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Abstrakt 

I denna undersökning försöker jag ta reda på hur gymnasielärare i samhällskunskap i teori och 

praktik motiverar sina elever att erhålla en gymnasieexamen. Detta är intressant att undersöka 

då antalet elever som går ut gymnasier med ofullständiga betyg ökar och inte verkar minska. 

För att ta reda på detta har jag intervjuat fyra lärare i samhällskunskap i en medelstor svensk 

kommun och sedan granskat dessa intervjuer mer bakgrund i det forskningsfält som finns 

presenterat. Resultatet av undersökningen är att lärarna jobbar mycket med att motivera sina 

elev på olika sätt men främst genom coachande samtal samt genom att göra ämnet intressant 

och koppla det till varje elevs verklighet. Lärarna menar också att det är viktigt att eleverna 

trivs på skolan och har alla de förutsättningar som behövs för att ett motivationsarbete ska bli 

lyckat.  

Nyckelord: Motivation, samhällskunskap, gymnasiet, gymnasieexamen   
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1. Inledning 

Skolgången är någonting som vi alla upplever i våra liv och meningen är att all tid som vi lägger 

på studier ska gynna oss och samhället. Redan från det att vi börjar på förskola ska vår framtid 

börja målas upp, ”vad ska du bli när du blir stor” är en fråga som förekommer frekvent under 

allas yngre år och fixeringen vid att tidigt välja ett yrke man är intresserad av är står. De svar 

som ges när denna fråga är mest frekvent inkluderade personligen gedigna yrken som spider-

man, inbrottstjuv och cowboy, svar som duger för en femåring men inte är okej för en 

femtonåring. Normen som säger att alla ska veta vad de ska bli när de blir stora är stark men 

växer sig starkare från det varje elev börjar grundskolan fram tills eleven tar studenten från 

gymnasiet. Utbildningsval och arbetslivsval är förekommande under hela skolgången och målet 

är att alla elever ska gå ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.1 Men når alla dit? Och vems 

ansvar är det att se till att de når dit? 

Enligt skolinspektionen så får hälften av de som börjar gymnasiet inte godkänt i alla de ämnen 

som innefattas i utbildningen, en tredjedel får inte tillräckliga betyg för att gå vidare med sina 

studier och en fjärdedel fullföljer inte ens sin utbildning.2 I relation till denna statistik 

presenteras också forskningsresultat som styrker att hälften av de som hoppar av sin 

gymnasieutbildning ångrar sitt val att just hoppa av.3 Dessa elever som inte fullföljer sin 

gymnasieutbildning eller gör det ofullständigt löper sedan större risk att bli arbetslösa, bli 

socialt marginaliserade och uppleva ohälsa jämfört med jämnåriga som har fullföljt sin 

gymnasieutbildning.4 Dessa risker och deras realisering slår sedan tillbaka på samhället negativt 

i form av lägre produktivitet, lägre skatteinkomster och ökade sociala utgifter.5  

Den fråga som nu uppstår är varför statistiken visar att det finns en så stor andel av alla elever 

som inte fullföljer sin utbildning. I skolinspektionens granskning Studie- och yrkesvägledning 

i grundskolan går det hitta tre eventuella problemområden när det kommer till elevers 

oavslutade gymnasieutbildningar: Det första problemet är att det finns omfattande brister i 

skolors och huvudmäns arbete med att planera och följa upp studie-och yrkesvägledningen. Det 

andra problemet är att eleverna inte får studie- och yrkesvägledning kontinuerligt under sin 

utbildning och att studie- och yrkesvägledningen betraktas inte som hela skolans ansvar. Samt 

till sist att skolorna inte arbetar aktivt för att motverka begränsningar i elevernas studie- och 

                                                 
1 Skolinspektionen (2009:1) s.6. 
2 Skolinspektionen (2009:1) s.6-7. 
3 Skolinspektionen (2009:1) s.6-7. 
4 Lundahl et al (2012) s.11. 
5 Lundahl et al (2012) s.12. 
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yrkesval utifrån kön, social eller kulturell bakgrund.6 Jag kommer i denna undersökning att 

fokusera på det andra problemområdet som rör studie- och yrkesvägledningens kontinuitet då 

detta problemområde beskrivs existera till stor del tack vare de lärare som undervisar och att 

dessa ofta inte känner till sitt ansvar eller hur de ska integrera studie- och yrkesvägledningen i 

utbildningen, någonting som läroplanen för gymnasiet kräver under kapitel 2.4 utbildningsval 

– Arbete och samhällsliv.7  

Skolverket är måna om att studie- och yrkesvägledningen ska vara en aktiv del i undervisningen 

som beskrivet i deras stödmaterial Kvalitet i studie- och yrkesvägledning - hela skolans ansvar.8 

I detta stödmaterial menar Nils-Åke Åhlin, f.d. utvecklingsledare vid barn- och 

ungdomsförvaltningen i Söderhamns kommun, att lärarna är mycket viktiga i denna process. 

Lärarna ska vara engagerade i sina ämnesområden och ge stöd till eleverna i form av i vilka 

yrkessammanhang ämnesområdet är viktigt.9 Detta arbete som vilar på varje ämnesområde blir 

således än mer viktigt inom samhällskunskapen då det i ämnets syfte i LGY11 står formulerat 

att varje elev ska ges möjlighet att utveckla förståelse för frågor om arbetsliv, resurser och 

hållbar utveckling.10  

Skolverket vet att både lärare och studie- och yrkesvägledare behöver arbeta ihop för att alla 

elever ska få den vägledning som behövs och därigenom ta sin gymnasieexamen.11 Detta blir 

också uppenbart när skolverkets nya projekt kallat Skola-arbetsliv i undervisningen undersöks. 

Projektet är en satsning som skolverket och arbetsförmedlingen tillsammans med 7 högskolor 

och universitet genomför tillsammans och ett av syftena med projektet är att utveckla samarbete 

för skola-arbetsliv mellan lärare, studie- och yrkesvägledare och rektor på skolan.12 

Lärarna är som tidigare beskrivet ofta inte medvetna om vilket uppdrag de har i förhållande till 

studie- och yrkesvägledning eller hur de ska utföra detta uppdrag men jag vill ta reda på om 

lärarna har de verktyg som behövs för att på ett bra sätt leda sina elever rätt i lärandeprocessen 

och således också ge eleverna förutsättningar att ta sin gymnasieexamen. Detta arbete präglas 

av elevernas motivation och det är således det som ämnas att undersökas. Detta görs främst 

med hjälp av motivation i teori och praktik baserat på tidigare forskning om motivation och tre 

teoretiska perspektiv som innefattar ett vitt spektra av motivationsarbete. Dessa tre perspektiv 

                                                 
6 Skolinspektionen (2013:5) s.7-8. 
7 Skolverket (2011) s.13. 
8 Skolverket (2008) s.40.  
9 Skolverket (2008) s.40. 
10 Skolverket (2011) s.143. 
11 Skolverket (2013) s.13. 
12 Utvecklingsavdelningen (2015). 
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tillsammans med det övriga forskningsfältet kommer att fungera som en slags verktygslåda för 

att undersöka undersökningens frågeställningar utifrån den operationalisering som går att hitta 

längre fram i uppsatsen under kapitlet med samma namn. Denna verktygslåda behövs för att 

hitta så många relevanta infallsvinklar som möjligt och verkligen förklara lärarnas arbete kring 

elevers motivation.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att se på vilket sätt samhällskunskapslärare i teori och praktik 

arbetar för att skapa motivation hos sina elever och i förlängning hjälpa dem slutföra sin 

gymnasiala utbildning med en gymnasieexamen i en medelstor svensk kommun.  

1.2 Frågeställning 

 Hur arbetar samhällskunskapslärarna i praktiken med att motivera elever att erhålla en 

gymnasieexamen?  

 Hur arbetar samhällskunskapslärarna i teorin för att motivera elever att erhålla en 

gymnasieexamen?  
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2. Forskningsfält 

Relevant för denna undersökning som ämnar att undersöka gymnasieelever i koppling till 

gymnasieexamen är att definiera vad en gymnasieexamen är, främst för att förstå att alla 

ämnesområden är viktiga för ett komplett gymnasiebetyg. Då denna undersökning inte gör 

någon skillnad på yrkesförberedande och högskoleförberedande examen så kommer båda dessa 

att inkluderas i beskrivningen. Gemensamt för de båda examina är en omfattning om 2500 

gymnasiepoäng som måste erhållas för att en examen ska utfärdas. Dessa 2500 gymnasiepoäng 

är dock fördelade på olika kurser för de olika examina likt följande beskrivning ur skollagen 

för yrkesexamen: 

27 § Yrkesexamen ska utfärdas om en elev som avses i 26 § har godkända betyg på en 

utbildning som omfattar minst 2 250 gymnasiepoäng och som innefattar 1. en eller flera 

kurser i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik om sammanlagt 100 

gymnasiepoäng i varje ämne, och 2. gymnasiearbetet.13 

Samt för högskoleförberedande examen: 

28 § Högskoleförberedande examen ska utfärdas om en elev som avses i 26 § har godkända 

betyg på utbildning som omfattar minst 2 250 gymnasiepoäng och som innefattar en eller 

flera kurser i 1. svenska eller svenska som andraspråk om sammanlagt 300 gymnasiepoäng, 

2. engelska om sammanlagt 200 gymnasiepoäng, och 3. matematik om sammanlagt 100 

gymnasiepoäng. Gymnasiearbetet ska ingå i de godkända betygen.14 

Det är alltså dessa typer av examina som lärarna ska få sina elever att uppnå, även om ämnet 

samhällskunskap inte är med specifikt i examensbeskrivningen så är det som tidigare nämnt 

hela skolans ansvar och således också samhällskunskapslärarens jobb att motivera eleven till 

sin examen.  

2.1 Nationell forskning 

Moniqa Klefbom har på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) skrivit rapporten 

Motverka studieavbrott: gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin 

utbildning.15 I denna rapport har Klefbom genomfört en undersökning på en rad kommunala 

skolor i Sverige. Syftet med undersökningen är att se hur dessa skolor arbetar för att få så många 

elever som möjligt att genomföra sin utbildning med gymnasieexamen. Detta har Klefbom 

                                                 
13 SFS 2010:800. 
14 SFS 2010:800. 
15 Klefbom (2012). 
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undersökt med hjälp av intervjuer. Genom dessa intervjuer så har Klefbom funnit fem 

gemensamma framgångsfaktorer i arbetet med elevernas motivation.  

