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Syftet med denna studie är att undersöka vad det är som gör att eleverna känner sig 

motiverade eller omotiverade och vilka faktorer som påverkar deras motivation. Uppsatsen 

ger förhoppningsvis läsaren en fördjupad förståelse för elevers motivation.  

För att uppnå studiens syfte har jag genomfört kvalitativa intervjuer med åtta elever. 

Intervjufrågorna baseras på studiens frågeställningar: Vad är elevernas uppfattning om vad 

som gör dem motiverade? samt, Vilka faktorer påverkar elevernas motivation? 

Jag för även ett teoretiskt resonemang kring motivation som baserar sig på vad forskare 

tidigare har skrivit inom ämnet.  

Analysen av resultatet visar att eleverna i undersökningen i regel känner sig motiverade inför 

skolan och skolarbetet. Aspekter såsom engagerade lärare och elevernas mål påverkar 

motivationen. Roliga kurser som är praktiska och verklighetsförankrade är något som ökar 

elevernas motivation.   

Denna studie kan ligga till grund för lärares kunskap om elevernas motivation och kan även 

utgöra grund för fortsatt forskning inom ämnet.  

 

Nyckelord: Motivation, inre motivation, yttre motivation, lärarens roll, skolframgång, social 

miljö. 
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1. Inledning 

 

Det är ingen nyhet att motivation påverkar elevers prestation och studieresultat. Jag har själv 

upplevt under min praktikperiod både motiverade och omotiverade elever. De motiverade 

eleverna utstrålar intresse och visar med sitt kroppsspråk att de är motiverade att lära sig. 

Medan omotiverade elever ofta halvligger på bänken, trötta och passiva utan engagemang att 

lära. Det är svårt att nå och fånga de omotiverades intresse och få de engagerade i 

skoluppgifterna. En annan aspekt som påverkar motivation och lärande är stämningen och 

elevernas attityder i klassen. I en av klasserna på skolan där jag gjorde min praktik frågade jag 

en tjej om hon var nöjd med sitt provresultat. Då svarade hon: ”Nä, men jag hade inte läst på, 

för i den här klassen pluggar vi inte, det är inte coolt”. Denna inställning påverkar givetvis 

både denna flickas motivation, resultat och betyg och även hennes klasskamraters.  

Jag vill med denna uppsats undersöka elevernas egen upplevelse av motivation; om de känner 

sig motiverade och var de upplever att motivationen kommer ifrån. Samt, vilka faktorer som 

påverkar elevers motivation. Det är viktigt att få veta hur eleverna tänker och känner kring 

motivation för att kunna skapa oss en bild av hur det ser ut i skolan och för att ta reda på hur 

vi på bästa sätt kan arbeta vidare med att skapa bästa möjliga motivation för eleverna. Detta är 

naturligtvis viktigt och intressant för lärarstudenter och redan aktiva lärare för att skapa en bra 

lärandesituation för eleverna. 

Enligt Giota (2002) är skolan av enorm betydelse för elevernas utveckling och framtid. 

Skolan har visat sig ha stora effekter på utveckling av kognitiva förmågor, sociala beteenden 

och skolprestationer hos eleverna. Det skiljer mycket mellan olika skolor och klasser hur väl 

de lyckas utveckla elevernas förmågor och uppnå bra skolresultat. Giota påstår att hur väl 

eleverna lyckas med skolprestationerna beror på hur väl lärarnas mål och elevernas egna mål 

för sin utbildning överensstämmer. Skolan påverkar elevernas motivation och socio-kognitiva 

utveckling och dessa processer är av lika stor vikt som läroplaner och intelligens för 

skolframgång. Giota hävdar att det finns forskning som visar på ”en klar koppling mellan 

elevers motivation att lära i skolan och deras kognitiva engagemang i skolarbetet samt 

skolprestationer” (2002:281). Hon menar också att elever som har långsiktiga mål som 

planerar att läsa vidare för att få det arbete det vill ha, ofta blir mer framgångsrika i skolan än 

elever med kortsiktiga mål.  

Elevernas mål och planer för framtiden är av stor vikt för motivationen. För mig är det 

intressant att ta reda på om eleverna har planer och mål och hur detta påverkar deras 

motivation. Utifrån detta blir studiens forskningsfråga att undersöka elevernas egen 

upplevelse av motivation; vad som gör att de känner sig motiverade och vilka faktorer som 

påverkar detta. 
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1.1 Syfte  

 

Syftet med studien är att undersöka vad det är som gör att elever känner sig motiverade eller 

omotiverade. Tanken är att genom intervjuer undersöka elevers uppfattning om motivation. 

Studien kommer förhoppningsvis att ge läsaren en fördjupad förståelse om elevernas 

motivation.  

 

1.2 Frågeställning 

 

Vad är elevers uppfattning om vad som gör dem motiverade? 

Vilka faktorer påverkar elevers motivation? 
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2. Teoretisk bakgrund 

 

I den teoretiska bakgrunden förs ett resonemang kring motivation som baserar sig på vad 

forskare och författare skrivit inom ämnet tidigare. Den teoretiska delen är uppdelad i fem 

olika stycken med underrubrikerna motivation, inre respektive yttre motivation, lärarens roll, 

skolframgång och social kompetens.  

 

”If we cannot help students to enjoy learning their subjects, however hard they may be, we 

have not understood anything about teaching” (Ramsden 1995, s. 90).  

 

2.1 Motivation 

 

Begreppet motivation är mycket svårdefinierat eftersom det blivit behandlat och tolkat på så 

många olika sätt (Giota, 2002). Enligt Prismas nya uppslags bok betyder begreppet 

motivation: ”grunden till och sammanfattningen av motiven till en viljeakt” (Sundell & 

Gomer red. 1995:489). Inlärningens grundsten är att eleven själv vill lära. ”Att vilja handlar 

om motivation” (Hedin, 1997:42). Ordet motivation kommer från det latinska ordet ”movere” 

som betyder att röra sig. Detta är något Stensmo (1997) utgår från när han betecknar 

motivation som ”de processer som sätter människan i rörelse; de krafter som ger hennes 

beteende energi och riktning” (s. 97). En person som sätter andra människor i rörelse mot ett 

bestämt mål kallas motivatör. Begreppet motivation och motiv kan även förklaras som ”det 

som får människan att göra något” (Ahl, 2004:20). Ahl menar vidare att motivation är något 

man har eller något man kan ge någon eller något man kan skaffa sig.  

Motivation har även definierats som ”the process whereby goal-directed activity is instigated 

and sustained” (Eklöf, 2006:17). Eklöf hänvisar till Phye som har en liknande definition, att 

motivation är ett inre tillstånd som väcker, styr och vidbehåller ett beteende. Allt mänskligt 

handlande och beteende motiveras av mål och intressen enligt Piagets utvecklingspsykologi 

(Giota, 2002). Både Piagets och Vygotsky påstår att ”grunderna för mentala processer ligger i 

’handling i världen’ ” (Giota, 2002:290). De betonar båda ”handlingens” vikt som grund för 

tänkandets och lärandets utveckling.  

Stensmo  menar att den grekiske filosofen Epikuros hävdade att människan ”strävar efter lust 

och söker undvika olust” (1997:97).  Det innebär att människan enligt hedonismen strävar 

efter lust och välbefinnande samt försöker undvika olust och obehag. Denna hedonistiska teori 

anger två olika sorters mål. För det första ”målet att uppnå något” och för det andra ”målet att 

undvika något” (Stensmo, 1997:97). De här målen kan finnas både inom en person och i yttre 

form. Enligt Jenner (2004) består motivation av tre olika faktorer. Den första innebär att 

motivation är en inre faktor som bidrar till att vårt handlande sätts igång. Den andra 

motivationsfaktorn innebär att eleven har ett mål som han eller hon strävar mot. Det kan 
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exempelvis vara ett yttre mål såsom pengar eller höga betyg. Den tredje motivationsfaktorn är 

samspelet mellan elevens drivkraft och mål, och om eleven tror på sig själv och förväntar sig 

uppnå målen eller inte.   

Det finns två typer av motivation enligt Hedin (1997): inre motivation handlar om att man vill 

lära för sin egen skull och är mer djupinriktad medan yttre motivation däremot är mer 

ytinriktad exempelvis att klara en tenta eller att få bra betyg. Samma person kan ha både en 

inre och en yttre motivation. Hedin menar vidare att motivation är mycket positivt för 

inlärningen. En elev som är motiverad studerar med större intresse, presterar bättre och får en 

bättre tillit till sig själv. Det bidrar helt enkelt till en positiv cirkel.  

En faktor som kan främja elevers motivation är ”respekten för varje elev som person, det vill 

säga varje elevs människovärde och de särskilda behov och anspråk som eleverna har just 

som elever (barn)” (Giota, 2002:279). Enligt Jenner (2004) handlar motivation om 

bemötande. Motivation är en följd av det bemötande man får från sin omgivning, såsom från 

lärare och klasskamrater och de erfarenheter man gör. Enligt Stensmo definierar Revstedt 

motivation på följande sätt: ”Motivation definieras som en strävan hos människan att leva ett 

så meningsfullt liv som möjligt. Denna strävan är sammanfattningen av människans innersta 

natur; att vara konstruktiv, målinriktad, social och aktiv (Stensmo, 1997:98).  

Giota ser på motivation från ett interaktionistiskt perspektiv och definierar motivation som ett 

flerdimensionellt begrepp, vilket förutom individens uppfattningar om den egna kompetensen, 

känslor och attityder, innefattar multipla mål. I fokus för ett interaktionistiskt perspektiv på 

motivation är utvecklingen insatt i ett sammanhang och den successiva anpassningen mellan 

den växande individen och hans eller hennes omedelbara miljö samt det sätt på vilket denna 

relation indirekt påverkas av mer avlägsna regioner i den större fysiska och sociala miljön 

(Giota, 2002:281).  

Lundgren menar att motivation är ”den inre drivkraften som ser till att knuffa dig vidare i rätt 

riktning” (2011:2). Lundgren menar att det gäller att träna sig på att tänka positivt och att 

påverka hur vi tänker, tänker vi negativt presterar vi mindre. Lundgren anser att det är viktigt 

att ha mål och att de ska vara specifika och tidsbegränsade och uppnåbara. Då har du en plan 

för hur du ska gå tillväga och drivkraft inifrån. Det är även viktigt att ha motivation utifrån, 

exempelvis betyg eller beröm. Lundgren menar att ofta när det brister och inte går bra med 

studierna är det för att eleven har låg självkänsla och hög ambitionsnivå. Då är det av stor vikt 

att ändra tankesätt. En annan viktig aspekt är att tänka på allt man åstadkommit och gjort 

hittills, inte bara på allt man har kvar (Helgesson Svenke, 2011-01-30).   

 

2.2 Inre respektive yttre motivation  

 

Inre motivation betyder enligt Stensmo (1997) att ”målen finns inom en människa i form av 

behov som skall tillfredsställas, känslor som skall följas och potentiella resurser som kan 

utvecklas” (s.97). Han menar vidare att med yttre motivation menas att det är i den yttre 

miljön som målen finns. Stensmo hävdar att belöningar kan skapa motivation för en person att 
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göra något. Belöningar finns i olika former såsom materiella och sociala. Exempel på 

materiella belöningar kan vara pengar eller godis, medan sociala belöningar kan vara ett högt 

betyg eller att bli sedd och uppskattad.  

En person kan ha både en inre och en yttre motivation enligt Giota (2002). I en intervju av 

Hultén med Giota förklarar hon att inre motivation innebär att eleven lär för att hon är nyfiken 

och har lust. En elev som har yttre motivation lär för att uppfylla omgivningens krav eller för 

att få bra betyg för att exempelvis komma in på den utbildning man vill. Hon menar vidare att 

bestående kunskaper för livet får man genom att ha en inre motivation. Giota menar att elever 

som har en inre motivation strävar efter lärandemål, medan elever som har en yttre motivation 

ofta strävar efter prestationsmål. Lärandemål förutsätter att eleven är intresserad och har viljan 

att lära sig och förbättra sina kunskaper. Medan prestationsmål förutsätter att eleven lär sig för 

yttre mål. Det kan vara att uppnå föräldrars och lärares krav eller att ha en annan yttre press, 

till exempel att få olika belöningar, såsom höga betyg. En annan orsak kan vara att höja sin 

status bland kamrater för att få socialt erkännande för sina resultat i skolan. Giota påstår att 

forskning som gjorts visar att elever med strävan efter lärandemål ofta leder till bättre resultat 

och kunskapsutveckling, medan elever med strävan efter prestationsmål ofta presterar lägre 

och inte har samma engagemang. Giota menar vidare att det är möjligt för en elev att sträva 

mot två mål samtidigt. För en elev som har en stor inre motivation att uppnå mål kan det även 

vara positivt med yttre motivation. Den yttre motivationen som står för prestationsmål kan 

vara positivt för eleven som får höga betyg, beröm och uppmärksamhet. Dock menar Giota att 

enligt övervägande delen av litteraturen inom pedagogik och psykologi påstås det att 

konkurrens är något negativt som borde elimineras från skolan.  

