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Abstract: Begreppet motivation är så komplext att det är svårt att beskriva dess kärna. Genom 

min erfarenhet i skolans värld har jag sett många elever som bär på stor kapacitet till 

kunskapsbildning och lärande men som ändå inte tar till vara på den. Det är inte 

inlärningen i sig som är ett problem utan lusten till lärandet, den inre drivkraften och 

motivationen, dvs. att eleven skall känna meningsfullhet över att lära och tillägna sig 

nya kunskaper. 

Att motivation är ett aktuellt och angeläget ämne i vår tid är många forskare eniga om. 

Skolan som arena har stor betydelse för elevens utveckling. Syftet med det här arbetet 

är att söka kunskap om och utveckla förståelse för elevers skilda sätt att uppfatta 

motivation till lärande och meningsskapande i skolan. Undersökningen utgår från en 

fenomenografisk ansats där elevintervjuer utgör empiriskt underlag för analysen. 

Resultatet har visat att begreppet motivation innehåller en mängd olika aspekter och 

olika förklaringar till hur den uppkommer och påverkas. Motivationen verkar yttra sig 

på olika sätt hos olika individer och kan därmed beskrivas som en subjektiv upplevelse. 
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1. Inledning  
Idén om att fördjupa mig i ämnet motivation och meningsskapande föddes till stor del ur en tidigare 

uppgift i lärarutbildningen som handlade om interkulturalitet. I en intervju med en albansk 

sextonårig tjej diskuterades skillnaden mellan inställningen till skolan i Sverige kontra Kosovo. Hon 

uttrycker en hopplöshet inför skolsystemet i sitt hemland och förklarar att ungdomarna där inte ser 

någon mening med att gå till skolan. Det finns inga jobb och ingen framtidstro. Efter skolan möts 

ungdomarna bara av arbetslöshet, därför finns ingen motivation till skolarbetet.  

Genom min erfarenhet i skolans värld har jag sett många elever som bär på stor kapacitet till 

kunskapsbildning och lärande men som ändå inte tar till vara på den. Det är inte inlärningen i sig som 

är ett problem utan lusten till lärandet, den inre drivkraften och motivationen. Att eleven skall känna 

meningsfullhet över att lära och tillägna sig nya kunskaper. 

Varför jag vill belysa båda dessa begrepp som motivation och meningsskapande är att jag tror att de 

hör mycket intimt samman med varandra. Det finns ett samband mellan dessa komponenter som jag 

vill undersöka och veta mer om.    

 

1.1 Begreppen motivation och meningsskapande 
Begreppet motivation är så komplext att det är svårt att beskriva dess kärna. Det ligger inom ramen 

för flera skilda discipliner så som psykologi, pedagogik och filosofi. Enligt Nationalencyklopedin           

(www.ne.se) är motivation en sammanfattande psykologisk term för de processer som sätts i rörelse 

eller upprätthåller ett beteende.  

Enligt Svenska akademins ordbok (www. saob.se) är motivation en sammanfattning av de motiv som 

bestämmer en handlig, orsaken i föreställningar och känslor till en viss reaktion. Eller ett viljestyrt 

motiv för en handling. Själva ordet motivation kommer från latinets motivus, orsak till rörelse. I det 

webbaserade uppslagsverket Wikipedia, (www.wikipedia.se)  likställs motivation med drivkraft, det 

som leder framåt eller förändrar en företeelse. Lust, nyfikenhet och inspiration är också ord som 

förekommer som närliggande termer för att beskriva detta fenomen.  

Illeris (2007) talar om denna drivkraft som en psykisk energi som måste till stånd för att en handling 

skall kunna utföras t.ex. kunskapsbildning skapas eller lärprocesser sättas igång. Drivkraften 

inbegriper orden motivation, känsla och vilja. Jag ser det som att det måste finnas någonting som 

sätter igång tillägnelseprocessen och genomför den. Likt vattnet som strömmar genom ett skovelhjul 

och sätter det i rörelse.  

Meningsskapande är ett sammansatt ord som kommer från att skapa mening eller skapa 

meningsfullhet. Meningsfullhet, beskrivs enligt Antonovsky (1987), som ett mycket grundläggande 

mänskligt behov av att det vi gör är vikigt och skapar mening och sammanhang. Den syftar till att 

individen skall känna sig delaktig och att livet har en känslomässig och värdefull innebörd.  

Antonovsky beskriver även meningsskapandet som en motivationskomponent just för att det 

känslomässiga engagemanget fungerar som en viktig drivkraft i livet. 

http://www.wikipedia.se/
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Kanske är detta behov av meningsskapande extra påtragligt just i tonåren med tanke på hur 

personligheten tar form och identiteten skapas. I dessa känsliga år formas tankar och värderingar 

som ligger till grund för såväl tro som politiska åsikter, en slags existentiell medvetenhet. Därigenom 

tror jag att känslan av meningsfullhet skapar motivation till lärande. 
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2. Problemformulering 
Lusten att lära är ett fenomen som ligger djupt nedärvt i oss redan sedan födseln. Det lilla barnet 

uttrycker sin nyfikenhet och vill ta reda på hur dess omvärld fungerar, vill veta mer för att erövra nya 

färdigheter. Lärandet är sammankopplat med innehåll och motivation, med social kontakt, 

känslomässig trygghet och aktivitet. Men intresset och lusten att lära minskar, enligt aktuell 

forskning, i tonåren. (Dahlkwist 2007)  

Vissa forskare menar att motivation enbart är en inre drivkraft som inte är påverkningsbar av yttre 

faktorer, (Glasser 1986) medan andra menar att det finns många faktorer som samspelar och 

påverkar vår känsla av lust till lärande, så som klassrumsmiljö, ledarskap, meningsskapande eller 

betyg. (Dahlkwist 2007) Vad har ungdomar för uppfattning om motivation och meningsskapande i 

skolan? Hur uppfattar ungdomar själva sin motivation och lust till lärande? 

Frågan är om det går att beskriva motivation på ett entydigt sätt?  Kanske är det så att inställningen 

till motivation och meningsskapande är en subjektiv upplevelse eller företeelse? Detta vill jag söka 

kunskap om genom en empirisk undersökning i form av intervjuer med gymnasieungdomar. 

3. Syfte 
Mitt syfte är att söka kunskap om och utveckla förståelse för elevers skilda sätt att uppfatta 

motivation till lärande och meningsskapande i skolan. 
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4. Bakgrund 
I detta kapitel finns en sammanställning av litteratur och tidigare forskning som känns relevant och 

av intresse för mitt forskningsområde.  Jag har valt att dela upp bakgrunden i underrubriker som alla 

på olika sätt beskriver områden som rör motivation och meningsskapande.  Detta kapitel utgör till 

stor del grunden för min empiriska undersökning och återkopplas senare i min diskussion. 

4.1 Motivation och lärande i skolan 
I boken “Motivationshöjande samtal” (2006) beskriver Lundgren och Lökholm pedagogens värde och 

förmåga att påverka elevens inre motivation. För att motivationsarbetet skall kunna ge ett gott 

resultat behöver läraren tillgång till ändamålsenliga verktyg.  Genom att öka den inre motivationen, 

dvs. den motivation som hämtar sin näring på ett känslomässigt plan, menar Lundgren och Lökholm 

att nya vägar skapas som förmår konstruktiva krafter att leda till förändring och förnyelse. För att 

sätta dessa krafter i rörelse förespråkar författarna en samtalsmetod som kallas ”Motiverande 

samtal”. Där vikten ligger i att skapa en god relation mellan lärare och elev för att metoden skall 

fungera.  Den kunskap som eleven skall inhämta måste beröra elevens egna motiv och känslor samt 

ha en tydlig och relevant koppling till framtiden. Detta är en av lärarens främsta uppgifter, att göra 

eleven  medveten om kunskapens värde. 

Vidare beskriver Lundgren och Löholm (2006) ett antal olika ”skolor” genom vilket man kan se på 

människan och hur dessa olika tolkningar också leder fram till skilda sätt att se på motivation och 

dess främjande.  Beroende av vilken utgångspunkt, dvs. människosyn man tillämpar får motivationen 

olika innebörd och tar sig olika uttryck. Författarna menar ändå att motivation är en komplex process 

som handlar om de inre processer som aktiverar och bibehåller våra beteenden. Utan motivation 

skulle vi bli apatiska och inaktiva, utan vilja att kunna företa oss någonting. Därför menar Lundgren 

och Lökholm att ett tidigt strukturerat motivationsarbete kommer att generera långsiktiga vinster där 

insatsen kommer att betala sig många gånger om. 

Den etablerade motivationsforskningen pekar tydligt på två viktiga faktorer, den inre motivationen 

och den yttre. De människor som stimuleras av den inre motivationen drivs av en egen lust till 

lärandet väckt genom nyfikenhet och intresse. Medan den yttre motivationen kan styras av att få bra 

betyg, imponera på kompisar eller motsvara föräldrarnas förväntningar skriver Giota (Lusten att lära 

Göteborgs Posten -08) Hon menar, liksom Lundgren och Lökholm (2006), att det är viktigt med 

medbestämmande och variation i skolan men främst att lärarna måste bli duktigare på att förklara 

för eleverna var de skall en viss kunskap till. Duktiga elever klara båda dessa perspektiv och får en 

god balans mellan inre och yttre motivation medan de svaga eleverna har en förmåga att släcka sin 

inre motivation då de yttre kraven blir för stora. 