Första faktorn berör ett bra bemötande och att det är avgörande för hur elever trivs och kan 

tillgodogöra sig utbildningen. Bra bemötande utövas enligt Klefbom genom att tro på elevernas 

förmåga och möta dem som unika och likvärdiga individer.16 Den andra faktorn beskriver hur 

tydliga mål och betoning av resultat gör skillnad för eleverna, ytterligare forskning på detta 

ämne presenteras senare. Faktor nummer tre syftar till det som är till grund för hela utbildningen 

nämligen att eleven befinner sig på rätt utbildning, i detta fall rätt program. Den fjärde faktorn 

är kvalitet genom samarbete och delaktighet vilket syftar till att involvera eleverna i 

utvecklingsarbetet och ge exempel på välutvecklad samverkan med arbetslivet. Den femte och 

sista faktorn är den som är mest applicerbar på min egen undersökning nämligen att upptäcka 

och tillgodose utsatta elevers behov, det vill säga att de elever som visar tecken på att inte klara 

av sin utbildning uppmärksammas. Dessa fem faktorer utgör tillsammans enligt Klefbom ett 

optimalt arbete som leder till elevers gymnasieexamen, någonting som är önskvärt men också 

svårt. Det individuella arbetet med var och en av dessa faktorer är givetvis viktig för att till slut 

nå ett optimalt arbete, det är således intressant att undersöka faktorerna var för sig.  

Håkan Jenner skriver i sin rapport Motivation och motivationsarbete i skola och behandling 

vidare om den första faktorn som Klefbom beskriver nämligen det goda bemötandet.17 Jenner 

lägger fokus på motivationsarbetaren, i detta fall samhällskunskapsläraren och pratar om det 

som kallas pygmalioneffekten.18 Denna effekt bygger på samhällskunskapslärarens egna 

förväntningar på eleven och att dessa är viktiga. Det är enligt pygmalioneffekten 

förväntningarna hos läraren som i slutändan bestämmer om en insats i koppling till 

motivationsarbete kommer att bli lyckad eller inte. Läraren måste tro att det ska bli lyckat för 

att det ska bli det samtidigt som en lärare inte endast kan konstatera att viljan inte finns, utan 

också hur arbetet för att hitta motivation ska gå vidare. 

Anna-Karin Granbom har skrivit en bok som heter Att motivera till ohälsa.19 Syftet med denna 

bok är att svara på vad motivation är och vad som krävs för att motivera andra. Likt många av 

de andra författarna så menar Granbom att det finns en rad faktorer för att ett motivationsarbete 

ska bli lyckat samt att vissa egenskaper kan hittas hos de som är inblandade i ett 

                                                 
16 Klefbom (2012) s.8. 
17 Jenner (2002) s.10.  
18 Jenner (2002) s.10. 
19 Granbom (1998). 
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motivationsarbete. Som samhällskunskapslärare är det enligt Granbom viktiga att ha tålamod 

och förkunskaper om ämnet för att kunna motivera samt att läraren kan visa känslor och respekt 

för sina medmänniskor. En lärare måste dessutom vara tålmodig och visa intresse för sina elever 

då processer kring motivationshöjning ofta kan ta lång tid.20 När arbetet för att öka motivationen 

sedan startar är det viktigt att läraren utgår ifrån elevens nuvarande situation och ser situationen 

ur elevens ögon, detta är viktigt då det enligt Granbom inte går att övertala en elev att prestera 

då detta kan bidra till en minskad motivation.21 Genom att utgå ifrån elevens nuvarande 

situation samt genom att ha de egenskaper som tidigare beskrivits så kan en lärare möta en elev 

på den nivå som eleven befinner sig för att hitta någonting positivt i elevens liv, denna positivitet 

går sedan att bygga vidare på för att skapa motivation.22 Granbom påtalar även den skillnad 

som finns mellan motivation och manipulation. Motivation är någonting som diskuteras mycket 

i inledningen av denna undersökning men det är viktigt att förstå var manipulation är. 

Manipulation enligt Granbom är när en individ övertalas att göra någonting som inte ligger i 

dess intresse, någonting som inte är önskvärt. Manipulationen skapar i förlängning en minskad 

motivation gentemot det som individen blir manipulerad att genomföra.23 

Lundgren & Lökholm beskriver ett intressant fenomen berörande motivation i sin bok 

Motivationshöjande samtal i skolan – Att motivera och arbeta med elevers förändring nämligen 

beröm. Beröm kommer att behandlas närmare under nästkommande kapitel i relation till den 

teoretiska synen på motivation men då Lundgren & Lökholm har en mycket specifik syn på just 

beröm så kommer det presenteras ensamstående först. Beröm måste enligt Lundgren & 

Lökholm ges på rätt sätt och vid rätt tillfälle för att berömmen ska ha någon inverkan på elevens 

motivation.24 Berömmet som ges måste vara kontingent, specifikt och uppriktigt, berömmet 

måste alltså beröra eleven och koppla till en specifik stimulus och en specifik respons. Den 

problematik som kan uppstå med berömmet om det är för specifikt är att eleven vill motbevisa 

läraren och därför göra fel i framtiden, det bidrar också till att eleverna upplever att läraren inte 

förstår det de gjort. Ges beröm vid för enkla uppgifter är det lätt att eleven uppfattar det som 

sympati vilket också ger en negativ effekt. Beröm som sätter höga förväntningar på eleven är 

inte heller bra då detta kan skapa prestationsångest hos eleven.25 

                                                 
20 Granbom (1998) s.41.  
21 Granbom (1998) s.41. 
22 Granbom (1998) s.42.  
23 Granbom (1998) s.87.  
24 Lundgren & Lökholm (2011) s.49. 
25 Lundgren & Lökholm (2011) s.48-53.  
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2.2 Inre och yttre motivation 

En stor del av de författare som presenteras pratar om inre och yttre motivation, två begrepp 

som är mycket populära att tala om i relation till motivation. Mia Börjesson ger i sin bok 

Motivation och medkänsla att motivation handlar om att sätta en person i rörelse.26 En viktig 

förutsättning för denna rörelse är individen själv har en vilja att förändra eller förbättra sin 

situation och att denna vilja kan främjas genom individens eget inre eller faktorer som kommer 

utifrån. Börjesson ger tre exempel på faktorer som är viktiga för inre motivation. Den första 

faktorn är uppväxtvillkor och innefattar de normer och värderingar som individens familj har 

och att dessa värderas högt av individen. Den andra faktorn är egna och förvärvade normer, 

värderingar och attityder. Den tredje faktorn är individens egen självbild, självkänsla och det 

egna självförtroendet.27 Den inre motivationens relevans styrks av Martin Hugo i boken Från 

motgång till framgång – Att motivera när ingen motivation finns där han beskriver att det inte 

går att tvinga elever att lära sig i skolan utan att viljan måste komma från eleven själv.28 Anna 

Wahlgren skriver i sin artikel Skolans struktur dödar elevernas motivation om 

kognitionsvetaren Peter Gärdenfors och den önskelista som han gett till dåvarande 

utbildningsminister Jan Björklund där en av önskningarna är att satsa på elevernas inre 

motivation.29 I denna önskan gör Gärdenfors en skillnad mellan den inre och den yttre 

motivationen och menar att de båda fungerar för att nå resultat men att endast den inre 

motivationen ger tillfredsställelse.30 

Den yttre motivationen beskrivs även denna av Börjesson likt de inre motivationsfaktorerna 

och det är fyra faktorer som är relevanta. Den första faktorn berör förvärvad kunskap, alltså vad 

individen själv lär sig genom sina egna erfarenheter. Den andra faktorn berör betydelsefulla 

personer och deras inverkan på individen. Den tredje faktorn är upplysning och information, 

sådant som individen tar till sig under en längre period och i olika sammanhang. Den fjärde och 

sista faktorn som Börjesson beskriver är andra människors erfarenheter och kunskaper.31 De 

yttre motivationsfaktorerna är alla starkt kopplade till andra individer och information som 

samlas utanför det egna medvetandet och den egna familjekretsen och det är detta som gör att 

faktorerna blir just yttre snarare än inre. De faktorer som nu beskrivits är enligt Börjesson de 

                                                 
26 Börjesson (2010) s.73.  
27 Börjesson (2010) s.74. 
28 Hugo (2011) s.107. 
29 Wahlgren (2011).  
30 Wahlgren (2011).  
31 Börjesson (2010) s.75. 
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positiva externa faktorerna som finns.32 Utöver dessa faktorer så finns det också negativa 

faktorer som i första hand påverkar individens yttre motivation men i viss utsträckning också 

den inre motivationen beroende på hur många och starka de är.33 Dessa faktorer är: hot, mutor, 

oro, säkerhet och rädsla, grupptryck och låg självkänsla och dåligt självförtroende.34  

Lundgren & Lökholm skriver om yttre motivationsfaktorer och specifikt betyg.35 Detta spår är 

någonting som Martin Hugo vidare diskuterar i sin föregående presenterade bok. Hugo pratar i 

sin bok om det fenomen han beskriver som ”kontrollskolan”, att skolan under de liberalas styre 

har fått ett kontrollbehov där grunden för skolans utveckling ligger i mer läxor, prov, betyg och 

betygssteg och att detta i sin tur gynnar kunskaperna hos våra elever.36 I samband med 

redogörelsen av detta nya system så påpekar också Hugo att han anser att det inte är rätt väg att 

gå när det kommer till att förbättra resultaten. Problematiken enligt Hugo ligger i att de elever 

som inte går ur gymnasiet inte heller tycker att skolan bidrar med ett meningsfullt lärande och 

att dessa elever har tappat sitt förtroende för skolan och upplever skolan som meningslös.37 För 

att lösa dessa problem måste skolan skapa möten och lärandesituationer som upplevs som 

meningsfulla och att göra detta krävs det tid och engagemang avslutar Hugo.38 

                                                 
32 Börjesson (2010) s.75. 
33 Börjesson (2010) s.75.  
34 Börjesson (2010) s.75. 
35 Lundgren & Lökholm (2008) s.47. 
36 Hugo (2011) s.18.  
37 Hugo (2011) s.18. 
38 Hugo (2011) s.18. 
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2.3 Internationell forskning 

Motivation är ett begrepp som tar många former inom det teoretiska. I huvudsak så finns det tre 

psykologiska skolor som står för den största delen av begreppet motivation nämligen den 

humanistiska-, den behavioristiska och den kognitiva skolan. Dessa tre kan med fördel kokas 

ner och beskrivas via mer specifika teorier inom varje skola för att de en djupare förståelse över 

hur en person arbetar med motivation det som också är gjort i detta kapitel.  

2.3.1 Mazlows behovstrappa 

Abraham Maslow anses vara en utav de mest inflytelserika humanistiska psykologerna och 

hans ideologi bygger på att alla människor har en mer eller mindre medfödd drivkraft att sträva 

mot utveckling och bli det bästa vi kan bli sett utifrån våra egna individuella förutsättningar.  

