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Abstract 
Waha, Kerstin (Högskolan Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT) 
En studie om elever som är omotiverade till skolarbetet 
 
 

 
 
Syftet med denna studie var att ta reda på om ungdomar på en lärlingsbaserad gymnasieskola 

har upplevt att de har varit omotiverade till skolarbetet, vad orsaken var och hur de upplever 

att man kan förebygga detta. Studien ska bidra till en ökad förståelse och att lärare kan hjälpa 

elever som har blivit omotiverade till skolarbetet. Undersökningen går även ut på att matcha 

eleverna funderingar med lärarnas handlingar.   

 

För att belysa dessa frågor gjordes en kvalitativ metod med djupgående samtalsintervjuer med 

fyra elever och fyra lärare. Resultatet visade att samtliga elever hade någon gång varit 

omotiverade till skolarbetet men vad som orsakade det och vad som fick eleverna att bli 

motiverade igen var väldigt individuellt. Klart stod dock att motiverade lärare och 

karaktärsämnet var motivationshöjande för eleverna. Det framkom att syftet med lektionerna 

var viktigt för eleverna, att eleverna ser ett samband med vad de gör i skolan och framtiden. 

 

Det är viktigt att eleverna vet syfte och mål med lektionerna. Eleverna ska ha inflytande och 

kunna jobba självständigt, men lärarna upplever att eleverna tappar fokus när de jobbar 

självständigt.  
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1. Inledning 
 

I en gymnasieklass möter man som lärare många ungdomar med olika förutsättningar, 

bakgrund och intresse. Som läroplanen säger så är lärarens uppdrag bland annat att förmedla 

kunskap och ge eleverna en grund för livslångt lärande, med ett livslångt lärande menas att 

eleverna vill fortsätta lära sig och att lärarnas uppgift är att skapa en självständig person som 

väljer att vara lärande av egen kraft, man ska som lärare uppmuntra till lärande men beslutet 

ska tas av eleven själv. Eleverna ska uppleva att kunskap är meningsfullt och känna att den 

egna kunskapsutvecklingen går framåt. (Lpf 94).   

 

Motivation och förståelse är centralt för framgångsrikt lärande i allt pedagogiskt arbete. 

Motivation ses här inte som en egenskap i sig, utan som en följd av samspelet mellan 

individen och omvärld, vilket visar sig i individens upplevelser och erfarenheter (Gerdefors 

2010). 

 

Jag upplever att man möter omotiverade elever i skolan dagligen och jag vill kunna hjälpa 

dessa elever framåt i skolarbetet. Utan motivation är det svårt att hitta både kunskap och en 

meningsfullhet med sin skolgång. Om eleverna blir medvetna om varför de är omotiverade 

kan vi tillsammans försöka lösa problemet och se framåt. Hedin o Svensson (1997) menar att 

den som är motiverad lägger inte bara ner mer energi och tid på sina studier, utan studerar 

också oftare med större uppmärksamhet och intresse. Han menar att om man studerar på detta 

sätt når man oftare framgång, vilket ger positiva upplevelser av att lyckas och ökad självtillit 

inför kommande prestationer, man skapar en positiv cirkel. 

 

Motivationen påverkas även av hur stimulerad den studerande blir av undervisningen. Utan 

uppmärksamhet är det svårt att lära . Det som har visat sig vara betydelsefullt härvidlag är 

vilken variation som erbjuds i undervisningen, hur intresseväckande arbetsuppgifterna är samt 

vilken grad av utmaning de erbjuder (Hedin & Svensson 1997). 
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Det ställs höga krav på läraren att bemöta dessa ungdomar med olika stor motivation och 

självförtroende och kunna förmedla den kunskap som krävs till ungdomar på ett pedagogiskt 

och variationsrikt sätt och framförallt att se alla elever och bemöta dem på deras nivå. 

 

  

 

1.1 Bakgrund  

 

Som lärare vid gymnasieskolan är det inte helt ovanligt att man möts av elever som är 

omotiverade till skolarbetet. Forskare som Groth (2007) och Selberg (1999), handledare och 

lärare på aktuell skola, alla är de överens om att motivation är viktigt för att nå framgång. 

Men vad är egentligen motivation och vad kan man göra för att öka en människas motivation? 

För att ge gymnasieeleverna en fullständig gymnasieutbildning så underlättar det om eleven är 

mentalt närvarande och motiverad till skolarbetet. Enligt skolverket (2010) har provresultat 

visat ett starkt samband med elevernas motivation.  Svenska 15-åringars läsförståelse och 

kunskaper i matematik har försämrats under 2000-talet. De ligger år 2009 på en genomsnittlig 

nivå och har tidigare presterat över genomsnittet. I naturvetenskap presterar svenska elever för 

första gången under det internationella genomsnittet.  Den svenska skolan har blivit mindre 

likvärdig och de elever som inte når upp till en grundläggande läsförståelse har blivit allt fler. 

Det visar PISA 2009 (Skolverket, 2010)*. 

Hansson (2009) menar att det är många faktorer som påverkar lärarens arbete. Den fysiska 

miljön, arbetsinnehållet, rutinerna, professionell utveckling, förväntningar och personlig 

tillfredsställelse. Men den största faktorn är eleven och dess lämplighet, motivation och 

handlingar. Tillsammans skapar läraren och eleven en miljö för att skapa arbetsmetoder som 

bidrar till lärande för både elev och lärare. I denna studie ämnar jag undersöka vilka strategier 

som ett urval elever tillämpar för att bli motiverade igen och vad orsaken är till de 

omotiverade skolungdomarna. En jämförelse med elevernas tankar görs sedan mot lärarnas 

arbetsinsatser.  
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* PISA är en förkortning av Programme for International Student Assessment. Studien har initierats av OECD – 

organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. PISA har tidigare genomförts 2000, 2003 och 2006 (Skoverket, 

2010). 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet är att ta reda på om ungdomar på en gymnasieskola har upplevt att de har varit 

omotiverade till skolarbetet, vad orsaken var och hur de upplever att man kan förebygga detta. 

Studien ska bidra till att ge en ökad förståelse och att lärare kan hjälpa elever som har blivit 

omotiverade till skolarbetet. Undersökningen går även ut på att matcha eleverna funderingar 

med lärarnas handlingar.   

 

1.3 Frågeställning 

 

• Hur uttrycker eleverna sig angående att de har varit omotiverade till skolarbetet? 

 

• Hur uttrycker eleverna sig angående vad som krävs för att få tillbaka motivationen till 

skolarbetet igen?  

 
 

• Hur uttrycker sig lärarna angående om de har upplevt att elever har varit omotiverade 

till skolarbetet?  