I en blogg om lärande och pedagogisk forskning skriver Wernegren (2007) om två teorier som berör 

inre kontra yttre motivation. Den ena kallad ”Locus of Control” handlar om hur människan tänker 

kring ansvar. Denna teori utgår från att man kan se skillnader mellan dem som ser orsaker till 

händelser i deras liv som beroende av yttre omständigheter och dem som ser händelser i livet som 

effekter av egna beslut och eget handlande. Detta skiljer på människor som lägger ansvaret utanför 

sig själva eller de som ser ansvaret för sina liv hos sig själv. Detta behandlar även Antonowsky (1987) 

se kapitel 4.6 Meningsskapandets betydelse för lärandet. 
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Den andra teorin ”Rosenthaleffekten” bygger enligt Wenergren (2007) på att man förbättrar sina 

prestationer om man blir sedd och uppmärksammad av sin lärare, ledare eller chef. I denna studie 

har man sett märkbar positiv effekt på lärerens/chefens förväntningar på goda resultat. Wernegrens 

egen slutsats är att människans föreställningar om andras förväntningar och eget ansvar kan 

modifieras. Dvs. att kunskapen kan leda både till stärkt självkänsla och ansvarstagande samt 

förbättringar i prestationer och resultat. 

I ett experiment för SVT ”Klass 9:a” (UR svt) satte man in stora insatser för att höja elevernas betyg. 

Det visade sig att det personliga mötet mellan elev och lärare samt förväntningar och förväntade 

resultat kunde höja eleverna flera betygssteg. I bekräftelsen och mötet skapades meningsfullhet och 

motivation att anstränga sig lite mer. Detta är en tydlig koppling till Rosenthaleffekten. 

 

4.2 Tidigare forskning 
Att motivation har blivit ett aktuellt och angeläget ämne i vår tid är många forskare eniga om. Skolan 

som arena har stor betydelse för elevens utveckling, både när det gäller kognitiv förmåga, 

skolprestationer, sociala beteenden och känslomässig utveckling skriver Giota (2002) i sin artikel 

”Skoleffekter på elevens motivation och utveckling”. Det gäller att hitta de främjande faktorer som 

påverkar motivationen så väl i skolan som utanför den. En sådan faktor, menar Giota, kan vara 

respekten för varje enskild elev/ individ och att se och bekräfta dess människovärde, egenvärde och 

behov. 

En annan motivationshöjande effekt förklaras genom att se hur lärarens och styrdokumentens 

målformuleringar överensstämmer med de mål eleven själv har satt upp för sin utbildning. Giota, 

pedagogikforskare med inriktning på motivation, (2002) är också noga med att betona att den socio- 

kognitiva utvecklingen och de psykologiska processer som äger rum i skolan är minst lika kraftfulla 

som motivationsfaktorer som intellekt och läroplaner. En av Giotas slutsatser är att skolvärlden ur 

många hänseenden är komplex och att ämnen isoleras från varandra. Hon menar att man behöver 

ställa eleven i centrum men i ett nytt och kritiskt ljus, där de psykosociala processerna är än mer 

viktiga och individens människovärde stärks.  

Nilsson och Eriksson (2005) beskriver i skin rapport ” Motivationsprocessen - påverkningsfaktorer i 

lärandesituationer.” om flera komponenter som bidrar till motivation och meningsskapande i skolan. 

Deras syfte med sitt arbete har varit att förstå hur de inre och yttre motivationsfaktorerna samverkar 

och vilken av dess båda som påverkar motivationen mest.  Samt att lyfta fram de drivkrafter som 

elever själva upplever som det mest avgörande motivationsfaktorn. De har i en empirisk 

undersökning intervjuat ett antal gymnasieelever om deras syn på motivation och dragit den 

slutsatsen att man i första hand finner motivationen i sig själv, i ett grundläggande intresse och sann 

nyfikenhet. Men att motivationen bör stimuleras genom möten, positiva bemötanden och 

erfarenheter.  De menar också att motivationen infinner sig i samma ögonblick som man vill 

åstadkomma någonting, i viljan och lusten att förändra en situation och ett tillstånd.  Denna teori 

stärks genom fler forskare och författare som jag kommer att lyfta fram i min bakgrund. 

Ahl (2004) skriver i sin avhandling ”Motivation och vuxnas lärande” på uppdrag av Svensk 

skolutveckling, att begreppet motivation måste ses på ett relationellt sätt snarare än något som 
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ligger hos individen. Ahl menar att den vanligaste frågan inom motivationsforskning är ”Vad 

motiverar X till en god prestation?” dvs. vilka är motivationsfaktorerna?  Med detta vill man 

identifiera ett nyckelbegrepp som skall lösa motivationsproblematiken. Kan man bara identifiera 

motivationsfaktorerna skulle hela gåtan kring motivation vara löst menar Ahl. 

För att klargöra begreppen kring motivation och motivationsfaktorer har Ahl gjort en jämförelse 

mellan orden motiv, motivation och motivering. Resultatet visar på en gemensam nämnare, 

nämligen ”skäl till att göra något” eller ”det som får människan att göra något”. I de olika orden 

ligger både orsak och verkan men själva andemeningen är densamma, orsak och vilja som ligger 

bakom ett handlande. 

Genom en historisk tillbakablick är begreppet motivation förknippat med vilken människosyn som 

råder. Före 1900-talet används begreppet motivation i stort sätt endast av filosofer medan det under 

tidigt 1900-tal får ett genombrott bland psykoterapeuter och beteendevetare som Maslow, Skinner 

och Freud mfl. Var och en av dessa ser på bergrppet motivation utifrån sin människosyn. ”En teori om 

motivation verkar kräva en teori om människan” skriver Ahl (2004) Efter en sammanfattning av de 

klassiska teorierna refererar Ahl till ett antal modernare teorier och drar sedan slutsatsen att dagens 

moderna motivationsforskning till stor utsträckning bygger på de gamla teorierna.  

4.3 Lärandets tre dimensioner 
Allt lärande innehåller olika former av processer. Illeris (2007) som fördjupat sig inom detta område 

delar upp dessa processer i tre dimensioner, innehåll, drivkraft och samspel. Av tradition har 

kunskapsbildning ofta kretsat kring den första av dessa tre, dvs. innehållet, det som är stoffet, 

kunskaper och färdigheter. Man skulle också kunna kalla innehållsdimensionen för den kognitiva 

dimensionen, den som innefattar tankeförmåga, förståelse och minne. Innehållet är relaterat till vår 

arts överlevnad genom att bemästra olika färdigheter. Härigenom strävar vi generellt efter 

meningsskapande samt att uppnå funktionalitet, dvs. förmåga att fungera adekvat i alla de 

situationer vi ställs inför. Men Illeris menar att det måste finnas någonting som sätter igång 

tillägnelseprocessen till denna kunskapsbildning. Som en motor, en inre drivkraft av vilja, lust och 

motivation.  

Om innehållsdimensionen innehåller de kognitiva teserna skulle man kunna tillägna 

drivkraftsdimensionen de psykodynamiska processerna. Mobiliserande av de känslomässiga och 

mentala processer som skapar motivation, lust och vilja. Illeris (2007) menar att osäkerhet, 

nyfikenhet och otillfredsställda behov får oss att sätta fart på denna process för att söka ny kunskap. 

Genom drivkraftsdimensionen strävar vi efter att bevara en kroppslig och mental balans som också 

utvecklar vår sensitivitet eller känslighet. 

För att dessa båda dimensioner skall kunna samverka talar Illeris (2007) även om 

samspelsdimensionen som handlar om individens samspel med sin omgivning. Som sociala varelser 

ingår vi i både större och mindre samanhang där vi utvecklas i relation till andra och vår omvärld. 

Samspelsdimensionen kännetecknas av handling, kommunikation och samarbete. Den har en starkt 

bidragande inverkan på individens socialisering och förmåga att fungera i sin omvärld.   
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4.4 Inre motivation och yttre påverkan 
I motivationssammanhang talar man om två områden som styr motivationen, dels den inre 

drivkraften och dels yttre påverkningsbara faktorer. Med inre motivation menas de nedärvda 

psykologiska faktorer så som starkt intresse, nyfikenhet och känslan av meningsfullhet. Om jag ser 

vilken nytta jag skall ha av min kunskap är den mycket lättare att ta till sig. Jag menar att 

meningsskapande och direkt anknytning till användningsområde motiverar eleverna att fördjupa sig. 

Lärandet blir då inte en isolerad företeelse utan sätts in i ett sammanhang och skapar där igenom 

mening. 

Den inre motivationen hämtar sin näring på ett känslomässigt plan. Det handlar om en 

tillfredställande sinnesstämning av att det vi gör känns bra och att vi själva känner oss tillfreds. Hos 

ett litet barn handlar det om lust, nyfikenhet och upptäckarglädje. Lusten till lärandet finns där redan 

från början. Denna inneboende livskraft kallade Montessori (1992) för home, som är det grekiska 

ordet för drift eller drivkraft. Montessori intresserade sig mycket för hur barnets inre drivkraft såg ut 

och hur man utifrån kunde stimulera och motivera i form av en lärande miljö. Hon menade att barnet 

själv känner en inre tillfredsällelse i sitt arbete och genom kunskap och inspirerande material väcker 

nyfikenhet för fortsatt utveckling. 