Stensmo (1997) hävdar att interaktiv motivation formas i samverkan mellan en person och en 

situation. Lewin som forskat om interaktiv motivation hävdar att människan verkar ”i ett fält 

där krafter (vektorer) strävar i olika riktningar: mot olika mål, med olika typer av 

målkonflikter som följd. Vilka mål som blir dominerande beror på tidigare erfarenheter av 

framgång eller misslyckande” (Stensmo, 1997:99). I prestationsmotivationen strävar eleven 

efter att göra bra ifrån sig och tidigare erfarenheter är centrala, om man tidigare haft framgång 

eller misslyckats i sina studier. Hur bra en elev presterar beror även på förväntningar och krav 

från omgivningen. En elev presterar bäst när nivån på uppgiften är medelsvår (Stensmo, 

1997).  

Jenner (2004) menar att det är bättre när läraren arbetar för att stärka elevens inre motivation 

än att fokusera på yttre belöningar, genom att göra undervisningen meningsfull. Även Hedin 

och Svensson (1997) menar att inre motivation gynnas genom att eleverna ser det praktiska 

värdet i undervisningen. Känner eleverna att de kan ha nytta av kunskaperna i sitt dagliga liv 

har de större intresse av att lära sig, än om de endast studerar inför en tentamen och sedan inte 

bryr sig om att minnas vad de lärt sig. Boethius och Ehdin (2002) hävdar att det är 

meningslöst att försöka motivera andra personer än sig själv. De anser att det bästa är att 

skapa förutsättningar för att personen i fråga ska kunna uppnå bästa möjliga resultat. Känner 

en person meningsfullhet kommer den också att vara motiverad. Boethius och Ehdin menar 

att den inre motivationen är förankrad i dig själv och ger dig krafter. Den yttre motivationen 

med belöningar kan medföra onda cirklar där förväntningarna bara ökar och den inre 

drivkraften kommer att försvinna. Giota (2002) påstår att elevernas inre motivation ökar om 
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eleverna får återkoppling från läraren och om de får göra egna val. Aspekter som kan 

missgynna den inre motivationen är deadlines, belöningar och påtvingade mål.  

Enligt Stensmo (1997) är förväntningarnas betydelse en del av det interaktiva perspektivet. 

Studier har genomförts som visat på vikten av lärarnas förväntningar på sina elever. Under 

1960-talet genomförde Jacobson och Rosenthal en studie som kallas Pygmalioneffekten. 

Resultatet av Jacobsons och Rosenthals studie visade att de lärare som hade höga 

förväntningar på elevernas prestationer fick högpresterande elever och vice versa. Det visar 

hur prestationsmotivation kan skapas i samverkan mellan lärare och elev. (Stensmo, 1997). 

Jenner (2004) menar att Pygmalion ”används för att beskriva hur förväntningar kan fungera 

som självuppfyllande profetior” (s.10). Begreppet leder sitt ursprung från en grekisk myt och 

har används i dramat ”Pygmalion” av Shaw. I dramat förvandlas Eliza från 

blomsterförsäljerska till en ”dam i salongerna” tack vare att professor Higgins trodde på 

henne. Det är på det viset begreppet nu används: ”hur någons förväntningar kan påverka en 

annan människas beteende och därigenom få karaktär av självuppfyllande profetia” (Jenner, 

2004:20).  

2.3 Lärarens roll 

 

I boken Fostran till lönearbete beskriver Willis (1981) att en del elever känner sig överlägsna 

lärarna och att lärarna inte begriper sig på elevernas värld och livssituation. I en undersökning 

Willis gjort med tolv pojkar i en skola i England uttalar sig en av pojkarna om lärare: ”De vet 

inte ’hur världen fungerar’ för de har varit på skolor och universitet hela sitt liv – ’Vad vet 

dom, vad ska dom lära oss…?” (Willis, 1981:93). Willis menar att läraren måste ta hänsyn till 

elevens erfarenheter och hitta en bra balans mellan lärandemålen och elevens egna syften att 

lära sig. Finns inte denna balans utan elev och lärare har olika mål i sikte, är det stor risk att 

elevens motivation missgynnas. Enligt Giota (2002) har skolan förändrats sedan dagens lärare 

gick i skolan. Det är därför av stor vikt att lärarna frågar sina elever om hur de uppfattar 

skolan och vilka deras syften är med att lära sig nya kunskaper och färdigheter. Giota menar 

vidare att det är ett hinder att lärare ofta ser eleverna endast som skolelever och inte i ett 

helhetsperspektiv. För att nå eleverna måste läraren se elevens hela livssituation. Läraren 

måste se världen utifrån elevens perspektiv och i ett större sammanhang. Eleven måste ses 

som en egen individ med egna förväntningar och mål. En människa som har egen familj, 

kamrater och är en del av samhället och världen.  

Giota (2002) menar att för att nå elevernas verklighet och inre värld är det av största vikt att 

reflektera över sig själv som lärare. Man måste noggrant tänka över vilka förväntningar och 

krav man ställer på eleverna, för risken är stor att eleverna tappar sin motivation om de måste 

anpassa sin inre värld till de krav och förväntningar som ställs på dem och därmed bli yttre 

motiverade. Det finns dock elever som kan nå framgång genom yttre motivation. Men det är 

endast de elever som är duktiga i skolan och uppnår de krav på prestationer och kriterier för 

lärande som skola och lärare satt upp. För att kunna möta eleverna utifrån deras 

förutsättningar är det viktigt att ha insikter och kunskaper om elevernas inre värld. Först då 

kan läraren se eleverna som de är, som kompetenta och likvärdiga människor. I stora 
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elevgrupper kan det ibland vara svårt för läraren att se varje elev som en individ med egna 

tankar och känslor (Giota, 2002).  

Detta överrensstämmer väl med vad Scherp uttrycker när han säger att ”skapa motivation är 

centralt och innefattar två dimensioner; att väcka nyfikenhet och skapa intresse samt att skapa 

glädje och lust” (2004:18). Detta uppnår man genom att möta eleverna där de befinner sig. 

Det kan göras på två olika sätt, dels genom att anpassa lektionsinnehållet till elevernas 

mognads- och kunskapsnivå och dels genom att koppla undervisningen till elevernas egna 

intressen, behov och erfarenheter. Scherp menar att man i det första fallet utgår från elevernas 

mognads- och kunskapsnivå och använder sig av kursplan och ämnets naturliga ordning, 

medan man i det andra fallet utgår och organiserar från elevers erfarenheter och intressen. 

Enligt Scherp är det är inte nödvändigt att lägga upp undervisningen utifrån kursplanen för att 

uppfylla målen. Willis menar att läraren bör utgå från ”den punkt där barnet befinner sig i 

fråga om egna intressen, inte från de avlägsna intressena hos ett läroämne” (Willis, 1981:140). 

Han menar vidare att ”aktiviteter inte skall påtvingas utan uppmuntras: tillvägagångssättet är 

’elevcentrerat’ snarare än ’ämnescentrerat’” (Willis, 1981:140).   

Giota (2002) hävdar att lärarens förväntningar på eleverna och hur läraren överlämnar 

uppgifter till eleverna är av mycket stor vikt. Att ha tydliga instruktioner bidrar till bättre 

lärande och högre motivation bland eleverna. Det finns även ett tydligt samband mellan 

lärarens höga förväntningar och bra betyg bland eleverna. En annan viktig aspekt för att skapa 

motivation är att läraren visar eleverna hur skoluppgifterna är relevanta för dem personligen 

och att de är av meningsfullt innehåll. Svårighetsgraden måste vara anpassad för var och en av 

eleverna, uppgifterna får varken vara för lätta eller för svåra. Återkoppling är en annan viktig 

aspekt för att föra eleverna framåt och för att de ska fortsätta vara motiverade. Eleverna ska 

lära sig att det är tillåtet att göra misstag och att dessa är en del av lärande processen. 

”Återkoppling kan också påverka individens föreställningar om den egna kompetensen och 

känslorna på ett positivt sätt, det vill säga på ett sätt som främjar individens motivation” 

(Giota, 2002:298). Även Hedin (1997) och Stensmo (1997) lägger stor vikt vid lärarens 

återkoppling och menar att det är mycket betydelsefullt att läraren uppmärksammar och 

berömmer sina elever så att de känner att deras arbete är värdefullt. Eleverna måste få vara 

delaktiga och känna att de får vara med och fatta viktiga beslut. Känner sig eleverna 

ansvarsfulla bidrar detta till en högre motivation. Läraren har ansvar för att målen uppnås, 

men eleverna ska vara med och fatta beslut om hur de ska uppnå målen.  

Hedin (1997) hävdar att en motivationsfaktor som är mycket viktig är stimulans. Stimulansen 

behövs för att skapa intresse och uppmärksamhet som bidrar till att det blir lättare för eleven 

att lära. Hedin menar att elevens intresse för ämnet kan vara tillräckligt för att eleven ska vara 

motiverad, men är läraren entusiastisk och visar nyttan av ämnet är chanserna större till 

lärande och motivation. Ämneskunskaper och intresse från läraren kan då skapa inre 

motivation istället för yttre motivation hos eleven.  

Stensmo (1997) refererar till Sinclair och Hatton när han hävdar att läraren är en motivatör 

som ska optimera sina elevers lärande. Han menar att läraren som motivatör har följande 

förutsättningar och arbetsuppgifter: 
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 Stimulera engagemang och ansträngning 

  Fostran av klassrumsklimat och moral    

 Stödja individer och grupper 

 Stärka undervisningsbetingelser (1997:104)  

För att stimulera elevernas engagemang och ansträngning menar Stensmo (1997) att eleverna 

måste känna sig delaktiga och ansvarsfulla i skolan. Relationerna mellan lärare och elever är 

också av stor vikt. Lärarna måste tycka om sina elever och ha bra kontakt med dem, såväl i 

som utanför skolan. De ska ta tillvara på det som är intressant för eleverna och kombinera 

deras intresse med skoluppgifter. Lärarna måste vara lyhörda och flexibla för att kunna förena 

elevernas intresse med skolans mål. Stensmo menar vidare att läraren måste anpassa sin 

undervisning efter sina elevers förutsättningar och behov för att de ska kunna lära. 

Högpresterande och självsäkra elever tycker om att arbeta självständigt, medan lågpresterande 

och osäkra elever ofta föredrar lärarens närvaro och direktiv.  

När det kommer till fostran av klassrumsklimat och moral är trygghet i klassen av stor vikt. 

Jenner (2004) menar att för att kunna lära gäller det att eleverna känner sig trygga i 

klassrummet med sin lärare och kamrater, där det finns utrymme för misstag och eleverna 

vågar sig på nya utmaningar och uppgifter. Jenner menar vidare att för att kunna hjälpa 

eleverna att våga tro på sig själva är det av stor vikt att läraren har en ”förståelse för vad dålig 

självkänsla och rader av misslyckanden kan innebära” (Jenner, 2004:15). Stensmo (1997) 

lägger även stor vikt vid lärarens entusiasm och positiva attityd som smittar av sig på 

eleverna. Är stämningen god i klassen och elever och lärare trivs tillsammans skapas lättare 

en bra lärandemiljö. Detta stämmer väl överrens med vad Hedin och Svensson (1997) anser 

när de påstår att för att lära, utvecklas och våga prova på nya saker är tryggheten i klassen av 

enorm vikt. Enligt Stensmo (1997) är lärarna elevernas modeller och måste vara synliga för 

eleverna, såväl i klassrummet som ute på rasterna. Hur skolpersonalen agerar i informella och 

formella sammanhang påverkar skolans moral. Eleverna ska få beröm för bra uppförande och 

bli tillrättavisade vid normbrott.   

Läraren kan stödja individer och grupper och höja elevernas prestation genom att ge eleverna 

uppmärksamhet och erkännande. Stensmo (1997) hävdar att eleverna måste få uppmuntran 

och beröm för att känna att deras arbete är värdefullt. Läraren ska hjälpa eleverna att skapa en 

positiv självbild och skapa situationer och uppgifter där lågpresterande elever kan känna sig 

värdefulla och framgångsrika. Jenner (2004) menar att det är lärarens ansvar att ge eleven 

trygghet så att eleven blir stark, tror på sig själv och har en vilja att lära. Läraren ska även 

hjälpa eleverna att sätta upp mål som är realistiska och konkreta och arbeta med delmål 

eftersom att motivationen ökar om avståndet till målet inte är för långt.  

För att stärka undervisningsbetingelserna är det viktigt att eleverna får utmaningar på rätt nivå 

för att avancera och göra framsteg, utan att ångest och stress skapas. Stensmo (1997) menar 

att detta ofta skapas när förväntningar är stora från lärare, föräldrar och eleverna själva och 

det är därför mycket viktigt att hitta en nivå som är i balans med elevernas prestationer.  
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2.4 Skolframgång 

 

Den självbild och självkänsla som eleverna får genom bemötande från människor i sin 

omgivning, såsom från lärare och elever, är av stor vikt i elevens utveckling och i relationer 

med andra människor (Giota, 2002). Om en elev har dålig ”självbild” och självkänsla i skolan 

påverkar det skolprestationer, men kan även vara kopplat till social kompetens. En elev som 

har svårt för att anpassa sig och samarbeta blir lättare sårbar och marginaliserad.  