Denna utveckling är beroende av en positiv och stödjande miljö och om dessa förutsättningar 

finns så framträder den sanna mänskliga naturen med alla positiva och goda sidor som 

medföljer.39 Utvecklingen beskrivs av Maslow i en hierarkisk ordning med fokus på olika 

mänskliga behov. Vi människor försöker alltid enligt Maslow att uppnå det steg i den 

hierarkiska ordningen som står oss närmast. Det första behovet kallat ”The Physiological 

Needs” är det som vi främst strävar efter du detta behovssteg syftar till det rent fysiska, att vi 

ska må bra genom att erhålla exempelvis mat, sömn och värme.40 Det andra behovet kallat ”The 

Safety Needs” syftar till att beskriva säkerhetsaspekten av vårt liv, exempelvis att vi inte blir 

uppätna av vilda djur eller blir mördade.41 Det tredje behovet är tillhörighet och kärlek och 

benämns som ”The Belongingness and Love Needs”, detta kan mätas i exempelvis ömhet och 

tillgivenhet.42 Det fjärde behovet benämns som ”The Esteem Needs” vilket betyder 

uppskattningsbehov, någonting som går att mäta i exempelvis beröm och uppmärksamhet och 

således blir mest intressant i förhållande till denna undersökning.43 När dessa fyra behov sedan 

är uppfyllda så kommer vi till det femte behovet ”The Self-actualization Need”, 

självförverkligandet. Detta behov syftar helt enkelt till att bli allt som varje individ är kapabel 

till att bli.44 Dessa behov är applicerbara i alla fall där motivation förekommer.  

 

                                                 
39 Karlsson (2001) s. 34. 
40 Maslow (1987) s.15. 
41 Maslow (1987) s.18. 
42 Maslow (1987) s.20. 
43 Maslow (1987) s.21. 
44 Maslow (1987) s.22.  
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2.3.2 Herzbergs tvåfaktoteori  

Frederick Herzberg är likt Maslow en framstående forskare inom den humanistiska psykologin. 

Den teori som han presenterar bygger precis som namnet föreslår på två olika faktorer, 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer.45 Dessa två faktorer är beroende av varandra men båda 

måste inte vara uppfyllda för att motivation ska uppstå. Hygienfaktorerna bygger på den 

interaktion som finns mellan olika personer i ett sammanhang där motivation kan uppstå så som 

i ett klassrum eller på en arbetsplats ofta kopplat till privata faktorer. Hygienfaktorerna kan 

ignoreras utan att det ger några stora negativa effekter på individen och dess motivation 

samtidigt som mycket arbete kring hygienfaktorerna inte heller bidrar till några överhängande 

positiva effekter för individens motivation även om individen i regel mår bättre. 

Motivationsfaktorerna är de faktorer som syftar till individens arbete och de faktorer som är 

kringliggande så som prestation, bekräftelse, ansvar och befordran och är således starkt kopplat 

till Maslows femte behov om självförverkligande. Motivationsfaktorernas uppfyllande leder 

olikt hygienfaktorerna till tillfredställelse hos individen samtidigt som en hög uppfyllelse av 

motivationsfaktorerna bidrar till ett minskat behov av hygienfaktorer. Jobbet i sig är alltså det 

viktigaste enligt Herzberg.46 

2.3.3 Inlärd hjälplöshet 

Lundgren & Lökholm beskriver ett tillstånd vid namn inlärd hjälplöshet.47 Tillståndet inlärd 

hjälplöshet drabbar individer som upplever livet som okontrollerbart, att det inte finns något 

samband mellan individens handlingar och utfallet av dessa. Detta leder i sin tur till 

nedstämdhet och passivitet då individen upplever att det inte går att kontrollera den egna 

livssituationen, en ”hela universum vill att jag ska misslyckas” mentalitet. Vägen till inlärd 

hjälplöshet är gradvis och de symptom som kan uppstå när tillståndet har brutit ut är passivitet, 

koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, ångest och bristande självtillit.48 

I samband med inlärd hjälplöshet så beskriver Lundgren & Lökholm hur det finns tre 

förklaringsfaktorer som är viktiga och som tillsammans bildar individens föklaringsstil, alltså 

anledningen till varför individen upplever sig hjälplös. Den första kategorin av 

förklaringsfaktorer är om händelsens orsaker är externa eller interna, alltså om det beror på mig 

eller om det beror på andra. Den andra kategorin syftar till om förklaringarna bakom händelsen 

                                                 
45 Herzberg (2008) s.12. 
46 Herzberg (2008) s. 12. 
47 Lundgren & Lökholm (2008) s.32. 
48 Lundgren & Lökholm (2008) s.32. 
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är stabila eller instabila, alltså om det kommer hända varje gång eller om det är någonting 

tillfälligt. Den tredje kategorin innefattar globala eller specifika förklaringar till händelsen, 

alltså om det blir så oavsett vad eller om det blir så i just denna situation.49 

2.3.4 Målsättningsteorin 

En teori som är framstående inom motivationsarbete är den teori som Latham & Locke 

beskriver i sin text Enhancing the Benefits and Overcoming the Pitfalls of Goal Setting50 eller 

nämligen just goal setting.51 Denna teori bygger på vissa kriterier och visar på att högt uppsatta 

mål är ett effektivt sätt att öka en individs prestation. Kriterierna för dessa mål är att de ska vara 

specifika och därigenom också tydliga och lätta att förstå. Den dimension som gör målet högt 

uppsatt bidrar till att målet blir utmanande samtidigt som det inte får bara orealistiskt. Det finns 

dessutom specifika faktorer som behövs uppfyllas hos individen för att öka prestationen 

nämligen att individen känner förtroende för läraren och gentemot klassen. Under processens 

gång är det dessutom viktigt att återkoppla med individen och ge feedback på hur prestationen 

är i förhållande till det mål som vill uppnås. Jämförelsen mellan prestation och delmål 

underlättas av att det finns delmål som är tidsbestämda.52 

De negativa aspekterna av målsättningsteorin visar sig på två sätt. Den första negativa aspekten 

visar sig om det mål som sätts är för individen känns orealistiska av densamme. Risken finns 

då att individen blir omotiverad, missnöjd och kanske lägger ner allt arbete helt och hållet. Den 

andra negativa aspekten visar sig om individen inte ser vad som finns att vinna på att uppnå 

målet. Om målet istället är krävande och individen lyckas uppnå det så bidrar detta till att 

individens fokus, arbetsprestation, motivation och självförtroende eventuellt ökar.53 

2.4 Operationalisering 

I detta kapitel presenteras de intervjufrågor som legat till grund för denna undersökning på ett 

mer konkret sätt och kopplas tillsammans med övrig forskning som presenterats i uppsatsen. 

Den teoretisk ram som används i denna undersökning har tidigare beskrivits som en 

verktygslåda och det är också så teorin är ämnad att användas. Då frågeställningarna ska 

besvara hur samhällskunskapslärare på gymnasieskolan praktiskt och teoretiskt jobbar med 

motivation hos eleverna anser jag att ett brett spektra av olika teorier är relevant för att kunna 

                                                 
49 Lundgren & Lökholm (2008) s.33 
50 Latham & Locke (2006). 
51 Det jag har översatt till ”Målsättningsteorin”. 
52 Latham & Locke (2006) s.332-333. 
53 Latham & Locke (2006) s.333. 
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fånga upp och beskriva eventuellt motivationsarbete som utförs av lärarna, medvetet eller 

omedvetet. 

Intervjufrågorna presenteras nedan med en beskrivning av den tanke som funnits i utformandet 

av respektive fråga. En stor del av frågorna har en direkt koppling till forskningsfältet i dessa 

fall så finns det beskrivet till vilken del av forskningsfältet frågan är kopplad. Endast de frågor 

som behandlar den andra och teoretiska frågeställningen finns operationaliserade då det är dessa 

frågor som kopplar till just det teoretiska. De frågor som ämnar att beskriva det praktiska anser 

jag inte behöver någon operationalisering då dessa svar är redogörelser för det praktiska arbetet 

och syftet med samtliga delar av intervjuguiden ämnar att få lärarna att beskriva sin praktiska 

verksamhet. Med det sagt så kommer de praktiska frågorna att sättas i relation till den tidigare 

forskningen i den mån det är möjligt.  

Figur 1. Intervjufrågor.  

Fråga: Beskrivning: 

Kan du beskriva vad 

motivation är? 

Frågan syftar att väcka lärarens tankar inför begreppet och öppna upp de 

tankekanaler som finns i samband med begreppet. Frågan är stor och medvetet 

utformad för att vara det då den lägger grunden för de mer riktade frågor som 

kommer efter.  

Krävs det några speciella 

egenskaper för att lyckas 

med motivationsarbete 

som 

samhällskunskapslärare? 

 

Denna fråga kopplar till Granboms forskning kring motivation som beskriver att 

det är viktigt att vissa egenskaper kan hittas hos de som är involverade i ett 

motivationsarbete, i detta fall lärarna. Anser lärarna att samma egenskaper är 

viktiga? 

Ser du någon skillnad på 

inre- och yttre 

motivation? 

 

Syftet med denna fråga är att se om lärarna har ett tankesätt som präglas av inre 

och yttre motivation och om det är en faktor i deras dagliga arbete och om det är 

fallet, veta vad begreppen betyder för läraren samt vilka associationer som görs 

mellan begreppen och det dagliga arbetet.  

Går det att motivera en 

elev som du inte känner? 

Om nej, Varför inte? 

 

Denna fråga finns med för att fånga upp lärarnas tankar kring relationen till 

eleverna då jag upplever att detta är ett ovanligt perspektiv då lärare till stor del 

endast arbetar med elever som de känner eller lär känna. Frågan blir dessutom ännu 

mer relevant då relationen mellan lärare och elev förespråkas av mycket tidigare 

forskning.  

Hur påverkar prov och 

betyg en elevs 

motivation? 

 

Denna fråga kopplar mellan yttre motivation och yttre påverkan som beskrivs i den 

teoretiska operationaliseringen och kopplar det till lärarens vardag. Lärarens tankar 

på betygets påverkan på motivationen är relevant då det kan vara en stor faktor 

beroende på hur mycket vikt som läggs på betygen av läraren.  
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Vilka behov anser du 

måste vara 

tillfredsställda för att 

motivation för skolarbete 

överhuvudtaget ska 

uppstå? 

Denna fråga är direkt kopplad till Mazlows behovstrappa. Jag vill med denna fråga 

se om lärarna bär med sig de tankar som är karaktäristiska för det just Mazlows 

behovstrappa.  