Montessoris tankar härstammar till stor del ur det kognitiva sättet att se på människan. Enligt den 

kognitiva utvecklingsteorin strävar människan efter jämvikt, varje ny kunskap bygger på en gammal 

genom adaption som utgör balansen mellan ackommodation och assimilation. På detta sätt lägger 

människan kunskap till kunskap och det bildar själva drivkraften. På detta sätt behöver barn ingen 

yttre uppmuntran i form av ” morot eller piska ” utan drivs helt och hållet av sina inre processer. (Ahl 

2004) 

Ett barn som får rikta all sin koncentration och utan att bli störd kan i en intresseperiod inhämta 

stora kunskaper på kort tid just för att intresset skapar en särskild känslighet och mottaglighet. Detta 

kallar Montessori för sensitiva perioder. Om barnet inte under denna tid får stimulans för sitt 

intresse försvinner denna känsliga period, full av inre motivation.  Samma kunskap är senare inte lika 

lättillgänglig utan kräver mycket mer arbete för att tillgodogöra sig.  (Montessori 1992) 

Trots att Montessori (1992) sätter en stor tilltro till den inre drivkraften ser hon ändå den yttre 

miljöns påverkan till kunskapsbildning. Hon påtalar vikten av en lugn och harmonisk inlärningsmiljö 

där alla sinnen får medverka till stimulans. Samtidigt som ett starkt intresse enligt Montessori är en 

av de mest avgörande motivationsfaktorerna ser hon till helheten kring människan.   

Inom forskning på området motivation har det visat sig att den inre motivationen är viktigare och 

mer avgörande än den yttre vad gäller lärande. Äger man den inre motivationen är man inte lika 

beroende av yttre faktorer och stimuli och chanserna ökar för att den personliga utvecklingen skall gå 

bra menar Dahlkwist (2007). Men därigenom inte sagt att de yttre faktorerna inte är viktiga eller 

påverkningsbara.  

De stunder av mycket stark inre motivation har kommit att kallas för ”flow” skriver Dahlkwist (2007)  

Flow  kan översättas men flyt men har i realiteten en starkare innebörd. Det inträffar när alla faktorer 

kring en situation är maximala. Uppmärksamheten och intresset är totalt och motivationen så stark 

att tiden verkar stå stilla. I dessa stunder har hjärnan en förmåga att koppla bort övrig yttre stimuli 
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och blir därigenom mycket starkt koncentrerad på en specifik uppgift, ett tillstånd av hög positiv 

stress. Dessa stunder menar Dahlkwist (2007) är karaktäriserade av att vara fascinerande och 

krävande.  ”Flow” har en stor sammansvetsande förmåga i en arbetsgrupp där tilliten och lojaliteten 

kan bli mycket stark.  

Att få feedback eller respons är en starkt motivationshöjande faktor. Att lära sig både ge och ta 

konstruktiv kritik har visat sig vara mycket utvecklande för den personliga utvecklingen menar 

Dahlkwist (2007). All forskning visar på att både positiv och negativ feedback ger goda resultat. Men 

det är viltigt att den är preciserad och inte allt för allmänt hållen.  

Beröm är en annan form av gensvar som får en individ att växa som människa. Medan feedback är av 

mer konstruktiv karaktär kan berömmet vara enbart positivt gensvar. Det är att delge någon annan 

en positiv bedömning av personens produkt eller prestation. Beröm fungerar som positiv belöning ur 

ett Behavioristiskt perspektiv. Det skapar viljan att prestera bättre och ökar därigenom motivationen. 

Lundgren och Lökholm (2006) uttrycker sig i sin bok ”Motivationshöjande samtal” att man dock 

måste nyansera betydelsen för motivationen när man ger beröm. Beröm måste ges på rätt sätt och 

vid rätt tillfälle för att åstadkomma rätt effekt. Beröm har en förmåga att höja vår självkänsla men 

den har endast positiv inverkan på motivationen till lärandet då den innehåller viktig information för 

att  lösa den aktuella uppgiften..  

Flickor och pojkar reagerar olika i frågan om beröm som motivationshöjare. Pojkar har en förmåga 

att koppla beröm till förmåga och resultat medan flickor känner sig mer bekväma med beröm i 

samband med ansträngning. Pojkar vill ha bekräftelse på sin förträfflighet medan flickor vill ha 

bekräftelse på att de uppnått omgivningens förväntade krav. Oavsätt om berömmet är kopplat till 

person eller resultat har det en stor inverkan på vår självkänsla menar Lundgren och Lökholm (2006). 

Självkänslan höjer viljan att kunna som i sin tur skapar inre motivation. Detta bildar en positivt 

uppåtgående spiral.  

 

4.5 Lärarens betydelse för motivation i skolan 
”Lärarnas engagemang är direkt avgörande. Deras kapacitet att motivera är nyckeln till om en elev 

lär sig något eller ej” Martin Ingvar, professor i kognitiv neurofysiologi. 

 (Dahlkwist 2007)  

Lärarens förmåga att leda grupper är förmodligen den viktigaste faktorn när det gäller att skapa ett 

gott klimat för lärande skriver Löwenborg/Gislason (2003) Denna förmåga kan läras, tränas och 

utvecklas genom utbildning så väl som praktisk erfarenhet. Läraren behöver se på sig själv som 

klassens självklara ledare, den som förmedlar trygghet och leder gruppens utveckling framåt. Ett gott 

ledarskap måste vara flexibelt och anpassas utefter skida elevsammansättningar. Ledarskapet måste 

vara lyhört inför gruppens behov. En spretig och orolig grupp kräver tex. en tydligare och mer 

styrande ledarstil, en omotiverad grupp kan behöva en supportande och coachande ledarstil.  

Att vara ledare handlar mycket om att våga bjuda på sig själv, att använda alla sina resurser och våga 

lita på den man är. Men det handlar också om att sätta sig in i andra människors situation och känna 

empati menar Ohlson (2007). För att behärska detta måste man ha en god självkännedom, en god 
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självkänsla och tillit till sin egen kapacitet. Den tilliten kanske inte finns med i vår ledarroll från 

början. Det är något som vi måste träna upp menar Olson (2003) Dels behöver man veta hur 

individer och grupper fungerar i olika sammanhang. Dels ha teoretiska kunskaper för att analysera 

både sig själv som ledare och de människor man möter. 

En god lärare skall kunna gå in i och ut ur gruppen. Växla mellan individ nivå och gruppnivå. Styra 

bort från icke önskvärda beteenden och attityder och främja ett gott inre klimat. En god ledare ska 

vara både observatör och inspiratör. Skall kunna upptäcka svagheter och stärka den positiva 

gruppkänslan. (Ohlson 2007) 

Det finns många synnerligen motiverade lärare som tilltalas av utmaningen i att undervisa 

omotiverade elever, skriver Glasser (1986). Detta kan fungera tillfälligt i mindre grupper menar han, 

där den personliga kontakten är tät. Men när eleven sedan återvänder till sin ordinarie klass, som 

många gånger är mindre flexibel håller inte motivationen i sig.  Han menar till motsatts mot Martin 

Ingvar (Dahlkwist 2007) att läraren inte kan tillföra eleven någon äkta motivation utan att den endast 

kommer inifrån individen själv. 

Glasser (1986) förespråkar en genomgripande förändring i strukturen då det gäller undervisningssätt 

och lärarroll för skapa en effektiv skola med elever som är villiga till skolarbete. Hans teori utgår från 

motivationsteorin, som skulle kunna ses som motsatsen till den mer traditionella synen ”stimulans- 

respons”. Med detta vill han bevisa att all motivation kommer inifrån och styrs av våra fem 

grundläggande behov av överlevnad, fortplantning, kärlek, makt, frihet, och att ha roligt. 

Motivationsteorin handlar helt och hållet om belöning i form av att få sina behov tillfredställda. I 

unga år, menar Glasser att behovet av trygghet och kärlek är större och ger den yngre eleven vad den 

behöver i klassrummet. Medan en äldre elev har ett större behov av självförverkligande och identitet 

vilket gör att det är svårare att få behoven tillfredställda i klassrimmet och därigenom minskar också 

motivationen. 

Motivation och meningsskapande handlar också om relationer.  Du kan inte nå fram med ett budskap 

om du inte skapat någon form av relation. I relationen föds samspelet och bekräftelsen mellan 

människor. Jenner ( 2004 ) skriver att i centrum för mötet står pedagogen och en eller flera elever. 

Han talar om vikten att bli sedd för i seendet sker en bekräftelse. Det ger individen ett värde och 

stärker därigenom hennes identitet. Detta möte förefaller ofta vara asymmetriskt, dvs. att läraren 

har det psykologiska och kunskapsmässiga övertaget.  Men Jenner menar, att som professionell har 

man ett uppdrag och det är inte en jämbördig relation.  