Enligt Andersson (1999) upplever en del elever att de inte duger i skolan. Han menar att 

eleverna lär sig att vissa människor är mer värda än andra, att vissa är dömda att misslyckas 

och att skolan inte är rättvis. Eleverna får lära sig att göra uppgifter som är ointressanta och 

meningslösa och underkasta sig skolans och lärarens makt. Andersson hävdar att en tredjedel 

av eleverna som går i grundskolans högre år är ointresserade av det som ska läras i skolan. De 

elever som tyckt att skolan är meningslös mår sämre längre fram i livet. Det finns en tydlig 

koppling mellan de elever som varit negativt inställda till skolan och fortsatta studier. De läser 

inte vidare på högskolor och universitet i lika stor utsträckning som positivt inställda elever, 

och är heller inte lika positivt inställda till fritidsverksamheter och familj. Dessa elever är 

enligt Anderssons studier mer socialt sårbara och tillhör en riskgrupp.  

Giota (2002) menar att elever med inlärningssvårigheter skyddar sin egen självkänsla genom 

att ge upp motivationen för att lära sig nya saker. De går in i ett självdestruktivt lärande och 

gör inte sina läxor eller läser till prov. Det blir ett sätt att förklara sitt misslyckande på: att 

säga ”jag hade ändå inte läst på”. Inom motivationsforskning kallas denna strategi för att 

handskas med stress coping, bemästrande. Elevernas självkänsla och deras sätt att bemästra 

motgångar beror på elevernas kapacitet som de erövrat på olika stadier i livet samt på om de 

blivit bemötta på ett stödjande sätt av sin omgivning. Giota hävdar att det finns elever som 

inte vågar sig på aktiviteter eftersom deras uppfattning om sig själva och erfarenheter av vad 

de kan är så negativa. Vågar eleven prova och får en positiv erfarenhet leder detta till att 

engagemanget ökar och eleven kommer våga sig på aktiviteten igen.  

Giota (2002) hävdar att om en elev misslyckas i skolan kan detta bidra till att eleven känner 

sig misslyckad som person och att det därmed kan missgynna både självkänslan och 

motivationen hos eleven. Hon anser vidare att tron man har på sig själv är det viktigaste för 

individen. Människor gör val genom de föreställningar de har av sin egen förmåga att 

genomföra olika handlingar. Ofta handlar det om att vilja genomföra en handling och inte om 

huruvida man kan genomföra den. Det gäller att lita på sin egen förmåga och tänka på det 

man tidigare klarat av.  

Hedin (1997) menar att en elev upplever framgång då den nivå som han eller hon själv satt 

uppnås. Normalt brukar elever med god självkänsla vilja arbeta med mer utmanande uppgifter 

och ser sitt lyckande som en konsekvens av sin egen förmåga. Elevens misslyckande brukar 

skyllas på andra saker utanför eleven i fråga. Ofta är det tvärtom med elever med svag 

självkänsla. Självtilliten kan öka om en elev med svag självkänsla klarar av en skoluppgift 



10 

 

som han eller hon inte tidigare klarat eller vågat sig på. För en elev med svag självkänsla är 

beröm och uppmuntran en viktig aspekt.  

Hur elever förklarar misslyckande och framgång är enligt Stensmo (1997) temat för 

attributionsteorin. Han hänvisar till Weiner som menar att det finns fyra områden för elevers 

förklaringar till misslyckande och framgång: 

 ”Förmåga: ”Jag är smart”, ”Jag är dum” (Ability).  

 Ansträngning: ”Jag ansträngde mig”, ”Jag ansträngde mig inte” (Effort). 

 Svårighetsgrad: ”Det var lätt”, ”Det var svårt” (Task difficulty). 

 Tursamhet: ”Jag hade tur”, ”Jag hade otur” (Luck)” (Stensmo. 1997:101). 

En elevs självkänsla avgör på vilket sätt förklaringarna kombineras. En elev med ”hög 

självkänsla använder förklaringar som ”Jag är smart” vid framgång och ”Jag ansträngde mig 

inte”, ”Jag hade otur” vid misslyckande. Människor med låg självkänsla använder förklaring 

som ”Det var lätt”, ”Jag hade tur” vid framgång och ”Jag är dum” vid misslyckande” 

(Stensmo. 1997:101). 

 

2.5 Social miljö 

 

Giota (2002) hävdar att begreppet social kompetens precis som begreppet motivation har 

många betydelser och tolkningar. Hon refererar till Schneider som definierar social 

kompetens så här: ”the ability to implement developmentally appropriate social behaviours 

that enhance one’s interpersonal relationships without causing harm to anyone” (Giota, 

2002:292). I begreppet social kompetens är de sociala relationerna mycket viktiga. Andra 

viktiga aspekter av begreppet är motivation, färdighet och kunskap. Har en elev social 

kompetens är chanserna större att eleven trivs med sin tillvaro och accepteras. Sambandet 

mellan social anpassning och skolprestationer är tydligt. Elever som har bra relation till sina 

klasskamrater presterar i regel bättre i skolan.  

Elevers framgång i skolan beror inte endast på hur de klarar skoluppgifterna och når målen, 

utan även på vilka sociala kompetenser eleverna besitter. Social kompetens syftar i detta 

sammanhang inte på ”elevers förmåga att umgås med andra elever och vuxna utifrån en 

ömsesidig respekt för varandras egenskaper, utan på deras förmåga att anpassa sig efter eller 

hantera de krav och förväntningar som lärare eller den sociala omgivningen ställer på dem” 

(Giota 2002:292). Hon menar att skolan ska sträva mot ”att utveckla ett socialt 

ansvarstagande hos eleverna” (Giota, 2002:292). Alla elever har inte samma förmåga och 

vilja att anpassa sig till de förväntningarna skolan har när det gäller socialt beteende. En del 

elever blir passiva och en del blir hatiska. I boken Fostran till lönearbete skriver Willis 

(1981) om en grupp pojkar som är negativt inställda till skolan och undervisningen. Pojkarna 

tycker att det man lär sig i skolan är onödig teoretisk kunskap och tycker det är töntigt att 

plugga. Pojkarna ser skolan som en främmande institution och de gör allt de kan för att skapa 
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frizoner där de själva bestämmer och förfogar över sin egen tid. De försöker på alla sätt och 

vis komma undan skolarbetet. Willis skriver:  

 

Oppositionen mot skolan tar sig i första hand uttryck i kampen för att vinna 

symboliskt och fysiskt utrymme från institutionen och dess regler och besegra 

dess […] främsta mål: att få dig att arbeta. Både segern och priset – en form av 

självpåtagen styrning – bidrar starkt till att utveckla informella kulturella 

betydelser och förehavanden. […] När en motkultur är fullt utvecklad i skolan 

har dess medlemmar blivit mästare i att hantera det formella systemet och 

begränsa dess krav till ett absolut minimum (Willis, 1981:73-74).  

 

Elever som är negativt inställda får inte sällan en sämre skolgång än positivt inställda elever 

och därmed ofta en sämre framtid (Giota, 2002). 

Hedin och Svensson (1997) anser att för att eleverna ska känna sig motiverade och lära sig 

måste de ha en positiv känsla för studiesituationen. I en bra kurs känner sig eleverna viktiga, 

de känner att de kan vara med och påverka och de får bättre självtillit och självkänsla. 

Tvärtom, i en dålig kurs menar Hedin och Svensson att eleverna känner sig nervösa, dumma 

och bittra. Att ha en trivsam studiemiljö där eleverna känner sig trygga är av mycket stor vikt. 

Det ska vara en miljö där eleverna känner att svårigheter leder till utveckling och där det finns 

rum för misstag. En elev som inte är trygg i skolmiljön har svårt för att lära och utvecklas. Är 

eleven trygg är chanserna större att han eller hon vågar sig på nya utmaningar och att pröva 

nya saker. Det är därför viktigt att läraren skapar en trygghet i klassen och att läraren visar 

empati och respekt för sina elever. Att arbeta i grupp med klasskamraterna bidrar till många 

positiva aspekter. Dels blir det bättre klimat i klassen om man samarbetar och dels förankrar 

man kunskaperna på ett djupare plan genom diskussion och gemensamma tolkningar. Tyvärr 

är inte alla elever positivt inställda till att arbeta i grupp, då de kan ha upplevt negativa saker 

som att andra elever inte bidragit till arbetet eller att man inte kommit överrens i gruppen. Då 

är det viktigt att läraren är med och hjälper eleverna med att komma till rätta igen i gruppen så 

att eleverna känner sig trygga med varandra och tar ansvar för gruppen och arbetet som ska 

uträttas. (Hedin och Svensson, 1997).  
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 3. Metod 

 

3.1 Val av metod 

 

Jag övervägde i början av arbetet vilken metod jag skulle använda mig av i min undersökning. 

Vad som skulle passa bäst till syfte och frågeställning och eftersom min avsikt var att få en 

djup insikt i elevers tankar så valde jag att göra en kvalitativ intervjustudie. Stukat (2005) 

menar att ”Huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att tolka och förstå de resultat som 

framkommer, inte att generalisera, förklara och förutsäga.” (Stukat, 2005:32). Vidare menar 

Trost (2010) att när man använder sig av kvalitativa intervjuer ska intervjufrågorna vara så 

tillåtande och öppna som möjligt, men det är ändå intervjuaren som styr. Han påstår även att 

kvalitativ intervju är bra att använda sig av om man är intresserad av att försöka förstå hur 

människor reagerar eller för att se olika handlingsmönster. Det som är specifikt med 

kvalitativa intervjuer är att man ställer raka och enkla frågor som man får innehållsrika svar 

på. Efter att intervjuerna är avslutade har intervjuaren ett stort material som förhoppningsvis 

innehåller intressanta åsikter och mönster. (Trost, 2010).  

 

3.2 Urval 

 

I studien har åtta elever från gymnasieskolan intervjuats. Skolan är en gymnasieskola med 

maritim inriktning och programmen som finns på skolan är naturvetenskapsprogrammet, 

samhällsvetenskapsprogrammet och sjöfartsprogrammet med två inriktningar, däck och 

maskin. De intervjuade eleverna går på två olika program, det ena programmet är 

samhällsprogrammet som är ett studieförberedande program och det andra är 

sjöfartsprogrammet, som är ett mer yrkesinriktat program. Skolan har totalt 300 elever. De 

intervjuade eleverna som går på samhällsprogrammet går första året på gymnasiet och de 

intervjuade eleverna på sjöfartsprogrammet går tredje året. Både tjejer och killar har 

intervjuats för att få större bredd på undersökningen. Skolan har en segelskuta som eleverna 

seglar jorden runt med. Varje år följer samtliga elever med på en etapp på cirka tio veckor. På 

resorna läser de skolämnen, arbetar aktivt med skutan och utforskar resmålen.  

Nedan presenterar jag de intervjuade eleverna: deras ålder, kön, gymnasieprogram samt i 

vilken årskurs eleverna går. För att eleverna ska vara anonyma kallar jag dem för elev 1, elev 

2, och så vidare.  

 

 

 

 



13 

 

Elever: 

Elev 1. 17 år.  Kille. Samhällsprogrammet. År: 1  

Elev 2. 16 år. Tjej. Samhällsprogrammet.  År: 1 

Elev 3.  16 år. Kille.  Samhällsprogrammet.  År: 1. 

Elev 4. 17 år.  Tjej. Samhällsprogrammet.  År: 1. 

Elev 5. 18 år.  Kille.  Sjöfartsprogrammet.    År: 3.  

Elev 6: 19 år. Kille.  Sjöfartsprogrammet.     År: 3.   

Elev 7.  19 år.  Tjej. Sjöfartsprogrammet.     År: 3.  

Elev 8. 19 år.  Kille.  Sjöfartsprogrammet.     År: 3.  

 

3.3 Tillvägagångssätt  

 

Jag genomförde en kvalitativ undersökning och intervjuade 8 gymnasieelever. Jag hade 

intervjufrågor som följde samma ordning vid varje intervju. Jag skrev intervjufrågorna utifrån 

mina forskningsfrågor och teorikapitlet för att vara säker på att jag fick svar inom de områden 

som intresserar mig. Johansson och Svedner (2006) är dock inte helt positivt inställda till den 

kvalitativa studien, då de menar att den används alltför ofta av blivande lärare i deras 

examensarbete trots att metoden har sina brister.  

Jag intervjuade varje elev individuellt på deras skola. Jag delar Stukats (2005) tanke om att 

det är viktigt att den som blir intervjuad känner sig lugn och trygg i den miljö han eller hon 

blir intervjuad i. Jag spelade in alla intervjuer och antecknade samtidigt. Innan jag började 

intervjun gav jag samtliga elever mitt informationsbrev (se Bilaga A) och frågade varje elev 

om det kändes okej att jag spelade in och fick ett ja från samtliga elever. Det var mycket 

positivt att spela in intervjuerna då jag kunde fokusera mer på vad eleverna svarade och 

formulera följdfrågor. Det var bra att kunna gå tillbaka och lyssna på samma intervju flera 

gånger för att sedan renskriva dem.  

