hur upplever du miljöns betydelse för elever i behov av särskilt stöd jämfört med elever 

i allmänhet? 

 

Vilka arbetsmetoder/arbetsformer använder pedagogerna för att öka motivationen till 

lärande hos elever i behov av särskilt stöd? 
 

 Kan du beskriva några arbetsmetoder/former som du använder i din undervisning? 

Varför väljer du att jobba med dem? 

 Är det någon eller några av dessa metoder som du anser påverka elevernas motivation 

positivt? Hur? 

 Tycker du att det är någon skillnad i arbetet kring motivation när det gäller elever i 

behov av särskilt stöd och övriga elever? 

 

Hur anser pedagogerna att det entreprenöriella lärandet påverkar motivationen hos 

elever i behov av särskilt stöd?  
 

 Vem bär ansvaret för att eleverna är motiverade? 

 Vad är inre motivation för dig? 

 Vad är yttre motivation för dig? 

 Är de flesta elever idag drivna av inre eller yttre motivation? Varför tror du att det är 

så?  

 Hur kan du som pedagog stimulerar den inre motivationen? 

 Hur kan du som pedagog med yttre faktorer påverka motivationen? 

 Anser du att din skola arbetar medvetet för att stimulera den inre eller den yttre 

motivationen? Har det något med det entreprenöriella lärandet att göra? 

 Hur tror du det arbetet påverkar motivation hos elever i behov av särskilt stöd? Är det 

skillnad för elever i behov av särskilt stöd och elever i allmänhet? 

 