Jenner (2004) gör en helomvändning från de forskare som menar att motivation endast är en inre 

drivkraft och hävdar att motivation inte alls är en egenskap hos individen utan en följd av de 

erfarenheter som individen har av bemötande. Han menar att läraren har ansvar för 

motivationsarbetet och är den som skall ge eleven hopp om framgång. Läraren måste vara den som 

har den största förståelsen för vad dålig självkänsla och rader av misslyckanden innebär. Detta 

budskap har ingenting med individens vilja att göra utan att stärka självkänslan hos en elev. Jenner 

talar mer om det sociala samspelet än individen och uttrycker att det handlar om delaktighet, att bli 

delaktig i sitt eget liv och i samspel med det omgivande samhället. Denna delaktighet är ingenting 

som individen kan skapa själv, det måste ske i dialog med andra.    
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Stefan Petersson (080516 Växjö) belyser också mötets inverkan på individen, eleven och 

lärprocessen. Han menar att mötet ofta inte är jämbördigt inom skolans värld när det handlar om 

mötet mellan lärare och elev.  Det innebär att eleven och läraren har olika roller och funktioner men 

att läraren är den som har övertaget och att eleven därmed hamnar i en beroende position. Detta 

behöver inte vara negativt om läraren inte utnyttjar sitt övertag utan agerar professionellt i sin roll. 

Läraren kan vara en positiv förebild och ledsagare för eleven. En ung människa behöver många 

positiva förebilder för att utveckla sin identitet och behöver få bekräftelse av en människa som har 

mer erfarenhet och kunskap än de själva. Petersson talade också om mötet som ett sätt att spegla sig 

själv, eller varandra. Att mötet i sig skapar meningsfullhet. 

4.6 Meningsskapandets betydelse för lärandet 
Som människor behöver vi upplevelser av sammanhang, mening och tillhörighet. Vi behöver känna 

trygghet och lust för att skapa framtidstro skriver Doctare (2007). Hon beskriver ett samhälle så 

starkt präglat av stress och höga krav att vi lätt går miste om en annan mycket värdefull dimension. 

Den psykiska hälsan och meningsskapandet i vår tillvaro.  

En berömd israelisk forskare vid namn Aaron Antonowsky  forskade kring människans inre 

överlevnadskrafter och förmåga till läkande. Antonowsky (1987) baserade sin forskning på människor 

som överlevt koncentrationsläger. Han menade att den mänskliga okränkbarheten är så stark att 

människor trotts yttre faktorer som svält, köld, förnedring och fyfiska umbäranden har en förmåga 

att sluta ett inre rum för själens överlevnad. Vidare menar han att de människor som har förmåga att 

skapa mening i det som sker också får en högre känsla av samanhang. Detta höjer livskvalitet och 

välbefinnande. 

Antonowskys modell har i ett senare skede kommit att användas i diskussioner om folkhälsa, om 

vilka faktorer som är avgörande för människors välbefinnande. KASAM har blivit ett sammanfattande 

ord som står för ”Känsla av samanhang”, och detta menar Antonowsky är kärnan i själva filosofin. 

Denna känsla av samanhang utgår ifrån tre livsavgörande faktorer, meningsfullhet, begripbarhet och 

hanterbarhet. (www.halsopromotionsgruppen.se) 

 

4.6.1 Meningsfullheten. 

Meningsfullheten sätter sitt fokus på framtiden dvs. att kunna se fram emot något, att känna hopp 

inför framtiden. Meningsfullheten är också den del av KASAM- begreppet som ger svar på livets alla 

”Varför?” Varför skall jag göra detta? Varför sker detta?, Har det någon innebörd, någon mening? 

Detta begrepp är kanske det mest andliga av dessa tre. Det innebär att livet har en känslomässig 

innebörd och att de utmaningar som vi ställs inför i livet upplevs som spännande möjligheter, som en 

livsgnista. Meningsfullheten är starkt knuten till existentiella tankar och vår motivation. Det är 

drivkraften till lusten att leva. ( Svenska hälsopromotionsgruppen 2006) 

 

 

http://www.halsopromotionsgruppen.se/
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4.6.2 Begriplighet 

Begripligheten handlar enligt Antonowsky om hur väl vi kan ta in information och intryck och skapa 

en ordning, ett mönster i det som sker. På så sätt stärker man sin förmåga att se på verkligheten och 

förstå varför saker och ting är som de är eller varför olika saker sker. Begripligheten har en tydlig 

koppling bakåt i tiden. Att förstå sitt ursprung och sitt samanhang. Den skapar struktur och ordning 

och ger oss en förmåga att kunna förutse skeenden. Om man istället skulle uppleva omvärlden som 

osammanhängande och kaotisk, har man sannolikt svårare att se hur man skall hantera olika 

situationer.  

 

4.6.3 Hanterbarhet 

Hanterbarheten är en praktisk förmåga att kunna skrida till handling och bli delaktig i det som sker 

runtomkring oss. God hanterbarhet handlar om att inte se sig själv som ett offer eller passiv 

mottagare i allt som sker utan att man själv har möjlighet att påverka genom inställning och handling. 

Detta begrepp används ofta för att beskriva människans egenmakt och möjlighet att styra över sitt liv 

bland annat i samanhang som handlar om stress och varför det uppstår för att återknyta till Doctare 

(2007) som beskriver det samma. Om begripligheten har en koppling bakåt i tiden skulle man kunna 

uttrycka att hanterbarheten är nuet.  
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5. Metod 
I mitt ämnesval, med syftet att söka kunskap om och utveckla förståelse för elevers skilda sätt att 

uppfatta motivation till lärande och meningsskapande i skolan, har jag valt att göra en kvalitativ 

studie med intervjuer som empiriskt redskap. Jag har valt att lägga fokus på ett litet urval av 

personliga uppfattningar. Den kvalitativa forskningsansatsen, menar Thurín (1991) öppnar dörrar för 

inkännande och förståelse vilket jag har för avsikt med min empiriska undersökning.   

Den forskningsansats som jag valt att hämta inspiration ifrån till min studie är fenomenografin. 

Fenomenografin är en kvalitativ forskningsansats med sina rötter inom psykologin. Själva ordet 

fenomenografi betyder att beskriva det som visar sig, med andra ord en upptäckande 

forskningsansats. Huvudsyftet med fenomenografi, beskriver Alexandersson (1994), är att beskriva 

hur olika fenomen, företeelser eller objekt i omvärlden uppfattas av olika människor. I mitt fall 

uppfattningen av motivation och meningsskapande. 

Forskningsmetoden utgår alltså från människors olika uppfattningar och sätt att se och värdera olika 

aspekter i sin omvärld. Det handlar med andra ord om människors subjektiva upplevelser och åsikter. 

Forskaren vill söka kunskap om hur saker upplevs, eller ”uppfattas vara” snarare än ett bekräftande 

om hur ”någonting är”. ( Alexandersson 1994) I min empiriska undersökning har jag tänkt att genom 

intervjuer få reda på hur unga människor upplever motivation och meningsskapande i skolan. Syftet 

är att finna variation och mångfald i människors olika erfarenheter. En forskningsansats där 

människors åsikter ställs i centrum känns både relevant och intressant inom detta område.  

5.1 Fenomenografins idé och tolkningsmetod 
Själva tanken med fenomenografi bygger på människors upplevda erfarenheter av ett fenomen. Det 

är alltså inte fenomenet i sig som står i centrum utan den enskilda respondentens upplevelser och 

erfarenheter av det samma. Det finns ett starkt samband mellan det som erfars och den som erfar 

menar Marton/Booth (2000) Det är alltså elevernas erfarenheter av motivation och 

meningsskapande som jag vill få svar på, dvs. hur de uppfattar och upplever dessa begrepp.  

Tolkningsmetoden av insamlade data syftar till att finna variation och mångfald i svaren. Jag kommer 

därmed att söka efter det totala antalet, och skiftningarna, på vilket sätt respondenterna kommer att 

beskriva sin uppfattning av begreppen motivation och meningsskapande. Ett av syftena är att 

tydliggöra medvetandet, att få den intervjuade att reflektera över hur de tänker, att bli medveten om 

sitt medvetande (dvs. en metakognitiv nivå.)  (Marton/ Booth 2000) 

 Alexandersson (1994) beskriver fenomenografins grundteser genom första ordningens perspektiv 

respektive andra ordningens perspektiv. Med detta menar han att första ordningens perspektiv är att 

beskriva en uppfattning medan andra ordningens perspektiv är att beskriva hur man tänker om det 

tänkta, dels ett metakognitivt perspektiv. Man skulle också kunna beskriva detta som en ”Vad ” och 

”Hur” aspekt. Där ”Vad” är att uppfatta och erfara, medan ”Hur” är att reflektera över hur man 

uppfattar, dvs. andra ordningens perspektiv. 
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Varje enskild människa har genom sina erfarenheter sitt sätt att se på sin omvärld. Därigenom 

uppfattar olika människor samma fenomen på olika sätt och gör sedan olika tolkningar 

(Alexandersson 1994).  Jag kommer alltså att ringa in fenomenet motivation och meningsskapande i 

skolan genom olika frågor och hoppas sedan att var och en med sin erfarenhet upplever dessa 

företeelser på sitt eget sätt. Mina respondenter kommer då att behöva beskriva fenomenet samtidigt 

som de får reflektera över det samma, alltså första, respektive andra ordningens perspektiv. Vad är 

fenomenet –  Hur uppfattar jag det? 

Den fenomenografiska forskningsansatsens empiriska tillämpning kan variera något men innebär 

oftast intervjuer av det öppna slaget. Det viktiga är att man följer en viss metodisk arbetsgång i sin 

bearbetning och analys av det insamlade materialet, vilket jag kommer att beskriva senare. 