 

• Hur uttrycker sig lärarna om hur de gjorde för att motivera omotiverade elever? 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

 

2.1 Pedagogik och psykologi 

 

I detta arbete berörs både pedagogik och psykologi. Forskning om motivation finns inom både 

pedagogik och psykologi. Det finns likheter mellan psykologi och pedagogik, men man 

brukar skilja på dessa båda läror. Ämnet psykologi inrättades i Sverige på 50-talet som ett 

universitetsämne. Det blev till genom att man delade pedagogikämnet i två delar – pedagogik 

och psykologi. (Carlgren 1999) 

 

Ingrid Carlgren (1999) skriver att psykologiämnets utveckling som veteskaplig disciplin 

pågick ungefär samtidigt som den obligatoriska skolan växte fram i Sverige. Psykologiämnet 

har enligt henne till viss del formats av frågor som uppkommit i skolsammanhang, precis som  

ämnet varit med och format skolan. Det kan exempelvis röra frågor om urval (intelligenstest  

för att skilja mellan bildbara respektive icke-bildbara individer) och inlärning. Inte minst den  

vanliga syn på lärande som ett individuellt och mentalt fenomen (lärande är något som händer  

i huvudet på individer), samt något som bäst kan portioneras ut i en speciell skolmiljö är ett  

arv av psykologiämnet. 

 

Begrepp såsom psykologisk pedagogik vittnar också om den nära koppling som finns mellan 

pedagogiken och psykologin. Det syftar på studier av uppfostringsprocessen på individnivå 

och fokuserar på biologiska och psykologiska betingelser som påverkar barns utveckling. 

Intresset för barns utveckling och skriv och inlärningsproblematiker är exempel på 

beröringspunkter som existerar mellan psykologer och pedagoger. Liknande beröringspunkter 

finns också där fokus ligger på vuxna och inte barn. Pedagogiska forskare använder således 

teorier som psykologer arbetat fram när de försöker förstå bland annat individers karriärval 

och beslutsfattande i samband med utbildningar (Nilsson 2005). 

 

Svensson (2009) menar att det vanliga sättet att ange vad pedagogikämnet handlar om är 

uppfostran, undervisning och utbildning. De tre begreppen kan överlappa varandra och en 

aktivitet/verksamhet kan samtidigt vara uppfostran, undervisning och utbildning. Detta beror 
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på att de tre begreppen handlar om olika egenskaper hos aktiviteten/verksamheten och att 

denne kan ha olika egenskaper samtidigt.  

 

Inom akademin är pedagogik en samlingsbeteckning för en rad olika studier och teorier som 

har gemensamt att de handlar om påverkans- och förändringsprocesser. Dessa processer kan 

vidare studeras på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Därtill kan studiet ske 

inom ramen för flera olika sammanhang. I den här uppsatsen är det skolmiljön som är den 

aktuella kontexten (Nilsson 2005). 

 

 

2.2 Motivationsteorier 

 

En av de äldsta idéerna om motivation går tillbaka till den grekiska filosofen Epikuros och 

hedonismen. Epikuros sade att människan strävar efter lust och försöker undvika olust. 

Hedonismens lust-olust-prinsip innebär, att människan söker närmare sig mål som är 

förknippade med lust (välbefinnande, behag) och fjärma sig från mål som är förenade med 

olust (smärta, obehag). Människan rör sig i tiden och rummet i förhållande 

(närmande/undvikande) till dessa två typer av mål (Stensmo, 2010 s. 117). 

Den hedonistiska motivationsteorin kan tjäna som prototyp för andra typer av 

motivationsteorier genom att den anger de två typer av mål som kännetecknar senare 

motivationsteorier, nämligen 1) målet att uppnå något och 2) målet att undvika något. 

Dessa typer av mål finns antingen inom människan i form av behov och känslor eller i 

människans omvärld i form av yttre belöningar man försöker uppnå eller yttre bestraffningar 

man försöker undvika (Stensmo, 2010, s. 117).  

Den motivation som kommer inifrån människan brukar benämnas som inre motivation medan 

den motivation som kommer utifrån omvärlden brukar namnges som yttre motivation . En 

kort beskrivning av dessa två ges nedan: 

 

• Inre motivation är ekvivalent med en lust att lära och är kanske därmed den mest 

betydande motivationen för lärande (Hedin & Svensson, 1997, s. 42). Dock kan inre 

motivation vara svår att uppnå. Psykologen Abraham Maslow (1908-1970) utvecklade 

under 1950-talet en teori där han talade om två olika typer av behov som finns inom 

människan, bristbehov och utvecklingsbehov. De förstnämnda är nödvändiga för 
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människans överlevnad och exempel på sådana behov kan vara kärlek, gemenskap och 

trygghet. De sistnämnda är istället nödvändiga för vår utveckling och exempel på 

sådana behov är självkänsla och självförverkligande. En inre motivation ger 

människan en strävan att leva ett så meningsfullt liv som möjligt. Detta innebär att 

vara konstruktiv, målinriktad, social och aktiv (Stensmo, 2010, s. 118). 

 

• Yttre motivation är direkt beroende av människans omgivande miljö. Den här typen av 

motivation är relativt lätt att uppnå, men anses inte vara särskilt effektiv och är därmed 

i mindre grad betydande för lärande (Jensen, 1983, s. 79). Psykologen B.F. Skinner 

(1904-1990) utvecklade under 1900-talet teorier om inlärning genom behaviorism och 

byggde sitt arbete på att forma ett önskat beteende med hjälp av förstärkningar.  

Detta innebar att han gjorde undersökningar på hur belöningar och bestraffningar påverkar 

människans motivation. Skinner var en förespråkare av att positiva förstärkningar är 

det bästa verktyget för att öka motivationen hos människor. Exempel på sådana i 

skolans värld skulle kunna vara beröm eller ett högt betyg. Trots att Skinner menade 

att negativ förstärkning har mindre framgång vad gällande motivation, förekommer 

negativ förstärkning i skolan. Detta sker ofta i form av förlust av elevernas privilegier, 

kvarsittning eller ett sänkt betyg (Stensmo, 1997, s. 99). Även annan forskning stödjer 

Skinners teori att elever presterar bättre genom att få beröm och belöning än genom att få 

klander (Jensen, 1983, s. 79). 

 

 

2.3 Motivation och lärande i klassrummet  

Ordet ”motivation” kan härledas ur latinets movere, som betyder att röra sig. Motivationen 

betecknar de processer som sätter människan i rörelse; de krafter som ger hennes beteende 

energi och riktning. En lärare eller ledare som har till uppgift att sätta andra i rörelse mot 

bestämda mål kan benämnas motivatör. (Stensmo, 2010). 