Efter det att jag intervjuat eleverna satte jag mig ner för att lyssna på vad de sagt, gick igenom 

mina anteckningar och renskrev intervjuerna. När jag renskrivit intervjuerna läste jag igenom 

dem åtskilliga gånger för enligt Stukat (2005) är det ett krav; att läsa igenom 

intervjumaterialet många gånger. Han menar att det är först då som det blir möjligt att 

”…komma under eller bakom det bokstavliga innehållet” (Stukat 2005:41). Efter det läste jag 

materialet för att kunna skriva resultatdelen. Jag kategoriserade materialet utifrån 

teorikapitlets olika rubriker och delade in de olika intervjusvaren under de olika rubrikerna. 

Resultatet styrks genom citat från intervjuerna. 
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3.4 Tillförlitlighet 

 

Ordet reliabilitet betyder enligt Stukat (2005) studiens tillförlitlighet. Hög reliabilitet uppnås i 

en undersökning där någonting mäts, har standardiserade förhållanden och är av kvantitativ 

karaktär. Den typ jag har använt mig av i studien, det vill säga kvalitativa intervjuer har inte 

lika hög grad av standardisering och det kan vara svårare att bevisa studiens reliabilitet. Min 

studie skulle kunna upprepas och med sannolikhet få liknande resultat, men det är också 

möjligt att resultaten skulle skilja sig åt eftersom det beror på de människor som ingår i 

studien.   

Jag ser det fördelaktigt att eleverna jag intervjuat går på två olika program för att på så sätt få 

större bredd på min studie. Under intervjuerna både spelade jag in och antecknade och detta 

stärker tillförlitligheten då jag verkligen fått med det eleverna svarat. Jag anser även att 

tillförlitligheten är stor då jag redovisar resultatet noggrant och gör en analys som jag kopplar 

till teorikapitlet.   

Validitet innebär enligt Johansson och Svedner (2006) att resultatet av studien ger den rätta 

bilden av det som granskats. Validitet betyder giltighet, om vad som är tänkt att undersökas 

undersöks. Man kan ifrågasätta denna studies validitet i och med att eleverna kan ha uppfattat 

frågorna på ett annat sätt än vad som var tänkt och deras svar kan ha påverkats av mig. Trots 

detta tror jag att studien har mätt det som var tanken att mäta och har godtagbar validitet. I 

denna studie kan skolans speciella undervisning med maritim inriktning påverka validiteten.  

På frågan som Stukat (2005) ställer sig om ifall resultatet kan generaliseras eller om det 

endast gäller för gruppen som undersöks är svaret i den här studien att det främst gäller för 

gruppen som undersökts. Resultatet är åtta elevers tankar om motivation och det är inte 

möjligt att generalisera deras tankar, åsikter och känslor till flertalet av andra elever. Syftet 

med studien var heller inte att generalisera utan jag ville få några elevers tankar och åsikter 

kring motivation på ett djupare plan.  

 

3.5  Etiska ställningstaganden  

 

De etiska aspekterna är mycket viktiga att ta hänsyn till vid den här typen av undersökning. 

Fyra krav som Stukat (2005) speciellt lägger vikt vid är nyttjandekravet, 

konfidentialitetskravet, informationskravet och samtyckeskravet. De stämmer väl överrens 

med Vetenskapsrådets fyra huvudkrav.  

Om informationskravet skriver Vetenskapsrådet: ”Forskaren skall informera de av 

forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 1990:17). 

När jag frågade om jag skulle kunna få intervjua eleverna berättade jag om mitt 

examensarbete och att jag läser sista terminen på lärarprogrammet. Eleverna fick även varsitt 
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informationsbrev där det stod förklarat vad intervjuerna kommer att användas till. Eleverna 

tyckte ämnet verkade intressant och ville delta. Vissa har även frågat om de kan få läsa arbetet 

när det är klart. 

Om samtyckeskravet skriver Vetenskapsrådet: ”Deltagare i en undersökning har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan” (9). De intervjuade eleverna deltog frivilligt i 

intervjuerna och jag behövde inte ha föräldrarnas samtycke eftersom samtliga elever var över 

15 år. Kvale (1997) menar att samtyckekravet delvis innebär att man deltar frivilligt och att 

man kan avbryta deltagandet närsomhelst. Jag började inte spela in förrän intervjupersonerna 

gett sitt godkännande. 

Vetenskapsrådet skriver om konfidentialitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning 

ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (12). De intervjuade eleverna 

är anonyma och skolans namn nämns inte i arbetet.  

Om nyttjandekravet står det: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål” (14). De uppgifter som samlats in under intervjua används endast till 

detta examensarbete och inget annat.  

 

3.6 Metodkritik 

 

Trost (2010) påstår att om frågeställningen gäller hur många, hur ofta eller hur vanligt ska 

man använda sig av en kvantitativ studie. Men om däremot frågeställningen gäller att hitta 

mönster eller att förstå människor så bör man använda sig av en kvalitativ studie. Trost påstår 

vidare att kvantitet ses som mera trovärdig för många, även om mer forskning och alltfler 

studier bygger på kvalitativa data.  

Att jag intervjuat elever på endast en skola beror på tidsbrist och valet av skola baserar sig på 

kontakter jag har på den skolan. Trost (1997) menar att denna typ av urval kallas 

bekvämlighetsurval.  

En aspekt som gör att validiteten och tillförlitligheten ökar är att göra observationer, för att få 

veta om svaren man fått från eleverna är sanna. Men eftersom det är både tidskrävande och 

svårt att mäta något som motivation har detta inte varit genomförbart. 

Då eleverna känner till mig sedan tidigare och mötet blir personligt kan det finnas en risk att 

eleverna inte är helt ärliga, utan försöker framstå annorlunda. Utan personlig kontakt, med 

exempelvis enkäter, skulle eleverna möjligtvis känt sig friare att vara ärliga.  
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 4. Resultat och analys 

 

I detta kapitel kommer resultatet från intervjuerna presenteras samt analyseras och tolkas i 

relation till den teoretiska bakgrunden. Varje stycke följs av en sammanfattande analys som är 

knuten till litteraturen i teorikapitlet. Resultatet redovisas med underrubrikerna: motivation, 

inre respektive yttre motivation, lärarens roll, skolframgång och social kompetens. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av det väsentligaste i resultatet. Resultatet anknyts till 

frågeställningarna och syftet samt visar i vilken mån undersökningen ger svar på de 

forskningsfrågor som ställs i början av arbetet.  

 

4.1 Motivation 

 

Eleverna i undersökningen tycker över lag att de är motiverade skolan. De svarar att de oftast 

är motiverade, även om de ibland känner sig mindre motiverade. På frågan om eleven känner 

sig motiverad i skolan svarar sju elever att de känner sig motiverade. Elev 2 svarar: ”Det beror 

på från vecka till vecka. Inte när det är för mycket, då blir det bara jobbigt. Men ibland känns 

det kul. När det är roliga ämnen och bra lärare. Det går upp och ner”. Några elever börjar 

känna sig skoltrötta och ser slutet av gymnasietiden närma sig. Elev 8 säger: ”Ja, men nu 

innan studenten är jag riktigt skoltrött. Jag har varit på praktik i ett halvår och när jag kom 

tillbaka var jag inte lika taggad. Jag är mer motiverad att börja jobba”. Elev 4 svarar: ”Ja, det 

gör jag för att jag vill ha ett bra jobb i framtiden. Nu vill jag ha stora möjligheter att söka till 

högskolan när jag vet vad jag vill bli”. Elev 7 vet vad hon vill och svarar: ”Ja, speciellt nu i 

slutet. Nu vill man bara få klart allt snabbt. Jag vet vad jag vill, jag har ett mål och vet vart jag 

vill komma. Jag tycker det är viktigt att ha mål”.  

De intervjuade eleverna känner sig generellt motiverade i skolan. Aspekter som roliga ämnen 

och bra lärare är av stor vikt. Framtiden och mål är andra aspekter som är viktiga för eleverna. 

Detta stämmer väl överrens med Lundgren (2011) när hon talar om vikten av att ha mål. Hon 

menar att målen ska vara uppnåbara, tidsbegränsade och specifika och hävdar att då har man 

en plan för hur man ska gå tillväga och därmed en inre drivkraft för att nå dem.  

Elev 2 svarar att hon inte känner sig motiverad när det blir för mycket, för då blir det jobbigt. 

Min tolkning är att eleverna vill känna att de har kontroll på sin studiesituation och känner sig 

frustrerade när kraven blir för stora. Det är känsligt med för stora krav, speciellt för svaga 

elever. Giota (2002) menar att man som lärare måste ställa rimliga krav. Hon menar att risken 

är stor att eleverna tappar motivationen om de måste anpassa sin inre värld till de krav och 

förväntningar som ställs på dem och därmed bli yttre motiverade. Giota menar vidare att det 

finns elever som kan nå framgång genom yttre motivation, men det är endast de elever som är 

duktiga i skolan och uppnår de krav på prestationer och kriterier för lärande som skola och 

lärare satt upp.  
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Elev 8 säger att han känner sig mer motiverad att börja jobba. Han går på sjöfartsprogrammet 

som är ett yrkesförberedande program och är inställd på att börja arbeta efter studenten. Han 

är trött på skolan och detta kan kopplas till Willis (1981) studie med de tolv engelska 

pojkarna. De anser att det är onödigt att studera de teoretiska ämnena och vill mycket hellre 

befinna sig ute i arbetslivet än i skolbänken.  

Eleverna på sjöfartsprogrammet går sista terminen och elev 3 säger att hon är extra motiverad 

nu i slutet. Att eleverna på sjöfartsprogrammet går sista terminen bidrar troligtvis till att de 

känner sig mer motiverade, de ser ljuset i tunneln. Skulle de intervjuade eleverna på 

sjöfartsprogrammet gått första eller andra året är det möjligt att de känt sig mindre motiverade 

till studierna. Nu har de inte långt kvar till målet, att ta studenten.  

På frågan vad som motiverar eleverna varierar svaren. Elev 1 svarar: ”Roliga uppgifter som 

jag tycker är kul blir jag motiverad av. Och engagerade lärare som brinner för det de gör”. 

Även att ha klara mål är en stor motivationsfaktor. Elev 3 säger: ”Vad jag har för mål, vad jag 

vill uppnå. Jag peppar mig själv och vet vad jag vill och hur jag kommer till det målet. Jag kör 

raka spåret”. Eleverna blir motiverade av tanken på att de kan komma dit de vill om de bara 

kämpar och får bra betyg. Elev 8 svarar: ”Jag är motiverad för att komma in där jag vill. Jag 

måste se till att ha betygen som krävs”. Andra faktorer som motiverar eleverna i studierna är 

engagerade lärare, roliga uppgifter och att få godkänt i alla ämnen. Att komma in på den 

utbildning som man vill är en stor bidragande motivations aspekt. Elev 4 säger: ”Olika 

studiesätt gör mig mer motiverad, såsom att arbeta mer självständigt. Jag blir motiverad när 

jag tänker på framtida studier”. 

Elev 4 säger att hon blir motiverad av olika studiesätt, som att arbeta mer självständigt. En 

elev som tycker om att arbeta självständigt är vanligtvis en stark elev som tror på sig själv. 

Stensmo (1997) menar att högpresterande och självsäkra elever tycker om att arbeta 

självständigt, medan lågpresterande och osäkra elever ofta föredrar lärarens närvaro och 

direktiv.  

Eleverna menar att de bli motiverade när de känner att det går bra i skolan. Elev 1 säger: ”I de 

ämnen jag är duktig på blir jag mer motiverad. När det går lätt och går bra blir jag motiverad”. 

Elev 3 tänker på ett liknande sätt: ”När jag ser att det går framåt och jag utvecklas blir jag 

motiverad. Då blir jag mer peppad att fortsätta. När det går bra”. Att läsa roliga kurser är en 

annan aspekt som motiverar eleverna. Elev 7 säger: ”Jag känner mig motiverad när jag läser 

roliga kurser. Praktiska kurser blir man mer motiverad av för de ligger närmare till hands. Då 

är det mer verklighetsförankrat och man känner att man är närmare sitt mål”. Elev 8 håller 

med: ”När jag har roliga kurser, såsom historia och sjöfart. Matten tar verkligen kål på mig, 

det är helt meningslöst. Kurser som man kan använda sig av och är intresserad av blir 

roligare”. Elev 4 behöver press för att bli motiverad och säger: ”Jag känner mig mest 

motiverad när det verkligen gäller. När jag till exempel har ett prov som är avgörande för mitt 

betyg”.  