Vilka faktorer i 

skolmiljön (både fysiska 

och psykiska) anser du 

påverkar elevernas 

motivation? 

 

Denna fråga går att koppla till flera delar forskningsfältet då den berör den yttre 

påverkan. Mer specifikt går denna fråga att koppla till Herzberg då denna teori 

bygger på interaktion mellan elever. 

Upplever du att eleverna 

är fria att göra egna val? 

 

Det fria valet är förekommande i hela forskningsfältet och främst i beskrivningen 

av inre och yttre motivation.   

Vilken påverkan anser 

du elevens självbild har 

på dess motivation och 

hur kan du som 

samhällskunskapslärare 

arbeta för att höja denna? 

 

Denna fråga syftar att få läraren att tänka på elevens inre motivation och framförallt 

kategorin inre påverkan.   

Hur förhåller du dig till 

beröm? 

 

Beröm berör den inre och yttre motivationen. Lundgren & Lökholm presenterar ett 

resultat i relation till beröm som är intressant för undersökningen..  

Anser du att det går att 

”tvinga fram” motivation 

till förändring av ett 

beteende eller en 

situation? 

 

Denna fråga ämnar att få läraren att tänka kring den inre motivationen och vad som 

driver denna framåt.  
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3. Metod 

I detta kapitel kommer jag att presentera den metod som har använts för att genomföra denna 

undersökning och svara på de frågeställningar som ställts. Fokus kommer även att ligga på att 

beskriva det urval som finns bland respondenterna samt vilken förhållning som finns till de 

etiska aspekterna.  

3.1 Val av metod 

Denna undersökning är av kvalitativ karaktär och kan närmast beskrivas som en fallstudie 

eftersom att studien utförs i en kommun som uppfyller specifika kriterier samtidigt som 

undersökningen baseras på ett uttalat teoretiskt ramverk. Fördelen med den kvalitativa 

fallstudien är att det går att blanda en rad olika element så som olika empiriskt material och 

forskningsmetoder i en och samma undersökning.54 Även den kvalitativa metoden i lämpar sig 

för denna undersökning då denna metod präglas av raka och enkla frågor som ger innehållsrika 

svar och leder till en djup empiri. Den andra typen av empiriinsamlingsmetod, enkäter, hade 

inte lämpat sig för denna undersökning. Detta på grund av att enkäter är mer användbara när 

frekvenser av ett fenomen ska undersökas snarare än djupare tankar kring det. Genom att 

genomföra en enkätundersökning så limiteras empirin dessutom då det inte finns något lätt sätt 

för respondenten att ge uttryck för övriga synpunkter.55 

Frågeställningarna besvaras med hjälp av semistrukturerade intervjuer som delvis är utformade 

efter frågeställningarna men också efter det forskningsfält som ligger till grund för 

undersökningen. En semistrukturerad intervju passar dessa frågeställningar bra då de lämnar 

mycket öppet för tolkning hos respondenterna, någonting som också är önskvärt då det ämne 

som behandlas i denna undersökning också är flexibelt. Genom att ha en semistrukturerad 

intervju så ges respondenterna utrymme att utveckla sina tankar och intervjun blir på så sätt 

flexibel i sin natur och kan hitta intressanta infallsvinklar som i den initiala intervjuguiden inte 

varit aktuella.56 Användandet av semistrukturerade intervjuer utsätter mig som forskare för 

problemområden som måste beaktas. Det största problemet med kvalitativa undersökningar är 

trovärdigheten och att jag som forskare på ett bra sätt kan visa att den insamlade empirin är 

pålitlig och relevant för undersökningen. För att uppnå detta i så stor utsträckning som möjligt 

är det av vikt att jag under insamlandet av mitt empiriska material förhåller mig neutral inför 

                                                 
54 Denscombe (2009) s.61. 
55 Denscombe (2009).  
56 Denscombe (2009) s.234. 
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ämnet som undersöks och inte är normativ i utförandet av undersökningen samt att jag 

reflekterar över det insamlade materialets relevans. 

3.2 Material och urval 

Det material som finns i denna undersökning är endast intervjuer som utförts av mig på en 

gymnasieskola i en medelstor svensk Kommun. Valet av skola har präglats av det breda utbudet 

av program, antalet elever och dess goda rykte i kommunen och grannkommunerna. Jag gör 

således ett subjektivt urval eller ett så kallat bekvämlighetsurval i insamlandet av 

undersökningens empiri.57 Detta urval beskriver Trost som att forskaren ”tar vad man råkar 

finna”.58 Kommunen har två gymnasieskolor i liknande storlek och sammansättning som drivs 

av kommunen, skillnaden mellan dessa skolor är endast vilka program som bedrivs på 

respektive skola vilket gör att jag bedömer båda dessa skolor som likvärdiga för 

undersökningen då programutbudet på skolan som undersöks inte är en faktor i denna 

undersökning.  

Sammanlagt så har fyra intervjuer genomförts med fyra olika samhällskunskapslärare, detta 

antal är grundat i dels tidsaspekten för undersökningen. Att begränsa antalet respondenter 

medför risker för undersökningens validitet då alla lärare har olika sätt att arbeta och tänka men 

det är en risk som måste tas tack vare tidigare beskrivna faktorer. Dessa fyra 

samhällskunskapslärare jobbar alla i olika arbetslag och med olika program där både 

yrkesförberedande och studieförberedande program finns representerade. Jag har inte lagt 

någon fokus på genus i mitt urval då det inte framgår i mitt syfte eller i min frågeställning att 

det är en faktor som önskas undersökas. Dessa intervjuer har spelats in under genomförandets 

gång för att sedan transkriberas ordagrant för att få en så bra överblick som möjligt över 

materialet. Kontakten med dessa lärare fick jag dels genom att jag tidigare blivit introducerad 

för ämnesgruppen under tidigare praktik på skolan men också genom att jag nu kom tillbaka 

och presenterade min undersökning och frågade efter respondenter, jag hade således träffat 

samtliga lärare som intervjuades tidigare. Det faktum att jag tidigare träffat lärarna kan vara ett 

problem sett till kvaliteten på det insamlade materialet då respondenterna kan komma in i 

intervjun med förutfattade meningar skapade utifrån den tidigare interaktionen med mig som 

forskare men jag har under intervjuernas gång upplevt att detta inte varit någon faktor.  

                                                 
57 Denscombe (2009) s.37. 
58 Trost (2010) s.140. 
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3.3 Validitet och reliabilitet 

Validiteten i denna undersökning upprätthålls tack vare det generösa forskningsläge som 

introduceras samt att det finns en stark koppling till statens egna utredningar kring skolan och 

mer specifikt det ämne som behandlas. Kopplingen till statens egna utredningar i ämnet gör 

även att undersökningen blir relevant. Den verktygslåda som forskningsfältet utgör hjälper 

ytterligare till att bredda validiteten då många aspekter av det ämne som behandlas täcks in av 

forskningsfältet. Reliabiliteten i undersökningen anser jag även den vara god. Detta till följd av 

den koppling som finns mellan intervjuguiden och forskningsfältet. Intervjumetoden gör att alla 

tankar hos respondenten samlas in och förhoppningsvis så missar jag då inte heller någon 

relevant information som är av vikt för undersökningen. Samtidigt som intervjumetoden ger en 

god reliabilitet så kan den samtidigt ge en sämre reliabilitet. Om respondenterna inte får 

utrymme att ge de tankar som är relevanta eller om urvalet är för litet så kan reliabiliteten för 

intervjumetoden ifrågasättas. Jag anser dock att detta inte har varit en problemfaktor i denna 

undersökning. 

3.4 Etiska principer 

I samtliga vetenskapliga undersökningar är det viktigt att tänka på de etiska principerna och att 

undersökningen ska vara etiskt försvarbar. Denna etiska kvalitetssäkring uppnås lättast genom 

att koppla undersökningens empiriska innehåll och insamlandet av detta till vetenskapsrådets 

fyra allmänna huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa krav har uppnåtts genom en rad steg som tagits under undersökningens 

gång. De respondenter som finns i det empiriska materialet har alla blivit väl informerade om 

undersökningens syfte och att deras deltagande är anonymt. För att skapa en trygghet så har 

samtliga respondenter gett sina intervjuer på den plats de själva valt vin en tidpunkt där de har 

gott om tid att genomföra intervjun. För att skydda respondenternas identitet har jag inte använt 

mig av några namn eller tempus som kan avslöja respondenternas kön. Jag har dessutom valt 

att inte delge på vilken skola eller på vilka program som respondenterna jobbar för att skydda 

deras identitet.  
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4. Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet av den insamlade empirin och analyserar 

samhällskunskapslärarnas praktiska motivationsarbete samt deras tankar om vad som är 

motivationsskapande hos eleverna. Resultatet presenteras mot den operationalisering som 

ligger till grund för undersökningens intervjuer och analyseras sedan efter detsamma i följande 

kapitel.  

4.1 Samhällskunskapslärarnas motivationsarbete i praktiken 

Denna del av resultatet avser att presentera de svar som getts i relation till de frågor som ställts 

kring uppsatsens första frågeställning: Hur arbetar samhällskunskapslärarna i praktiken med att 

motivera elever att erhålla en gymnasieexamen?  

4.1.1 Samhällskunskapen som ämne 

Motivationsarbete i praktiken är lättast att beskriva med den kontakt som läraren har med 

eleven, denna kontakt kan se mycket olika ut och läraren kan ha olika intentioner med kontakten 

med eleverna. Denna kontakt har dessutom ofta en önskad effekt av läraren. Samtliga lärare 

håller med om att de kan bidra till motivation i den konkreta lärandesituationen men hur detta 

motivationsarbete går till ser olika ut från lärare till lärare.  

Lärare 1 beskriver hur motivation skapas genom naturen i samhällskunskap ämnet i 

kombination med det centrala innehållet och hur ämnet handlar om att skapa en 

medborgarkompetens. Lärare 1 menar att kopplingen mellan det teoretiska perspektiven på 

samhället och praktiken gör at eleverna blir motiverade att lära sig, så länge denna koppling 

görs tydlig för eleverna av läraren.  

Man kan ju säga att samhällskunskapen handlar ju om en slags medborgarkompetens. Att 

kunna verka i samhället och det är väl lite granna det jag försöker hela tiden locka med och 

få eleverna att se kopplingen till, "okej detta är en kurs som skolverket har formulerat i ett 

antal centralt innehåll och kunskapskrav", men det är ju kunskap som du själv kan verkställa 

sen när du själv befinner dig i samhället.59 

Lärare 2 är förespråkar istället lärarens egen entusiasm som en form av motivationshöjare för 

eleverna. Genom att vara glad och energifull så kan vilket ämne som helst bli motiverande för 

                                                 
59 Lärare 1. 
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eleven menar läraren. Läraren förespråkar även sambandet mellan förståelse och motivation, 

mycket likt lärare 1.  

