
 

  

 

 LÄRARPROGRAMMET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivation på gymnasiet 
Lärare och elevers syn på motivation för studier 

 

 

 

Johan Wrangö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 15 hp 

Vårterminen 2011 

Handledare: Kristina Kakoulidou 

Institutionen för pedagogik, psykologi  

och idrottsvetenskap 



 

Linnéuniversitetet 
Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 

 

 

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 

  Lärarprogrammet 

Titel:  Motivation på gymnasiet – Lärare och elevers syn på motivation för 

studier 

Författare: Johan Wrangö 

Handledare: Kristina Kakoulidou 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAKT 
 

Detta examensarbete ämnar ta reda på hur gymnasielärare ser på sitt arbete för att 

motivera elever och hur deras arbete relaterar till de teorier som behandlas i bakgrunden. 

Arbetet kommer även granska vad elever anser om lärarnas och skolans arbete med 

motivation och om det är i linje med vad de intervjuade lärarna tror. I bakgrunden 

presenteras främst mekanisk och kognitiva synsätt på motivation. Dessutom innehåller 

bakgrunden forskning om skolans struktur, socioekonomiska aspekter på motivation för 

studier och genusteorier. Resultatet visar att lärarna inte hade något direkt svar på vad 

motivation är, men att de arbetar med det omedvetet. Vissa försökte öka motivationen 

hos eleverna genom att ta vara på deras intressen. Eleverna anser att framtiden är en stor 

yttre motivationsfaktor. I diskussionen framgår det att lärarna inte är helt insatta i 

motivationsteorier, men det finns kopplingar till forskning. De hade även idéer på hur 

man kan öka motivationen hos elever. Eleverna och lärarna hade inte direkt några 

konkreta förslag på vad skolan kunde förbättra. Eleverna och lärarna utgick från olika 

perspektiv, men inte helt skilda åsikter om motivation för studier. 
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1 INTRODUKTION 

I dagens pågående debatt om skolans förändringar och elevers inlärning är 

motivation ett högst angeläget ämne. Jag tycker att frågan om hur man motiverar 

elever är intressant och som blivande lärare finner jag ämnet högst relevant. 

Motivation är något som lärare arbetar med dagligen men oftast på ett omedvetet 

plan. Det finns inga fasta regler eller normer för hur man motiverar elever, men det 

är viktigt för en utvecklande skola att se vad som driver elever.  

I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf-94) nämns inte ordet 

”motivation” eller hur lärare skall arbeta för att inspirera elever på gymnasieskolan. 

Det finns inte heller några specifika mål som relaterar till detta. Det som kommer 

närmast är att läraren ska uppmuntra elever till att utveckla deras egna intressen och 

att undervisningen skall på bästa sätt anpassas till varje elev (Lpf-94). I Lpf-94 står 

det också att en likvärdig utbildning inte nödvändigtvis betyder att all undervisning 

ska se likadan ut i alla skolor eller att resurser skall fördelas lika bland alla elever; 

istället ska läraren ta hänsyn ”till elevernas olika förutsättningar, behov och 

kunskapsnivå” (a.a., s 4).  

Skolans uppdrag innefattar att ”förmedla kunskaper och skapa förutsättningar 

för att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper” (Lpf-94, s 5). Läroplanen 

betonar att – för att förmedla kunskap – måste det ske en aktiv diskussion om vad 

kunskap är och hur det kan uppnås (Lpf-94).  

I min uppsats vill jag ta reda på hur lärare och elever ser på motivation för 

studier. Jag vill även se i vilken mån lärarnas metoder stöds i forskning om 

motivation, samt vad elever och lärare tycker kan förbättras.  
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2 BAKGRUND 

I detta avsnitt samlas tidigare forskning som senare ska användas som utgångspunkt 

för intervjuer och diskussion. 

2.1 Vad är motivation? 

Ordet motivation kommer från det latinska verbet movere (att röra sig) och blir 

tydligt i bemärkelsen att det får oss att göra något eller håller människan igång 

(Pintrich & Schunk, 2002). Många gamla teorier om motivation är grundade i 

principen om hedonism (Jenner, 2004). Med hedonism menas att allt människor gör 

är för att uppnå njutning och välbefinnande samt försöka undvika smärta. Dessa 

filosofiska tankar på motivation var stora bland filosofer på 1700- och 1800-talen, 

men hade stora brister (a.a.). En fundamental brist är ”tendensen till cirkelresone-

mang: en människa sägs söka njutning […] Men vad ska man då säga om t.ex. 

puritaner som undviker njutning?” (Jenner, 2004, s 38). Om man säger att puritaner 

finner njutning i att undvika njutning hamnar man i ett cirkelresonemang utan att få 

något svar på vad motivation egentligen är (a.a.). 

Motivation är ett svårdefinierat begrepp som har gett upphov till många 

teorier och beskrivningar (Pintrich & Schunk, 2002). Det var i början av 1900-talet 

som motivationsteorin började förflyttas från filosofin till discipliner som psykologi 

och pedagogik (Ahl, 2004). Motivation har uppfattats som något inom oss: en energi, 

målinriktat beteende eller att fokusera på en viss handling, s.k. ”inre behov” (Pintrich 

& Schunk, 2002; Ahl, 2004). Inom behaviorismen sågs motivation som något som 

behövde utomstående faktorer till exempel stimuli och belöning. I samtida kognitiv-

istisk syn uppstår motivation genom människors tankar, känslor och värderingar 

(Pintrich & Schunk, 2002). 

Galloway, et al. (1998) menar att det är enkelt att motivera elever som 

faktiskt vill lära sig. Samtidigt är det uppenbart att det finns lärare som lyckas bättre 

med det än andra. Galloway, et al. (1998) understryker också vikten av läraren själv i 

arbetet med motivation. Om läraren inte finner sitt arbete värderat och känner sig 

omotiverad, kan det få följder på elevers motivation. Galloway, et al. (1998) 

förklarar att både kvalitén i gymnasieelevers arbete och deras motivation att arbeta 

varierar stort från lektion till lektion. Det handlar alltså inte så mycket om elevernas 
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förmågor utan om deras motivation. Däremot ska man inte se motivation som något 

statiskt i människor eller elever (a.a.).  

Eleven ”måste känna sig som en värderad och givande medlem i en social 

grupp” (Galloway, et al., 1998, s 21, min översättning). Om de inte känner det i 

klassrummet finns risken att de söker efter det någon annanstans. Man kan se 

motivationsproblem som ett resultat av lärarens brist att erkänna elevens värde. Det 

betyder att motivation kan vara en negativ kraft: d.v.s. elever som är omotiverade i 

skolan skall inte endast betraktas som omotiverade utan som motiverade att inte lära 

sig (a.a.). 

2.2 Mekanisk syn på motivation 

Enligt den mekaniska teorin är beteendet inlärt (Weiner, 1972). Trots detta har 

forskare – inom ramen för denna teori – studerat djur för att lära sig om människans 

beteende. Anledningen till detta var att djur såsom katter och hundar ansågs utgöra 

mer pålitliga forskningsobjekt än människor. Weiner (1972) skriver att Pavlov gav 

upphov till vad som nu kallas ”Pavlovs hundar”. Hundar börjar utsöndra saliv när de 

får syn på mat. Varje gång de skulle matas ringde han i en klocka och efter ett tag 

räckte det med att han ringde i klockan för att hundarna skulle utsöndra saliv (a.a.). 

Ahl (2004) förklarar: 

Poängen var alltså att man bara skulle studera beteendet, även hos människor 
och inte pratet. Som lärandeteori blev den något begränsad. Enbart sådant 
lärande som resulterade i ett ändrat beteende betraktades som lärande. Ny 
kunskap och nya idéer i sig var irrelevanta. (s 30) 

Ny kunskap var irrelevant eftersom den inte gick att observera på ett vetenskapligt 

sätt (Ahl, 2004). Den metod som Pavlov använde är enligt Weiner (1972) en 

”stimulus-respons-modell” i vilken stimulus byts ut mot något annat; en betingad 

reflex. 

 Weiner (1972) ger ännu ett exempel på Thorndikes experiment med en katt. 

Thorndike stängde in en katt i en bur som bara hade en utgång. När katten hittade ut 

fick den en fisk som belöning. Så småningom hittade katten ut snabbare. Belöningen 

tycktes ha gett upphov till inlärning av ett nytt beteende. Enligt Wiener (1972) 

utvecklades denna teori och forskare som Skinner menade att man inte behövde 

belöna varje gång, det räckte det med att belöna sitt försöksdjur då och då. Om man 

utgår från att motivation är drivkraften att göra något behövs det – enligt denna teori 
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– någon form av stimulus eller belöning för att få ett djur eller en person att göra 

något (a.a.).   

2.2.1 Drivkraftsteorin 

En av de mest kända motivationsteorierna av experimentella psykologer är ”driv-

kraftsteorin” (Weiner, 1972). Vanan är vad som avgör den väg beteendet tar vid en 

viss stimuli. Drivkraften baseras på människors grundläggande behov som att äta när 

man är hungrig och dricka när man är törstig. Galloway, et al. (1998) förklarar att 

drivkraften är en sorts instinkt som fungerar likt energi för människors beteende. 

Inlärning är den riktning en elevs beteende tar och drivkraften kan förklara hur länge 

och hur pass koncentrerat eleven arbetar med t.ex. en matematik- eller 

engelskuppgift i skolan (a.a.).  