Det är tydligt att eleverna känner sig mer motiverade när det går bra och de lyckas med sina 

studier. Flertalet utav eleverna uttrycker att de blir mer motiverade av roliga kurser och någon 

ger exempel på historia och sjöfart som roliga kurser. Samma elev säger att matematiken är 
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meningslös. Det är möjligt att den här eleven tycker att matematik är svårt och inte har förstått 

det praktiska värdet av ämnet. En annan viktig aspekt är att eleverna känner att kurserna är 

verklighetsrelaterade och att de kan få användning av sina kunskaper i det verkliga livet. 

Hedin och Svensson (1997) är överrens om detta faktum och menar att inre motivation gynnas 

genom att eleverna ser det praktiska värdet i undervisningen. De menar att eleverna har större 

intresse av att lära sig om de kan ha nytta av kunskaperna i verkliga livet.  

Att skoluppgifterna är roliga gynnar elevernas motivation. Detta stämmer väl överrens med 

vad Scherp uttrycker när han säger att ”skapa motivation är centralt och innefattar två 

dimensioner; att väcka nyfikenhet och skapa intresse samt att skapa glädje och lust” 

(2004:18). Han menar att detta uppnås genom att möta eleverna där de befinner sig och 

genom att koppla undervisningen till elevernas egna intressen, behov och erfarenheter. Willis 

är av samma åsikt när han hävdar att läraren bör utgå från ”den punkt där barnet befinner sig i 

fråga om egna intressen, inte från de avlägsna intressena hos ett läroämne” (Willis, 1981:140). 

Han menar vidare att ”aktiviteter inte skall påtvingas utan uppmuntras: tillvägagångssättet är 

’elevcentrerat’ snarare än ’ämnescentrerat’” (Willis, 1981:140).   

När det kommer till olika ämnen och om eleverna känner sig mer eller mindre motiverade i 

något speciellt ämne svarar de ofta att matte och naturkunskap är ämnen som de känner sig 

minst motiverade i. Elev 4 säger:  

Matematik är jag mindre motiverad i, för jag tycker inte det är så roligt. Jag 

fastnar alltid och kommer inte vidare. Men annars har jag inget ämne som jag 

inte tycker om, men det beror nog på min inställning. Fast naturkunskap gillar 

jag inte heller.  

Elev 8 är av samma åsikt och säger: ”Jag är mer motiverad i sjöfartsklasserna och mindre 

motiverad i matten och naturämnena. Det är ändå inget jag kommer ha användning av i 

framtiden”. Att känna att man inte är duktig och hänger med under lektionerna är en sak som 

eleverna menar inte är roligt och som minskar motivationen. Två elever känner att de inte har 

fått baskunskaperna i spanska under högstadiet. Elev 1 svarar:  

Ja, i spanska känner jag mig mindre motiverad för jag hade en väldigt dålig 

lärare på högstadiet och när jag kom hit låg jag efter. Men nu är jag lite mer 

motiverad när jag har kommit ikapp lite mer. Engelska och matte har jag lätt för 

och det går bra i dem ämnena och då blir det ju roligare. Det tar inte så lång tid 

att göra uppgifterna.  

Elev 3 har en liknande erfarenhet: ”Jag känner mig riktigt dåligt motiverad i spanskan. Det 

började i sexan när jag hade en väldigt dålig lärare. Vi satt bara och slappade och lärde oss 

ingenting. Jag missade grunderna, sen dess har det inte gått så bra. Så det är inte så kul”. Att 

känna sig duktig är något som motiverar eleverna och när de känner att de inte klarar en 

uppgift eller ett prov blir de ofta frustrerade, arga och omotiverade. Elev 7 säger:  

”Maskinbefäl är en kurs som är en bra merit att ha. Men där är jag inte så 

motiverad för jag är dålig på maskiner. Jag klarade inte provet. När jag ska 

överbevisa för mig själv att jag klarar det och när det sen inte håller blir jag 
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omotiverad. Det är tur att det är så i så få ämnen för jag är en riktig 

prestationsmänniska och när jag inte klarar av saker och gör bra ifrån mig blir 

jag arg och väldigt omotiverad”.  

Elev 7 är en elev som är van vid goda studieresultat och hon är en prestationsmänniska, därför 

blir den här situationen svår för henne. Hon blir frustrerad när det inte går som hon tänkt. 

Enligt Stensmo (1997) brukar elevers misslyckande kunna förklaras, men för den här eleven 

stämmer inte förklaringarna för misslyckandet. Hon vet att hon har ansträngt sig, hon kan inte 

skylla på otur och hon vet att hon inte är dum. Det blir en svår situation och eleven tappar 

motivationen när det inte går som hon tänkt sig. Motivationen får hon inte tillbaka förrän hon 

klarar provet.  

Att få användning av det man läser är viktigt för vissa elever. Elev 8 svarar: ”Jag är mer 

motiverad i sjöfartsklasserna och mindre motiverad i matten och naturämnena. Det är ändå 

inget jag kommer ha användning av i framtiden”. Att ha en bra och engagerad lärare bidrar till 

att motivera eleverna. Elev 2 säger: ”Jag är mer motiverad i svenskan, för där har jag H-S och 

hon är en jättebra lärare. Sen gillar jag matte – ämnet i sig, men där har vi en inte så bra 

lärare. Men jag har inte ångest för något ämne”.  

För eleverna ser man tydligt att de motiveras av att känna att de är duktiga och klarar av 

ämnet. Att känna att de misslyckas och hamnar efter med studierna skapar frustration och 

dåligt självförtroende. Det är därmed av stor vikt att läraren är uppmärksam och möter eleven 

på rätt nivå. Läraren måste sätta sig in i vad eleven har svårt för och hjälpa eleven att gå 

vidare. Stensmo (1997) menar att läraren ska hjälpa eleverna att skapa en positiv självbild och 

skapa situationer och uppgifter där eleven känner sig framgångsrik och värdefull. Stensmo 

menar vidare att eleven måste få utmaningar på rätt nivå för att göra framsteg, utan att stress 

och ångest skapas.  

 

4.2 Inre respektive yttre motivation  

 

Eleverna får en fråga om vad de har för mål med sina studier och om de tänker läsa vidare 

efter gymnasiet. Det visar sig att sju av eleverna planerar att studera vidare. Elev 4 säger: 

”Mina mål är att komma in på högskolan. Fast jag vet inte exakt vad jag vill läsa. Jag vill nog 

bli författare för jag gillar att skriva. Eller så läser jag juridik”. Elev 1 tänker också läsa 

vidare. Han svarar: ”Jag ska läsa så brett som möjligt nu så att jag kan välja sen. Får se vad 

det blir sen. Kanske sjökapten, eller handel eller jurist”. Elev 2 vill ut och resa ett tag innan 

hon börjar studera. Hon säger: ”Just nu har jag inga exakta mål. Jag vill bara göra mitt bästa. 

Men jag ska plugga vidare sen. Först ska jag ut och resa och kanske plugga där. Jag ska resa 

och plugga”. Tre av eleverna vill studera vidare och bli sjökapten. Elev 3 svarar: ”Jag har som 

mål att komma in på sjökaptensskolan. Det är det enda jag vill. Jag måste alltid förstå varför 

jag gör saker”. Elev 7 säger: 

Mitt mål är att bli sjökapten. Jag har sökt till Norge, Chalmers och Kalmar. Sen 

har jag en backup-plan om det inte blir att jag läser i höst och det är att jobba på 
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Stena Line. Där har jag ett heltidsjobb. Jag vill bli en erfaren sjöman och inte 

bara ha den akademiska biten. Jag har både kortsiktiga och långsiktiga mål. 

Kortsiktigt är att köra ribbåt i sommar och långsiktigt mål är att bli sjökapten. 

Elev 8 har också planer på att läsa på Chalmers. Han säger:  

Jag ska studera vidare, men först ska jag ta ett sabbatsår. Efter det ska jag läsa 

till sjökapten på Chalmers. Det är höga poäng för att komma in, men jag har 

många meritpoäng, så jag kommer in. I sommar ska jag jobba på en båt här på 

varvet och sen som matros på ett lyxfartyg i Västindien. 

Elev 6 vill också läsa vidare. Han säger:  

Jag har tänkt jobba i två år först för att få erfarenhet. Jag ska jobba som matros 

och sen läsa till sjöbefäl, inte kapten, utan överstyrman. Kaptenen sitter ändå 

bara vid en dator. Det tar mellan tre och fyra år. Jag vill inte läsa i Sverige, 

kanske i Norge eller Åland.  

Elev 5 har redan fått ett jobb och väntar med att läsa vidare. Han säger: ”Jag har fått fast jobb, 

så jag kommer jobba ett tag, säsongen ut i alla fall. Jag kommer inte att läsa vidare på ett tag”.  

Eleverna planerar för framtiden och många har tydliga mål i sikte. Att sträva efter bra betyg 

och ha som mål att vidareutbilda sig tyder på yttre motivation, vilket sju av åtta elever 

planerar att göra. Eleverna som läser på samhällsprogrammet anser att det är nödvändigt med 

högskoleutbildning, och även tre av fyra elever på sjöfartsprogrammet tänker läsa vidare. 

Detta visar, såsom Andersson (1999) hävdar, att elever som är positivt inställda till skolan 

gärna läser vidare. Andersson menar att elever som är negativt inställda till skolan sällan läser 

vidare på universitet och är mer socialt sårbara. 

Eleverna på samhällsprogrammet planerar samtliga att läsa vidare. De har en positiv syn på 

framtiden och tänker att de läser en bred gymnasieutbildning nu, för att senare kunna välja 

vad de vill läsa på högskolan. De vill bland annat bli författare, jurist eller läsa handel. De här 

eleverna har bra självförtroende och tänker att de kan bli vad de vill. De har gått igenom 

skolan med bra betyg och litar på sin förmåga. De känner sig bekväma i studiemiljön och har 

höga mål. Min tolkning är att det här är elever som precis som Giota (2002) påstår, har 

möjlighet att sträva mot två mål samtidigt, både lärande mål och prestationsmål.  

Av eleverna på sjöfartsprogrammet kommer majoriteten läsa vidare till sjökapten, men för de 

här eleverna är arbetserfarenhet av mycket stor vikt. De vill bli erfarna sjömän och inte bara 

kunna den akademiska biten. Detta kan ha att göra med att de är ute mycket på praktik och ser 

hur det går till på arbetsplatserna. De hör jargongen och vet att det är högt ansett att skaffa sig 

erfarenhet genom att arbeta. Detta stämmer överrens med Willis (1981) studie där eleverna 

anser att man skaffar sig bäst kunskaper ute i arbetslivet.   

Eleverna får frågan om de blir motiverade av sig själva eller om andra aspekter såsom betyg 

styr. Det blir lite blandade svar, fyra elever svarar att de blir motiverade av sig själva och två 

elever svarar att det är betygen som motiverar. Elev 1 svarar: ”Både och. Att få bra betyg 

motiverar och att läraren är engagerad. Man måste ta mycket eget ansvar på gymnasiet, det är 
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stor skillnad från högstadiet”. Två andra elever menar också att betygen sporrar deras 

motivation. Elev 2 svarar: ”Det är betyget jag strävar efter, det gör så att jag får mer press på 

mig själv. Jag har höga krav på mig själv, jag vill alltid vara en av dem bästa”. Elev 4 

uttrycker: ”Betygen motiverar verkligen för det visar vad man kan. Men jag vill lära mig för 

mig själv också. Det är kul att lära sig nya saker när man är intresserad”. Tre elever svarar att 

de blir motiverade av sig själva. Elev 3 säger: ”Jag blir motiverad av mig själv. Jag påverkas 

inte så mycket av andra. Mina föräldrar stöttar alltid mig, men motivationen kommer från mig 

själv”. Elev 7 är av samma åsikt. Hon säger: ”Jag själv. Jag är en sådan människa som bara 

blir motiverad kortsiktigt av andra, för i slutändan blir jag bara motiverad av mig själv”. Elev 

8 påverkas inte heller av andra: ”Jag tycker inte det runtomkring styr så mycket. Jag gör det 

för min egen skull. Folk försöker ju alltid påverka, men det är mitt liv och min framtid”. Elev 

5 har press från sina föräldrar. Han säger:  

För mig är betyget skit samma. Jag lär mig för att lära mig själv. Betyget är bara 

en bokstav och det är klart att det är roligt med en hög bokstav. Jag har stor 

press från föräldrarna, och nu kämpar jag på lite mer. Förut gick jag inte till 

skolan utan var bara ute och drack och så. Men som tur är ändrade jag mig i tid.  

Alla elever tycker inte om teoretiska ämnen och elev 6 säger: ”Jag gillar inte att sitta i 

skolbänken, så det är bara att komma igenom det. Jag behöver mer stöd i de teoretiska 

ämnena, men i de praktiska ämnena går det jättebra”.  

Betygen motiverar många elever och detta är förståligt eftersom de flesta tänker läsa vidare. 

Eleverna vet att deras betyg kommer att påverka hur deras framtid kommer att se ut och de är 

medvetna om att de måste kämpa nu. För de elever som inte planerar att läsa vidare är betyget 

inte lika viktigt. Många elever som inte har några specifika mål och som inte vet vad de vill, 

och som antar att de inte kommer läsa vidare satsar ofta på att få godkänt i ämnena. Om inte i 

alla ämnen, så i alla fall i kärnämnena. Specialpedagogen på skolan berättade för mig att det 

första han pratar med eleverna om är vad de har för mål med sina studier och för sin framtid. 