Det som är viktigt är ju att jag är glad och energifull så de ser att jag är motiverad för mitt 

jobb och att jag vill att dom ska lära sig någonting, jag är motiverad att lära dom. Så min 

glädje och energi och engagemang. Sen spelar det kanske inte jättestor roll om det är att vi 

ska läsa den här texten och diskutera den eller om vi ska göra ett rollspel som vi ska förbereda 

i 10 dagar […] Det har också betydelse för att det är i ett sammanhang som motivationen 

hänger ihop med en förståelse för varför man gör det, den tror jag också är central så att om 

ser poängen med det.60 

Lärare 3 pratar om den konkreta lärandesituationen i relation till elevdemokrati och 

elevinflytande, att lärare genom att låta eleverna vara med och bestämma kan bidra till att öka 

motivationen för de uppgifter som ska göras. Utöver detta så lägger läraren mycket fokus på 

relationen mellan lärare och elev och att läraren måste investera tid i varje elev och på så vis 

höja motivationen hos eleverna.  

Lärare 4 talar likt de andra lärarna om interaktion med eleverna men den viktigaste 

interaktionen i den konkreta lärandesituationen ligger i de konkreta uppgifterna som ges till 

eleverna, mycket likt elevdemokratin som lärare 3 beskriver. Genom att skapa bra uppgifter så 

gynnas också elevernas intresse menar läraren.  

Det är mitt mål att göra det genom att ge dom stimulerande uppgifter. Uppgifter som inte är 

för svåra inte är för lätta men som någonstans ska gå från dom själva alltså sånna saker som 

kan vara av intresse för dom och sen genom intresse då tar dem vidare ut till olika centrala 

innehåll i kursen och så vidare.61 

I samband med den konkreta lärandesituationen var samtliga lärare överens om att den initiala 

kontakten med eleverna samt hur ett nytt arbetsområde introduceras är centralt för elevernas 

intresse och motivation till arbetsområdet. En av lärarna påpekade att det är omöjligt att få alla 

elever motiverade inför alla arbetsområden men att det går att minska marginalerna genom att 

presentera ämnet på ett bra sätt. 

Jag brukar ju i alla fall när man startar upp någonting just den eller dom lektionerna är otroligt 

viktiga när man ska liksom sälja in någonting och jag vet ju redan innan att det är några 

elever som jag sa tidigare som inte är intresserade och som förmodligen inte kommer att bli 

det heller.62 
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Lärarna drar starka paralleller mellan elevernas intresse och deras motivation, någonting som 

är ett genomgående tema under samtliga intervjuer. Det framgår dock inte om lärarna gör denna 

koppling medvetet eller omedvetet då lärarna pratar om detta fenomen som om det vore helt 

naturligt.  

Att man lyckas så något intressefrö hos eleven där eleven själv upptäcker att det här kanske 

inte är så svårt, det här kanske inte är så tråkigt, det här kanske inte är så blaha blaha som 

han eller hon trodde från början utan man lyckas på något sätt väcka intresset på olika sätt.63 

4.1.2 Samtalet med eleven 

Samtliga lärare berör samtalet med eleven som en stor faktor inom motivationsarbetet men 

lärarna har åter igen delade meningar kring samtalets innebörd och i vilka sammanhang som 

samtalen är relevanta för motivationsarbetet. Samtalet är förekommande i klassrummet, i den 

enskilda interaktionen och i utvecklingssamtal och ser olika ut beroende på vilken lärare som 

beskriver och i vilket sammanhang läraren befinner sig i. 

Innan var jag nog mer "okej varför har du nu inte gjort den uppgiften" till att nu mer liksom 

komma in på orsaker, vad är det som gör att du tycker att det är svårt, vad är det som saknas, 

hu kan jag som lärare hjälpa till och så vidare.64 

Lärare 1 menar att det har skett en utveckling i hur samtalet mellan lärare och elev ser ut. 

Läraren beskriver det som kallas för ett coachande förhållningssätt i samband med samtalet, 

alltså att läraren gör det som beskrivs i citatet, hjälper eleven framåt snarare än att ifrågasätter. 

Lärare 2 förespråkar också det coachande samtalet och framförallt i samband med ett coachande 

förhållningssätt till eleven. Detta förhållningssätt kräver mycket av lärarens uppmärksamhet 

och bygger på en ständig uppföljning av elevens prestationer och små delmål som hela tiden 

sätts för eleven under undervisningens gång. 

Men Jag får elever att göra saker när dom vet att jag har ögonen på dom och att jag följer 

upp dom, så om jag säger liksom "det här behöver du läsa på" på en lektion och sen i slutet 

av lektionen så frågar jag "hur gick det nu med det du läste? Kan inte du och jag ta 5 minuter 

bara så får du berätta?".65 

Det finns en skillnad i hur detta coachande samtal ska föras med elever med olika styrkor och 

svagheter i sina studier menar lärarna och säger att den studiesvaga eleven är svårare att samtala 

med än den starka. I den situation när läraren måste prata med en studiesvag elev om vilka 
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metoder som ska användas för att öka motivationen så menar lärarna att det är viktigt att tala 

till elevens intressen på ett helt annat sätt än om eleven är studiemotiverad då en 

studiemotiverad elev ser uppgiften i sig som motiverande. 

Så är det ju klart att det är ju möjligtvis lättare att coacha en studiestark elev än vad det är att 

coacha en svagare för då är det ju än viktigare att man hittar de där små delarna som 

exempelvis elevernas intresse och så vidare. Och därifrån skapar intresse för uppgifter och 

för ämnet i stort och så där.66 

4.1.3 Resurskrävande arbete 

I relation till de ämnen som behandlats så uttrycker också lärarna en problematik kring den 

tidsåtgång som krävs för att lyckas med motivationsarbete i vissa fall. För elever med låg 

studiemotivation och de som är mer studiesvaga menar lärarna att det behövs mer tid och 

resurser för att vända motivationen till någonting positivt. Denna tid har enligt lärarna bestått 

av delvis lärartimmar men också mer tid för eleven då det har behövts ytterligare tid utanför 

ordinarie kurs för att klara av kursen. Elever har alltså behövt gå fler än tre år för att kara sin 

examen i vissa fall men lärarna beskriver också fall där ett svalt intresse för ämnet under 

programmets initiala skede vänts till ett starkare intresse under gymnasieprogrammets senare 

år med hjälp av lärarens insatser. 

Att man försöker spinna lite mer långsiktigt och det kan ju vara många problem som ligger 

bakom och ibland så kanske man då måste hålla en lite längre tidsplan och se att vi kanske 

inte kommer att fixa denna kursen under den här tidsperioden men det finns ju ändå 

möjligheter att lösa det.67 

Detta medger två av lärarna har lett till att mer arbetstid än den som finns tillgänglig har använts 

vid tillfällen där motivationsarbete förekommit, någonting som också är ett problem enligt 

lärarna. En av lärarna uttrycker dessutom att det var annorlunda för några år sedan då det fanns 

tid att sitta i korridoren och interagera med elever på ett annat sätt vilket det enligt läraren inte 

finns i dagsläget.  

Man kan väl säga att jag gick lite utanför rollen egentligen vad en lärarroll innebär[…] så att 

jag gick väl lite där utanför min lärarroll och gjorde lite mer än vad egentligen lärarjobbet 

betyder i tjänsten.68 
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Jag hade jättegärna haft mer tid och så men problemet blir ju när man har väldigt stora och 

spretiga klasser där det finns några som är väldigt svåra och det finns några som är väldigt 

duktiga för att fokus hamnar ju väldigt lätt på de som är svaga och då tappar man ju kanske 

dom som är duktiga69 

En av lärarna beskriver vidare hur arbetet kring de elever som behöver ytterligare hjälp med 

motivationen ofta kan bli lidande till en följd av storleken på de klasser som finns i gymnasiet 

idag. Läraren menar att klasserna är för stora för att tillräckligt med tid ska kunna läggas ned 

på de elever som behöver extra motivationsarbete från läraren. 

Stora klasser påverkar givetvis, jag har ettor nu med 33 stycken i varje klass, kanske 6-7 

stycken som behöver de här privata samtalen kanske 6-7 stycken som behöver de här 

nycklarna då för att nå högre betyg och då blir det en avvägning, var någonstans ska jag lägga 

mina resurser.70 

4.2 Samhällskunskapslärarnas motivationsarbete i teorin 

Denna del ämnar at redogöra för de frågor som finns beskrivna i operationaliseringen som finns 

i samband med teorikapitlet, alltså de frågor som ämnas att besvara den andra frågeställningen: 

Hur arbetar samhällskunskapslärarna i teorin för att motivera elever att erhålla en 

gymnasieexamen? 

4.2.1 Lärarens egenskaper 

När lärarna svarar på frågan om det behövs några speciella egenskaper för att lyckas med 

motivationsarbete så menar samtliga lärare att det behövs. Vilka dessa egenskaper är skiljer sig 

dock mellan de olika lärarna även om grundtanken är densamma. Detta resultat finner jag inte 

onormalt då alla lärare har sin egen lärarroll och sätt att undervisa på. De egenskaper som 

hamnar i fokus är igenkänning, engagemang och närvaro.  

Jag vet inte om engagemang är en egenskap eller någonting man kan göra, men engagemang. 

Att elever känner att jag vill att dom ska lära sig, att jag vill deras bästa. Och att det är äkta 

liksom.71 

Dessa begrepp skiljer sig men hamnar också inom samma område då samtliga begrepp handlar 

om att interagera med eleverna på olika sätt. Lärarna menar dels att motivationsarbetet måste 

präglas av att läraren förstår eleven och kan sätta sig in i elevens situation där alla faktorer 
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spelar in. Detta ska ske samtidigt som ett engagemang finns till ämnet och undervisningen i 

stort, att lektionerna är bra utformade och har ett intressant innehåll samt att läraren är med 

eleverna hela tiden och ser till så att deras behov är uppfyllda i klassrummet.  