5.1.1 Urval 

För att fenomenografin skall kunna synliggöras i forskningsresultatet måste det finnas en variation i 

respondenternas svar som är möjlig att urskilja. I motsats till många andra forskningsansatser där 

man söker likheter eller mönster söker man inom detta område spridning och olikheter, dvs. en 

variation av olika sätt att uppfatta eller erfara något. Forskaren måste dock utgå från en begränsad 

synvinkel, men inom den vinkeln vara så öppen och lyhörd som möjligt inför variationer (Marton/ 

Booth 2000). 

Då det gäller urval till mina intervjuer har jag valt att begränsa mig till gymnasieungdomar men 

därutöver försökt sprida förutsättningarna för olika uppfattningar i form av ålder och kön. Liksom 

Alexandersson (1994) beskriver ger variationen i urvalet flera perspektiv på samma fenomen. Att 

respondenterna har olika bakgrund och erfarenhet bidrar till kvalitativa skillnader. 

Mina respondenter består av sex flickor och två pojkar i åldern 17 och 20 år. De går alla på Barn – och 

fritidsprogrammet i år två och tre. Sex av de åtta eleverna valde detta program som sitt 

förstahandsval. En elev började ett år på ett annat program men trivdes inte utan började sedan på 

Barn och fritidsprogrammet. En annan av eleverna var placerad på BF- programmet efter ett år på 

Individuella programmet.  

5.1.2 Genomförande 

Intervjuerna inleddes med ett följebrev till föräldrar då alla elever ej uppnått myndighetsålder. 

Eleverna intervjuades enskilt för att var och en skulle kunna uttrycka sin uppfattning utan påverkan 

av varandras åsikter. 

Alexandersson (1994) beskriver att en speciell händelse eller startskott kan ge 

undersökningspersonerna impulser så att de förstår hur de skall förmedla sina uppfattningar. Därför 

valde jag att i förväg tala om för respondenterna att det är deras åsikter som är intressanta för mig. 

Inga svar som kan vara rätt och fel, eller mer lämpliga svar än andra. En öppenhet i frågeställningen 

ger responden möjlighet att uttrycka sig fritt eller begränsa området själv. Men det är viktigt att jag 

som intervjuare ställer frågor som ger mig möjlighet att analysera och tolka innehållet för att få fram 

forskningsresultat. Samtliga intervjuer spelades in på digitaldiktafon och har därefter skrivits ut så 

ordagrant som möjligt.  
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5.1.3 Databearbetning 

För att följa den fenomenografiska tolkningen och analysen av intervjuerna kommer jag att använda 

mig av de fyra steg som beskrivs i boken ”Kvantitativ metod och vetenskapsteori” av Alexandersson 

(1994). 

1) Att bekanta sig med insamlad data och etablera ett helhetsintryck. 

Detta sker enklast genom ett antal, inte särskilt strukturerade, genomläsningar av 

intervjumaterialet för att få ett första intryck. Att skapa sig en översikt och helhet där de 

första kvalitativa olikheterna eller skillnaden visar sig. 

2) Att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna. 

Nu har sökandet efter skillnader i utsagorna tagit form och blivit mer konkreta. Materialet i 

de olika intervjuerna kan jämföras med varandra. Hela tiden utgår man från helheten för att 

därefter beskriva delarna i de enskilda intervjuerna. 

3) Att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier 

I detta skede kan skillnaderna i intervjumaterialet börja kategoriseras. Det är viktigt att finna 

intressanta beskrivningskategorier i förhållande till det fenomen som undersöks. 

Beskrivningskategorierna behöver framställas med tydlighet då de är nära relaterade till 

varandra genom att innefatta olika uppfattningar av samma företeelse.  

 

4) Att beskriva den underliggande strukturen i kategorisystemet.  

Denna fas är den då resultatet visar sig i form av ett utfallsrum, den spridning som resultatet 

av intervjuanalyserna visat. Kategorierna bör vara tydliga och betraktas som jämbördiga utan 

inbördes rangordning. Utfallsrummet bildar grunden för den slutliga analysen och resultatet 

för den fenomenografiska forskningen. 

Efter genomförda intervjuer med hjälp av diktafon har jag lyssnat igenom alla intervjuer och därefter 

så ordagrant som möjlig skrivit ut dem. Radat upp alla utskrifter och ögnat igenom dem, reflekterat 

över den första upplevelsen, försökt skaffa mig en överblick. För varje geomläsning har sedan 

materialet blivit mer och mer synligt. Jag har kunnat urskilja olika erfarenheter och upplevelser som 

respondenterna gett uttryck för. 

Nästa steg har varit att finna olika kategorier. Olika erfarenheter och kvalitéer som ger uttryck för ett 

och samma fenomen. Efter fler genomläsningar har jag funnit runt tjugo sätt på vilket eleverna har 

uttryckt motivation och meningsskapande på. Ur dessa beskrivningar har jag kunnat se en struktur på 

ett antal huvudkategorier som har bildat en samlande rubrik för ett antal underkategorier. Dessa 

kategorier är presenterade i kapitel ”6. Resultat och analys”. 

5.2 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Validitet och reliabilitet är intimt sammankopplade med varandra och berör därigenom varandras 

områden. ( Merriam 1994) Validiteten dvs. trovärdigheten behöver enligt Merriams mening bedömas 

utifrån  tolkningar av forskarens erfarenheter. Min erfarenhet inom skolans värld är ganska lång och 

innefattar elever i skilda åldrar. Vid granskning av mitt intervjumaterial har jag på ett kritiskt sätt 

rensat bort de delar som inte kändes tydligt kopplade till mitt syfte. Genom att dessutom koppla 
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mina resultat till aktuell forskning samt egen och andras erfarenheter anser jag att min studie finner 

en trovärdig grund.  

Eftersom den kvalitativa forskningen har en annan ansats och utgångspunkt än den kvantitativa 

forskningen kräver den också andra sätt att visa sin tillförlitlighet på. Jag har därför genom arbetets 

gång försökt att gå tillbaka till syftet och problemformuleringen för att så tydlig som möjligt beskriva 

mitt tillvägagångssätt. 

 I min undersökning har jag valt att inspireras av en fenomenografisk forskningsansatts som sätter sitt 

focus på människors skilda uppfattningar av ett fenomen eller en företeelse. När innehållet i 

undersökningen innefattar individers subjektiva uppfattningar gäller det att för mig som intervjuare 

att vara särskilt lyhörd för att uppfatta respondentens uttalanden rätt. Detta har jag försökt att ta 

hänsyn till genom att upprepa frågor och försäkra mig om att respondenten uppfattat min fråga rätt 

och att jag sedan fått ett tydligt svar från personen i fråga. 

Inom fenomenografin växer undersökningens trovärdighet genom att binda citat från 

respondenterna till beskrivningskategorierna. Då kan det bli rimligt att följa forskarens tankar och 

ställningstaganden menar Alexandersson (1994) samt att värdera dess rimlighet och trovärdighet. I 

mina beskrivningskategorier kommer först en förklaring till beskrivningskategorin, sedan citat som 

styrker kategorin och därefter en reflektion av uttalandet.  

När det gäller resultat- och analys delen är det viktigt menar Thurén (2002) att slå fast att en empirisk 

undersökning aldrig kan vara hundraprocentigt korrekt då den bygger på intervjuer och tolkningar. 

En induktiv undersökning är inte av det bevisande slaget eftersom empiri inte går att bevisa med 

logik. Däremot är intervjumaterialet kopplat till bakgrund och tidigare forskning för att stärka sin 

trovärdighet och inte klassas som godtycklig. 
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5.3 Etik 
Liksom frågan om validitet och reliabilitet är också frågorna kring etik viktiga för arbetets 

trovärdighet dvs. att arbetet har genoförts på ett etiskt korrekt sätt. I en kvalitativ studie, beskriver 

Merriam (1994) att det finns två mer aktuella områden att ta extra hänsyn till. Dels vid insamlingen 

av information, data, samt vid resultatpresentationen. En studie som bygger på intervjuer måste 

behandlas med stor varsamhet och respekt inför de personer som deltat i undersökningen. 

Merriam (1994) beskriver också några områden som man särskilt bör beakta vid etisk granskning. Det 

är om forskaren blivit så engagerad så att denne vid intervju tillfället leder respondenten till ett visst 

svar. Att man behandlar materialet med konfidentialitet och anonymitet samt att man måste ta 

hänsyn till läsarens oförmåga att skilja mellan själva informationen och forskarens tolkning. 

Inför min empiriska undersökning har jag därför varit tydlig med att meddela mina respondenter 

mina avsikter med arbetet, samt att deras namn och skola inte kommer att framgå i arbetet. Några 

av intervjuerna har krävt målsmans medgivande då eleverna inte uppnått myndig ålder och i dessa 

fall har alla uppgifter om arbetets syfte också meddelats elevernas föräldrar. Liksom föräldrarna 

delgivits information har även eleverna som deltagit I min undersökning blivit informerade före 

intervjun dess syfte och användningsområde samt att deras skola eller namn inte kommer att 

redovisas . Alla namn som nämns i rapporten är därför fingerade.  