 

Faktum är att motivation gynnar elevers lärande. Varför det förhåller sig så är fortfarande 

oklart, men det finns många spekulationer kring detta faktum. En spekulation är att motivation 

gynnar den psykiska aktiviteten och att en motiverad elev därmed lägger ner mer tid på sina 

studier, detta med en större uppmärksamhet och ett större intresse (Hedin & Svensson, 1997, 
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s. 42). Även Stensmo (1997, s. 104) menar att det finns forskning som visar att 

motiviationsarbete i skolan leder till att eleverna arbetar hårdare och lär sig mer. För att gynna 

elevernas lärande är viktigt att skolan finner olika vägar. I klassrummet är läraren motivatör 

för sina elever, vilket innebär att läraren skall optimera elevernas möjlighet till lärande. I sin 

genomgång av lärarens roll som motivatör, preciseras följande arbetsuppgifter och 

förutsättningar: 

• Stimulera engagemang och ansträngning 

• Stärka undervisningsbetingelser 

• Stödja individer och grupper 

• Fostran av klassrumsklimat och moral 

(Stensmo, 2010 s. 124) 

 

Ett arbete som motiverar elever bör bland annat bestå av stimulerande undervisning och 

intresseväckande uppgifter som talar till elevernas inre motivation samt förstärkningar från 

omgivningen som talar till elevernas yttre motivation. För den inre motivationen har det visat 

sig att positiva känslor av alla slag utgör ett bidrag. Man har upptäckt att varierande 

arbetsformer är positivt för elevernas attityd, och att positiva känslor visat sig vara gott för 

den inre motivationen. vilket i sin tur förbättrar motivationen hos eleverna (Hedin & 

Svensson, 1997, s. 42f).  

Eleverna behöver lära sig att fungera väl i social samverkan med både lärare och andra 

elever, detta då social anknytning och samhörighetskänsla är viktig för motivationen (Jensen, 

1983, s. 83). 

För att uppfylla elevernas utvecklingsbehov är det viktigt att eleverna känner mening med 

sina studier. Genom att stimulera elevernas intresse eller att knyta stoffet som undervisas till 

deras vardag kan läraren väcka motivation hos eleverna. Det är även i detta avseende 

viktigt att eleverna har ett tydligt mål med vad de ska få ut av undervisningen (Jensen, 

1983, s. 86). För att hålla eleverna motiverade är det viktigt att läraren skapar uppgifter 

som utmanar både lågpresterande och högpresterande elever. Alla elever har ett behov av att 

känna sig kompetenta och framgångsrika och eleverna främjar därmed sin självkänsla genom 

att få en realistisk bild av sina förutsättningar (Stensmo, 1997, s. 104). Elever som har en inre 

motivation framstår som nyfikna och engagerade då de upplever själva kunskapen som viktig, 
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relevant och intressant (Hedin & Svensson, 1997, s. 42). Gärdefors (2010) menar att 

vardagligt lärande som sker utanför skolan ofta bygger på inre motivation, medan skolan ofta 

utnyttjar yttre motivation, framför allt genom betygen.  

Elever som har en yttre motivation lär sig ofta för yttre belöningar, dvs. att klara en skrivning 

eller att få bra betyg. Trots att en yttre motivation hos elever visat sig vara mindre effektiv för 

inlärning, betyder inte detta att man som lärare ska bortse från denna typ. Istället bör läraren 

eftersträva alla typer av motivation då det leder till ett bättre lärande hos eleverna. Det är 

därför viktigt att läraren ser till att det finns en bra balans mellan inre och yttre motivation 

(Hedin & Svensson, 1997, s. 52). Det är dock viktigt att kunna skilja på inre och yttre 

motivation. Yttre belöningar kan i vissa fall skada den inre motivationen. Flera studier visar 

att när individer får yttre belöningar, till exempel pengar, för att göra något de egentligen har 

en inre motivation att göra, så finns en tendens att den inre motivationen undermineras. En 

annan studie visar att lärarens engagemang och attityd till eleverna påverkar effekterna av en 

yttre belöning. Slutsatserna är omdiskuterade och det är inte klart att alla former av yttre 

belöningar har negativ effekt på lärande. (Gärdefors, 2010) 

Det framstår som att det finns många olika vägar att uppnå både inre och yttre motivation hos 

eleven. En bra början är en god klassrumsmiljö där eleverna samverkar socialt på ett 

fördelaktigt sätt. I klassrummet bör läraren forma en undervisning som genomsyras av 

positiva förstärkningar tydliga mål och vardagsanknutna uppgifter som är anpassade till alla 

elever med olika förutsättningar. Undervisningen får inte bli för enformig utan det är viktigt 

att variera sig som lärare. Läraren gör på detta sätt sina lektioner meningsfulla och eleverna 

kommer få en positivare attityd. Alla dessa delar kommer att leda till motiverade elever som 

har de bästa förutsättningarna för ett gott lärande (Hedin & Svensson, 1997). 

 

2.4 Inflytande och motivation 

 
Elevernas inflytande i skolan har stor betydelse för motivationen. Aspán (2005) menar att 

inflytande skapar engagemang. Engagemang ger motivation och detta är en viktig ingrediens 

för all inlärning. Groth (2007) belyser detta i sin doktorsavhandling, då han menar att 

motivation och självbild står för centrala ingredienser i en skolmässig diskurs som syftar till 

att skapa ett meningsfullt och stimulerande lärande. I Selbergs avhandling (1999) visar 

analysen bland annat att ju mer inflytande elever har i sitt eget lärande ju högre kvalitet 

uppnår de i lärandet i jämförelse med målen i den nationella läroplanen. En hög nivå av 



 

12 
 

inflytande i skolarbetet resulterar i aktivt lärande som ger en djupare och bredare kunskap. Att 

inflytandet har ett samband med motivation menar även Illeris (2007) har betydelse. Illeris 

(2007) anser att medbestämmandet i läroprocessen är relevant, åtminstone för elever från 12 

års ålder och uppåt. Vid den åldern är det lättare att mobilisera den mentala energi som är så 

nödvändig för ackommodativa och transformativa läroprocesser om de upplever att de själva 

är med om att bestämma vad lärandet ska gå ut på och vilka aktivitetsformer som ska 

användas. Med ackommodativa och transformativa läroprocesser menas ett 

personlighetsförändrande lärande, som innebär tolkning, förståelse och association. När 

eleverna får styra aktiviteterna tillsammans med läraren, ökar deras motivation och kvalitén 

på lärandet höjs. Illeris (2007) sammanfattar detta på följande sätt: 

 

Med utgångspunkt i lärandets drivkrafter måste man således börja med att slå fast att bra lärande i grunden 

förutsätter en positiv motivation och ett personligt engagemang – där bra lärande bland annat betyder att det 

omfattar förståelse och överblick, att det genomsyras av positiva, bejakande, flexibla och kreativa känslor, att det 

står emot glömska och att det är användbart inom ett brett spektrum av såväl välkända som nya situationer. Man 

måste alltså lyssna mer till vad de potentiella deltagarna är motiverade till att engagera sig i. För att undvika alla 

eventuella missförstånd vill jag understryka att motivation inte nödvändigtvis är detsamma som lust. Motivation 

kan i hög grad också vara insikt i vad som är fruktbart och nödvändigt s 295-296) 

 

För en djupare förståelse för vad som påverkar den inre och yttre motivationen är det relevant 

att återvända till några tongivande motivationsteoretiker – Abraham Mazlow, Frederick 

Herzberg samt David McClelland och Aaron Antonowski. 