Utan mål är det svårt att bli motiverad och kämpa här och nu.  

Hälften av eleverna anser att de motiverar sig själva och att de lär sig för att de vill lära sig 

nya saker. Att lära sig för sin egen skull menar Giota (2002) innebär att man har en inre 

motivation som ger eleven bestående kunskaper för livet. Hon menar att forskning visar att 

elever med en inre motivation som har en strävan efter lärandemål ofta får bättre resultat och 

kunskapsutveckling, medan elever som har en yttre motivation och strävar efter 

prestationsmål ofta presterar lägre och inte har samma engagemang. Elev 7 som uttrycker att 

hon endast blir kortsiktigt motiverad av andra och i slutändan bara blir motiverad av sig själv 

beskriver på ett medvetet sätt att det är motivationen som kommer från henne själv som är den 

starkaste och mest betydelsefull. Detta stämmer väl överrens med vad Boethius och Ehdin 

(2002) påstår när de säger att det är meningslöst att försöka motivera andra personer. De anser 

att det bästa är att skapa förutsättningar för att personen ska uppnå bästa möjliga resultat.    
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4.3 Lärarens roll 

 

Eleverna får frågan vilken roll de tycker att läraren har när det kommer till motivation. Svaren 

varierar, men att inspirera och peppa eleverna var ett återkommande svar. Elev 1 säger: ”Att 

vara där och att kunna peppa sina elever. De ska kunna inspirera en om man kör fast och göra 

det roligare och lättare”. Att göra undervisningen rolig menar elev 2 är viktigt: ”Att visa 

intresse. Att läraren har föreläsningar och tar sig tid och gör det på ett roligt sätt. Att den inte 

bara följer boken”. Elev 7 har liknande tankar och säger:  

Jag tycker att lärarna ska vara inspirerande, de ska kunna inspirera eleverna till 

att allt är möjligt. Många elever är ju lättövertalade att allt är möjligt. Om man 

tycker att läraren är ointressant är det väldigt omotiverande. Det är inspirerande 

med engagerade personligheter.  

Två elever tycker att ansvaret främst ligger hos eleven själv. Elev 6 menar att: ”Egentligen är 

det ju ens eget ansvar. Men det är roligt om de gillar att engagera sig. Och det tycker jag att 

lärarna gör mycket på den här skolan”. Elev 3 håller med när han säger: ”De ska såklart peppa 

och stödja eleverna så gott de kan, men största ansvaret ligger hos eleverna. Men det är bra att 

lärarna försöker, sen får eleverna själva avgöra”. Elev 4 menar att ansvaret ligger hos både 

lärare och elev:  

Jag tycker att ansvaret ligger hos läraren och eleven tillsammans. Man kan inte 

begära att läraren ska fixa allt om du tycket ämnet är tråkigt och inte pluggar. 

Det måste finnas en dialog mellan klassen och läraren och läraren måste fråga 

eleverna hur han ska göra för att bäst fånga elevernas intresse.  

Elev 5 anser att det är lärarens jobb att motivera eleverna: ”Läraren har ansvar att motivera 

eleverna. Det är deras jobb”.  

På den här skolan är lärarna engagerade och eleverna känner att lärarna är där för deras skull. 

De litar på sina lärare och känner att de brinner för sitt arbete. Detta är i motsats till vad Willis 

(1981) kommer fram till i sin studie, där eleverna känner att lärarna inte känner till elevernas 

värld. De tycker inte att lärarna vet hur världen fungerar för de har bara varit på skolor och 

universitet hela sitt liv. På den här skolan vet eleverna att lärarna både har arbetserfarenhet 

och livserfarenhet och elever och lärare får även livserfarenhet tillsammans när de är ute och 

reser. Där delar de upplevelser och erfarenheter och skapar en djup relation.  

Det finns både elever som anser att det är lärarens jobb att motivera eleverna och elever som 

anser att ansvaret ligger hos dem själva. Att läraren kan inspirera och engagera eleverna är 

också en viktig aspekt enligt eleverna. Stensmo (1997) menar att läraren är en motivatör som 

ska optimera elevernas lärande. Hedin (1997) menar att om läraren är entusiastisk och visar 

nyttan av ämnet är chanserna större till lärande och motivation. Boethius och Ehdin (2002) 

anser att om en person känner meningsfullhet kommer personen att bli motiverad. De menar 

att den inre motivationen är förankrad i dig själv och ger dig krafter, medan den yttre 

motivationen kan medföra onda cirklar där förväntningarna bara ökar och den inre drivkraften 

kommer att försvinna.  
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Eleverna blir även tillfrågade om de tycker att deras lärare motiverar dem. Sju av åtta elever 

svarar att det tycker de att lärarna gör. Elev 1 säger: ”Jo, det tycker jag. Den här skolan har 

generellt väldigt bra lärare. Man märker att de är här för oss och inte för sin lön”. Elev 2 håller 

med och säger: ”Ja, verkligen. Det är jättestor skillnad från högstadiet. Här är lärarna 

engagerade”. Elev 5 är också nöjd med lärarna och säger: ” Ja, de är hur bra som helst”. Elev 

7 har en annan uppfattning:  

Egentligen inte. Lärarna är jätte bra, men de har inte med sjöfart att göra. Jag 

blir bara kortsiktigt motiverad när jag får beröm och bra respons, det är en 

drivkraft för stunden. Skriver jag en bra uppsats så vill jag skriva en lika bra 

eller bättre nästa gång.  

Två elever tycker det skiljer sig från lärare till lärare och elev 4 säger: ”Det är olika från lärare 

till lärare. Några är bättre än andra och fångar eleverna och får dem delaktiga”. Elev 6 svarar: 

”Ja, vissa mer än andra”.  

Det är tydligt att engagerade lärare som brinner för sitt arbete motiverar eleverna. Lärare som 

kan sitt ämne och samtidigt har en glädje att förmedla det på ett sätt som eleverna kan ta till 

sig är de som går hem bäst hos eleverna. Hedin (1997) menar att ämneskunskaper och intresse 

från läraren kan skapa en inre motivation istället för en yttre hos eleven.  

På frågan om lärarna har höga förväntningar på eleverna skiljer sig svaren en aning. Sex 

elever tycker att lärarna har höga förväntningar på dem och två elever svarar nej eller att det 

är olika. Elev 2 svarar: ”Ja, det tycker jag att de har. Eftersom det är så höga intagningspoäng 

här har lärarna höga förväntningar på att vi ska prestera bra”. Elev 1 håller med: ”Ja, det 

tycker jag. Eftersom alla elever som går här är vana att alltid ha varit duktiga och bäst i sina 

gamla klasser är nivån hög. Och vi får utmanande uppgifter”. Elev 3 svarar: ”Ja, det har de. 

De har höga krav på oss, det har trappats upp. Det är svårt att få A, men det beror på vilket 

program man går”. Elev 7 känner att lärarna har högre förväntningar på henne och svarar: ”Ja, 

ibland. I klassen är ju inte betygen på topp direkt, men jag har lite högre betyg och har lite 

större press på mig från lärarna”. Elev 8 känner likadant: ”Ja, på mig. I klassen är det G nivå, 

men jag skriver bra så lärarna har högre krav på mig”. Elev 6 tycker inte att förväntningarna 

är så höga: ”Nej, inte så höga, men de säger till om jag inte skriver så bra”. 

Det syns tydligt att lärarna på samhällsprogrammet har höga förväntningar på sina elever. På 

sjöfartsprogrammet anser eleverna att lärarnas förväntningar lägre. Där är poängen för att 

komma in lägre och eleverna har ofta inte lika höga betyg som på program såsom 

samhällsprogrammet eller naturprogrammet. Giota (2002) påstår att det finns ett tydligt 

samband mellan lärarens höga förväntningar och bra betyg bland eleverna. Stensmo (1997) är 

även han av samma åsikt; att lärarnas förväntningar på eleverna är av stor betydelse. Jenner 

(2004) menar att begreppet Pymalioneffekten ”används för att beskriva hur förväntningar kan 

fungera som självuppfyllande profetior” (s.10).  

Eleverna blir tillfrågade om de tycker att undervisningen passar deras intressen och behov och 

det tycker sju av eleverna. Elev 2 svarar: ”Ja, det tycker jag. Vi får själva välja hur vi vill göra 

prov och så. Oftast får majoriteten bestämma, så det tycker jag verkligen”. Elev 3 säger: ”Ja, 

det gör de väl. Lärarna vet att alla är studiemotiverade så de öser på. Det är hög nivå, men det 
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är bra”. Elev 4 tycker att undervisningen inte alltid är anpassad efter eleverna och svarar: ”Det 

är olika från lärare till lärare. Det finns lärare som inte tänker på att anpassa undervisningen 

efter oss. Målet och det centrala innehållet uppnås men kanske inte på ett sätt som intresserar 

mig”. Elev 8 menar att lärarna anpassar undervisningen efter elevernas intressen och behov 

och svarar: ”Jo, det gör dem. Lärarna lägger upp det på ett roligt sätt och så att vi ska klara 

det. Det är ju inte samma upplägg som på samhällsprogrammet. Det går jättebra”. Elev 6 

tycker att undervisningen passar eleverna: ”Ja, det är det ju. Undervisningen passar oss. Vi får 

lära oss sjömanskap och är ute och reser. Sen är ju vissa kurser onödiga”. Elev 7 håller med: 

”Ja, det tycker jag. Det är ju en specialformad linje som passar våra intressen. Det är svårt att 

förstå hur elever bli skoltrötta när de har valt programmet själva, men många blir det ändå. De 

kommer börja jobba direkt efter gymnasiet”.  

Eleverna tycker generellt att lärarna anpassar undervisningen efter elevernas intressen och 

behov. Lärarna skapar en undervisning på sjöfartsprogrammet som eleverna ska känna att de 

klarar av och tycker är rolig. På samhällsprogrammet arbetar de i ett högre tempo, men 

eleverna får vara med och bestämma hur de vill göra prov och så vidare. Scherp (2004) menar 

att det är viktigt att möta eleverna där de befinner sig och påstår att det kan göras på två olika 

sätt. Dels genom att anpassa lektionsinnehållet till elevernas mognads- och kunskapsnivå och 

dels genom att koppla undervisningen till elevernas egna intressen, behov och erfarenheter. 

Enligt Stensmo (1997) måste lärarna vara lyhörda och flexibla för att kunna förena elevernas 

intresse och skolans mål. Han menar vidare att läraren måste anpassa sin undervisning efter 

sina elevers förutsättningar och behov för att de ska kunna lära sig.  

Delaktighet är en viktig aspekt när det kommer till motivation och eleverna tillfrågades om de 

känner att de får vara delaktiga i de beslut som fattas på skolan. Sju av eleverna tycker att de 

får vara delaktiga och att deras åsikter tas på allvar. Elev 1 svarar:  

Ja, det får man. Man kan vara med i elevrådet. Man kan gå med där och ha sin 

åsikt. Men jag har inte så mycket att säga till om nu. Kanske skolmaten i så fall. 

Annars finns det inget att klaga på. På lektionerna får vi vara med och bestämma 

och vi brukar rösta eller lotta.  

Elev 4 säger:  

Man kan vara med i elevkåren, de för sakerna vidare. Det är som ett elevråd. De 

som vill kan vara med. Det är en chans för eleverna att vara med och bestämma. 

De lyssnar ganska bra på oss. Lärarna tar det på allvar och ser vad de kan göra. 

Sen kommer de med förslag på vad man kan göra för att lösa saken. Det brukar 

ske, det är inte bara prat.  

Elev 5 är av en annan åsikt. Han säger: ”Nej, det tycker jag inte det är mycket av. Det är mest 

prat, men sen slänger de det i papperskorgen. Till exempel gör vi en massa utvärderingar efter 

varje resa, men det blir ändå inga förändringar”. Elev 7 tycker att hon får vara med och ta 

många beslut:  

Ja, det måste jag säga. Ibland känns det som att jag tar slutbesluten i klassen. Jag 

är som klassens mamma och har lite makt. I vissa kurser har vi inget att säga till 
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om. Skolan hyr kurser av ett center och då är kursplanen redan fastställd. Ibland 

skulle vi vilja ha mer att säga till om och kompromissa för att få det på ett annat 

sätt.  

Elev 8 menar att eleverna får vara med och bestämma: ”Lärarna brukar fråga oss hur vi vill 

göra och försöker undvika inlämningsuppgifter. Det går inte för folk lämnar ändå inte in. De 

brukar göra så att vi får ha mer diskussioner och framföranden. Lärarna brukar vara ganska 

flexibla”. Elev 6 säger:  

Ja, nu är jag med i elevrådet. I klassen får vi vara med och bestämma hur vi ska 

lägga upp skolarbetet. Men jag skulle vilja ha en kaffemaskin. Det har vi velat 

ha från början och nu har vi köpt en egen kaffebryggare som vi har och sätter på 

när vi bli kaffesugna.  