Enligt vetenskapsrådet vilar all forskning på ett antal etiska principer men lägger stor vikt på den 

enskilde forskarens etiska ansvar. Med detta menas att forskaren själv bär det yttersta ansvaret för 

att forskningen är av god kvalité och moraliskt acceptabel.  Vetenskapsrådet menar också att varje 

forskare bör ta hänsyn till sitt områdes praxis då det gäller etiska regler och normer, dvs. yrkesetik. 

Jag har med andra ord fått beakta både allmänna forsknings regler samt skolans normer för etiska 

riktlinjer då det gäller bla. likabehandling och kränkningsplaner mm. (Vetenskapsråder www. codex. 

vr. se) 
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6. Resultat  

6.1 Huvudkategorier 
 

6.1.1 Inre drivkraft 

 Vilja 

 Att lyckas 

 Genuint intresse 

 Meningsskapande 

 

Vilja 

Att ha vilja till att göra något, en viljekraft, skapar motivation. Det kan handla om utmaningar, att ta 

sig an nya uppgifter. Det är viljekraften som skapar motivationen.   

Att man verkligen vill göra saker att man liksom känner sig taggad att göra nya saker 

och ta sig an uppgifter… Det skapar motivation att fortsätta. (Karin) 

Ett viljestyrt motiv till en handling kan skapa motivation. Om viljan finns kan motivation komma 

under uppgiftens genomförande.  

 

Att lyckas 

Känslan av en inre tillfredställelse att ha lyckats kan vara avgörande för att känna motivation. Att vara 

nöjd med sig själv efter en genomförd uppgift, att lyckats med något, kan väcka motivation. 

…den känns när jag lyckas, när jag gör något bra. Det är känslan av att ha presterat 

någonting bra. Det skapar motivation att fortsätta. (Karin)  

En inre tillfredställelse, en känsla av att lyckats är en drivkraft i sig. Motivation ökar när det går bra 

med skolarbetet och proven.  Att lyckas motiverar till att arbeta hårdare för ännu en framgång.  

 

Genuint intresse 

Ett starkt och genuint intresse är en motivationsfaktor.  Ett intresse kan styras av både nyfikenhet 

och passion för något. Intresse är något som inspirerar, upptar vår uppmärksamhet och skapar 

koncentration. När man känner intresse väcks även nyfikenheten och skapar ytterligare 

motivationsfaktorer.  
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”Jag känner motivation om jag är intresserad av det, om det är något roligt arbete som 

intresserar mig.” (Saga) 

Intresse som motivationsfaktor ger förutsättningar för lärande. Kunskapen eller lärtillfället blir 

lättillgängligt när undervisningen intressant.  

 

Meningsskapande 

Som en motivationsfaktor är det viktigt med meningsfullhet i det eleven gör. Känns undervisningen 

meningsfull? Ger den eleven vad den har förväntat sig? Meningsfullheten i att utföra prov, 

redovisningar och hemuppgifter. ! 

”Det praktiska är viktigt, typ idrottsskolan och sånt vi håller på med Jag tror mer på det 

än att bara sitta och läsa. För när vi sitter och läser teoretiskt är det liksom bara att 

sitta och läsa. Då berättar de bara om situationer och nu får vi komma ut och känna på 

situationerna själva och lösa dem och så. Och då får vi lära oss hur man gör så att vi 

kan hålla på med det i framtiden sen.” (Jonna) 

”Barn- och fritidsprogrammet är verkligen meningsfullt. Man lär sig hur mycket som 

helst. Olika saker som man inte visste innan…Viktigast är det praktiska, typ apu:n och 

det. (Saga) 

Motivation har en stark koppling till meningsskapande. Om uppgiften som skall genomföras känns 

meningsfull och viktig föds motivation att genomföra den. Angelägenheten skapar en drivkraft. 

 

6.1.2 Sikte för framtiden 

 Framtidstro 

 Rätt programval 

 Betyg 

 Kunskapsutveckling 

 

Framtidstro 

Framtidstro är en faktor som kan vara avgörande för att bli motiverad  till skolarbetet.  Framtidstro är 

också en form av självförverkligande som påverkar till att skaffa sig en utbildning till en god framtid.  

”Jag tänker nog väldigt mycket på vad man behöver i det yrket som jag vill bli.” (Jonna) 

 ”Man har någonting att se fram emot, man har ett mål eller så. Min motivation är att 

jag skall bli special pedagog till slut. Jag har något att längta till.” (Pernilla) 

”Det är väl framtiden tycker jag. Man vill ju bli någonting, att få jobb så man klarar sig 

i framtiden.” (Moa) 
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Drivkraften ligger i målet att kunna skapa en position och en identitet som i framtiden skall leda till 

jobb och vidareutbildning. Det handlar om att ha en framtidstro där arbetsmödan i nuläget lönar sig 

längre fram.   

 

Rätt programval  

En motivationsfaktor kan vara att man har gjort rätt programval till gymnasiet. Kvalité i 

undervisningen kan vara att få läsa karaktärsämnen i sitt yrkesprogram. Det skapar mening och lust 

när programmets inriktning är självvalt. 

”Just Barn- och fritid ämnena tycker jag är viktiga. Eftersom det är där jag lär mig allt 

jag vill lära mig om. …så om det hade funnits mer karaktärsämnen så hade jag heller 

läst det.” (Moa) 

Karaktärsämnena fungerar i ett meningsskapande syfte och skapar motivation genom att de 

förknippas med personliga intressen, kommande utbildning, yrke och framtid.  

 

Betyg 

Att kämpa för ett bra betyg kan ha flera motivationshöjande aspekter. Det kan handla om att få 

bekräftelse av den egen presstation, ett kvitto på den egna kunskapen. Men det kan också ha en 

direkt koppling till vidareutbildning, jobb och framtid. Betyg som motivationsfaktor kan fungera 

stimulerande på längre sikt.  

”Vad som tvingar mig typ? Det är väl att jag kan gå ut här med mina betyg så att jag 

kan fortsätta. Man måste ju.” (Tor) 

”Min motivation är att jag skall läsa en linje sen, i Lysekil. Och då krävs ett visst antal 

betyg, eller ett visst antal G och vissa VG. Det driver mig att klara dessa ämnen.” ( 

Mats) 

Betygen fungerar som en morot, en inträdesbiljett till en god framtid. Den arbetsprestation eleven 

lägger ner i nuläget ger utdelning längre fram. 

 

Kunskapsutveckling  

Kunskapsutveckling är en inre tillfredställense, en drivkraft och vilja att lära sig nya saker och att 

komma vidare i livet är motiverande. Det handlar om viljan och lusten till lärande och 

kunskapsbildning och att det ger en personlig vinning i att studera nya saker. 

”Jag tycker att det är väldigt kul att lära mig nya saker och att få börja i en ny klass. 

Att få nya möjligheter att få komma vidare. Jag har aldrig varit sådär skoltrött eller så, 

så jag tycker att jag lika väl kunde fortsätta. Och så fick det bli att jag läste visare.” 

(Karin) 
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Som motivationsfaktor inkluderar detta område flera andra berörda delar så som lusten att lära och 

ett personligt intresse. 

 

6.1.3 Andra personers påverkan 

 Föräldrarnas inflytande 

 Social trygghet 

 Bra lärare 

 Krav 

 Respons och feedback 

 

Föräldrars inflytande 

Föräldrars åsikter påverkar upplevelsen av att känna sig bekväm och trygg med sina val. Som en 

support och ett stöd till skolarbetet. 

”Min pappa var väldigt skeptisk mot Barn och fritids programmet först,  sen så sa jag 

att jag verkligen ville jobba med människor och då tyckte han att det var OK. Så jag går 

mycket efter mina föräldrar och mamma sa att det var en jättebra linje, så jag gick 

mycket efter det.” (Sandra)  

Att få respons av sina föräldrar leder till trygghet och bekräftelse. Bekräftelsen är en mycket viktig 

komponent i motivationsskapandet.  

 

Social trygghet 

Att ingå i ett socialt samanhang ligget tillgrund för både motivation och meningsskapande. Att vara 

en del av ett samanhang, att ha kamrater omkring sig att spegla sig i. ! 

”Jag tycker det är ganska trevligt i skolan ändå, gemenskapen, det är största skälen, 

för man vet ju att man måste jobba sen efter gymnasiet.” (Martin) 

”Jag skall plugga vidare och det hade jag inte tänkt göra men med hjälp av kompisar 

har jag ändrat mig.” ( Saga) 

”Det är nog kompisar tror jag. Dom har typ hjälpt mig jättemycket.”(Moa) 

Gemenskapen är en grund för att trivas i sitt samanhang. Kamrater bidrar till att känna motivation 

stöttning och välbefinnande. Kamratskap kan skapa positiva påtryckningar och påverka individens 

inställningar och val. 
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En bra lärare 

Att ha en skicklig pedagog har en avgörande betydelse för motivation och meningsskapande. Läraren 

har en viktig roll, inte bara som kunskapsförmedlare utan också som mentor och ledare. Kvalitén på 

lektionerna är mycket beroende av läraren och därigenom hur stort intresse som väcks. 

”Oj, det är bra lärare, det motiverar mig. Att ha en bar lärare det motiverar mig 

jättemycket. Har man en lärare som är negativ mot mycket blir man själv inte så 

motiverad. Men jag tycker att vi har bra lärare så jag är motiverad.” (Pernilla) 

”Och sen också om lärarna hjälper en och stöttar en och pushar en om man har kört 

fast.” (Tor) 

Lärarens förmåga att fundera som en coach ger positivt gensvar. Likaså som en social stöttning som 

har förmågan att sprida positiv stämning. Lärarens betydelse för både individen och gruppen kan 

fungera på ett motiverande och inspirerande sätt. 