2.5 Abraham Mazlow och behovspyramiden 

Maslow behovshierarki (1954) är den mest kända behovsteorin inom arbetspsykologin (Olve, 

2008). 1943 publicerade psykologen Mazlow artikeln A Theory of Human Motivation. I 

skriften introducerades en idag väletablerad modell av över vad som motiverar människan, i 

den så kallade behovspyramiden. Modellen delar in de mänskliga behoven och placerar in 

dem på en skala där pyramidens bas utgörs av de mest elementära behoven som sömn och 

föda. De översta stegen består av tillhörighets- och statusbehov medan mellanskiktet utgörs av 

behov av mer social karaktär som familj, vänner och relationer. (Holmberg, 2011) 
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Uppskattning
Och status

Själv-
förverk-
ligande

Fysiologiska behov

Trygghetsbehov

Gemenskap

 

(Figur: Mazlows behovstrappa som bygger på teorin att behoven kommer i en viss ordning. 

Det mest grundläggande behovet vi har är fysiska i form av sömn och mat för att avslutas 

med självförverkligande) (Holmberg, 2011). 

 

Maslow rangordnade de mänskliga motiven i en behovsherarki eller behovstrappa. Det är 

fysiologiska behov, säkerhets- eller trygghetsbehov, kontaktbehov, uppskattnings- och 

statusbehov samt behov av självförverkligande. Självförverkligande innebär att individen är 

sann mot sin egen natur. Vad som leder till självförverkligande varierar dock högst påtagligt 

mellan individer. De behov som återfinns i behovstrappan har alla människor, men det är bara 

otillfredsställda behov som utlöser energi och handling, dvs är motiverande. Om behoven inte 

tillfredsställs kan resultaten bli ohälsa. En individ rör sig uppför behovstrappan när behoven 

på lägre nivå är tillfredsställda. (Olve, 2008). 
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Det första behovet är fysiologiska behov, får vi inte äta, sova, dricka, andas o.s.v. så dör vi. 

Maslow placerade även behov att få utlopp för sin sexualitet i denna kategori, liksom behovet 

att viss fysisk och mental stimulans. Det räcker alltså inte att kunna äta, dricka och gå på 

toaletten för att överleva. Människan strävar efter en tillvaro som är så trygg att hon kan gå 

vidare i behovstrappan, behov av trygghet. Ordnad försörjning, bra bostad, stabila 

hemförhållanden och ett intressant arbete tillfredsställer dessa behov. I en miljö där du känner 

dig trygg finns störst chans att utvecklas. Att känna gemenskap och att ”platsa” är också 

mycket viktigt. Att få känna att man duger. Känslan av gemenskap och samhörighet är viktig i 

kompiskretsen, inom idrott och på jobbet. Den får dig att känna at du är en del av ett 

sammanhang, något som ger dig en identitet. Det är viktigt att få känna uppskattning och att 

någon tycker om det man gör och att man lyckas bra med åtminstone några saker man företar 

sig. Människor reagerar olika inför konkurrens. Vissa kämpar hårdare, medan andra lägger av. 

Människan tycker att det är stimulerande att vinna över svårigheter och ”växer” när andra 

berömmer ens bedrifter. Maslow hävdar att det är lättare för dig att nå till självförverkligande 

om du redan uppfyllt de andra behoven. Det kan handla om sport, musik, en eftertraktad 

position eller andra saker som känns bra. Man kanske bär på ett anlag som kan utvecklas till 

något stort? Sådant som handlar om självförverkligande brukar man knappast ägna en tanke 

när man saknar mat för dagen, inte har tak över huvudet, är allvarligt sjuk eller känner 

intensiv rädsla inför något. (Wiking & Lindström, 2005) 

 

2.6  Frederick Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer 

En annan psykolog, Frederick Herzberg, utvecklade Mazlows teorier i boken The Motivation 

to Work från 1959. I boken lanserades den så kallade tvåfaktorsteorin där Herzberg skiljer på 

motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Klassiska arbetsrelaterade faktorer som exempelvis 

arbetsledning, lön, fysisk miljö och personalpolitik klassar han som hygienfaktorer. Det 

innebär att de reducerar missnöje men skapar varken tillfredställelse eller motivation. 

Motivationsfaktorerna, dit räknas till exempel erkännande, utvecklingsmöjligheter och ansvar, 

skapar däremot tillfredställelse och motivation men tar inte bort missnöje. (Holmberg, 2011).  
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Faktorer som leder till              Faktorer som leder till
extrem arbetstillfredsställelse  extrem arbetstillfredsställelse
(1,844 tillfällen)                        (1,753 tillfällen)
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(Figur: Herzbergs tvåfaktorteori. Staplarna till höger visar hygienfaktorer som är viktiga för 

att inte skapa missnöje, men de skapar inte motivation. De röda staplarna till vänster visar på 

motivationsfaktorer) (Holmberg, 2011). 

2.7  David McClelland och prestationsbehovsteorin 

I Prestationsbehovsteorin handlar motivationen antingen om en strävan efter att uppnå 

framgång eller undvika ett misslyckande. Dessa två motiv kategoriserar individen i en av två 

persontyper – högpresterande eller lågpresterande. En lågpresterande individs tankar handlar 

ofta om risker och misslyckanden medan en högpresterandes tankegångar kretsar kring den 

egna förmågan. Dessa grundläggande motiv integrerar med signal från den omgivande miljön 

vilket ger upphov till känslomässiga tillstånd som till exempel stolthet eller skam. Detta 

påverkar i sin tur hur individerna närmar sig prestationssituationer. Undersökningar pekar mot 

att högpresterande personer väljer att delta i fler och mer utmanande situationer och ta en del 

risker. Lågpresterande personer väljer däremot situationer där uppgifterna är så enkla att de 

knappast kan misslyckas eller som har så hög svårighetsgrad att de inte kan förväntas lösa 
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uppgiften. (Holmberg, 2011). 

 

2.8 Aaron Antonovsky 

Aaron Antonovsky (2005) utvecklar tankar m känsla av sammanhang i sin bok Hälsans 

mysterium utifrån ett hälsoperspektiv. Han ser hälsa/sjukdom som ett kontinuum, alltså inte 

ett antingen eller tillstånd utan en mångdimensionell förståelse och att människan påverkas av 

olika faktorer på olika nivåer. Antonovsky menar att det salutogenetiska synsättet, som 

beskriver vad som bidrar till hälsa och inte vad hälsa är, innebär att individer kan bemöta och 

bemästra de problem de ställs inför på olika vis. Förklaringen kan till viss del ligga i 

individers motståndskraft som bestäms och avgörs av arv och miljö. Strävan efter att söka det 

friska, det salutogenesa synsättet är att försöka förstå de faktorer som skapar/leder till hälsa. 