Man har liksom någon slags medvetenhet kring livssituationen som våra elever har det tror 

jag är den viktigaste delen, att möta eleven på rätt nivå. Och möter man då elever från en 

bakgrund som är trasslig så måste man verkligen förstå var eleven befinner sig någonstans, 

det kanske inte ens är aktuellt att prata om ett minst E eller högre för den här eleven i ämnet 

utan man kanske bara ska se till att det tar vi sen, hur mår du? Börja där.72 

4.2.2 Elevens behov 

I relation till lärarens egenskaper ser vi också början på ett av de områden som var centrala för 

intervjuerna nämligen elevens grundläggande behov. Precis som det sista citatet beskriver så 

tycker lärarna att det ibland inte är aktuellt att prata om ämnet eller betyg utan snarare om hur 

eleven mår. Detta mående är påverkat av en rad olika faktorer hos eleven och jag har frågat 

lärarna vilka behov de anser måste vara uppfyllda för att motivation ska kunna uppstå hos en 

elev. Två av lärarna genomskådade min fråga direkt och drog kopplingen till Mazlows 

behovstrappa som frågan är baserad på.  

Alltså jag gillar ju Maslow och hand trappa eller pyramid, alltså det är ju klart att eleverna 

måste ju ha de här grundbasbehoven med sig alltså allt ifrån hem, trygghet, kompisar och så 

alltså det bör dom ju ha för att kunna få det andra.73 

Det fenomen som läraren beskriver i citatet är det fenomen som alla lärare drar paralleller till 

även om det inte är i direkt koppling till Maslow eller någon annan psykologisk teori eller 

psykologiskt begrepp. Som tidigare nämnt i den praktiska aspekten så anser lärarna att trygghet 

är en utav de viktigaste faktorerna för eleverna. Denna trygghet baseras primärt i skolan men 

sträcker sig också över till den privata hemmamiljön. Lärarna beskriver dessutom hur eleverna 

behöver nog med energi i form av mat och sömn och att detta kan vara ett problem till och från 

med vissa elever.  

Det kan ju vara hemsituationen hur den ser ut, det kan ju vara om alltså man har det trassligt 

helt enkelt på olika håll.74 

Trygghet och så pass mycket energi, jag tänker på mat och sömn som är liksom normalt. 75 
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4.2.3 Skolans miljöpåverkan 

Under denna kategori är det mycket som faller in, det är nu ämnet om yttre påverkan börjar 

diskuteras med respondenterna. Först diskuteras skolmiljön med lärarna och vilken påverkan 

den har på eleverna. Lärarna visar i denna fråga olika intresse kring den fysiska och den 

psykiska miljön på skolan och således också en differens i vilken del av skolmiljön som är 

viktig. Samtliga lärare påpekar dock att det är en stor skola och anser att det är en faktor som 

spelar in på elevens motivation. Lärare 1 beskriver hur det är viktigt att den fysiska miljön är 

samlad på en plats för eleverna och att de har ett ”hem” på skolan där de har närhet till sina 

skåp, sina lärare och varandra, allt detta inom den stora skolans väggar. Finns dessa 

förutsättningar för en god fysisk miljö kommer också den psykiska miljön att bli bra menar 

lärare 1.  

Där tycker jag att skolan har löst det väldigt bra att alla olika program har ju lite olika 

hemvister. Så att i den stora skolan så finns det massa små skolor […] det tror jag är viktigt 

att man har liksom en närhet mellan elever och lärare kring det programmet där man läser. 

Den fysiska miljön påverkar ju den psykiska miljön väldigt mycket.76 

Lärare 2 pratar också i huvudsak om den fysiska miljön på skolan men inte på samma sätt som 

lärare 1. Då lärare 1 är inne på skolan i stort pratar lärare 2 snarare om den fysiska och psykiska 

miljön i klassrummet och hur den påverkar eleverna. Läraren menar att klassrummet måste vara 

en plats med högt i tak där alla tankar och frågor kan yttras samt att det finns arbetsro och 

respekt mellan eleverna kopplat till det psykologiska perspektivet. Ur ett fysiskt perspektiv 

menar läraren att ett fint och fräscht klassrum med mycket ljusinsläpp och fina möbler är 

någonting som motiverar eleverna genom att få dem att känna sig mycket värda i relation till 

de resurser som läggs ner på deras välmående. Lärare 3 talar också om skolans fysiska miljö 

likt lärare 2 men menar istället på att alla de fönster som finns på skolan för att skapa det 

ljusinsläpp som tidigare beskrivits snarare distraherar eleverna då det pågår mycket utanför 

skolan. Läraren menar att denna distraktion tillsammans med vad som beskrivs som ett 

överanvändande av mobiltelefoner i klassrummet leder till en minskad motivation hos eleverna. 

Avslutningsvis så talar den sista läraren om amma saker som föregående lärare men nämner 

elevhälsoteam och att deras varande är viktiga för att eleverna ska kunna ha en stimulerande 

och välfungerande skolmiljö. 
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Man måste liksom ha vissa saker tillgodosedda som trygghet och sociala kontakter och så. 

Ha elevhälsoteam och ha lärare och rektor som ser en och lyssnar på en och så vidare, en bra 

arbetsmiljö.77 

4.2.4 Betyg och beröm påverkar motivationen 

Betygets påverkan på motivationen är den enda delen i denna undersökning som samtliga lärare 

har en gemensam åsikt kring både när det kommer till betygets påverkan på motivationen men 

också på vilket sätt det påverkar. Lärarna är överens om att betygen påverkar elevers motivation 

i en stor skala och betygen beskrivs till och med som den största yttre motivatorn som en elev 

har under sin tid i skolan. Lärarna är överens om att betyg inte är ett system som passar alla och 

att det finns faktorer som skiljer elever åt i arbetet runt betyg, detta visar sig genom att alla 

examinationsformer inte passar alla elever. Inlämningsuppgifter fungerar sämre för vissa och 

prov fungerar sämre för andra. Det är då lärarens uppgift att lyfta in så många olika 

examinationsformer som möjligt under kursens gång så att alla elever får chansen att bedömas 

genom det moment som de gillar bäst, detta för att öka prestationen och motivationen inför 

examineringen. 

Beroende på vilken metod man använder sig av så är det ju många elever som inte tycker att 

den formen är bra och så försöker man då ställa liksom demokratiska andan ska falla in och 

fråga vilket bedömningsmoment vi ska ha. Hur skulle liksom vi kunna på bästa sätt då mäta 

eller se era kunskaper? Och det är ju alltid några som inte kommer bli nöjda och dom som 

inte är nöjda kommer ju givetvis få förmodligen sämre resultat.78 

Lärarna menar även att betygen kan vara både hjälpande och stjälpande för elever beroende på 

var de befinner sig i arbetet kring sin egen motivation. De elever som har en hög motivation 

menar lärarna sporras av att få ett betyg och vill hela tiden jobba mot det bästa som går att 

erhålla. Dessa elever gynnas således av att få betyg menar lärarna. Den elev vars 

motivationsnivå är lägre får dock inte ut samma effekter av betygen då betygen skapar 

ytterligare ett hinder för eleverna att ta sig över för att öka motivationen till ämnet. Lärarna 

menar då att betyget har en möjlighet att få eleven att helt strunta i ämnet.  

Om man är en studiemotiverad elev och kapabel och bra på studieteknik så blir man nog 

motiverad av att det är prov och betyg och dom klassiska yttre motivationsgrejerna. En elev 

som inte är så sån, då kan det ju antingen vara plus minus noll, att de skiter i om det 
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betygssätts eller inte dom gör det dom ska sen är de nöjda eller så kan det vara hämmande 

att de tycker det känns jobbigt.79 

Begreppet beröm diskuteras i nära relation till begreppet betyg och här har lärarna mer att säga 

i relation till de elever som har låg motivation till sina studier. Beröm är mycket kopplat till det 

avsnitt som tidigare behandlat samtalet med eleven. Beröm menar lärarna används oftast i de 

sammanhang där elevers motivation är låg och måste höjas, detta görs då i samtal med eleven 

direkt till skillnad från ett betyg som bara kan vara en bokstav på ett papper. Det är viktigt att 

berömmet ges på rätt sätt menar lärarna då berömmet kan höja en elev men samtidigt också 

hindra en elev från att ta sig vidare i motivationsprocessen.  Det är dessutom viktigt att 

berömmet ges i relation till det som produceras samt att berömmet måste vara relevant så att 

det inte bara blir tomma ord.  

Beröm är någonting knepigt att förhålla sig till så det kan både hjälpa och stjälpa en elev. En 

elev som får beröm kan se sig som klar i sitt arbete trots att eleven bara nått upp till en E nivå 

och då är man tvungen att vara vaksam så att berömmet inte sänker eleven istället för att 

höja.80 

4.2.5 Elevens självbild och dess motivation 

Lärarnas syn på elevens självbild i relation till motivationen är någonting som diskuteras i 

samtliga intervjuer. I samtalet med lärarna kring ämnet så nämner tre av lärarna relationen 

mellan eleverna som en stor bidragande faktor för elevernas motivation och att genom att ha en 

nära relation till kompisar så kan elevens självbild ökas eller sänkas. Detta sker genom ett utbyte 

av kunskaper och erfarenheter mellan eleverna och kan både gynna och missgynna de olika 

parterna. Om en kompis till en elev lyckas bra och eleven i fråga lyckas mindre bra så kan det 

leda till en sjunkande självbild hos eleven. Detta är dock inte ett exklusivt utfallsläge då 

motsatsen också kan ske. En elev som har en klasskamrat som uppnår ett högre resultat kan 

känna sig misslyckad och sluta försöka tack vare sin jämförelse med den andra eleven.  

Då vill man ju som individ mäta sig med andra individer och åstadkommer man då inte lika 

bra som sin kompis så trycker det ju ner lite granna sin egen självbild och man kanske inte 

då blir motiverad att fullfölja på det spår som man påbörjat i kursen och så får man kanske 

lite sämre resultat än vad man hade fått annars.81 
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Lärarna menar också att elevernas självbild ofta är ett hinder för dem själva på grund av att 

självbilden är felaktig. En lärare berättar om hur eleven med påtryckningar och följdfrågor 

väldigt ofta kan komma fram till svar på sina frågor själva, någonting som läraren menar pekar 

på en dålig självbild och lite förtroende för den egna kunskapen. Detta fenomen går också åt 

båda håll då en lärare beskriver hur vissa elever har en för stark självbild och därför inte läser 

på ordentligt till ett examinerande moment eller inte anstränger sig för att göra en uppgift 

ordentligt, detta leder sedan till ett misslyckande i elevens ögon och där igenom också en sämre 

motivation.  

Dom tror att dom är duktiga men är inte det och då tänker dom såhär "ja men det här fixar ju 

jag, jag pluggar litegrann, jag tycker det här är lätt, det löser sig" och så misslyckas dom för 

att dom inte förstod att det var svårare eller mer omfattande.82 

Samma lärare som diskuterar detta fenomen pratar också om det läraren själv kallar för en 

självuppfyllande profetia. Den självuppfyllande profetian grundar sig i elevens självbild och 

hur en felaktig självbild får eleven att prestera på en lägre nivå än vad den är kapabel till. 