Enligt Jenner (2004) presenterade Clark Hull en formel i början av 1940-talet 

för att förklara kraften i människors beteende: ”ansträngning = drivkraften x vanan” 

(s 39). Jenner (2004) menar att ”ju starkare drivkraften och vanan är, desto större blir 

ansträngningen” (s 39). Galloway, et al. (1998) förklarar att eftersom drivkraft och 

ansträngning står i relation till varandra kommer någon med låg eller ingen drivkraft 

alls inte utföra något.  

Galloway, et al. (1998) menar att enligt denna teori måste motivationen vara 

lika med drivkraften och framsteg bestäms av drivkraften och viken mån inlärning 

görs. Inlärningen bestämmer vilken form beteendet tar vid ett specifikt tillfälle och 

drivkraften bestämmer i vilken mån inlärningen görs. Denna mekaniska syn på 

motivationens natur betyder inte att lärare har ett mindre inflytande hos elever, men 

att det begränsas av drivkraften hos eleverna själva (a.a.). 

Galloway, et al. (1998) anser att det ingår i lärarens roll att uppmuntra till 

inlärning och ge rätt sorts upplevelse. Hur elever svarar på lärarens uppmuntran har 

att göra med deras egen drivkraft eller motivation. Wiener (1972) förklarar att 

drivkraften kan ses som en energikälla utan en bestämd riktning för beteendet. Vad 

mer är, denna energikälla kan komma att variera över tid precis som drivkraften att 

äta varierar i intensitet mellan måltider (Galloway, et al., 1998). Galloway, et al. 

(1998) skriver att ”lärarens roll är därför att styra den tillgängliga energin hos 

eleven” (s 22, min översättning).  
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2.3 Kognitiv syn på motivation 

Den behavioristiska teorin om motivation menar att när det handlar om motivation 

måste man studera det man inte kan se, till exempel en persons tankar. (Ahl, 2004). 

Denna teori baseras på kognition:  

Kognition … har att göra med hur man skaffar sig kunskap om världen och om 
sig själv. Det involverar processer som att tänka, att varsebli, att abstrahera, 
syntetisera och organisera. (Ahl, 2004, s. 32)  

Tack vare att människan kan se samband och helheter kan hon lösa problem. Det 

finns ett exempel med en apa i en bur som endast har tillgång till några rör av olika 

längder. Apan försöker förgäves nå en banan utanför buren. Till slut kopplar apan 

ihop rören och lyckas på så sätt nå den (Ahl, 2004). I detta experiment fann Köhler 

att apan fått en insikt; pedagoger som Dewey och Vygotski menade att denna typ av 

insikt främst uppstod när försöksdjuren utsattes för problem. Ahl (2004) skriver att 

detta även gäller människor: ”Man måste arbeta med ett material för att förstå det. På 

så sätt skapar människor mening i det de ser runtomkring sig” (s 32). Människor drar 

slutsatser från tidigare erfarenheter vid ett givet problem och det är därför människor 

kan komma att tolka samma situation olika (a.a.). 

 Ahl (2004) skriver om Jean Piaget, en känd pedagog och filosof inom 

kognitiv teori. Han menade att människor egentligen inte behöver någon yttre 

uppmuntran för att lära sig saker, eftersom människors kognitiva utveckling handlar 

om en strävan efter balans och för att människan motiveras av den kognitiva 

förmågan att kunna hantera situationer. Kognitiv teori handlar om hur ”människor 

bygger bilder av världen. Man skapar kategorier och benämningar på saker och 

företeelser för att beskriva och hantera sin verklighet” (a.a., s 33). Ett barn går 

igenom några förbestämda stadier i vilka de hela tiden använder befintlig kunskap 

när de ska lära sig något nytt. Barnet börjar med att utveckla enkla motoriska 

förmågor för att till slut uppnå ett stadium vid vilket de kan lösa abstrakta problem. 

Ahl (2004) förklarar att människor löser problem på olika sätt på grund av tidigare 

erfarenheter och olika uppfattningar om omgivningen. Dessutom skiljer sig män-

niskor från generation till generation. Detta betyder att människor kan motiveras av 

olika saker vid olika tidsperioder (a.a.).  

Det finns flera kognitiva teorier om motivation. Ahl (2004) beskriver Lewins 

kända kognitiva teori som innefattar bland annat ”krafter” och ”värde”. Det finns 
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positiva och negativa ”krafter” och det är summan av dessa två krafter som utgör vad 

som motiverar en människa. Krafterna kan komma utifrån och inifrån människan. 

Ahl (2004) beskriver termen ”värde”: 

Han [Lewin] använde termen värde (valence) för att beskriva någots grad av 
begärlighet för en människa. Värdet är inte statiskt – om man tror att något är 
bortom det möjligas gräns får det lågt värde även om man vill ha det. (s 34) 

Ahl (2004) tar även upp Dwecks forskningar om barns och ungdomars förestäl-

lningar om sina egna förmågor. Dessa är särskilt relevanta vid inlärningstillfällen: de 

som tror på sin egen utveckling strävar efter att förbättra sin förmåga, medan de som 

ser sin förmåga som statisk sällan utmanar sig själva. Ahl (2004) menar att dessa 

beteenden inte är medfödda utan uppstår genom fostran: 

De som får kritik för att de är dåliga eller inte kan och de som får beröm för sina 
egenskaper, t.ex. att man är duktig, intelligent eller underbar, tenderar att tänka 
att den egna förmågan är statisk. De som får kritik för att de inte ansträngt sig 
tillräckligt, alternativt får tips på en alternativ metod eller beröm för att de 
ansträngt sig tenderar i stället att se förmågan som föränderlig. (s 35) 

De som tror på en utveckling av sin förmåga söker sällan beröm eftersom de vet vad 

de kan. Ahl (2004) skriver att Dweck anser att betyg och belöningar är negativt hos 

denna typ av personer då dessa inte tillför något. 

2.3.1 Inre och yttre motivation 

Inre motivation baseras på en vilja att uppnå kunskap och självständighet. En känsla 

av att man klarar sig på egen hand. Ahl (2004) förklarar att ”känslor av intresse, 

glädje och upprymdhet följer med” (s 46). Den inre motivationen handlar inte om 

mänskliga fysiologiska behov eller yttre faktorer som belöningar eller krav. Den 

handlar istället om egna val och vad man har kontroll över. Om det handlar om en 

uppgift måste den vara intressant och erbjuda någon form av en utmaning (a.a.).  

 Ahl (2004) anser att det är lite oklart var gränsen går mellan yttre och inre 

motivation. Är till exempel är människans sociala behov yttre eller inre? Den yttre 

motivationen bör vara behov eller påverkan utifrån människan, som belöning, straff 

och sociala normer och så vidare. Ahl (2004) förklarar: ”Man kan exempelvis göra 

något på grund av yttre motivation (man får betalt för det eller man är tvungen), men 

fortsätta bara för att det är så roligt. Eller tvärtom.” (s 47). 

 Ahl (2004) talar om hur Frey & Osterloh försökt undersöka varför högre lön 

inte alltid leder till bättre prestation: Om en person finner sitt arbete intressant och 
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har lagom med kontroll kan t.ex. en löneförhöjning eller mer kontroll ses negativt 

och leda till att personen tappar intresset. Vad som då hänt är att den yttre 

motivationen trängt bort den inre motivationen. Ahl (2004) uppmärksammar om det 

faktum att inre motivation kan leda till att människor gör vad de vill istället för att 

följa företagets uppsatta mål. Däremot är inre motivation ofta överlägsen den yttre. 

Inre motivation gör att människor ökar sin kreativitet, håller sig hälsosamma och 

söker nya utmaningar såsom utbildningar (a.a.). 

2.4 Skolmiljöns påverkan på motivationen för studier 

Grundskolan och gymnasieskolan har flera stora skillnader. Grundskoleelever har 

klasslärare som ansvarar för flera ämnen medan gymnasieelever har specialiserade 

lärare i varje ämne (Galloway, et al., 1998). Det är en stor kontrast mellan grund-

skolan och gymnasieskolan: I grundskolan sitter eleverna vid varsin bänk i sitt hem-

klassrum och vikten ligger i samarbetet mellan elever snarare än i tävlingen mellan 

dem som lätt uppstår på gymnasiet (a.a.). Dessutom är både klassrummets möblering 

och undervisningsmetoderna mer formella på gymnasiet. OECD (2000) argumente-

rar att skolans utformning är viktig, men eftersom många elever inte vet exakt vad de 

behöver inuti skolbyggnaden är den psykologiska omgivningen viktigare för 

motivationen än den fysiska omgivningen. 

 Elever måste vänja sig vid skillnaderna i gymnasieskolan utan i stort sett 

någon förberedelse alls (Galloway, et al., 1998). Detta kan ”antingen motivera dem 

att lyckas i den nya omgivningen, eller leda till defensiva strategier vilka kan komma 

att skydda dem från rädslan att misslyckas” (a.a., s 15, min översättning). Hursom-

helst får dessa strukturella skillnader vissa konsekvenser för motivationen. Dessutom 

kan det faktum att elever jämför sig själva med varandra få konsekvenser. Lärare 

måste uppmärksamma varje enskild elevs prestationsförmåga och anpassa uppgifter 

därefter (a.a.). 

2.5 Socioekonomisk status och könsskillnaders påverkan för 

motivation 

Det finns en koppling mellan socioekonomisk status och elevers studiemotivation 

(Pintrich & Schunk, 2002). Elever från familjer med låg socioekonomisk status 

tenderar att påvisa lägre studiemotivation. Det betyder inte att alla elever från 
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familjer med låg socioekonomisk status har låg motivation för studier. Däremot 

saknar oftare stöd och motivation hemifrån som de behöver för sina studier (a.a.).  