Vidare i boken skriver Antonovsky (2005) om begreppet KASAM som han menar är en 

”känsla av sammanhang”, en känsla av att se sig själv i ett sammanhang, att förstå och 

uppleva meningsfullhet. Det som påverkar oss i hur vi hanterar och förstår saker och ting som 

händer oss och i vårt liv är enligt Antonovsky, vår känsla av sammanhang. I motsats till ett 

patogent synsätt beskriver han en modell som utgår från ett salutogent synsätt. Salutogenesen 

fokuserar på hälsans ursprung. Han utvecklar vad han kallar generella motståndsresurser, 

GMR och generell motståndsbrist, GMB som är stressbegrepp och hur de kan bidra till ett 

salutogenetiskt synsätt. Med ett salutogenetiskt synsätt menar Antonvosky (2005) att vissa 

människor hamnar i den positiva polen som då avser hälsa och den negativa polen som avser 

ohälsa, om inte så strävar de mot den positiva polen, medan andra är och befinner sig i den 

negativa polen mer eller mindre alltid. Människans rörelse mellan dessa poler och hennes 

sociala, historiska och kulturella sammanhang och de genetiska förutsättningarna utgör 

grunden för hälsa, salutogenes. (Antonovsky, 2005). 

Antonovskys KASAM-begrepp innehåller i sin tur tre begrepp. Dessa är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. (Buisiness & Human, 2006). 

  

 

 

 

 

 



 

17 
 

Begriplighet 

handlar om i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt 

gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig snarare 

än som brus - dvs. kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad, oförklarlig (Buisiness & Human, 

2006). 

  

Hanterbarhet 

handlar om i vilken grad man upplever att det står resurser till ens förfogande, med vilkas 

hjälp man kan möta de krav som ställs av de stimuli som man bombarderas av (Buisiness & 

Human, 2006). 

  

Meningsfullhet  

är begreppets motivationskomponent, att vara delaktig som medverkande i de processer som 

skapar såväl ens öde som ens dagliga erfarenheter (Buisiness & Human, 2006). 

  

 Antonovsky poängterar att man inte får se delbegreppen som självständiga enheter utan att de 

står i relation till varandra (Buisiness & Human, 2006). 

 

3. Metod 
 

För att belysa dessa frågor användes en kvalitativ metod med djupgående samtalsintervjuer. 

Vill man få en bredare översikt över det området man avser undersöka kan man använda sig 

av kvantitativ metod såsom enkät. Då min studie gick ut på att undersöka om elever har varit 

omotiverade till skolarbetet, vad orsaken var och hur man kan förebygga detta, bedömde jag 

samtalsintervjuer som den mest relevanta metoden för mitt ändamål. Genom intervjuer kan 

fås mer tydliga, innehållsrika och djupgående svar och man får möjlighet att ställa följdfrågor 

vilket man inte kan göra om man använder sig av enkäter (Esaiasson, 2007).  
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3.1 Urval 

Intervjuerna gjordes på fyra elever och fyra lärare, alla verksamma från samma gymnasium. 

Eleverna som intervjuades går olika yrkesprogram som är lärlingsbaserat. Ett 

bekvämlighetsurval gjordes både på elever och lärare. Gymnasieskolan har ca 160 elever och 

ligger i östra Götaland. Eleverna går i årskurs tre på gymnasiet. Kvale & Brinkmann (2009) 

menar att man ska intervjua så många personer som behövs för att ta reda på det man vill veta. 

Är antalet för litet blir det svårt att generalisera och är antalet för stort går det inte att göra 

några ingående tolkningar av intervjun. Intervjuandet kan avslutas när de inte ger några nya 

kunskaper. Stukát (2011) anser att det är svårt att ange hur många som ska ingå i en kvalitativ 

studie. Man får utgå ifrån arbetsinsatsen där intervjutid, transkribering och analys sätts i 

förhållande till omfattning av uppsatsen. Enligt Esaiasson (2007) räcker det med att intervjua 

ett litet antal förutsatt att personerna man väljer ut är tillräckligt kunniga inom det område 

man vill undersöka.  

 

De lärarna som valdes ut i min studie var två behöriga kärnämneslärare och två icke behöriga 

karaktärslärare med olika lång yrkeserfarenhet, även de jobbar på det nämnda gymnasiet. Jag 

valde att inte bara ta behöriga lärare för att se om det var någon större skillnad på deras 

tänkande och handlande på grund av om läraren är behörig eller ej.  Den utvalda skolan har 14 

anställda lärare, en rektor, en biträdande rektor och en skolsköterska en dag i veckan. Skolan 

har alltså ingen egen kurator eller psykolog. 

  

Jag har valt att nedan göra en kort introduktion av de intervjuade, detta för att göra 

resultatdelen mer överskådlig och för att läsare ska få veta vilka dessa är. Jag nämner 

personerna vid namn, men självklart är namnen fingerade.  

 

Janne: Elev Industriprogrammet 

 

Stefan: Elev Elprogrammet 

 

Linda: Elev Naturbruksprogrammet 

 

Emma: Elev Hantverksprogrammet 
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Linda: Behörig lärare i kärnämnen. 10år yrkeserfarenhet  

 

Markus: Behörig lärare i kärnämnen. 5 års yrkeserfarenhet  

 

Johanna: Icke behörig yrkeslärare. 2 års yrkeserfarenhet 

 

Olof: Icke behörig yrkeslärare.  12 års yrkeserfarenhet 

 

3.2 Genomförande 

 

I en intervju uppstår etiska frågor där intervjuaren har intresse av att komma åt värdefull 

kunskap och visa etisk respekt mot intervjupersonernas integritet. Intervjuaren ska skapa en 

miljö där personen känner sig trygg att prata om privata händelser (Kvale & Brinkmann 

2009). Intervjuerna genomfördes på elevernas och lärarnas skola respektive arbetsplats, där 

jag ansåg att de var trygga i sin situation.  Intervjuerna gjordes i enskilt och ostört rum. Jag 

valde att inte spela intervjuerna på grund av vissa då kan bli inåtvända och det medför att 

intervjuerna inte blir lika djupgående. Alla intervjuade blev informerade om syftet med mitt 

arbete och att det endast skulle användas till min studie. Frågorna som ställdes var 

övergripande och öppna. 

 

 

Frågor till eleverna: 

 

Har du upplevt att du varit omotiverad till skolarbetet? 

Vad orsakade att du blev omotiverad?  

Hur yttrade det sig? 

Vad skulle få dig motiverad igen? 

 

 

Frågor till lärarna: 

 

Har du upplevt att någon elev har varit omotiverad? 

Vet du vad som orsakade till att eleven var omotiverad? 
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Hur yttrade det sig? 

Vad gjorde du för att få eleven motiverad igen? 