Motivationen hamnar således i en negativ spiral där elevens negativa syn på sina egna 

prestationer också medverkar till ett negativt resultat. 

Om dom inte tror på sig själva och har en dålig självbild eller negativ självbild så blir ju 

deras försök att klara någonting kanske halvhjärtat för dom har redan bestämt sig för att de 

inte klarar av det och då blir det ett halvdant resultat för det är ett halvdant försök och så blir 

det en självuppfyllande profetia.83 

4.2.6 Elevens fria val 

Frågan om elevens fria val var likt många andra av de frågor som var uppe för diskussion fylld 

av delade meningar från lärarna sett till vilka associationer som drogs av varje lärare. En av 

lärarna drog parallellen till elevernas val att vara aktiva under lektionerna. Att det är deras eget 

val om de vill engagera sig i sitt skolarbete, lyssna och göra sina läxor och så vidare. Läraren 

menar att genom detta aktiva val så har också eleverna makt att bestämma över sin 

studiemotivation och sitt studieresultat.  

Ja. Dom kan ju välja att lyssna eller tänka på någonting annat under en lektion, dom kan välja 

att göra läxorna eller inte göra läxorna.84 
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Två av lärarna berör elevernas individuella val i relation till frågan. Lärarna menar att de 

individuella valens varande bidrar till att eleverna får en valfrihet i sin utbildning, en chans att 

läsa någonting som de tycker är intressant och roligt. Detta intresse menar lärarna blir ofta 

bortvalt för någonting eleverna inte alls har något intresse för. Detta val görs baserat på vad 

som är bra för att läsa sett utifrån en framtidsaspekt, alltså valet sker inom de ämnen som behövs 

för speciella behörigheter för vidare studier eller arbete.  

Det ska ju egentligen vara 200 poäng som eleverna helt utifrån intresse ska kunna välja vad 

de vill men så är det ju inte idag utan där styr vi ju dom genom olika paket och dom ska bli 

högskoleförberedda och så vidare och då måste de läsa vissa saker.85 

En av lärarna menar att det fria valet för gymnasieskolan i allmänhet är en illusion för många 

elever. Att de val de har gjort till sin linje eller skola inte alls är baserat på deras intresse utan 

snarare på vad deras föräldrar vill att de ska läsa eller vilket som ger bäst förutsättningar för 

framtiden. Valet som görs utifrån de bästa förutsättningarna gör de elever som inte vet vad de 

vill bli menar läraren och det skapar problem för elevernas motivation.  

Och det ser jag som en svårighet just på detta program eftersom att det är många som väljer 

detta program för att det är ett brett ämne. Många elever som kanske borde gått ett 

yrkesprogram, det skulle passat dom bättre men det jag tror och vet från föräldraperspektiv 

så tycker de att det är bättre att de läser teoretiskt program och detta program är brett.86 

4.2.7 Framtvingad motivation 

Lärarna är oense i frågan om det går att tvinga fram motivation då hälften tror att det är möjligt 

medan hälften tror att det är omöjligt. De som tror att det är möjligt uttrycker denna möjlighet 

på två sätt. Det första sättet är förstående och jämför motivation med intresse som tidigare 

beskrivet i resultatet. Kopplingen mellan motivation och intresse gör att motivation kan tvingas 

fram om eleven kan lära sig att bli intresserad av det ämne som är aktuellt, främst genom 

associationer till det som eleven tidigare tycker är intressant. Läraren medger att denna metod 

inte ger ett lika bra resultat som om motivationen funnits där från början men att det ger resultat 

oavsett.  

Är du inte intresserad av detta så är de lugnt men om du ska kunna klara kursen så måste vi 

tvinga dig på ett intresse […] då försöker man ju hitta kopplingar och då blir ju i slutändan 

en påtvingad motivation.87 
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Det andra sättet att tvinga på eleverna motivation är att helt enkelt tvinga eleverna, detta sker 

genom bestraffning och manipulation. Genom att tvinga elever så får man dom också att göra 

uppgifter menar läraren men det nämns också i samband med detta uttalande att det inte är att 

föredra då det i slutändan inte leder till något produktivt.  

Men det är ju svårt tror jag att det ska bli något positivt utav det men visst skulle jag kunna 

tvinga fram olika saker hos eleverna. Den makten har man ju som lärare, eller den 

möjligheten har man ju som lärare […] Det är klart att bestraffningar kan tvinga fram 

motivation lika väl som beröm […]men vad har jag åstadkommit då i det längre loppet?88 

De lärare som anser att det är omöjligt menar att det inte går att tvinga fram motivation utan att 

det bara går att locka. Tvingar en lärare en elev att göra någonting så leder det till att en elev 

gör uppgiften men de bryr sig inte om den och de lägger inte ner någon möda i utförandet eller 

ta med sig någonting från utförandet. Detta faktum gör att påtvingandet blir meningslöst och 

istället borde bytas ut mot lockning. 

Man kan inte tvinga fram för det blir inte äkta alltså det är ju en känsla i deras hjärta att jag 

vill det här och jag ger det energi, jag är närvarande i det och är dom inte det.89 

 

 

 

  

                                                 
88 Lärare 4.  
89 Lärare 2. 



31 

 

5. Avslutning 

I detta kapitel kommer slutsatser att dras utifrån det resultat som presenterats i föregående 

kapitel. Dessa slutsatser kommer att sätta studiens resultat i relation till det forskningsområde 

som ligger till grund för undersökningen för att sedan besvara de frågeställningar och syfte som 

undersökningen grundar sig i.  

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av denna undersökning har varit goda sett till de faktorer som jag ämnar att undersöka 

i denna undersökning. Lärarna har gett nyanserade svar som berör många olika infallsvinklar 

som går att koppla till forskningsfältet samt de frågeställningar som ställts. Denna koppling 

kommer jag att redogöra för här genom att presentera en frågeställning i taget för att sedan 

besvara denna med det resultat som finns presenterat.  

 Hur arbetar samhällskunskapslärarna i praktiken med att motivera elever att erhålla en 

gymnasieexamen?  

Arbetet som lärarna gör i praktiken är mycket kopplat till ämnet i sig och hur detta presenteras 

för eleven där mycket fokus ligger på samtalet med den enskilda individen och gruppen samt 

hur intresset för ämnet förmedlas. Interaktionen med eleven diskuteras mycket av samtliga 

lärare och olika förhållningssätt uppenbarar sig för de olika lärarna. Lärarna förespråkar 

dessutom olika egenskaper hos läraren och flera av dem nämner motivationsmetoder som inte 

diskuterats inledningsvis i denna undersökning.  

Samtliga lärare menar att det är viktigt att skapa ett intresse kring ämnet för att eleverna ska 

hålla sig motiverade. Denna koppling mellan intresse och motivation kommer att diskuteras 

vidare under frågeställningen som behandlar lärarens teoretiska arbete. Sett till hur detta arbete 

sker praktiskt så ligger lärarnas utsagor nära det den tidigare forskningen visar. Lärarna tror på 

ett entusiastiskt förhållningsätt till ämnet samt att eleverna i ett tidigt skede får vara med och 

bestämma över hur undervisningen och examinationen ska se ut. Dessa metoder ligger i fas 

med de faktorer som Klefbom beskriver gällande ett bra bemötande och kvalitet genom 

samarbete och delaktighet där eleverna ska engageras. Fortsättningsvis förespråkar Granbom 

betydelsen av en djup förkunskap till ämnet för att motivationsarbetet ska bli lyckat, någonting 

som jag anser att lärarna också ger uttryck för i sin beskrivning i ämnets karaktär. Lärarna menar 

att det är viktigt att koppla teori med praktik i undervisningen för att skapa motivation samt att 
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ämnets samhällsförankring utnyttjas för att skapa motivation genom att medvetandegöra nyttan 

med ämnet för eleverna.  

Forskare som Jenner och Granbom förespråkar elevens situation och perspektiv samt att dessa 

är viktiga att ha i åtanke i ett motivationsarbete. Dessa perspektiv lyfts fram av lärarna i relation 

till samtalet med eleven, främst när lärarna talar om det coachande förhållningssättet. Det 

coachande förhållningssättet och hur det beskrivs av läraren innebär att läraren sätter sig in i en 

elevs situation och i samtal med eleven arbetar fram mål som ska uppnås av eleven för att kursen 

och skolgången ska kunna gå framåt. I detta arbete så är det viktigt med en relation mellan 

lärare och elev samt att läraren vet vilka svårigheter eleven har för att dessa sedan ska kunna 

övervinnas, ett förhållningssätt som ligger i närhet till den yttre påverkan som beskrivs i 

forskningsfältet. 

För att kunna möta en elev och sätta sig in i dess situation när det kommer till motivationsarbete 

så menar Granbom att en lärare måste besitta vissa specifika egenskaper för att kunna utföra ett 

lyckat motivationsarbete. Den egenskap som Granbom förespråkar är tålamod då 

motivationsarbete kan vara en tidskrävande process. Lärarna i undersökningen påtalar tålamod 

när de beskriver den tid som läggs ned på en elev vars motivation är låg men det är inte de 

egenskaperna som hamnar i fokus. Lärarna i undersökningen förespråkar igenkänning, 

engagemang och närvaro som de viktigaste egenskaperna. Dessa begrepp synar åter igen det 

som Jenner och Granbom menar är viktigt i motivationsarbete nämligen att möta eleven i dess 

egen situation och se alla som likasinnade individer.  

Ett perspektiv som inte lyfts i den tidigare forskningen jag presenterar, mer än att Granbom 

påpekat att det krävs mycket av den, är tid. Samtliga lärare påtalar att i ett motivationsarbete 

med en omotiverad elev så krävs det mycket resurser i form av tid. Här kan jag se en 

differentiering mellan forskningen och de utsagor som lärarna ger i frågan. I den tidigare 

forskningen finns det beskrivet vad som borde göras och vad som är bäst att göra för eleven för 

att öka motivationen men i inget fall nämns tidsåtgången som ett reellt problem för 

motivationsarbetaren. Lärarna menar då samtidigt som tidigare nämnt att tidsaspekten är ett 

problem. Detta problem grundar sig i att lärarnas tjänster och den tid tjänsten innefattar inte 

räcker till för att täcka in allt det motivationsarbete som behöver göras för att varje elev ska 

kunna prestera till sin fulla kapacitet. Antalet elever som behöver mer stöd i sitt 

motivationsarbete ökar nödvändigtvis inte då lärarna inte ger någon indikation på det, lärarna 

påpekar dock att klasserna blir större vilket gör att den effektiva tiden med eleverna måste delas 
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upp på fler elever vilket resulterar i att de som behöver mer tid än andra elever blir drabbade 

negativt. 