 

Krav 

Krav från en utomstående person, förälder eller lärare, är en motivationsfaktor som representerar 

både press och motivation. Dvs. en komponent som kan ha antingen positivt eller negativt inflytande 

på studierna.  

”Eh..yttre motivation , jag vet inte riktigt vad det kan vara? Det är väl det att jag vill 

leva upp till min pappas krav på mig. (Stella) 

Krav är en form av yttre motivation som kan fungera stimulerande på vissa människor medan den 

skapar stress hos andra.  

 

Respons och feedback 

Respons och feedback är båda starka och positiva motivationsfaktorer. Dessa begrepp handlar om att 

bli sedd och bekräftad. Ett samspel mellan två individer fungerar som ett bollplank. 

”Att lärarna blir stolta över en, att man får god respons av dem och att de tycker att 

man är duktig.” (Stella) 

Att bli sedd och bekräftad har en positiv inverkan på såväl skolprestationer som den personliga 

identiteten och psykiska välbefinnandet. 
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6.2 Analys 
Inre drivkraft, kan beskrivas som en form av motivation som uppkommer inom den egna personen, 

det som sätter den egna processen i rörelse. Det kan vara ett genuint intresse, en stark vilja att klara 

av det man genomför, nyfikenhet eller ett behov av meningsskapande. I detta fall kan det också vara 

en form av självförverkligande genom att skaffa sig en utbildning till en god framtid.   

Begreppet ”vilja” uttrycks genom att känna sig taggad eller ge sig in i nya utmaningar. Vilja är också 

något som likställs med motivation i begreppsförklaringen kapitel 1.2. Att lyckas, handlar om att 

känna sig nöjd och stolt över sin egen prestation. En framgång vill gärna föda mer framgång och på så 

vis startar en positivt uppåtgående spiral av att vilja lyckas ännu en gång för att känna sig 

tillfredställd. Att motivationen ökar när det går bra frammanar både arbetsglädje och flit.  

Ett genuint intresse är också en inre drivkraft. Intresse skulle kunna beskrivas med orden nyfikenhet, 

engagemang, lust eller passion, något som fängslar och intresserar. Det som intresserar oss fångar 

även vår uppmärksamhet och skärper koncentrationen vilket gör lärandesituationen mycket enklare, 

lättare och som en av eleverna uttrycker det roligare I skolan. Intresse är också en av de 

motivationsfaktorer som Montesssori (1992) förespråkar som en av de allra viktigaste. I en stark 

intresseperiod, eller känslig preiod har en människa  oerhörd förmåga att tillägna sig kunskap. En 

förmåga som förspills om den inte tas till vara då samma kunskap kan kräva mycket större motstånd.  

Ett starkt och genuint intresse ligger även nära begreppet ”Flow”. Ett tillstånd som inträffar när alla 

faktorer kring en situation är maximala. Uppmärksamheten och intresset är totalt och motivationen 

så stark att tiden verkar stå stilla. Äger man den inre motivationen är man inte lika beroende av yttre 

faktorer och stimuli skriver Dahlkwist (2007).och chanserna ökar för att den personliga utvecklingen 

skall gå bra. Men där igenom inte sagt att de yttre faktorerna inte är viktiga eller påverkningsbara. 

Jag ser också en koppling mellan den inre drivkraften, så som respondenterna beskrivit den, och det 

som Wernergren (2007) beskriver som ”Locus of Control” dvs. hur människan tänker kring ansvar. De 

individer som har en stark inre motivation verkar ha en förmåga att lägga ansvarsfrågan hos sig 

själva. Det som Antonowsky (1997) kallar  för hög hanterbarhet. Elever som ser sin egen delsktiget i 

sina studier verkar ha en bättre kontroll och lättare att finna den inre drivkraften. 

Sikte för framtiden har jag kallat den kategorin där motivationen varit en slags morot, en drivkraft 

där belöningen för arbetsmödan ligger i framtiden i form av bra betyg som skall leda till en 

vidareutbildning, ett intressant och stimulerande yrke, eller en lön som motsvarar förväntningarna.  

Den här kategorin är intressant ur den aspekten att belöningen inte är omedelbar. Att få 

omgivningens respons eller känna ett eget starkt intresse är direkt kopplat till prestationen, en 

omedelbar tillfredställelse, medan framtidsförhoppningar ger utdelning i ett längre perspektiv. 

Kunskapsbildning kan också sättas in i detta perspektiv. Att vilja lära och kunna sitt område handlar 

om att behärska en färdighet som skall komma till nytta eller nyttjas i framtiden. Kanske handlar det 

här om begreppet livslångt lärande. 

Frågan är om inte denna kategori också innesluts av den inre motivationen och meningsskapandet.  

Individen ser ett eget ansvar inför framtiden och vad de bär med sig i form av arbete och utbildning. 

Eleven skapar mening i sitt kunskapsbildande genom att den skall leda fram till en god framtid.  
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En motivationshöjande effekt förklaras enligt Geota (2002) genom att se hur lärarens och 

styrdokumentens målformuleringar överensstämmer med de mål eleven själv har satt upp för sin 

utbildning.  Sättet att motiveras av sin framtid ser jag som mycket målinriktat. 

I sikte för framtiden inkluderas betyg och bedömning. Flera respondenter uppger att det motiverar 

att studera hårdare för ett bra betyg. Och att betyget skall hjälpa dem att komma in på ätt skolor och 

utbildningar för vidare studier. Men betygen kan också vara kopplade till föräldrars förväntningar 

som jag behandlar lite senare i texten.   

Att personer i omgivningen har stor inverkan på individen är uppenbart. Beröm och feedback skapar 

motivation och en positiv syn på den egna prestationen. Det ger en direkt bekräftelse på individens 

insats och påverkar inte bara motivationen utan även det psykiska välbefinnandet. Eleverna upplever 

en stor respons och samspel genom att bli sedda och bekräftade av både utomstående vuxna, så som 

lärare och föräldrar men också av varandra. Den sociala tryggheten och behovet av gemenskap 

skapar en gemensam motivation.  

Detta stärker Giotas (2002) teori om det sociala samspelets betydelse för motivationen. Hon menar 

att man behöver ställa eleven i centrum men i ett nytt och kritiskt ljus, där de psykosociala 

processerna är än mer viktiga och individens människovärde stärks. I boken “Motivationshöjande 

samtal” (2006) beskriver Lundgren och Lökholm pedagogens värde och förmåga att påverka elevens 

inre motivation. Detta tycker jag att mina respondenter ger en tydlig bild av. Det är viktigt att bli 

både sedd och bekräftad, uppmuntrad och pushad beskriver eleverna. 

Motivation och meningsskapande handlar om relationer skriver Jenner (2004)  Du kan inte nå fram 

med ett budskap om du inte skapat någon form av relation. I relationen föds samspelet och 

bekräftelsen mellan människor. Detta är ytterligare ett argument som ger söd åt elevernas 

uttalanden om läraren som motivationsfaktor.  

Lärarens roll kan även handla om att eleven vill leva upp till förväntade resultat. En elev uttrycker att 

det är viktigt för henne att läraren är stolt över henne.  Kanske handlar det om vad Wenergren (2007) 

kallar för ”Rosenthaleffekten” som bygger på att man förbättrar sina prestationer om man blir sedd 

och uppmärksammad av sin lärare, ledare eller chef.  Att eleven känner större motivation i lärarens 

förväntningar på goda resultat.  

Men det är inte bara läraren som fungerar som ett motivations stöd. Eleverna ger också uttryck för 

att deras föräldrar är ett stort stöd för deras utbildning. Men det finns även negativ bekräftelse. 

Elever som upplever föräldrars krav för höga. Istället för att fungera som en morot blir kraven till en 

”piska” som manar på att klara sina studier eller höja sina betyg, att leva upp till andras 

förväntningar.  Motivation är något som driver på och manar fram en handling. I detta fall blir kraven 

en framtvingad motivation och är därmed inte inre drivkraft, utan styrs helt av yttre påverkan. 
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7. Diskussion 
Mitt syfte var att söka kunskap om och utveckla förståelse för elevers skilda sätt att uppfatta 

motivation till lärande och meningsskapande i skolan. Genom stöd från litteratur och forskning samt 

en empirisk undersökning i form av intervjuer vill jag sammanfatta mina resultat och slutsatser. 

Begreppet motivation innehåller en mängd olika aspekter och olika förklaringar till hur den 

uppkommer och påverkas. Motivationen verkar yttra sig på olika sätt hos olika individer och kan 

därmed beskrivas som en subjektiv upplevelse. Inom vetenskapen finns det olika sätt att ställa frågor 

för att förklara verkligheten skriver Alexandesson (1994) Dessa frågor kan vara en direkt beskrivning 

av verkligheten eller handla om hur verkligheten uppfattas vara. Med tanke på att ämnet motivation 

och meningsskapande upplevs på olika sätt av olika individer har inspirationen av den 

fenomenografiska forskningsansatsen varit ett bra utgångsläge för min empiriska undersökning. 