Motivation för studier skiljer sig inte bara mellan elever utan även mellan 

könen (Galloway, et al., 1998). Genus som begrepp används för att beskriva de 

kulturella föreställningarna om könsbaserade olikheter (Magnusson, 2009). Dessa 

föreställningar är inte alltid medvetna eftersom genuskonstruktioner förändras genom 

tiderna och varierar i kulturer. Nordberg (2005) menar att vi kulturellt ”skapar” vad 

som är kvinnligt och manligt genom konstruktioner i form av normer och värderingar 

om könen. Pojkar har till exempel ofta en stark självbild medan flickor saknar detta 

men kompenserar genom att ha en hög arbetsmoral (Galloway, et al., 1998). 

Nordberg (2005) förklarar att ”ingen människa föds som manlig eller kvinnlig utan 

vi lär oss det i mötet med andra människor” (s 191). 

Galloway, et al. (1998) menar att den traditionella synen av motivation i 

relation till flickor och pojkar överensstämmer med undersökningen som de har 

analyserat. Flickor tenderar till att vilja förstå och utveckla sina kunskaper medan 

pojkar drivs av en vilja att göra bättre ifrån sig än andra. Enligt Galloway, et al. 

(2004) gör flickor bättre ifrån sig i både matematik och engelska och deras prestation 

ökar i gymnasiet. Samtidigt verkar pojkar tappa prestationsförmåga ju högre de 

kommer inom skolvärlden. Deras tro på sig själva och vilja att göra bättre ifrån sig än 

andra kvarstår dock. 

 



11 

3 SYFTE 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur tre lärare och fyra elever ser på 

arbetet med motivation för studier av elever på ett gymnasium. Med hjälp av 

kvalitativa intervjuer kommer jag granska huruvida lärarnas arbete går i linje med 

forskning och om lärarna och eleverna har likvärdiga uppfattningar om vad som 

motiverar elever. 

3.1 Frågeställningar 

1. Utgår lärarna i undersökningen från motivationsteorier eller annan forskning? 

2. Vilka uppfattningar har lärarna och eleverna om motivation för studier? 

3. Vilka förslag har lärarna och eleverna för att höja motivationen för studier? 
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4 METOD 

I detta avsnitt kommer jag behandla och beskriva min undersökningsmetod, 

genomförande och databearbetning m.m. Jag kommer även redovisa och beskriva 

min undersökningsgrupp, d.v.s. vilka personer jag kommer intervjua. 

4.1 Undersökningsmetod 

Jag valde intervju som undersökningsmetod eftersom det tillåter intervjupersonerna 

att tala om ämnet och gå in på djupet. Patel & Davidson (2003) förklarar att denna 

metod ”ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord” (s 78). 

Tre lärare och fyra elever intervjuades individuellt. Intervjuerna bestod av 

fem öppna frågor samt en extrafråga där intervjupersonen kunde lägga till eventuella 

kommentarer eller åsikter. Frågorna skiljde sig mellan lärarna och eleverna, men 

inom varje ”intervjugrupp” var det samma frågor för varje intervjuperson (se bilaga 1 

och bilaga 2). Frågorna var öppna och konstruerade för att ge intervjuobjektet 

utrymme för egna tankar och reflektion. Frågorna valdes även för att relatera till den 

forskning som jag framställt i bakgrunden. De utgick från teorier om motivation och 

lärarnas arbete med motivation i skolan. Denna standardisering behöll intervjun 

fokuserad för att inte ta för mycket av objektets tid och för att förhindra att intervjun 

tog oönskade sidospår. Detta deduktiva arbetssätt tillät mig utgå från redan existe-

rande teorier när jag formulerade frågor. Varje intervju spelades in med hjälp av 

digital inspelningsutrustning.  

Med intervju som undersökningsmetod ligger det i intervjuarens intresse att 

klargöra syftet med intervjun för objekten (Patel & Davidson, 2003). Det är 

dessutom fördelaktigt att bemöta intervjuobjekten med en öppenhet och en med-

givenhet för att inte de ska känna sig obekväma (a.a.). 

4.2 Undersökningsgrupp 

Jag intervjuade fyra elever och tre lärare var och en för sig. Jag var noggrann med att 

få en jämn könsfördelning av intervjupersonerna. I resultatet presenteras intervju-

personernas kön för att läsaren ska få en uppfattning om vad kvinnor respektive män 

anser om motivation – trots att detta inte var mitt huvudfokus. Inga namn (på varken 
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lärarna, eleverna eller på skolan i fråga), adresser eller städer röjdes för att behålla en 

så hög grad av anonymitet som möjligt. 

Eleverna gick första året på gymnasiet och läste på samhälle/media- och 

naturvetenskapliga program. Jag behövde inte intervjua elever från flera olika 

program eftersom jag ämnar undersöka hur elever ser på lärares arbete med 

motivation och inte skillnaden i detta arbete mellan olika gymnasieprogram. För att 

skydda elevernas anonymitet och då deras bakgrund inte utgjorde någon relevans för 

min undersökning behövde de inte presenteras närmare. 

Här nedan presenteras lärarnas utbildning och ämnen. Jag fick godkänt av 

samtliga lärare att presentera denna information. 

4.2.1 Lärare A 

Lärare A är medialärare. Läraren har inte gått någon lärarhögskola, men gick en 

journalistlinje och hade en fil. kand. i filmvetenskap och journalistik. Läraren har 

även gått en medieutbildning på Folkhögskolan och en eftergymnasial påbyggnads-

utbildning i kommunikation och media. Läraren har arbetat i åtta år som Tv-

journalist och snart sex år som lärare. 

4.2.2 Lärare B 

Lärare B är lärare i svenska och samhällskunskap. Lärarens utbildning består av en 

gymnasielärarutbildning på 5,5 år. Läraren hade även läst en kurs i sociologi och en 

kurs i Media för lärare. Läraren har arbetat som lärare i ungefär fem år. 

4.2.3 Lärare C 

Lärare C är bildlärare. Läraren har gått en treårig bildlärarutbildning och en ettårig 

utbildning i bild och form på Folkhögskolan. Läraren har även läst ett år konst-

vetenskap och en kurs i Bild och genus. Läraren har arbetat som lärare i elva år. 

4.3 Genomförande 

Jag kontaktade lärare och elever på en gymnasieskola via epost, telefon eller genom 

besök. Själva genomförandet av samtliga intervjuer följde ett likvärdigt mönster.  

Jag valde att nyttja små mötes- eller arbetsrum för att inte riskera att intervjun 

blev avbruten. Efter en kort introduktion av mig själv och mitt arbete visade jag min 
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inspelningsutrustning (en bärbar dator) och förklarade att jag endast skulle använda 

ljudfilerna för min undersökning. Jag försäkrade även mina intervjupersoner om total 

anonymitet (bortsett från lärarnas utbildningsinformation).  

Jag började varje intervju med en testinspelning för att försäkra mig om att 

min utrustning fungerade felfritt. Det kunde jag naturligtvis ha gjort innan varje 

tillfälle, men jag ville även försäkra mig om ljudnivåer och omgivningens påverkan 

på inspelningen. 

Under intervjun ställde jag frågorna i ordning och bortsett från att ibland 

upprepa frågan eller be den intervjuade personen att förtydliga något, höll jag mina 

kommenterar till ett minimum. 

 Intervjuerna pågick i genomsnitt ungefär 20 minuter. Lärarna tenderade att 

svara mer utförligt och gå in djupare i varje fråga än eleverna. 

4.4 Databearbetning 

Intervjupersonernas svar utgjorde den empiri jag skulle använda tillsammans med 

teorier från arbetets bakgrund. En kvalitativ bearbetning användes för att få en 

djupare förståelse för intervjupersonernas syn på ämnet (Patel & Davidson, 2003). 

Därefter använde jag denna empiri för att dra slutsatser i diskussionen. 

Jag transkriberade allteftersom varje enskild intervju färdigställs. En fördel 

med denna kvalitativa bearbetning var att varje intervju kunde ge upphov till ny 

information, till skillnad från en kvantitativ metod där bearbetningen sker efter hela 

undersökningen (a.a.). Dessutom tillät denna metod mig att upptäcka eventuella, 

oförutsedda problem. Intervjupersonernas svar presenterades i resultatdelen. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

För att säkerhetsställa validiteten i min undersökning genomförde jag en prov-

intervju. När jag analyserade svaren kom jag fram till att frågorna gick i linje med 

vad jag ämnade undersöka. Däremot upptäckte jag att mina öppna frågor ibland 

ledde till långa utsagor; utan direkt koppling till frågorna. Jag korrigerade några 

frågor och var beredd att upprepa frågan vid behov och på så sätt förhindra onödiga 

sidospår. 

 Då mitt arbete avser att undersöka tre lärare och fyra elevers erfarenheter av 

arbetet med motivation i skolan kan min undersöknings reliabilitet ifrågasättas. 
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Reliabiliteten anger tillförlitligheten, d.v.s. att man ska kunna upprepa en under-

sökning och få samma resultat (Thurén, 2006). Med nyttjandet av intervju som 

undersökningsmetod löper man alltid risken att få varierade svar och det är inte 

säkert att undersökningen går att upprepa med samma resultat. I och med att detta 

var en kvalitativ undersökning som inte handlade om att uppnå några vetenskapliga 

bevis e. dyl. bör detta inte medföra något större problem. 