Elev 5 känner att utvärderingarna inte bidrar till några förändringar och känner att det bara är 

prat från lärarnas sida. Detta gör att det känns tråkigt och meningslöst för honom att svara på 

utvärderingarna. Jag vet inte vad det handlar om för slags förändringar den här eleven vill ska 

ske. Det kanske är saker som svåra att genomföra, men då är det viktigt att man har en 

diskussion om saken så att lärarna kan förklara varför det är svårt att genomföra en 

förändring.   

Eleverna säger att de kan välja att vara med i elevrådet och matrådet och kan på så sätt vara 

med och bestämma och vara delaktiga i de beslut som fattas. Även i klassrummet får de vara 

delaktiga och bestämma hur de ska lägga upp skolarbetet. Giota (2002) menar att eleverna 

måste få vara delaktiga och känna att de får vara med och fatta viktiga beslut. Om eleverna 

känner sig ansvarfulla bidrar detta till en högre motivation.   

 

4.4 Skolframgång  

 

Eleverna får frågan om de upplever sina studier som positiva och sex elever säger att ja, de 

upplever sina studier som positiva. Elev 7 svarar: ”Ja, det gör jag för att jag vet att det får mig 

någonstans. Om jag inte sköter mina studier kommer jag ingenstans”. Elev 8 tycker också att 

studierna är positiva. Han svarar: ”Jo, det är positivt. Gymnasiet har vi ju valt själva. Men det 

är mycket mer att göra än på grundskolan. Det är inte på samma sätt”. Elev 3 ser målet med 

sin utbildning och svarar: ”Jag vill veta mycket och är alltid hungrig på kunskap. Det handlar 

mest om mitt mål att komma in på sjökaptensutbildningen, men om det går bra blir jag ännu 

mer positivt inställd”. Elev 2 säger att hon behöver saker att se framemot: ”Ibland är det segt 

att börja plugga, men det måste göras. Jag försöker göra det på ett bra sätt och att ha saker att 

se framemot”. Elev 6 menar att vissa ämnen inte känns lika nödvändiga: ”Det är ju positivt att 

lära sig, men det ska bli skönt att sluta. Vissa ämnen känns så onödiga, till exempel svenska 

och naturkunskap. Jag fattar inte vad jag ska ha det till och då bli man inte så motiverad”. 

Elev 5 ser målet med sin utbildning: ”Ja, jag får ut det jag behöver så det är positivt. Att bli 

matros”.  



26 

 

Eleverna tycker i regel att deras studier är positiva, men att det är viktigt att ha mål och att 

kurserna känns meningsfulla för dem. Lundgren menar att motivation är ”den inre drivkraft 

som ser till att knuffa dig vidare i rätt riktning” (Lundgren, 2011:2) och här syns tydligt vikten 

av att ha mål och att vara på väg i den riktning man strävar åt. Giota (2002) hävdar att en 

viktig aspekt för att skapa motivation är att läraren visar eleverna hur skoluppgifterna är 

relevanta för eleverna och att innehållet är meningsfullt i undervisningen.  

Eleverna blir tillfrågade om de känner sig nöjda med sina studieresultat och svaren varierar. 

Några av eleverna är nöjda och de andra känner att de hade kunnat göra bättre ifrån sig. Elev 

3 svarar:  

Ja, i det stora hela är jag det. Sen finns det ämnen som jag inte är hundra procent 

nöjd med. I högstadiet var det lättare att få bra betyg. Nu har det trappats upp 

och är mycket svårare. Men det är de här betygen som är viktiga för att komma 

in på högskolan. Det gör en motiverad, man är ett steg närmare.  

Elev 1 försöker hålla hög nivå och säger: ”Ja, det tycker jag. När man kommit in här som är 

väldigt svårt med höga antagningspoäng, måste man hålla hög nivå. Man kämpar mer för att 

hänga på och inte komma efter”. Elev 2 är inte helt nöjd och säger: ”Inte jättenöjd, är jag inte. 

I nian hade jag nästan bara MVG. Jag är inte missnöjd men det är svårt att få ett A”. Elev 4 

vet att hon måste lägga ner mycket tid på studierna för att bli nöjd: ”Ja, det tycker jag att jag 

gör. Jag vet att jag kan och jag blir inte nöjd om jag inte har lagt ner tid på det”. Elev 6 har 

inte alltid prioriterat studierna: ”Nej, det gör jag ju inte och jag mår lite dåligt över det. Jag 

var så slapp innan, men nu kämpar jag på mer. Fast nu är det lite sent”. Elev 8 är inte heller 

helt nöjd: ”Ja, i ettan var jag nöjd. Nu orkar jag inte längre och skjuter på allt. Jag skriver 

sämre och tänker att nu får jag skärpa mig, men har ingen ork ändå. Det är lite grann i sista 

sekund”. Elev 7 menar att hon är nöjd så länge hon får de betyg hon behöver för att komma in 

på den utbildning hon siktar på: ”Ja. Givetvis kan man alltid säga att man kunde gjort bättre, 

men det behövs inte alltid. Jag är inte missnöjd, men inte supernöjd heller. Bara betygen tar 

mig dit jag vill är jag nöjd”.  

Eleverna anser det viktigt med bra betyg, men att det inte alltid är lätt att få. De anser dels att 

det är högre nivå på gymnasiet och att det är svårare att få höga betyg. Det är svårt att kämpa 

och hålla motivationen vid liv genom hela gymnasietiden. Några av eleverna har förbättrat sig 

på senaste tiden, medan för andra har det blivit tvärtom. Lundgren (2011) menar att ofta när 

det inte går bra med studierna är det för att man har låg självkänsla och hög ambitionsnivå. Då 

behöver man ändra tankesätt. Hedin (1997) menar att en elev upplever att den har lyckats om 

den når den nivå som han eller hon själv satt. Normalt brukar elever med god självkänsla vilja 

arbeta med mer utmanande uppgifter och ser framgång som en konsekvens av sin egen 

förmåga. Misslyckas eleven skylls detta ofta på andra saker utanför eleven i fråga. Tvärtom är 

det ofta med elever med svag självkänsla. Självtilliten kan öka om en elev med svag 

självkänsla klarar av en skoluppgift som han eller hon inte tidigare klarat eller vågat sig på. 

För en elev med svag självkänsla är beröm och uppmuntran en viktig aspekt. 

 

  



27 

 

4.5 Social miljö 

 

Eleverna får frågan om de trivs i skolmiljön och med sina klasskamrater och även om de anser 

att det är en bra lärandemiljö. Samtliga åtta elever svarar att de trivs bra i skolmiljön, men tre 

elever på sjöfartsprogrammet anser att lärandemiljön inte är bra på grund av stök och hög 

ljudvolym. Elev 1 lägger stor vikt på sina kompisrelationer:  

Jag trivs jättebra här. Kompismiljön är jätte bra. Kompisar betyder jättemycket. 

Vi träffas hela tiden. Vi bor ju själva och umgås och lagar mat tillsammans och 

så. Man vill ju inte sitta hemma själv. På resan lär vi känna varandra så bra. Man 

vet vilka man vill umgås mycket med och inte. Sen är det ju en sådan liten 

skola, så man får ju bättre relation till lärarna och de andra eleverna än på en stor 

skola. Lärande miljön är jätte bra, det är lugnt och inte mycket spring. Vi sitter 

och jobbar. Det var värre i början när alla skulle lära känna varandra.  

Elev 2 menar även hon att resorna på segelbåten bidrar till att eleverna lär känna varandra väl: 

”Ja, jag trivs verkligen bra. Efter att ha seglat med varandra i två månader är man jätte nära 

varandra. Alla är kompisar och sitter och myser med varandra. Och miljön är bra”. Elev 4 är 

också nöjd med gemenskapen:  

Ja, verkligen. Det går inte att jämföra med högstadiet. Vi blir så nära varandra 

när vi reser tillsammans. Alla ställer upp för varandra och det är lätt att lära 

känna varandra. Sen är det ju en härlig miljö, när skolan ligger precis vid havet. 

Det är väldigt avslappnande.  

Elev 3 menar att studiemiljön är motiverande och positiv: ”Ja, det gör jag. Skolan är bra och 

framförallt går jag i en bra klass. Vi har väldigt bra gemenskap. Och sen är ju skolan så liten 

med bara 300 elever, så man känner nästan alla, i alla fall lite. I min klass är det bra 

studiemiljö för alla är motiverade och vill ha höga betyg. Man drar med positivt, vi motiverar 

varandra hela tiden automatiskt”. Elev 5 är av en annan åsikt när det kommer till studiemiljön:  

Skolmiljön är ju hur fin som helst, med havet nära och allt. I klassen är det 

också hur bra som helst. Men det är ingen bra lärande miljö i klassen. Vi kan 

vara riktigt jävliga på lektionerna. När vi är det ger lärarna upp undervisningen 

och bara skojar med.  

Elev 6 håller med om att det är stökigt i deras klass: ”Skolmiljön och klasskamraterna är 

trevliga, men inte i klassrummet. Det är alldeles för stökigt och högljutt. Jag hade presterat 

mycket bättre i en lugn klass. Det är verkligen inte en lugn och bra lärande miljö i klassen”. 

Att stämningen är bra men inte så lugn är något som även elev 8 intygar: ”Ja, det är bra 

stämning i klassen. Det är inte så lugnt, men vi har väldigt kul. Det är ju mer fest än plugg. 

Fast nu börjar folk plugga mer, när det är sista terminen”.  

Eleverna är överrens om att skolmiljön är fantastisk. Skolan ligger vid havet och läget är 

idylliskt. Kompisrelationerna är viktiga och så även kontakten med lärarna. Eftersom de reser 

tillsammans på båten under längre perioder lär eleverna känna varandra väl. En sak som dock 
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skiljer sig mellan de två programmen är att studiemiljön i klassen på samhällsprogrammet är 

lugn och behaglig, medan i sjöfartsklassen är studiemiljön dålig med mycket stök och en hög 

ljudnivå. Detta är något eleverna själva i sjöfartsklassen lider av och som försvårar 

inlärningen för dem. Innan situationen går över styr är det lärarens uppgift att ta kontroll över 

situationen igen för precis som Stensmo (1997) hävdar har läraren som arbetsuppgift att 

stimulera eleverna till engagemang och ansträngning till skoluppgifterna, samt att fostra till ett 

gott klassrumsklimat och god moral. Detta är nödvändigt för att eleverna ska få rätt 

förutsättningar för en god inlärning. Stensmo menar vidare att om stämningen är god i klassen 

och elever och lärare trivs tillsammans skapas lättare en bra lärandemiljö. Det är vanligt 

förekommande med stök och hög ljudvolym på de flesta skolor och det är därför av största 

vikt att läraren skapar strategier för att skap en lugn och studievänlig klassrumsmiljö. Giota 

(2002) menar att sambandet mellan social anpassning och skolprestationer är tydligt. Elever 

som har bra relation till sina klasskamrater presterar i regel bättre.  

En annan fråga som ställs till eleverna är om de känner att de får ett positivt bemötande i 

skolan. Svaren är mycket positiva och alla eleverna svarar ja på frågan. Elev 2 säger: ”Ja, 

verkligen. Alla är så vänliga här. Både lärarna och eleverna. Det är väldigt bra stämning”. 

Elev 4 känner likadant:  

Ja, jag tycker jag får ett bra bemötande både från lärare och elever. Det är 

väldigt positiv stämning här. Man behöver inte känna sig orolig och rädd för att 

gå ensam. Lärarna finns alltid tillgängliga och man kan prata med dem om allt. 

Och de vill lära ut, det finns alltid hjälp att tillgå.  

Elev 7 tycker det är en familjär stämning: ”Helt klart. Det är en sådan liten skola och det blir 

väldigt familjärt. Det blir personligt både mellan lärare och elever. I stora skolor kan kanske 

inte läraren alla elevers namn, men här känner man alla. Man kan prata även om privata 

saker”. Elev 6 tycker även han att de är som en stor familj: ”Ja, ett jätte bra bemötande. Vi är 

som en stor familj. Både mellan lärare och elever”. Elev 5 tycker att de har en härlig klass: 

”Ja, det tycker jag. Alla lärarna är hur trevliga som helst. Och vi är ett gött gäng i klassen”.  

Alla elever i undersökningen tycker att stämningen är god på skolan och att både elever och 

lärare har ett gott bemötande. Hedin och Svensson (1997) menar att en trivsam studiemiljö där 

eleverna känner sig trygga är av stor vikt. Jenner (2004) påstår att motivation handlar om 

bemötande och att motivation är en följd av det bemötande man får från sin omgivning, såsom 

från lärare, klasskamrater och de erfarenheter man gör. Det är därför av största vikt att 

bemötandet eleverna får i skolan är bra.  

 

4.6 Sammanfattande resultat 

 

I syftet ställdes frågorna: Vad är elevernas uppfattning om vad som gör dem motiverade? 