 

 

 

4. Resultat och analys 
 

I resultatdelen redovisas de olika tankesätten och tillvägagångssätt som lärare och elever 

använde när det gällde motivationen i skolan. 

 

4.1 Elevernas tankar om omotivation till skolarbetet 

 

Av eleverna som intervjuades hade alla någon gång varit omotiverade till skolarbetet, 

samtliga i den senare delen av skolgången dvs. från åk 9 i grundskolan till 3:an i gymnasiet. 

Men vad som orsakade det fick jag lika många svar som jag hade intervjuer.  

 

Stefan menade att omotiverade lärarna orsakade hans svaga intresse för skolarbetet, han bytte 

ofta lärare och lärde sig inte så mycket som förväntningarna var. På tre år hade Stefan haft 

fem olika karaktärslärare. I kärnämnena kände sig Stefan mer motiverad än i karaktären. 

Janne däremot tyckte inte att det berodde på lärarna utan det var helt enkelt Jannes egen 

mognad, han ansåg sig själv vara lat och omogen. Att plugga för intensivt en längre period 

orsakade Lindas omotivation till skolarbetet. Linda hade valt en teoretisk linje på gymnasiet 

med intensiva dagar och mycket hemläxor, efter ett år blev hon omotiverad och det 

resulterade i att hon stannade hemma på dagarna och tillslut bestämde sig för att byta 

gymnasieform. Emma hade problem och en otrygg hemmamiljö, detta resulterade i bråk med 

lärare på skolan och vuxna runt omkring som i sin tur orsakade att Emma blev omotiverad till 

skolarbetet.  

 

Jag hade problem hemma, ingen brydde sig om att peppa mig eller få mig motiverad igen. Vi hade mycket läxor 

och jag var ofta osams med lärarna. (Emma) 
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I Stefan och Lindas fall yttrade det sig i att de inte gick till skolan, de såg ingen mening med 

att gå dit, de lärde sig ändå inget. 

 

Jag kommer inte ihåg någonting från den tiden jag var omotiverad och skoltrött. (Linda) 

 

Däremot gick både Janne och Emma till skolan trots att de var omotiverade till skolarbetet.  

 

Jag hade ingen tanke på att skita i skolan, man gjorde vad man skulle. Jag hade skötsamma kompisar, jag 

umgicks med ”rätt” gäng och det betydde väldigt mycket. (Janne) 

 

Janne gick ut grundskolan med bra betyg trots att han var omotiverad. 

 

Jag gav upp allt i högstadiet, fick IG i många ämnen. Jag skolkade inte men jag hängde inte med på lektionerna 

och pluggade inte till proven. Jag gick till lektionen och skrev namnet på provet och sedan lämnade in det. 

(Emma) 

 

4.2 Elevernas syn på hur de får motivationen tillbaka till skolarbetet 

 

Det som fick dessa elever motiverade igen var engagerade lärare och mycket praktik i skolan.  

 

Sofia är fortfarande inte speciellt motiverad till skolan, men det går sakta men säkert åt rätt 

håll tack vare att hon har haft ett uppehåll från skolan och bara haft praktik i ett års tid.  

 

När Emma gick sista terminen i nian träffade hon en assistent som ändrade Emmas 

inställning. Hon berättade konsekvenserna med dåliga betyg och allt vad det innebär, när 

assistenten förstod att Emma ville ha hjälp så ställde hon upp i vårt och torrt för att hjälpa 

Emma med skolarbetet. Emma ville bli frisör men insåg snabbt att betygen inte skulle räcka 

till, men hon hittade en annan inriktning på hantverksprogrammet som skulle passa henne. 

 

Janne visste att en praktisk inriktning på gymnasiet skulle hjälpa honom att bli motiverad 

igen. Lärarna på grundskolan tyckte att han skulle gå ett teoretiskt program eftersom han var 

en ”duktig” elev. Men Janne följde sitt hjärta och idag är han motiverad igen och läser 400p 

extra kärnämnen utöver det fullständiga gymnasiepoängen på 2500p. 
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Kunniga och motiverade lärare är en nödvändighet för att få elever motiverade anser Stefan. 

Han var väl medveten om att han behöver få kunskap för att senare kunna få jobb efter 

studenten. När det hade ordnat sig med en bra lärare som tänkte stanna för att hjälpa eleverna 

så lättade det för Stefan och han blev mer motiverad.  

 

Alla elever som jag har intervjuat har alltså någon gång under sina år i skolan känt sig 

omotiverad och skoltrött under en period.  

4.3 Lärarnas tankar om elevernas omotivation till skolarbetet 

 

Alla lärare som ingick i studien träffar omotiverade skolungdomar dagligen. Lärarna är också 

eniga om att det yttrar sig genom skolk, får ingenting gjort på lektionerna, har undanflykter 

och dålig attityd och att det är lättare att få eleverna motiverade i karaktären än i kärnämnena. 

 

Olof tror inte att eleverna själv reflekterar över varför de är omotiverade utan att man som 

lärare måste ta reda på varför. Vill eleven vara på den utbildningen som den har valt eller har 

eleven valt fel program? Olof menar att om de är medvetna om varför de är omotiverade så 

har de oftast en bra självbild. I en del fall så är det hemförhållanden som gör eleven 

omotiverad. Olof gav ett exempel på en elev som hade flyttat runt hos olika familjer och inte 

haft någon fast punkt i livet. Han har svårt att lita på vuxna eftersom han har blivit sviken av 

vuxna allt för många gånger. Likaså Johanna hade haft en elev som hade svåra 

hemförhållanden och ingen vuxen att stötta sig mot.  

 

”Man märker att de som inte är motiverade i skolan och har dålig attityd ofta har ett dåligt föräldrastöd, inte 

mycket krav på sig hemifrån utan får göra som de vill”. ( Johanna) 

 

Johanna tycker även att man skulle ha mer undervisning i hälsa, mat och sömn tillsammans 

med föräldrarna, för orsaken till att eleverna är omotiverade handlar just om att de inte sover 

och äter ordentligt. Många av dagens ungdomar sitter uppe på nätterna och spelar dator och 

sover på tok för lite om nätterna. 

 

Linda tycker att orsaken ofta är inlärningssvårigheter och att överlämningen från grundskolan 

inte går rätt till.  
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Markus som undervisar i två olika kärnämnen tycker att eleverna har svårt att se ett 

sammanhang med hans ämnen och det yrke de har valt. Det är en utmaning läraren har att 

hitta ett syfte och ett svar på varför eleverna ska lära sig det kursplanerna hävdar.  

 

Mina ämnen är svåra att koppla till karaktären det är lättare att koppla till livet i allmänhet. Om man som lärare 

inte kan svara på ”varför” eleverna ska lära sig vissa saker så är man farligt ute och får svårt att få med sig 

eleverna på ett bra sätt.  (Markus) 

 

Olof ställer sig också frågan, hur ska vi göra för att komma framåt? Eleverna måste veta 

varför de är i skolan menar Olof. Det räcker tyvärr inte att man som lärare är motiverad, det 

handlar om så mycket mer.  