4.6 Metoddiskussion 

Intervju som undersökningsmetod medför ofta validitetsproblem eftersom det är 

svårt att veta hur intervjupersonerna kommer svara på frågorna och om rätt ämne 

verkligen blir undersökt (Thurén, 2006). Jag anser att mina intervjuer besvarade 

frågorna jag ställt, om än inte lika tydligt som jag hade önskat. 

 Eftersom min undersökning inte ämnade söka absoluta sanningar utan inter-

vjupersonernas åsikter och tankar, borde fler intervjuer inte gynnat mitt arbete. Nu i 

efterhand anser jag trots det att fler intervjuer skulle kunnat vara fördelaktigt för att 

få ett bredare spektrum av åsikter. 

 Efter alla intervjuer med både lärare och elever var det tydligt att lärarna hade 

större insikt och mer utförliga svar. Detta gjorde att de representerar en större del i 

arbetet. Det skall inte uppfattas som att elevernas tankar och åsikter är mindre 

relevanta, utan att då de inte förklarade lika utförligt fanns det inte lika mycket att 

utgå ifrån. 

 Jag valde att begränsa antalet av referenser för att istället fokusera på de jag 

ansåg relevanta. Galloway, et al. (1998) kan argumenteras är för gammal för att 

användas, men då en av de intervjuade lärarna och även en av de intervjuade 

eleverna bekräftade delar av boken ansåg jag att den var relevant för undersök-

ningen. 
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5 RESULTAT 

I detta avsnitt kommer jag redogöra för resultaten av intervjuerna. I dessa har vissa 

mönster dykt upp. Detta har tillåtit mig att sammanställa avsnitt under rubriker som 

korrelerar till frågeställningarna.  

5.1 Lärarintervjuerna 

Lärarintervjuerna är indelade under fyra rubriker. ”Lärarna” i dessa rubriker syftar på 

de intervjuade lärarna från min undersökning. 

5.1.1 Hur ser lärarna på motivation inom skolan? 

Lärare A ansåg att motivation handlar om inspiration. Han tänkte på sin lärarroll när 

han sa att det är viktigt att tycka om vad man undervisar i. Han ansåg att det var 

viktigt – som pedagog – att tycka om sitt jobb. ”Jag ser hellre till att man gör något 

meningsfullt och som fungerar i den livssituation man är i just nu och då är det andra 

saker än pengar som motiverar mig mest” (lärare A). 

Både lärare B och lärare C menade att motivation handlar om lust och att den 

är en drivkraft. De utgick båda från att motivationen måste finnas hos eleverna för att 

de ska finna lusten att studera. Lärare B trodde att lusten var viktig för henne själv 

och även för eleverna för att få motivation. Hon förklarade att motivation uppstår i 

mötet med människor och att den är viktig för att kunna prestera: 

Motivation kan uppstå – för det sker mycket i mötet mellan människor – det sker 
mycket i sampel med andra. Samtidigt som med egna föreställningar […] Det 
finns både inre drivkrafter – men man kan dras med i yttre sammanhang […] 
Motivationen kan väckas fast man inte ens visste att man hade den. Det utgår 
väldigt mycket från vem man är som människa. Det är ju individuellt, men 
samtidigt sker det mycket saker som […] man inte kan förklara i samspelet med 
andra. (lärare B) 

Lärare C svarade att när det kommer till bildämnet handlar det mycket om lusten, 

men att det också beror på vad man pratar om. ”Det behöver inte alltid vara lustfyllt, 

man kan motiveras av – nu tänker jag stort – av pengar eller meriter eller nått annat 

också” (lärare C). 
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5.1.2 Hur anser lärarna att de arbetar med att motivera elever i skolan? 

Lärare A menade att – särskilt i hans praktiska ämnen – är det själva resultatet som 

motiverar. Han förklarade att när elever ser sitt verk ta form uppmuntrar det dem att 

jobba vidare och lära sig mer. Lärare A ansåg att det är viktigt att elever får respons 

från läraren och från klassen på vad de gjort. Han trodde samtidigt att de flesta elever 

motiveras av betyget. Lärare A förklarade såhär: 

Men som sagt det är individuellt också. En del märker man är väldigt 
målmedvetna: jag gör det här för jag ska nå dit och sen... Men samtidigt märker 
man vissa som… Jag går väl hit idag också för mina kompisar gör det. (lärare A) 

Lärare B svarade att motivation kan komma från grupptryck och starka elever i en 

grupp. Detta var något hon själv uppskattade då en sådan gruppdynamik (där elever 

kan lära av varandra) har en positiv inverkan: ”i en grupp där det finns elever med 

stor motivation, stor lust, som har stor glädje, som vill lära sig – dom höjer andra 

elever också. Det tror jag absolut” (lärare B).  

Lärare B vill gärna ”krydda med ’aha-upplevelser’” och menade med detta att 

hennes uppgifter gärna ska innehålla vissa små eller stora uppenbarelser som 

eleverna direkt kan relatera till eller ta med sig. Hon förklarade att det är viktigt 

eftersom skolan inte bara handlar om att memorera saker, som den gjort tidigare 

(Lärare B). Lärare B gav ett exempel från en klass först som inte uppskattade 

litteraturhistoria, men som fick en så kallad ”aha-upplevelse”: 

Om man […] sätter [nya texter] i händerna på [eleverna] och drar paralleller från 
före Kristus till 2000-talet så sysselsätter vi oss med samma historier [idag] även 
de gamla antika dramerna… Så handlar det ju fortfarande om samma sak. (lärare 
B)  

Samtidigt är lärare B noggrann med att poängtera att det inte alltid kan vara roligt 

och lustfyllt. Det gäller för eleverna att se sin egen del i samhället och ge eleverna 

den grundläggande fakta de behöver för kritiskt tänkande. 

Lärare C svarade att hon som lärare kan motivera elever genom att förklara 

vad en uppgift har för bakomliggande syfte: ”jag försöker till varje uppgift att hitta 

en anledning till varför just den här övningen är bra” (lärare C). Hon tror att hon 

motiverar elever undermedvetet genom att vara positiv: 

Till största delen tror jag att jag gör det rätt så omedvetet genom att jag visar att 
jag tycker det är roligt att hålla på… jag utgår från att de tycker det är roligt… 
”Nu ska vi jobba med det här och det är roligt” (lärare C) 
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När det kommer till vad som motiverar elever trodde lärare C att CSN-bidraget 

spelar en viss roll. Hon menade att CSN-bidraget inte har något med betyget att göra, 

men att det finns de elever – om än sällsynt – som kan sitta på en lektion och säga: 

”jag ska vara här för annars får jag inte CSN, men jag tänker inte prestera nått” 

(lärare C). 

5.1.3 Vad kan lärarna göra för att förbättra sitt arbete med motivation i 

skolan? 

Lärare A ansåg att man ska utgå från elevens situation när man försöker motivera 

dem eller uppmuntra deras intressen. Han gav ett exempel hur han motiverade en 

grupp elever från ett fotbollsgymnasium som skulle göra ett större projekt om 

Balkan. Det var ett samarbetsprojekt mellan media, historia, religion och samhälls-

kunskap. Han hade sagt till eleverna: 

”Ska ni inte skriva om fotboll på Balkan och på så sätt få in hela historien om 
vad som hände på Balkan?” […] Så det slutade med en artikel om fotbollslaget 
Röda Stjärnan som i början av 90-talet vann Europacupen – dåvarande Cham-
pions’ League – med ett lag som bestod av Jugoslaver från dom olika delarna av 
landet och som sen splittrades under kriget och vad som hände med de här 
spelarna... Fantastiskt intressant artikel. (lärare A) 

Lärare A menade att man nästan måste ”lirka sig fram” och utgå från elevernas 

intresse när det kommer till en uppgift. Han menade att det är upp till läraren att på 

olika sätt nå eleverna: 

Man försöker massa olika sätt. Man får se till att ens lektioner är ”attraktiva” – 
om man kan använda det ordet. […] Man får använda alla knep... Humor t.ex. 
Att man försöker ha det roligt i klassrummet. (lärare A) 

Ungefär som Lärare A påpekade, menade även Lärare B att hon kan motivera elever 

genom att bekräfta deras ideologier. Hon underströk att det inte endast handlar om att 

lyfta populärkultur, men det kan vara lika relevant som klassiska verk: ”Vi kan 

analysera [populärkulturen] lika väl som Tolstoy eller vadsomhelst – där tror jag man 

kan hitta någon typ av motivation” (lärare B). 

Lärare B trodde att betyget var en stor motivationsfaktor hos elever. Detta 

tyckte hon var förargligt eftersom hon ansåg att betyg inte alls kan mäta kunskap på 

det sätt som skolan har intalat elever genom tiderna: 

Tyvärr ser man väldigt många elever som lär sig för betygen. Som tror på något 
sätt att betygen […] mäter vad de lärt sig. […] Betygen säger långt ifrån allt. 
Dom kan ge en fingervisning om något, men dom är aldrig rättvisa eller 
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jämförbara. Jag vill svara att de lär sig för livet eller framtiden, men tyvärr tror 
jag många stirrar sig blinda på två bokstäver eller tre bokstäver. (lärare B) 

Enligt lärare B fanns det distinkta könsskillnader: vissa elever – särskilt flickor – ser 

höga betyg som en reflektion av deras egenvärde, men samtidigt finns det också de 

flickor som inte är lika besatta av betyg utan verkligen vill förstå och lära sig för sitt 

eget bästa. 