Att diskussionen kring ämnet motivation är aktuell idag håller många forskare med om. Det är ett 

komplext begrepp som är svårt att göra en enkel och entydig definition av. Att motivation är en 

upplevelse, en känsla och drivkraft som kommer inifrån beskriver många av de författare och 

forskare som jag återgett i min text. Även respondenterna i intervjuerna beskriver denna känsla som 

en inneboende tillfredställelse fast var och en med sina subjektiva upplevelser av den samma. Någon 

beskriver den som en känsla av lust, en annan som intresse eller att känna sig sporrad, taggad eller 

drivande.  ”Det är känslan av att ha presterat något bra, det skapar motivation att fortsätta”.  Detta 

uttryck styrks av den kognitiva människosynen som bla. Montessori ger uttryck för. Det är en 

beskrivning av den inre drivkraften som växer fram genom adaption dvs. att lägga ny kunskap till den 

redan befintliga erfarenheten.  

I relation till den inre motivationen vill jag också beskriva begreppet självförverkligande.  Detta 

menar jag har en stark koppling till meningsskapande. Många av eleverna upplever ett mål i form av 

en god utbildning, ett kommande yrke, en framtid som en stark motivationsfaktor. Deras 

gymnasieutbildning blir meningsfull och viktig på grund av vad den genererar i framtiden. Detta blir 

ett tydligt exempel på meningsskapande som motivationsfaktor. När skolarbetet eller syftet med 

skolarbetet är meningsfullt ökar motivationen. Här vill jag knyta an till Doctares (2007) tankar om att 

vi människor behöver upplevelser av sammanhang, mening och tillhörighet. Hon menar att vi 

behöver känna trygghet och lust för att skapa framtidstro. Lust är också ett uttryck för motivation, 

och framtidstro ett uttryck för meningsskapande. Genom detta ger eleverna uttryck för både 

motivation och meningsskapande när de i sitt skolarbete ser en inre drivkraft för att ta sig till ett 

utsatt mål som ligger i deras framtid. 

Antonovsky (1987) beskriver begreppen begriplighet och hanterbarhet. Om att kunna skapa ordning 

och förstå verkligheten på ett strukturerat sätt, att kunna skrida till handling och bli delaktig i det 

som sker runt omkring. Jag har inte gått in så djupt i mina intervjuer på detta område men jag kan se 

en koppling till Jenner (2004) som starkt förespråkar delaktighet som en av de starkaste 

motivationsfaktorerna,  att bli delaktig i sitt eget liv och i samspel med det omgivande samhället.  

Eller som Wenergren (2007) beskriver begreppet ”Locus of Control” vari människan lägger ansvars 

frågan, i sig själv och sina egna handlingar eller utanför som konsekvens av andras vilja.   
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Ansvarsfrågan återspeglas under kategorierna ”Inre drivkraft” och ”Sikte för framtiden” i resultats 

beskrivningen.  Detta är något som eleven själv känner ansvar för och blir därigenom drivande för sin 

egen motivation och sitt meningsskapande.  Under kategorin ”Andra personers påverkan” vänds 

perspektivet utåt och ansvarsfrågan läggs på andra personer istället för individen.  Den som lägger 

ansvaret utanför sig själv tenderar att bli sårbar just för att individen hamnar i en beroende position i 

form av föräldrars förväntningar eller att bli sedd av sin lärare mm. 

 Den inre motivationen är ganska väl beskriven i litteratur och återspeglas också i den empiriska 

undersökningen. Däremot verkar det finnas en tvetydighet kring om man även kan tala om 

begreppet yttre motivation eller om det är mer korrekt att beskriva det som yttre påverkan av 

motivationen. Glasser (1986) menar att det inte finns något annat än inre motivation och utesluter 

där med alla former av yttre stimuli medan Dalkwist (2007) och Jenner (2004)  med flera lägger stor 

vikt vid lärarens roll och det psykosociala sammanhanget. Respondenterna i mina intervjuer ger 

också en tydlig blid av hur viktig lärarens roll är både som inspiratör och kunskapsförmedlare men 

även som mentor och medmänniska. Vikten av att bli sett, uppmuntrad och bekräftad vekar vara en 

mycket viktig komponent i känslan av motivation och meningsskapande.  Att kamratrelationerna var 

viktiga kändes ganska uppenbart men förvånansvärt många av eleverna lyfter även fram föräldrarnas 

roll och behovet av att motsvara deras förväntningar.  

Giota, pedagogikforskare med inriktning på motivation vid Göteborgs universitet ( GP-08)  menar att 

vi föds med nyfikenhet och lust till att lära men att lusten är som allra lägst i slutet av grundskolan. 

Hon menar också liksom både eleverna och andra forskare att lärarna måste bli duktigare på att 

förklara för eleverna vad de skall ha kunskapen till. Respondenterna i min undersökning upplever att 

karaktärsämnena många gånger känns viktigare är kärnämnena just på grund av att de ser nyttan av 

dem. Motivationen väcks ur meningsskapandet.  

Min egen uppfattning av den upplevda motivationen, så som eleverna har beskrivit den, är att det är 

en mycket subjektiv känsla. Vissa människor verkar ha en mycket stark inneboende drivkraft eller 

viljekraft att söka kunskap, uppnå ett mål, förverkliga en dröm och finner en inre tillfredsställelse i 

detta. Medan andra människor inte äger samma starka inre motivation utan i större utsträckning är i 

behov av yttre stimuli i form av uppmuntran, feedback och bekräftelse på sin prestation för att 

uppnå samma känsla av motivation.  

En intressant paradox är att det verkar finnas värderingar i hur vi ser på inre och yttre motivation. I 

vårt samhälle värderas ofta den inre motivationen, som bygger på en kognitiv människosyn, med ett 

höger värde. Trots detta ökar i olika sammanhang coachning, mentorskap och annan form av yttre 

stimuli för att väcka motivation både i skoalns värld och utanför.     
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7.1 Fortsatt forskning  
Naturligtvis hade studien kunnat vara än mer djupgående för att skapa en större förståelse för detta 

område. Men i mån av tid och erfarenhet har jag begränsat mig till denna omfattning. Att min 

empiriska undersökning endast berört ungdomar som valt ett praktiskt program på gymnasiet har 

naturligtvis sina begränsningar. Som vidare forskning hade det varit intressant att undersöka om det 

finns några skillnader i uppfattningar då det gäller motivation och meningsskapande i skolan även 

blad de elever som går på ett teoretiskt program.  En annan intressant utfallsvinkel hade varit att 

undersöka de olika motivationsfaktorernas effekt på eleven för att kunna utforma en skola och 

lärandemiljö som stimulerar motivationen och ökar meningsskapandet. Både Jenner (2004 ) och 

Giota (2002 ) hävdar att det personliga mötet och bekräftelsen av individen har en mycket stark 

effekt på motivationen och studieresultatet. Hur formar man då en skola som ger utrymmet för detta 

möte?  

I min problemformulering beskrivs hur människan föds med en nyfikenhet och en lust till lärandet, 

men att denna lust och intresse minskar i tonåren. (Dahlkwist 2007) Utefter egen erfarenhet har jag 

upptäckt att denna olust kryper neråt i åldrarna. Det hade varit intressant att undersöka vad som 

påverkar lust och olust och de bakomliggande orsakerna. Då hade vi kanske kunnat skapa en annan 

form av skola som tog hänsyn till elevens egen drivkraft. Plikt eller lust? Vad skall styra vårt svenska 

skolsystem?  

 

8. Slutsats 
Genom arbetes gång med litteratur och samtal med elever om motivation och meningsskapande har 

jag fått en djupare förståelse för den upplevda känslan av dessa begrepp. Att varje individ bär på en 

inneboende drivkraft som upplevs och beskrivs på olika sätt. Hur stor eller stark denna drivkraft eller 

inre motivation är verkar variera från person till person. Vissa personer verkar ha en enorm inre 

drivkraft medan andra bara upplever sig känna litegrann. Som individer är vi också påverkade av olika 

yttre stimuli som påverkar den inre känslan av motivation. Det kan vara uppmuntran, feedback, 

bekräftelse mm. Vad som ger den bästa yttre stimulansen eller motivationen varierar också mellan 

olika individer.  

Vissa av oss styrs av plikter, andra av lust och därför svarar vi också olika på skilda 

motivationsfaktorer. Den behavioristiska människosynen med straff och belöning stimulerar vissa 

människor medan den kognitiva människosynen med en inre tillfredställelse är viktigare för andra.   

Kanske är det så att det vi strävar efter är den inre tillfredställänsen, en god sinnesstämning som gör 

att vi känner oss fulla av lust och upptäckarglädje men att den inte alltid infinner sig av sig själv utan 

blir beroende av olika yttre faktorer. 
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9. Slutord 
Under många års arbete i skolans värld med elever i skiftande ålder har jag funderat över begreppen 

motivation och meningsskapande i skolan. Frågorna blev många och sammanfattades slutligen i ett 

syfte som blev upprinnelsen till denna uppsatts. Jag har haft många anledningar att fundera över 

begreppet motivation under uppsatsens gång. Att skriva uppsatts är en process som tar lång tid och 

passerar många olika faser. Min egen motivation har också påverkas genom arbetets gång och färgat 

mina tankar, inspirerat, sinat och tagit ny fart… 
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