 

Eleverna kan inte se sambandet. Det eleverna gör en grå måndagsmorgon, ska leda till jobb. (Olof)  

 

Olof har funderat på en metod som kan få eleverna att förstå vad de betyder i ett större 

sammanhang. De får göra en självskattning. Om eleverna får sätta sig in i vad de har för roll i 

familjen, praktiken, skolan, samhället etc. så inser de att de har en betydelse var de än 

befinner sig. Problematiken i skolan är ofta att eleverna skyller på någon annan om de t.ex. 

inte klarar ett prov eller att de hela tiden har undanflykter. Olof ser det här som ett sätt att 

hjälpa eleverna att se sig själva i ett sammanhang och få en rätt bild av sig själva. Få dem att 

förstå att de har en betydelse var de än befinner sig och dessutom ta ett ansvar.  

 

 

4.4 Lärarnas syn på hur de får eleverna motiverade igen. 

 

Både Markus och Linda tycker att det är svårt att komma åt eleverna som skolkar. Om de 

kommer till lektionen så kan man alltid försöka att få de motiverade genom engagemang och 

kommunikation. Om de bara är svaga så finns det många sätt att få dem till att nå ett G menar 

Markus, bara de kommer till lektionen.   

Markus tycker att eleverna oftast hänger med bra på genomgångarna men tappar fokus under 

eget arbete. 
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Jag försöker ha med mycket bilder under genomgången sedan ger jag de en skriftlig sammanfattning. Jag skulle 

vilja att de antecknar själva men de gör de sällan. Jag uppmuntrar till att de ska anteckna och gör de det, så är det 

inte ofta de håller reda på anteckningarna till proven. (Markus) 

 

Jag tror att eleverna lätt hamnar i en ”bana” – det löser sig alltid. Om man inte antecknar eller kommer till 

lektionen så får man ändå uppgiften igen, man får nya chanser om och om igen. (Markus) 

 

Att lösa det genom individuell studieplan eller reducerat program tycker inte Johanna att det 

är speciellt lämpligt. Det resulterar i att de kommer ifrån klasskompisarna och hamnar lätt 

mellan stolarna. 

 

Om vi på gymnasiet ska kunna hjälpa elever med stora problem så behöver man både resurser 

och mer tid anser Johanna och Markus. De tre åren gymnasiet har på sig kan vara en början på 

lång behandling, eleven måste även få hjälp efter gymnasiet och djupa sår tar lång tid att läka. 

 

Tre av fyra lärare nämnde i intervjuerna att det var viktigt att eleven ser ett sammanhang i vad 

de lär sig och livet efter skolan, det var Linda och Markus som undervisar i kärnämnen men 

även Olof som är karaktärslärare. Intervjuerna var inte mer eller mindre lika beroende på om 

lärarna var behöriga eller inte. 

 

5. Diskussion 
 
I denna diskussion är avsikten att sammanfatta det resultat jag funnit och koppla det till 

tidigare forskning samt ta upp egna åsikter och vilket eventuell vinning min studie kan ha för 

framtida lärare och elever. 

 

 

Efter att ha tagit del av både lärarnas och elevernas åsikter om motivation så har jag kommit 

fram till att det finns många olika tankar och teorier. Det verkar vara ganska individuellt hur 

eleverna får tillbaka sin motivation och hur lärarna jobbar för att motivera elever. Klart står 

dock att alla lärare som intervjuades är överrens om vikten av att eleverna är välinformerade 

om syfte och mål med undervisningen och att det är viktigt att stärka elevernas självkänsla. 

Däremot är det ingen som nämner något om elevinflytande direkt, varken elever eller lärare. 

Som både Groth (2005) och Selberg (1999) nämner i sina avhandlingar att det av stor 
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betydelse för motivationen. Däremot nämns självkänsla flertal gånger av lärarna, och enligt 

Groth (2005) och Selberg (1999) så hör elevinflytande och självkänsla ihop. 

 

Som tidigare nämnts i resultatet så är engagerade lärare och den praktiska delen på skolan 

motivationshöjande för samtliga elever. Den praktiska linjen hjälper eleverna att få tillbaka 

motivationen. Samtliga lärare nämnde att det är lättare att få eleverna att se ett samband i det 

praktiska arbetet till yrkeslivet efter skolan. Därför är det viktigt med bra handledare/ lärare i 

den praktiska delen som får eleven att höja självkänslan och bli högpresterande och inte se 

misslyckande som Mc Clelland menar. (Holmberg 2011) 

 

Emma hade ett mål och ville bli frisör, men ingen hade talat om för henne vad som krävdes 

och vad konsekvenserna blev när hon inte presterade i grundskolan. Tack vare den assistent 

som hjälpte Emma med att se sambandet så fick hon motivationen tillbaka. Detta kan kopplas 

till Aaron Atonowskys teori KASAM. Han menar att man kan se ett samband i det man gör 

och att det finns en meningsfullhet. (Antonovsky, 2005) Lärare skapar detta genom ett tydligt 

syfte och tydliga mål. Jag tror att många lärare tar för givet att eleverna ser ett sammanhang, 

att bra prestation i skolan leder till ett arbete, inte bara bra betyg utan även att komma i tid och 

följa ordningsreglerna på skolan som brister då de är omotiverade och blir okoncentrerade. 

Men det är inte självklart att eleverna ser detta samband, viktigt är att lärarna talar om tidigt i 

utbildningen vad lärarna vill och att eleven får fundera över varför de har valt just denna 

inriktning. Det är inte allt för sällan man stöter på elever som väljer en inriktning bara för sin 

bästa kompis valde det. Då tror jag att eleven får svårt att bli motiverad.  

 

För att kunna se ett samband mellan skola och kommande studier och jobb så anser jag även 

att hemförhållandena spelar stor roll. Maslows forskning om behovstrappan stödjer denna 

teori och ger bra exempel på detta. (Holmberg, 2011) Det finns behov som måste 

tillfredsställas för att vi skall kunna leva. De flesta fysiologiska behov är medfödda, som mat 

och vila, det måste vi alla få. Men om de fysiologiska behoven inte tillfredsställs så dominerar 

det elevens dag. Då kan eleven inte tänka på annat än att få tag i mat eller att få vila. När du 

får detta kan du gå över på nästa steg menar Maslow och det är trygghet. Man måste känna 

trygghet för att överleva, både en ekonomisk, social och känslomässig trygghet. (Holmberg, 

2011) I intervjuerna framkom tre exempel på elever som inte hade trygga hemförhållanden, 

eleven kan då inte vara motiverad till skolarbetet enligt Maslows teori. (Holmberg, 2011) Två 

av lärarna som intervjuades menade att det behövs resurser på skolan för att komma åt dessa 
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problem, såsom skolsköterska, kurator och psykologer. De två lärarna stöttar även Maslows 

teori genom att mena att visa djupa sår tar lång tid att läka och att eleven kan behöva få hjälp 

även efter gymnasiet och dess tre år. 