Hon förklarade att det var de elever som ville ha högre betyg (VG och MVG) 

som var mest styrda och nästan besatta av sina betyg. Detta såg hon som negativt 

eftersom det handlar om att ge eleverna möjligheten att se sig själva utifrån och att – 

som lärare – acceptera och bekräfta eleverna för att väcka deras intressen. Hon vill 

att de ska förstå varför en viss uppgift är viktig och vad den har för ”praktiska [och] 

konkreta konsekvenser i [elevernas] vardagsliv” (lärare B). Hon förklarade vidare: 

Där någonstans måste man börja. Gräva där man står. För att hjälpa dom… Ge 
dom redskap och verktyg för att utveckla kunskaper och med hjälp av dom 
kunna komma ett steg längre och analysera. (lärare B) 

Lärare C menade att det ofta handlar om vilket program hon undervisar i; att det inte 

går att motivera alla elever i varje uppgift. Hon väljer därför bort vissa moment eller 

lägger till dem där de passar. Lärare C försöker att med uppgiften ”dra paralleller till 

den utbildning de går” (lärare C). Hon beskrev det såhär: 

Sen beror det på vilken klass man har, om man jobbar med färglära t.ex. […] kan 
vara bra för er som går ekonomiinriktningen, när man tittar på reklam och hur 
olika företag marknadsför sig… Och när ni ska jobba med Ung Företagsamhet 
och ni ska marknadsföra er produkt så måste ni fundera på vilka färger ni ska 
använda.  

På detta sätt, berättade lärare C, har ”man ofta en anledning till att man gör just den 

övningen med den gruppen”. Det är också fördelaktigt när resultatet och processen 

blir viktigare än själva hantverket i sig, ansåg lärare C. 

5.1.4 Vad kan skolan göra för att höja motivationen hos elever? 

När lärare A började sitt jobb på skolan funderade han mycket på vad skolväsendet 

kunde göra för att motivera elever. Eftersom han har varit Tv-journalist var 

gymnasieskolan en helt annan verklighet för honom: ”… in i dom här karga 

lektionssalarna. Och man funderade mycket på är [detta] verkligen en kreativ miljö? 

Och en motiverande miljö?” (lärare A). Han menade att det finns mycket som kan 

förbättra klassrumssituationen. Lärare A ifrågasatte konceptet, som han såg det: 
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Lärare längst fram, bänkar i fina rader. Är det en optimal miljö för elever att lära 
sig? Nej jag tror inte det. […] Jag har inget facit, men jag tror man skulle kunna 
göra det mycket roligare (lärare A) 

Han talade om att man kan flytta lektionerna till andra miljöer, men sa att planering 

och tidsaspekten hindrar lärare att förnya. I lärare A:s fall är det litet enklare att 

utnyttja skolbyggnaden på andra sätt då hans ämne inte ens försiggår i ett vanligt  

klassrum. I hans ämnen är det ofta eget arbete och handledning i en datorsal (lärare 

A).  

Lärare A tillade att det inte bara är skolan som måste förbättra sitt arbete, 

eftersom allt ifrån den sociala bakgrunden till ett olyckligt kärleksförhållande kan 

vara orsaker dålig motivation i skolan. Det kan vara på grund av föräldrarnas 

skilsmässa eller något inom skolan som påverkar eleverna. Lärare A tillade en 

intressant, men icke vetenskaplig detalj enligt honom själv: 

Vi har EVK [elevvårdskonferens], när det uppstått något problem som frånvaro 
eller studieresultat. Under dem fem år som jag jobbat har det i alla EVK funnits 
en skilsmässa mellan barnets föräldrar (lärare A). 

Enligt lärare B kan skolan göra många förändringar. Hon tog klassen som ett 

exempel: det är viktigt att det inte är för stora klasser så att alla kan bli sedda varje 

dag. Hon tyckte också det är viktigt att fortsätta och förbättra de åtgärder som skolan 

har till buds för elever. Lärare B ansåg att det är viktigt att all personal – inte bara 

lärarna – på skolan är intresserade av elevernas bästa. Hon menade att elever som 

träffar ointresserade lärare inte mår bra (lärare B). 

Det räcker inte med att älska sitt ämne man måste älska människor också och det 
måste alla i skolan göra; allt ifrån vaktmästare till matsalspersonal. Alla måste 
tycka om annars går det ju inte... Alla måste omfattas av Lpf-94. […] Skolan är 
som ett minisamhälle (lärare B)  

Lärare B hade en idé med att se över lärarnas arbetsbörda. Hon talade om mindre 

klasser med bättre resurshantering. Lärare B förklarade att det är bättre att lägga mer 

tid på eleven när det väl gäller:  

Man lägger resurserna på helt fel sätt. Man kör sex kurser på en heltid, t.ex. och 
så blir det såhär många IG... Och då lappar vi ihop dem bakvägen med någon 
annan [lärare] som ska fylla upp sin tid och ska sitta och traggla en och en med 
[eleverna]. (lärare B)  

Hon tyckte inte heller att elever ska behöva lämna huvudbyggnaden för att ta sig till 

och från lektioner. Lärare B tror att detta är till nackdel för eleverna. ”Man vill inte 
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gå någon annanstans än där man har sina skåp. Där man känner sin tillhörighet” 

(lärare B). 

Lärare B ansåg att det i stor utsträckning handlar om vilken typ av familjer 

eleverna kommer ifrån. Föräldrarnas studievana och diskussioner hemma spelar in 

menade hon. Lärare B reflekterade över om föräldrar pratar med sina barn 

överhuvudtaget för hon ansåg att det är viktigt. 

Idag vill alla leta efter neuropsykologiska förklaringar […] klart det finns de som 
har inlärningssvårigheter, men jag tror det handlar mindre om sånt och mer om 
sociala faktorer… Vilken familj är jag född i…? Hur har skolan kunnat möta 
mig som elev? 

En anledning till att skolan hamnar på andra plats för vissa elever kan vara p.g.a. 

sociala problem som ett sjukt syskon eller en alkoholiserad förälder, menade lärare 

B. När det kommer till brist på motivation i en lärsituation menade lärare B att vilken 

förförståelse eleven har och lärarens tydlighet är viktiga faktorer. Det handlar väldigt 

lite om pengar och mer om ”socialt eller kulturellt kapital”, ansåg lärare B.  

Lärare C hade inga direkta idéer på vad skolan kan förbättra. Hon menade att 

det kan handla om elevernas osäkerhet på sin egen förmåga. Ibland har en elev 

kommit halvvägs med en uppgift varpå hon/han ger upp. Om det absolut inte går att 

få eleven motiverad kanske det kan vara dags att lämna uppgiften, sa lärare C. 

Angående elever som inte har motivation att arbeta sa hon: 

Jag tror de har så mycket annat i huvudet så de kan inte fokusera. Det är så 
mycket som händer i deras värld... Och en del tycker att de inte ska vara på 
skolan för de bara sabbar, men på mina lektioner sabbar de inte, men 
arbetsmoralen hos de andra blir sämre […] det är på nått sätt bättre att de är på 
skolan och får social kontakt och få träffa lite vuxna, än att de bara drar på 
stan…  

Lärare C tyckte det var bättre att de var i skolan trots att de möjligtvis sänkte 

arbetsmoralen. Samtidigt funderade hon på om dessa elever kanske inte är mogna för 

gymnasiet än. 

5.1.5 Sammanfattning 

Lärarna hade inga tydliga definitioner på motivation i skolan, men tillsammans gav 

lärarnas svar en bild om inspiration, lust och drivkraft. Lärare B menade att 

motivation uppstår i mötet med andra och var viktigt för att kunna prestera i skolan. 

 Lärarna gav några exempel på hur de arbetar för att motivera elever. Lärare A 

talade om hur själva resultatet av ett arbete kunde ge vidare motivation. Lärare B 
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menade att motivation kan uppstå genom grupptryck, men att man även måste tänka 

på uppgifternas utformning. Lärare C talade om vikten att ge elever förståelse för 

uppgifter och förklara deras syfte. 

 Lärarna talade om att försöka utgå från elevernas situation eller ideologier för 

att öka motivationen. Lärare B menade att motivationen ser olika ut mellan könen 

och lärare C talade om skillnader i gymnasielinjer. Enligt lärare C går det inte att 

motivera alla elever på samma sätt utan man får försöka välja sina uppgifter efter 

elevgrupp. 

 Lärare A var lite missnöjd med skolans utformning och trots att han inte gav 

något förslag på förbättring var han osäker om själva skolmiljön är motiverande för 

alla. Lärare B talade bland annat om hur man kan ändra klasser och justera lärarnas 

arbetsbörda för att på så sätt skapa ett bättre arbetsklimat för eleverna. Lärare C gav 

inga specifika förslag på vad skolan kan göra i arbetet med motivation, istället talade 

hon om hur viktigt det är att förstå eleverna och vad de går igenom när de är i skolan. 

5.2 Elevintervjuer 

Elevintervjuerna är också uppdelade i rubriker som tagit form från intervjusvaren. 

5.2.1 Hur ser eleverna på motivation i skolan? 
Elev A svarade att motivation handlar om den inställning man har till det man gör. 

Han berättade att han tidigare varit ganska stökig i skolan och att han aldrig varit 

särskilt motiverad av skolan. På grund av detta – samt att han nyligen blivit pappa – 

behövde han gå om ett år, men papparollen har nu gjort honom mer motiverad att 

anstränga sig och satsa på skolan. 