 Hur arbetar samhällskunskapslärarna i teorin med att motivera elever att erhålla en 

gymnasieexamen?  

Denna frågeställning var redan i ett inledande skede en mer omfattande frågeställning än den 

första vilket fanns i åtanke, under undersökningens gång så har frågeställningen dock vuxit och 

innefattat många fler delar än vad det var planerat från början, detta tack vara lärarnas generösa 

respons på intervjuerna. Jag kommer att presentera de tankar som lärarna delgett under 

intervjuerna och koppla dessa till den del av forskningsfältet som det berör.  

Centralt för intervjuerna var elevens behov, någonting som berördes i många frågor. Lärarna 

menar att Mazlows behovstrappa är mycket viktig då trygghet tillsammans med sömn och 

energi är det viktigaste för motivationsarbete och lägger grunden för allt som eleverna gör i 

skolan. Hemmamiljön nämns också i samband med trygghet, att eleverna inte ska behöva oroa 

sig för hemmiljön och ha bra stöttning därifrån. Detta påstående ligger i enlighet med 

Börjessons beskrivning av faktorer för inre motivation där hemmamiljön är viktig. 

Lärarna beskriver att eleven har fria val i sin undervisning i form av individuella val och valet 

att faktiskt komma till skolan då det inte finns något tvång på det. Lärarna beskriver en 

problematik kring denna valfrihet som grundar sig i högskolebehörighet i förhållande till de 

individuella valen där vissa kurser måste väljas för att en högskolebehörighet ska kunna uppnås. 

Tack vare detta val som måste göras i förmån för högskolebehörighet menar lärarna att val som 

egentligen ska bygga på intresse försvinner och således försvinner också en del av motivationen 

till ämnena, varav en är samhällskunskap. 

Herzbergs tvåfaktoteori behandlas också av lärarna när det talas om skolmiljön och framförallt 

när lärarna påtalar miljön i klassrummet. Lärarna skiljer sig dock från det Herzberg beskriver. 

Herzberg menar att interaktionen mellan eleverna i klassrummet inte är viktig så länge det finns 

en tillfredsställelse hos eleven när det kommer till prestation. Lärarna menar istället att det krävs 

en blandning av de två för att en elev ska lyckas. Det behövs alltså klasskompisar och en god 

dynamik i klassen lika mycket som det behövs tillfredsställelse genom prestation för att skapa 

ett gott motivationsarbete menar lärarna. 

Lärarna ger uttryck för att inga elever kommer till gymnasiet som tomma blad utan alla kommer 

med en förförståelse kring vad som är roligt och vad som är tråkigt samt vad som är motiverande 
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och omotiverande. Det är sedan lärarens jobb att få eleverna att bli intresserade och i 

förlängning även motiverade genom att presentera ämnet samhällskunskap på ett sätt som 

tilltalar eleverna. Detta är ett arbete som är tätt sammankopplat med den inre motivationen och 

de faktorer som Börjesson beskriver. 

Belöning och bestraffning är begrepp som är centrala inom för undersökningen och presenteras 

av Lundgren & Lökholm i forskningsfältet. Framförallt belöning behandlas av lärarna i 

intervjuerna och lärarna påtalar att det är mycket nyttigt och gynnsamt att använda sig av 

belöning i form av beröm, någonting som Lundgren & Lökholm också behandlar i relation till 

yttre motivation. Lundgren & Lökholm menar att berömmet måste ges på rätt sätt genom att 

det ska vara specifikt och uppriktigt samt at det ska ges vid rätt tillfälle, framförallt i relation 

till en specifik händelse. Lärarna har samma syn på beröm och menar att det måste ges vid rätt 

tillfälle i relation till en avklarad uppgift och i lagom dos för att det ska fungera som en 

motivationshöjare för eleven.  

Ett begrepp som kan falla in under både belöning och bestraffning är betyg. Betyg menar lärarna 

kan både motivera en elev eller ge motsatt effekt beroende på var de befinner sig i 

motivationsarbetet. Detta går delvis emot den kontrollskola som Hugo beskriver i sin forskning 

då Hugo menar att den fokus som hamnat på prov, läxor och resultat i dagens skola bidrar till 

sämre resultat då lärarna menar att många elever får bättre betyg tack vare bedömningen. 

Lärarna påtalar dock samma problematik som Hugo och menar att elever som redan är svaga 

studie och motivationsmässigt drabbas negativt av den bedömingsinflation som finns i skolan 

idag. 

Samtliga lärare menar att elevernas självbild har en stor påverkan på deras motivation och deras 

inlärning. Lärarna pratar om det de kallar för en självuppfyllande profetia, att elevens 

förväntningar på sina egna prestationer återspeglar de faktiska prestationerna i nästan alla 

observerbara fall. Dessa förväntningar menar lärarna går åt båda hållen. Det är alltså inte bara 

negativa tankar om sin egen prestation som skapar en negativ prestation utan även en felaktig 

positiv bild av den egna prestationen kan i slutändan leda till en negativ prestation från eleven. 

Det lärarna gett minst respons på under intervjuerna är det som Lundgren & Lökholm beskriver 

som inlärd hjälplöshet, ett tillstånd där eleven upplever att det inte spelar någon roll vilken 

insats som görs då alla insatser per automatik resulterar i ett misslyckande. Detta perspektiv 

slår lärarna hål på då de menar att det går att motivera alla elever så länge läraren i fråga har 

tillräckligt med tid och använder sig av rätt metoder. Dessa metoder inkluderar det coachande 
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förhållningssätt som tidigare beskrivits samt att läraren sätter sig in i elevens situation och ser 

problemet från elevens perspektiv. Med detta sagt så påpekar dessutom lärarna att den 

tidsåtgång som krävs inte är realistisk vilket gör att den inlärda hjälplösheten blir en verklighet 

för elever.  

Målsättningsteorin som beskrivs i forskningsfältet är mer förekommande hos lärarna. Åter igen 

kopplas det coachande samtalet ihop med teorin då både målsättningsteorin och det coachande 

förhållningssättet går ut på att sätta upp små delmål. Dessa delmål ska sedan genomföras och 

efterföljas noggrant med hjälp av feedback, en process som enligt lärarna är förekommande i 

motivationsarbetet med eleverna men också är svårt att genomföra tack vare den brist som finns 

av resurser i form av lärartimmar. 

Slutligen så talar lärarna om att tvinga fram motivation. Hälften av lärarna menar att det går att 

tvinga fram motivation och hälften tror att det inte gör det. I denna fråga delas lärarna upp i två 

grupper där den ena gruppen förespråkar en inre påverkan och den andra gruppen förespråkar 

en yttre påverkan. Detta uppenbarar sig då de lärare som förespråkar inre påverkan menar att 

det inte går att tvinga fram motivation då motivation är en känsla som måste komma från 

individen själv och vara förankrat i ett intresse. Detta intresse menar dock andra halvan som 

representerar den yttre påverkan kan användas för att skapa en motivation. Denna utsaga 

stämmer dock inte överens med det som forskningen visar då intresset måste finnas för att det 

ska kunna kopplas till motivationen, eleven är således redan motiverad utan att veta om det. Jag 

drar därigenom slutsatsen att motivationen inte kan tvingas fram utan att den måste lockas fram 

som en av lärarna beskriver under sin intervju. Med det sagt så vill jag påpeka att det går att 

tvinga fram ett resultat men att det resultatet förmodligen kommer att vara negativt, ett 

påstående som samtliga lärare höll med om.  

5.2 Didaktiska implikationer 

Då denna uppsats skrivs inom ramen för lärarutbildningen så är det relevant för uppsatsen att 

ha didaktiska implikationer, någonting som också framgår i betygskriterierna. De didaktiska 

implikationer som denna undersökning innehåller går att hitta redan i frågeställningen då det är 

lärarens förmåga att motivera elever som undersöks. Resultatet av denna undersökning blir 

således användbar för mig som lärare i mitt vardagliga arbetsliv då undersökningen 

medvetandegör för mig som läsare vilka metoder som är användbara för detta ändamål, både 

praktiskt och teoretiskt. Den erfarenhet som utövande samhällskunskapslärare kan komma med 

och framförallt den samlade kunskapen av dessa lärare är nyttig för mig som blivande lärare 
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men också alla personer som ämnar att arbeta med ungdomar är mycket viktig och värd att ta 

till vara på. Lärarna beskriver olika metoder som fungerar för dem. Metoder som de har arbetet 

fram under en lång tid och kanske också genom ett samarbete mellan varandra. Dessa metoders 

varande och de utsagor som lärarna ger i våra samtal är bevis på att detta är frågor som lärare 

tänker på och problematiserar, någonting som jag tycker att vi aldrig ska sluta göra.   
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Intervjuguide 

Hur arbetar samhällskunskapslärarna i praktiken med att motivera elever att erhålla en 

gymnasieexamen?  

 Kan du som samhällskunskapslärare bidra med studiemotivation i den konkreta 

lärandesituationen? I så fall, på vilket sätt? 

 Vilka verktyg, tekniker och/eller metoder använder du dig av? 

 Har du någon gång lyckats få en elev att ändra sitt beteende så att eleven avslutat 

gymnasiet med ett fullständigt betyg mot alla odds? Hur gick du tillväga? 

 Hur ser en ”lyckad” interaktion med en omotiverad elev ut enligt dig? 

Hur arbetar samhällskunskapslärarna i teorin för att motivera elever att erhålla en 

gymnasieexamen?  

 Kan du beskriva vad motivation är? 

 Krävs det några speciella egenskaper för att lyckas med motivationsarbete som 

samhällskunskapslärare? 

 Ser du någon skillnad på inre- och yttre motivation? 

 Hur påverkar prov och betyg en elevs motivation? 

 Vilka behov anser du måste vara tillfredsställda för att motivation för skolarbete 

överhuvudtaget ska uppstå? (se Maslows behovstrappa) 

 Vilka faktorer i skolmiljön (både fysiska och psykiska) anser du påverkar elevernas 

motivation? Upplever du att eleverna är fria att göra egna val? 

 Vilken påverkan anser du elevens självbild har på dess motivation och hur kan du som 

samhällskunskapslärare arbeta för att höja denna? 

 Hur förhåller du dig till beröm? 

 Anser du det vara någon skillnad på hur du som samhällskunskapslärare motiverar 

studiesvaga respektive studiestarka elever? 

 Anser du att det går att ”tvinga fram” motivation till förändring av ett beteende eller en 

situation? 

 Några ytterligare tankar du vill tillägga? 
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