 

Det som höjer motivationen enligt Herzberg är utvecklingsmöjligheter och ansvar (Holmberg, 

2011). Enligt Markus så tappar eleverna fokus när de får jobba självständigt och får ett eget 

ansvar. Den erfarenheten har jag också. Det är bara ett fåtal elever som klarar av ett eget 

ansvar, å andra sidan står det i läroplanen för gymnasieskolan 2011: 

 

Skolan ska sträva mot att varje elev tar personligt ansvar för sina studier. (2.3 SKOLFS 2011:144) 

 

Det krävs ändå att läraren håller ”koll” på eleven. Studien visar att eleverna har svårt att ta ett 

ansvar och när lärarna släpper taget så får eleverna svårt med studierna.  

 

En del i det personliga ansvaret är att lämna in arbeten i tid och därför ska eleverna respektera 

de slutdatum som sätts upp för exempelvis inlämning av skriftliga uppgifter. Bedömningen 

och betygsättningen kan dock inte användas för att "bestraffa" elever som lämnar in arbeten 

efter satt slutdatum. Läraren ska enligt läroplanen vid betygsättningen använda all tillgänglig 

information om elevens kunskaper. Det finns inget stöd i skolförfattningarna för att en elev 

som lämnar in ett arbete för sent inte ska få arbetet beaktat i bedömningen. Om arbetet 

betygsätts finns det inte heller stöd för att endast ge exempelvis betyget Godkänt på det. 

Däremot är det naturligtvis så att en sista inlämnings datum i allmänhet sätts för att läraren 

ska få tid att bedöma elevernas arbeten innan ämnet eller kursen avslutats och betygsatts. 

(Skolverket, 2011). 

 

Av egna erfarenheter från utvecklingssamtal saknar både eleven och föräldrarna konsekvenser 

när eleverna inte kommer i tid eller lämnar in arbeten i tid. Detta dilemma nämnde även 

Markus i intervjun, att eleverna får nya chanser åter och åter igen.  

 

Om lärarna sätter för höga krav så elevernas självkänsla sjunker och de istället blir 

lågpresterande vill man inte heller sträva efter, det är en svår balansgång och ett stort uppdrag 

vi har som lärare att bemöta varje elev på deras nivå.  
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Hansson (2009) menar att yrkeslärare har stor betydelse för elever med dåligt självförtroende 

och dålig motivation. Skolan är en trygghet för dessa elever och ett socialpedagogiskt 

kunnande är av stor vikt. En yrkesutbildning ger de flesta elever ett större självförtroende, där 

vilka lärare eleverna möter har stor betydelse. 

 

Som lärare är det viktigt att se alla elever i klassrummet, att vara accepterad och med i 

gemenskapen är en förutsättning enligt Maslow för att kunna gå vidare i trappan. När man 

känner sig accepterad får man också självkänsla och självrespekt. I vårt samhälle idag handlar 

mycket om att bli bedömd av andra. I tv och dataspel ser vi prov på hur människor jämförs 

och konkurrerar med varandra. (Holmberg, 2011) 

 

Markus och Linda som undervisar i kärnämnen tyckte det var svårt att få eleverna att se ett 

samband med deras ämne och det valda yrket, även Olof som är karaktärslärare tyckte det var 

svårt. Detta ser jag som ett stort problem. Olof menar att eleverna måste kunna sätta sig i ett 

sammanhang även utanför skola, i familjen på fritiden o.s.v.?  Antonovsky (2005) menar att 

strävan efter att söka det friska, det salutogenesa synsättet är att försöka förstå de faktorer som 

skapar/ leder till hälsa och detta bestäms och avgörs till viss del av arv och miljö.   

 

Jag tror att varje elev bör fundera över frågorna som användes i intervjun. Att fundera över 

hur man som person ser på skolarbetet och vad som gör mig omotiverad och framförallt vad 

som gör mig motiverad igen. Vet man inte orsaken till varför man blir omotiverad till 

skolarbetet så är det svårt att göra något åt det. Det gäller att gå till den riktiga orsaken och 

inte bara skylla på alla runt omkring. Det framkom tydligt i min studie att eleverna som visste 

orsaken hade löst problemet ganska bra. Alla i studien visste orsaken och de hade tagit sig ur 

det på olika sätt.  

 

Jag upplever att många lärare tar sitt ansvar och försöker göra sitt bästa för att eleverna ska 

trivas och få ett fullständigt gymnasiebetyg. Vare sig de är behöriga eller inte. Det är trots allt 

vår skyldighet att förmedla kunskap och göra eleverna till goda samhällsmedborgare. Men 

ibland går samhället emot oss och vi får svårt att uppfylla våra krav. Vi får mer 

arbetsuppgifter och kommunen drar in på extra personal.  

Att det fanns vilja och olika sätt att tänka från lärarnas sida var tydligt och det passar 

självklart olika elever.  
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5.1 Metoddiskussion 

När det gäller studier av denna storlek så finns det frågor angående empirisk mättnad. 

Självklart hade jag velat ha ett större urval, men med tanke på den förhållandevis korta tid 

som denna studie har genomförts på så anser jag att den empiriska mättnaden är 

tillfredsställande. Hade mer tid funnits så hade det även varit av intresse att använda sig av en 

kvantitativ metod som t.ex. enkäter för att kanske få en annan infallsvinkel på 

motivationsfrågan (Esaiasson, 2007). 

 

I resultatet framkom att den praktiska delen i skolan är motiverande för eleverna och jag är 

medveten om att resultatet hade kunnat bli annorlunda om studien hade gjorts på ett teoretiskt 

program utan karaktärsämnen. Om eleverna går ett teoretiskt program, dvs. 

högskoleförberedande, så har de inte inget att jämför med, men å andra sidan kan den 

teoretiska delen vara minst lika motiverande för vissa elever som karaktärsämnena för andra 

elever.  

 
En annan fråga man kan ställa är om respondenterna har varit helt opåverkade av forskaren. 

Jag har försökt att vara neutral och inte försökt att påverka. Man kan dock aldrig vara helt 

säker på att respondenterna har varit helt opåverkbara och att de vill framstå i god dager, för 

även om de är medvetna om att de är anonyma så vill de visa sig duktiga inför forskaren. 

Detta är en aspekt man måste ha i baktanken. 

 

 

 

5.2 Vidare forskning 

 
Vidare forskningsområden kan vara att ta reda på hur ledningen jobbar med att motivera både 

lärare och elever på skolorna. Om lärarna är motiverade på en skola så finns det större 

förutsättningar att man som lärare har mer tålamod och mer vilja att hjälpa eleven. (Peter 

Gärdefors, 2010).  
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