Han tillade att hans mamma inte gått gymnasiet och aldrig pressat honom att 

gå, utan istället sagt att man klarar sig ändå. Trots detta menade elev A att – till 

skillnad från förut – han ser skolan som viktig: 

Jag vill bara göra så gott som möjligt ifrån mig, men […] jag tycker det är svårt. 
[…] Speciellt när man ska… Plugga… Prov… Det tycker jag är svårt, tycker jag. 
Men jag lyssnar alltid på lektionerna då lär jag mig mest… Det är det bästa sättet 
för mig att plugga. (elev A) 

Elev B svarade att motivation betyder ”att man har en stark vilja att göra något” och 

menade att det är något positivt jämfört med att inte vara motiverad. Enligt elev B 

leder motivation till positiva följder. 
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 Elev C förklarade att motivation i skolan handlar om kraften eller viljan att 

göra något som t.ex. att göra läxor eller jobba i skolan. Motivation handlar om varför 

man vill arbeta. Han försökte förklara genom två exempel:  

Om man vill bli forskare då har man ju den motivationen att jobba … och 
prestera bra så man får bra betyg och sen vidare, så man kan bli det man vill. … 
Sen om man vill nått inom idrott kanske; vill man ju prestera bra på idrotten så 
man har det med sig - så blir det en sorts motivation. (elev C) 

Elev D hade svårt att formulera vad motivation i skolan handlade om. Hon svarade 

”Hur motiverad man är för att göra något … är [hur] fokuserad man är på det man 

gör” (elev D). 

5.2.2 Vad motiverar eleverna att studera på gymnasiet? 

Elev A svarade att framtiden var det som motiverade honom. Han ville få ett bra jobb 

och inte behöva kämpa som hans mamma gjort:  

Hon hade sju jobb samtidigt i flera år... Så vill jag inte ha det… Såklart måste 
man ju kämpa för jobb och så, men nu när jag går samhälle/media kanske jag 
kan inrikta mig till något jag tycker är kul… Jag tycker det är kul med media. 
(elev A) 

Elev A tyckte även att lära sig nya saker var en viss motivationsfaktor, men tänkte 

mest på framtiden. 

Elev B sa att hon inte hade koll på CSN-bidraget och att det inte var något 

avgörande för hennes skolgång. Hon svarade att om gymnasieskolan inte var 

nödvändig för framtiden skulle hon inte gå. Däremot ansåg hon att betygen var den 

största motivationsfaktorn då hon tänkte på sin framtida utbildning och sitt framtida 

jobb. 

Jag vill få bra betyg här så jag kan komma in på en bra skola sen… och så jag 
kan få ett hyfsat arbete… Så det är inte direkt att jag vill lära mig matte för det är 
inte så spännande… (elev B) 

Eftersom hon ville läsa vidare efter gymnasiet och inte gå direkt ut i arbetslivet, 

förklarade hon att ”bra betyg är viktigt om man vill komma in på en bra skola” (elev 

B). Hon hade länge velat bli pilot och visste att man behöver höga betyg för det. 

 Även elev C och elev D talade om framtiden som motivationen för att 

studera. Elev C svarade att framtiden var det som drev honom att plugga. Han ville 

få ett bra jobb, tjäna pengar och inte behöva oroa sig för sådant när han blev äldre. 

Elev C menade att han med en bra utbildning har en större möjlighet att få ett bra och 

väl betalt jobb. Elev C nämnde att den sociala aspekten av att möta nya människor 
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var viktig: ”Träffa nya människor och sånt med – få nya kompisar. Eftersom alla vi 

går samma inriktning så träffar man ju mycket kompisar med samma intressen” (elev 

C). Han förklarade att alla har någon form av mål och även om det är en större dröm 

eller bara handlar om att tjäna pengar och bilda familj är skolan grunden och däri 

borde motivationen ligga. 

 Elev D svarade att hon pluggar för framtiden. Hon ville ha ett bra jobb och 

lära sig nya saker. Hon ville lära sig mycket eftersom hon ansåg att kunskap är 

viktigt. Samtidigt la hon till att skolan inte var lika viktig som erfarenheter. Hon 

försökte förklara med ett exempel: ”jag behöver kunna engelska om jag ska kunna 

resa mycket” (elev D). Hennes dröm var att plugga utomlands istället för i Sverige. 

5.2.3 Vad kan lärare och skolan göra för att höja elevernas motivation? 

Elev A svarade att de som skolkar mycket ser skolan lite som ett tvång. Han 

klargjorde dock att han främst utgick från sina vänner: ”de tycker det är ett tråkigt 

ställe att gå till och de känner sig tvingade att gå hit – även då det inte är det precis” 

(elev A).  

 Elev A menade att många innerst inne vet att de måste gå på gymnasiet för att 

få en bra utbildning, men att de bara gör det för att få ett bra jobb i framtiden. Han 

trodde att många tycker att det är jobbigt med tidiga mornar, långa dagar samt att 

behöva sitta stilla och lyssna.  

Det är ju jobbigt ibland… De känner sig fängslade… Men det finns inte så 
mycket annat att göra på vintern… Jag tror de skulle vilja gå och komma när de 
känner för det. (elev A) 

Elev A tillade också att de som går speciella inriktningar som media, skulle känna 

sig mer motiverade om de fick arbeta mer med det de valt. 

Han vill behålla mindre elevgrupper eftersom det kunde motivera elever och 

skulle underlätta för lärarna. Han tyckte även det var bra när lärare är tydliga. Han 

förklarade att han ibland kan behöva tydlig, personlig hjälp för att komma igång. 

Elev B sa att brist på motivation har att göra med att eleverna tycker det är 

svårt i skolan: ”man kanske tycker det är jobbigt och ta tag i det och istället struntar 

man i det. […] Om det skulle vara lätt skulle de nog gå i skolan” (elev B).  

Hon gav ett eget exempel på när hon själv struntat i en lektion på grund av att 

hon inte visste vad hon skulle redovisa. Hon förklarade samtidigt att hon vet att det 
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finns hjälp att få för de som inte hänger med, men att eleverna kanske tycker att det 

är pinsamt. Hon tyckte man ska hjälpa elever utan att kalla det ”extrahjälp” (elev B). 

Elev B svarade att roliga och spännande uppgifter är bra sätt för att motivera 

henne och andra. Hon gav ett exempel från psykologin för i det ämnet talar de om 

saker hon själv kan observera. Hon ansåg inte att hon behöver avancerad matematik 

eller spanska. 

Hon gav flera förslag på alternativa uppgifter och redovisningsmetoder för att 

det ska kännas mer relevant. Hon ville ha mer rollspel, filmvisning, teater, frågesport 

med poäng och lekar. Hon trodde att priser, vinster och/eller inställningen att man 

ska presentera något för andra motiverar elever att göra bra ifrån sig och arbeta 

flitigt. 

Elev C svarade att elever som skolkar kanske tycker skolan är tråkig med 

mycket läxor. Vissa kan ha svårt för sig och då struntar de i skolan. Han menade 

även att det beror på hur man är uppfostrad och vilken syn föräldrarna har på skolan. 

Elev C tycker inte att lärare ska påtvinga eleverna uppgifter utan försäkra sig om att 

det är något som eleverna tycker är relevant. Samtidigt insåg han att allting inte kan 

vara kul. Han menade att lärarna kan påminna dem om att de sätter sin framtid på 

spel om de struntar i skolan. Elev C tycker att en bra lärare ska vara glad och positiv 

samt ha bra kontakt med eleverna och lära känna dem ordentligt. Läraren bör vara 

lättsam och ha humor, men även kunna sätta gränser vid behov. 

 Elev D trodde att de som är omotiverade inte orkar med kraven i skolan och 

att vissa ser sig själva som viktigare än skolan. Andra tycker det är helt ointressant 

och anser att de inte kommer ha nytta av den. Elev D tänkte sig också att vissa har 

problem att koncentrera sig. För henne själv handlar låg motivation om att hon tycker 

det är ointressant eller tråkigt:  

Egentligen, det viktigaste är ju – för mig i alla fall – att [uppgifterna] är roliga 
och intressanta. För om det är tråkigt… gör man det ändå, men inte lika bra som 
om det vore kul. (elev D). 

Elev A trodde inte att skolan kan göra något särskilt för att motivera elever. Han 

trodde mest det handlar om lärarna eftersom ”skolan är bara salar [...] De är ju 

lärarna man träffar dagligen”. 

Elev B visste inte vad skolan – på ett organisatoriskt plan – skulle kunna göra 

för att öka motivationen hos elever:  
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Jag vet inte hur det skulle se ut om det inte såg ut så här [i skolan]… Det är bara 
själva lektionerna som borde [motivera]… Att man gör något annorlunda än att 
bara sitta och läsa... (elev B) 

Elev C svarade att skolmiljön kan förbättras och bli lite mer välkommande. ”Just nu 

känns det bara som gråa stenmursväggar [och] långa korridorer” (elev C). Rektorer 

och annan personal bör inte hota elever som skolkar eller inte jobbar eftersom det 

bara gör dem mer ledsna. Han sa att det kan leda till att de tar ut sin frustration på 

lärare. Vidare, önskade han att man kunde individanpassa utbildningarna och på så 

sätt göra att eleverna trivs bättre. 

 Elev D tyckte att skolan skulle se till att lärarna var engagerade och tyckte om 

sina jobb. Hon ville även att skolmiljön skulle vara mer trivsam eftersom man jobbar 

bättre då. 

5.2.4 Sammanfattning 

Eleverna A, B och C uppfattade motivation som en inställning, kraft eller stark vilja 

att göra något som att plugga. Elev D var osäker men trodde det handlade om att vara 

fokuserad på det man gör. Det som drev eleverna att studera på gymnasiet var främst 

framtiden och att lyckas genom att få ett bra jobb. Elev B ansåg att betygen var 

viktiga eftersom de behövdes för fortsatta studier. 

Elev A såg gymnasiet som tvång och ville – likt elev C – att skolan skulle 

fokusera på specialiseringarna inom gymnasieprogrammen. Elev A ville även att det 

skulle vara mindre elevgrupper. Elev B trodde att spännande uppgifter och redovis-

ningsmetoder samt elevstöd skulle öka motivationen hos elever. Endast elev D 

nämnde vikten av kunskaper som motivation och att erfarenheter kunde vara 

viktigare än skolan. 

 Varken elev A eller B hade några förslag på hur skolan och lärare kunde öka 

motivationen hos elever. Istället menade de att det är läraren – eller själva lektionen 

– som ska väcka motivation. Elev C och elev D talade om en förbättring av 

skolmiljön. Elev D ville även att skolan skulle se till att lärarna var engagerade och 

motiverade i sitt jobb. 



27 

6 DISKUSSION 

Diskussionen är indelad i underrubriker som behandlar frågeställningarna som 

presenterades under syftet. Notera att ”lärarna” och ”eleverna” syftar på intervju-

objekten. 

6.1 Utgår lärarna i undersökningen från motivationsteorier 

eller annan forskning? 

Det fanns några kopplingar med forskning om motivation i lärarnas åsikter och 

metoder om hur man ska motivera elever på gymnasiet. Det kan dock argumenteras 

hur mycket lärarna faktiskt själva insåg det. Nedan kommer jag presentera dessa 

fynd: 

Lärare A uppfattade att elevernas resultat var det som motiverade vissa 

elever. När eleven såg sitt färdiga resultat blev den uppmuntrad att fortsätta. Detta 

synsätt reflekteras i teorin om yttre och inre motivation. Ahl (2004) argumenterar att 

det ibland är svårt att särskilja yttre och inre motivation eftersom de kan överlappa 

varandra. Lärare A:s elev kanske börjar arbeta på grund av yttre faktorer såsom betyg 

eller lärarens krav. När eleven sedan ser sitt resultat menar lärare A att hon/han 

finner glädje eller inspiration i att se sitt resultat. Den yttre motivationen hos eleven 

har således blivit en inre motivationsfaktor för eleven att fortsätta (Ahl, 2004). 

 Lärare A tar individualismen i beaktning och beskriver hur vissa elever har 

tydliga mål för sig själva: 

Men som sagt det är individuellt också. En del märker man är väldigt 
målmedvetna: jag gör det här för jag ska nå dit och sen... Men samtidigt märker 
man vissa som… Jag går väl hit idag också för mina kompisar gör det. (lärare A) 

Lärare A:s idé om att vissa elever är målmedvetna kan kopplas till Dwecks forsk-

ningar. Ahl (2004) förklarar att de barn som under sin uppväxt får kritik när de inte 

ansträngt sig och beröm när de ansträngt sig tillräckligt kommer lära sig att deras 

förmåga är föränderlig och inte statisk. Dessa elever kommer att sträva efter att 

utmana sig själva och förbättra sina förmågor. Vidare, i linje med Lewin teori om 

värde, elever som tror på sin potential kommer med stor sannolikhet anstränga sig i 

skolan. 
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Lärare A tycker att man ska utgå från elevernas intressen för att väcka deras 

motivation. Detta sammanfaller med vad läroplanen säger om att ”uppmuntra eleve-

rnas intressen” (Lpf-94, s 4). 

Lärare B talar om hur motivation yttrar sig olika bland pojkar och flickor. 

Flickor tenderar att sträva efter höga betyg för att bekräfta sitt egenvärde. De som 

vill ha höga betyg blir nästan styrda av dem. Lärare B tycker att det är negativt 

eftersom betyget säger långt ifrån allt om vad eleven faktiskt kan. För att parafrasera 

lärare B säger hon att betyg kan ge en indikation om elevens framgång. Denna insikt 

går delvis emot de undersökningar Galloway, et al. (1998) beskriver. Att flickor 

kompenserar för en svag självbild genom en hög arbetsmoral kan bevittnas i lärare 

Bs observation, men att de samtidigt strävar efter att utveckla sina kunskaper 

stämmer inte överens med vad lärare B bevittnat (a.a.). Däremot har lärare B sett den 

typ av flickor – som vill utveckla sig själva – men menar att det är mindre vanligt.  

Ahl (2004) förklarar att dessa beteenden inte är medfödda utan grundade i 

elevens uppfostran. Lärare B var medveten om detta och förklarade att föräldrarnas 

studievana och diskussioner hemma var viktiga för hur eleven värderar sina studier. 

Lärarna ger ingen tydlig indikation att de arbetar utifrån forskning om 

motivation. Istället menar lärare C att motivation är något man sysslar med omed-

vetet. Lärare C ger ett exempel på hur hon med sin egen entusiasm motiverar 

eleverna ”till största delen tror jag att jag gör det rätt så omedvetet genom att jag 

visar att jag tycker det är roligt att hålla på… jag utgår från att de tycker det är roligt” 

(lärare C).  

Lärarna uppvisar ingen tydlig förståelse om motivation, men de ger några 

exempel som kan kopplas till forskningen. Motivation är ett vitt och svårdefinierat 

begrepp med många teorier och beskrivningar (Pintrich & Schunk, 2002). Som 

nämnts i introduktionen till denna uppsats använder inte Läroplanen (Lpf-94) ordet 

”motivation” eller hur lärare ska arbeta med det överhuvudtaget. Det framgår från 

intervjuerna med lärarna att motivation är individuellt och inte yttrar sig på samma 

sätt för alla elever. 
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6.2 Vilka uppfattningar har lärarna och eleverna om 

motivation för studier? 

Samtliga intervjuade elever svarade att framtiden är det som motiverar dem att 

studera på gymnasiet. Elev A och elev D ansåg att motivationen låg i att lära sig nya 

saker och kunskaper. Eleverna ville ha en trygg framtid med ett bra jobb och god 

ekonomi. Ett bra jobb och god ekonomi kan ses som yttre motivationsfaktorer. 

Galloway, et al., 1998) förklarar att yttre motivation kan handla om krav, sociala 

normer e. dyl. Elev B ansåg också att betyget var viktigt: 

Jag vill få bra betyg här så jag kan komma in på en bra skola sen… och så jag 
kan få ett hyfsat arbete… Så det är inte direkt att jag vill lära mig matte för det är 
inte så spännande… (elev B) 

Lärare B och lärare C trodde att motivationen delvis handlar en drivkraft. De syftar 

på en inneboende vilja att studera. Wiener (1972) förklarar detta fenomen som en 

”energi” utan bestämd riktning. Det är lärarens uppgift att ”styra den tillgängliga 

energin hos eleven” (Galloway, et al., 1998, s 22, min översättning). Drivkraftsteorin 

menar att ansträngningen att göra något uppstår ur en vana och en drivkraft (Wiener, 

1972). Ju högre vana och drivkraft desto större blir ansträngningen; det vill säga en 

elev med hög vana eller drivkraft för en viss uppgift kommer således att anstränga 

sig (Galloway, et al., 1998).  

Lärare B och Cs uppfattning om drivkraft är inte helt klar och kan även tolkas 

som en inre motivationsfaktor. Inre motivation förklaras som en vilja att uppnå 

kunskap och självständighet (Ahl, 2004). Lärare C ansåg även att studiebidraget 

spelade in. Studiebidrag kan ses som en yttre motivationsfaktor i form av belöning. 

Andra yttre motivationsfaktorer kan vara krav, sociala normer, belöningar e. dyl. 

(a.a.). En ytterligare motivationsfaktor är betyg. Lärare B ville att eleverna skulle 

motiveras av livet eller framtiden, men trodde att det var betygen som var motiva-

tionen: ”Jag vill svara att de lär sig för livet eller framtiden, men tyvärr tror jag 

många stirrar sig blinda på två bokstäver eller tre bokstäver” (lärare B). Lärare B 

menar att en inre motivation skulle vara mer önskvärd. Ahl (2004) förklarar att inre 

faktorer är överlägsna de yttre motivationsfaktorerna. Inre motivation leder vanligt-

vis till högre kreativitet och att människor fortsätter med högre utbildningar (a.a.) 

 Det är inte helt uppenbart men det verkar som om att lärare och elever i 

denna undersökning egentligen har samma uppfattning om vad som motiverar 



30 

eleverna. Lärarna tror betyget och studiebidraget är viktiga faktorer medan eleverna 

anser att framtiden är viktig.  Dessa yttre faktorer handlar egentligen om framtiden 

och för att få en högre utbildning, bättre jobb och en bra framtid krävs att man får 

höga betyg. Men som lärare B förklarar är denna strävan efter betyg negativ då de 

inte speglar elevernas faktiska kunskaper: 

Tyvärr ser man väldigt många elever som lär sig för betygen. Som tror på något 
sätt att betygen […] mäter vad de lärt sig. […] Betygen säger långt ifrån allt. 
Dom kan ge en fingervisning om något, men dom är aldrig rättvisa eller jämför-
bara. (lärare B) 

Lärare B vill att elevens motivation ska grundas i ”praktiska [och] konkreta 

konsekvenser i [elevernas] vardagsliv” (lärare B). Samtliga elever uttryckte detta på 

ett annorlunda sätt; de talar om framtiden och vikten av att få ett bra jobb. Det kan 

argumenteras att de elever som arbetar för högre betyg alltså ser det som den enda 

chansen att lyckas i framtiden. Elev C trodde att många elever har någon form av 

mål. Det kan vara en stor dröm om framtiden eller endast handla om att vilja känna 

pengar och bilda familj. Enligt elev C torde motivationen grundas i denna mål-

medvetenhet. Det framgår av intervjuerna att lärarna inte såg på motivation och 

betyg på sammas sätt, men eftersom elevernas framtida studier – och till viss del 

framtida liv – grundas i hur de presterar på gymnasiet är detta inte en egendomlig 

konsekvens av skolan. 

6.3 Vilka förslag har lärarna och eleverna för att höja 

motivationen för studier? 

Denna del handlar både om vad elever och lärare anser att lärare kan göra för att höja 

motivationen hos elever som inte är motiverade och vad i skolan som kan förbättras 

för att öka motivationen hos eleverna. 

 Lärarna hade några idéer på vad lärare kunde göra för att höja elevers 

motivation. Lärare B ansåg att elevers uppväxt också påverkade deras motivation i 

skolan. Det är viktigt att eleverna har fått ”nycklar” och förståelse för samhället för 

att vara motiverade att plugga (lärare B). Enligt teorin om drivkraft har vissa elever 

en uppfostran och vana med skolarbete samt en egen drivkraft att vilja lyckas (a.a.). 

Galloway, et al. (1998) förklarar att lärarens inflytande hos elever begränsas av 

elevernas egna drivkrafter. För att förtydliga, enligt teorin går det inte att motivera en 

elev med låg drivkraft. Det finns även en socioekonomisk aspekt av motivation och 
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arbete i skolan: en elev från en familj med låg socioekonomisk status tenderar att inte 

värdera sina studier lika högt (Pintrich & Schunk, 2002). Det betyder inte att alla 

elever med låg socioekonomisk status är omotiverade till att studera, men många får 

inte det stöd och hjälp de behöver (a.a.). Galloway, et al. (1998) förklarar att omot-

iverade elever kan betraktas som motiverade att inte arbeta.  

Lärare A och B tyckte det var viktigt att lärarna uppskattar sitt jobb och att 

eleverna blir sedda. Enligt Galloway, et al. (1998) måste elever känna en tillhörighet 

och om de inte gör det är risken att de söker denna bekräftelse på annat håll. Lärare C 

trodde att låg motivation i skolan kom från att gymnasielever har mycket på gång i 

sina liv. Skolan är inte tillräckligt intressant och motiverande jämfört vad som pågår i 

deras liv. 

Lärare A och lärare B menade att det gäller att utgå från elevernas intressen. 

Lärare A talade om hur man kan hitta alternativa lösningar för de som inte är 

intresserade:  

Man försöker massa olika sätt. Man får se till att ens lektioner är ”attraktiva” – 
om man kan använda det ordet. […] Man får använda alla knep... Humor t.ex. 
Att man försöker ha det roligt i klassrummet. (lärare A) 

Lärare B förklarade att lärare kan använda populärkultur lika gärna som klassiska 

verk i svenskundervisningen: ”Vi kan analysera pop [populärkulturen] lika väl som 

Tolstoy eller vadsomhelst – där tror jag man kan hitta någon typ av motivation” 

(lärare B). Lärarna talade även om hur pass individuellt motivationen uttrycker sig. 

Lärare C anser att det inte går att motivera alla elever eller elevgrupper på samma 

sätt. Hon väljer därför uppgifter hon tror kan passa en specifik elevgrupp. Galloway, 

et al. (1998) menar att lärare inte bara måste anpassa efter olika elevgrupper men 

måste uppmärksamma varje elevs prestationsförmåga och anpassa uppgifter därefter. 

 Elev B tycker att lärarna ska försöka hitta spännande och roliga uppgifter. 

Elev D menade att lärarna inte ska tvinga eleverna att göra uppgifter. Istället ska de 

se till att uppgifterna är relevanta och intressanta för dem. 

 Lärare A ansåg att skolans utformning kunde förbättras. Han tyckte att 

bygganden i sig inte var särskilt motiverande. I grundskolan är miljön väldigt 

annorlunda: eleverna har ett hemklassrum och en egen bänk, men i gymnasieskolan 

spelar hemklassrummet inte lika stor roll (a.a.) Eleverna tvingas gå från sal till sal 

och ibland även lämna huvudbyggnaden. Lärare B ansåg att det borde förändras. Hon 

trodde elever helst ville vara nära sitt skåp och inte behöva lämna huvudbyggnaden. 
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”Man vill inte gå någon annanstans än där man har sina skåp. Där man känner sin 

tillhörighet” (lärare B). Gymnasieskolans miljö kan ”antingen motivera dem att 

lyckas i den nya omgivningen, eller leda till defensiva strategier vilka kan komma att 

skydda dem från rädslan att misslyckas” (Galloway, et al., 1998, s 15, min 

översättning). 

 Lärare B tyckte även att skolan skulle minimera lärarnas arbetsbörda. Enligt 

henne borde det vara mindre klasser och bättre resurshantering. Hon menade att 

lärarna borde få mer tid med varje elev för att slippa lägga ner resurser på 

extraundervisning eller hjälp för de som inte uppnått sina mål. 

Eleverna hade inga konkreta förslag på vad skolan skulle göra. Elev B ansåg 

att det är lärarna som kan motivera eleverna. OECD (2000) skriver att skolans 

utformning inte är lika viktig för elevernas motivation eftersom eleverna inte vet vad 

de behöver inuti skolbyggnaden. Istället är den psykologiska omgivningen, det vill 

säga lärarna och skolans personal, viktigare för motivationen (a.a.).  

 Den psykologiska omgivningen är viktigare för eleverna än den strukturella 

(OECD, 2000). Det kan argumenteras huruvida detta är riktigt. Borde inte elever och 

lärare ha fler idéer på hur man kan omstrukturera skolan? Skolan ser i stort sett 

likadan ut idag som förut med bänkar på rad och en kateder längst fram (lärare A). 

Lärare As mening stödjs av Galloway, et al. (1998) som skriver att gymnasieskolans 

klassrum består av rader av bänkar och väldigt lite fokus ligger på samarbete, men på 

konkurrans mellan eleverna. Skolan och lärare kanske borde informera och upp-

muntra elever att tänka på vad de skulle vilja förbättra. Min personliga åsikt är att det 

finns mycket som skulle förbättras. Först och främst borde man se över lärarnas 

arbetsbörda och låta lärarna fokusera på sitt arbete och på så sätt hitta nya, spännande 

och motiverande uppgifter.  

 Vidare bör man tänka om skolans fysiska struktur. Är den verkligen en 

motiverande miljö? Det bör vara större, luftigare och ljusare klassrum. Eleverna 

borde få tillgång till ny teknologi och undervisningsmetoder som relaterar till deras 

verklighet. Elever idag är fullt sysselsatta med sina mobiltelefoner och spel – detta 

bör uppmuntras. Naturligtvis bör man inte låta elever spela våldsamma datorspel, 

men om undervisningen innehöll fler teknologiska och inspirerande komponenter 

skulle de kanske inspireras av undervisningen istället för att känna sig instängda eller 

uttråkade. 
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6.4 Vidare forskning 

Motivation är ett stort begrepp med många teorier och olika beskrivningar. Denna 

uppsats skulle kunna utvecklas på flera plan och ta flera olika riktningar. Till 

exempel skulle man kunna fördjupa sig i fler motivationsteorier och undersöka 

kvantitativt vilka som passar in på flest elever. Man skulle kunna forska i alternativa 

undervisningsmetoder och låta en testgrupp av elever välja ut de bästa. Man skulle 

kunna intervjua elever från olika gymnasielinjer för att ta reda på hur dessa skiljer sig 

åt när det kommer till motivation. I vilka linjer är elever mest arbetsamma och 

motiverade?  

 Det skulle även vara intressant att göra den här undersökningen i fler skolor 

och se om man kan hitta något form av mönster. Man kan även koppla undersök-

ningen till humaniora och/eller psykologi för att undersöka hur stor påverkan upp-

växten, familjen och kulturen har på motivationen i skolan. 
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BILAGA 1 

Intervju med lärare: Motivera elever 
 

1. Kortfattat hur skulle du definiera begreppet motivation? 

2. Vilka inre/yttre faktorer motiverar elever mest tror du? (CSN-bidraget, egen 

vilja att lära dig nya saker, framtiden (arbete e. dyl.), att alla andra pluggar 

eller betyg och utmärkelser) 

3. Hur kan du som lärare motivera elever och uppmuntra deras intressen?  

4. Hur kan skolväsendet motivera elever att färdigställa sina utbildning? 

5. Varför är vissa elever mindre motiverade att plugga tror du? 

6. Något du kan tillägga? 
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BILAGA 2 

Intervju med elev: Motivera elever 
 

1. Kortfattat hur skulle du definiera begreppet motivation? 

2. Motivera varför du studerar på gymnasiet utifrån yttre/inre faktorer: CSN-

bidraget, egen vilja att lära dig nya saker, framtiden (arbete e. dyl.), att alla 

andra pluggar eller betyg och utmärkelser 

3. Hur kan skolan och/eller lärare kan motivera dig?  

4. Hur skulle du göra med dina studier om du var ekonomiskt oberoende? 

5. Varför är vissa elever mindre motiverade att plugga tror du? 

6. Något du kan tillägga? 