Samt, Vilka faktorer påverkar elevernas motivation? De frågorna kommer här att besvaras. 
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Eleverna i undersökningen känner sig i regel motiverade i skolan och positivt inställda till 

sina studier. Bra lärare och roliga ämnen är viktiga aspekter för att öka motivationen. För 

eleverna är det viktigt att se framåt och ha mål, både stora som små. Fortsatta studier är ett 

viktigt mål, speciellt för eleverna på samhällsprogrammet som anser det nödvändigt att läsa 

vidare. Även tre av fyra elever på sjöfartsprogrammet planerar att läsa vidare trots att det är en 

yrkesförberedande utbildning de läser. En annan aspekt som har stor betydelse för elevernas 

motivation är att lyckas med sina studier. Går det bra blir de motiverade och när det går sämre 

tappar eleverna motivationen och frustration och dålig självkänsla skapas. Kurser som är 

praktiska och verklighetsförankrade är viktigt, speciellt för eleverna på sjöfartsprogrammet. 

De blir lättare motiverade och lär sig bättre när de vet att de kan använda sig av sina 

kunskaper i det verkliga livet.  

Betygen motiverar elever, men flera elever blir även motiverade av sig själva och lär sig för 

sin egen skull. När det kommer till lärarens roll som motivatör skiljer sig åsikterna mellan 

eleverna. En del anser att det är elevens eget ansvar att motivera sig, medan någon tycker att 

det är lärarens jobb att motivera sina elever. Någon elev anser att ansvaret ligger hos både 

lärare och elev, men att det är motiverande att ha engagerade lärare som brinner för sitt yrke 

är något som eleverna är överrens om. Att läraren har höga förväntningar på sina elever är av 

stor vikt och sex av åtta elever känner att lärarna har det. Både förväntningarna och kraven på 

eleverna är högre på samhällsprogrammet än på sjöfartsprogrammet och där anpassar lärarna 

undervisningen mer efter elevernas intresse och behov. Men även på samhällsprogrammet får 

eleverna vara med och bestämma hur undervisningen ska läggas upp. För att vara delaktiga 

utanför klassrummet menar eleverna att de kan välja att vara med i elevrådet och i matrådet 

för att framföra sina åsikter. Några av de intervjuade eleverna är det, medan några låter 

lärarna och andra elever sköta det. Samtliga elever som deltar i undersökningen tycker att 

skolmiljön är fantastisk och att de får ett fint bemötande i skolan. Studiemiljön i 

samhällsklassen är lugn och bra, medan i sjöfartsklassen är det stökigt och mycket hög 

ljudvolym. Detta orsakar att eleverna blir distraherade och lär sig mindre. Men trots detta är 

stämningen på topp både i klassen och på skolan i stort och eleverna är nöjda med sin 

utbildning.  
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5. Diskussion 

 

I detta kapitel kommer resultatdiskussionen och metoddiskussionen att sammanställas.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

 

Resultaten som framkommit genom denna undersökning anser jag vara mycket positiva. 

Eleverna känner sig över lag motiverade inför sina studier i skolan, även om de har perioder 

som de har mindre lust och energi. Den positiva grundinställningen eleverna har tror jag 

bottnar sig i skolan de går på. Skolan ligger vid havet, är populär och har mycket bra rykte 

med engagerade lärare. Skolan har ett segelskepp som eleverna seglar jorden runt med och 

det är en aspekt som gör skolan så populär. Resorna gör att eleverna alltid har något att se 

framemot. De upplever sitt livs hittills största äventyr på dessa resor. Här lär de känna 

varandra på djupet, utvecklas och får erfarenheter tillsammans. På seglatserna händer det att 

väder och stormar gör att situationen ibland blir kritisk och eleverna får då kämpa hårt 

tillsammans under svåra förhållanden. Detta kan ses som teambilding som bidrar till en stärkt 

gemenskap. Att eleverna tycker mycket om sin skola och sina lärare tror jag som sagt 

påverkar deras grundinställning till skolan och skapar stor motivation. Givetvis är det många 

faktorer som påverkar elevernas motivation och att sammanhållningen och gemenskapen är 

bra tror jag påverkar eleverna oerhört mycket. Teambilding och att skapa en vi-känsla är 

något jag skulle vilja lyfta fram och som skulle kunna användas på andra skolor, även om de 

inte har en så här specifik inriktning. Att hitta saker som eleverna får samlas kring och kämpa 

för gemensamt bidrar till en ökad gemenskap. Det kan handla om att starta ett låtsas företag, 

göra en musikal för att samla in pengar till hemlösa eller att ordna en fotbollsturnering. Det 

viktiga är att komma på ett sätt för att få eleverna att samarbeta och skapa gemenskap, för att 

bli engagerade och blir inre motiverade.  

Eleverna känner att lärarna bryr sig om dem och är där för deras skull. Att kurserna, 

framförallt på sjöfartsprogrammet, är praktiska tror jag motiverar eleverna på det programmet 

enormt. En annan faktor som har stor betydelse för elevernas motivation och lust att lära är att 

kraven är anpassade efter var och en av eleverna. Detta är något som Giota (2002) påstår är 

mycket betydelsefullt och menar att skoluppgifterna måste vara relevanta för eleverna för att 

de ska kännas meningsfulla. Det märks tydligt att lärarna på skolan anpassar svårighetsgraden 

för varje elev. Ett par elever på sjöfartsprogrammet uttrycker det när de säger att lärarna 

ställer högre krav på just dem än på andra elever i klassen.  Det märks att lärarna på 

samhällsprogrammet ställer högre krav på eleverna eftersom de vet att det är möjligt att lägga 

ribban högre med dessa elever. Även på samhällsprogrammet relateras studierna till 

verkligheten mycket genom resorna. Ska de resa till Dominikanska Republiken eller till 

exempel Kuba studerar och förbereder de sig inom i stort sett alla ämnen. De förbereder 

intervjufrågor de ska ställa till lokalbefolkningen i till exempel samhällskunskap, i spanskan 

övar de in meningar och frågor de ska ställa till exempel på marknaden för att öva sig, och så 
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vidare. Detta är en faktor som bidrar till att eleverna känner sig motiverade och vill lära sig. 

Att verklighetsförankra studierna är viktigt på alla skolor. På den här skolan gör man det 

mycket genom resorna, men finns inte den möjligheten går det lika bra att göra det på 

hemmaplan. Eleverna kan intervjua personer i olika miljöer och sammanhang, exempelvis 

personal i olika affärer eller på företag, eller göra undersökningar i närområdet. Det är möjligt 

att koppla de flesta ämnen till verkligheten och detta är viktigt för att få eleverna att inse att 

det de studerar i skolan inte är onödig kunskap, utan något de kommer ha användning av i sitt 

liv även utanför skolan. En annan faktor till att eleverna kämpar är att det är svårt att komma 

in på skolan i och med de höga antagningspoängen. Detta gäller inte sjöfartsprogrammet och 

här syns det tydligt att de teoretiska ämnena inte är lika populära. Trots detta tänker tre av fyra 

intervjuade elever på sjöfartsprogrammet läsa vidare till sjökapten. Det här är för mig helt 

oväntat, då jag trodde att eftersom det är ett yrkesförberedande program att fler av eleverna 

skulle välja att börja arbeta direkt efter studenten och inte läsa vidare. Detta resultat kan 

eventuellt bero på att eleverna på sjöfartsprogrammet går sista året och har mognat. Samma 

resultat kanske inte hade visats om de intervjuade eleverna gått i årskurs ett eller två. De 

intervjuade eleverna på samhällsprogrammet planerar samtliga att läsa vidare. En annan 

aspekt som kan påverka elevernas motivation är det trevliga bemötandet de får från både 

lärare och andra elever.  

Utifrån teorin och resultatet anser jag att det finns ett antal saker som man som lärare på alla 

skolor måste ha i åtanke när man arbetar i skolan för att få med sig eleverna i undervisningen 

mot mål och goda resultat. En av de viktigaste sakerna är att som lärare kunna inspirera och 

engagera eleverna. Detta är något som även Stensmo (1997) menar har stor betydelse i 

undervisningen. Han påstår att en lärare som är engagerad har lättare att få med sig eleverna 

och få de att känna sig delaktiga och ansvarfulla i skolan. Ett sätt för en lärare att inspirera 

eleverna i praktiken är att berätta och förmedla på ett livfullt sätt så att eleverna blir nyfikna 

och intresserade. För att få eleverna ytterligare engagerade är det viktigt att de får vara med 

och bestämma. Ska eleverna exempelvis göra en muntlig framställning om ett land kan de få 

välja olika ämnesområden. Handlar det om Argentina kan en fotbollsintresserad elev prata om 

argentinsk fotboll, medan andra elever väljer mellan mat, kultur eller djur- och naturliv. En 

annan viktig sak läraren måste ha i åtanke är att skapa trygghet och gemenskap i klassen med 

en tillåtande atmosfär där det finns utrymme för eleverna att göra misstag och våga prova nya 

saker. Jenner (2004) är av samma åsikt och menar att för att en elev ska kunna lära sig och 

utvecklas är det nödvändigt att lärandemiljön är trygg. För att i praktiken skapa en trygg och 

tillåtande miljö är det viktigt att läraren är mycket tydlig med vad som är rätt och fel för en 

stödjande kamratanda. Ofta behöver eleverna träna på att lyssna på sina kamrater och 

berömma varandra. Läraren måste vara uppmärksam på att inga negativa gester och miner 

förekommer och reda ut eventuella konflikter som uppstår.  

En tredje viktig aspekt som läraren bör tänka på är att tydliggöra målen med undervisningen 

för eleverna. Läraren bör även samtala med varje elev för att få reda på vad i eleven i fråga 

har för personliga mål. Enligt Lundgren (2011) är det viktigt att ha mål som är specifika, 

tidsbegränsade och uppnåbara. Detta medför att eleven får en inre drivkraft och får en plan på 

hur han/hon ska kämpa mot målet. För att tydliggöra målen kan läraren i början av varje 

lektion förklara vad som är målet med just den lektionen. Eleven måste få veta både 
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kortsiktiga och långsiktiga mål i kurserna. En fjärde och viktig sak är att man som lärare 

ställer rimliga krav på elever. Giota (2002) menar att det är av stor vikt att svårighetsgraden 

är rätt för var och en av eleverna. Läraren måste ta reda på och möta eleven där den befinner 

sig. Är uppgifterna för lätta blir eleven uttråkad och omotiverad, medan är uppgifterna för 

svåra blir eleven osäker och tappar självförtroendet. Därför är det viktigt att möta eleverna 

med rimliga krav. Ett drömscenario skulle vara att som lärare kunna skapa en lärandemiljö 

som är engagerande och trygg och som bidrar till att alla elever skulle ha en inre motivation 

och lust att lära.   

 

5.2 Metoddiskussion  

 

Mitt metodval att intervjua eleverna anser jag vara ett bra val för att få svar på mina frågor. 

Eleverna tyckte det var roligt att bli intervjuade och kände sig speciella. Detta bidrog till att de 

engagerat svarade på mina frågor. Skulle jag valt att göra en enkätundersökning tror jag inte 

att eleverna skulle ha varit lika engagerade och svarat lika ingående. Svaren skulle ha varit 

ytligare och jag skulle ha haft svårare att dra slutsatser i resultatdelen. Framförallt tycker jag 

det var roligt att intervjua eleverna för att ta del av deras tankar och åsikter, något man skulle 

gått miste om, om jag gjorde enkätundersökningar. Nackdelen med att göra undersökningen 

på en liten skola med en speciell inriktning, som i detta fall maritimt, är att eleverna har sökt 

sig till denna skola av stort intresse. Detta bidrar sannolikt till att eleverna har större 

motivation och engagemang, något som kanske skulle vara svårare att se på en gymnasieskola 

utan inriktning. Resultatet i studien skulle eventuellt ha blivit annorlunda om samtliga 

respondenter gått i samma årskurs. Det vill säga urvalet kan ha påverkat resultatet.  

För att få större tillförlitlighet i resultatet skulle jag ha kunnat komplettera intervjuerna med 

observationer och på så sätt verifiera det som eleverna uttrycker i intervjuerna. Men eftersom 

att detta är tidskrävande var detta inte genomförbart för detta examensarbetes tidsram. 



33 

 

6. Referenser  

 

Ahl, H.J. (2004). Motivation och vuxnas lärande: en kunskapsöversikt och problematisering. 

Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 

Andersson, B-E. 1999: Spräng skolan. Jönköping: Brain Books.  

Boethius, Stefan och Ehdin, Martin. (2002). Myten om moroten. Stockholm: Svenska Förlaget 

Eklöf, Hanna. (2006). Motivational Beliefs in the TIMSS 2003 Context: Theory, Measurement 

and Relation to Test Performance. Umeå: Umeå University. 

 

Giota, Joanna. (2002). Skoleffekter på elevers motivation och utveckling. En litteraturöversikt. 

Pedagogisk forskning i sverige 2002, årg 7, nr 4 

 

Hedin, Anna och Svensson, Lennart (red.) (1997). Nycklar till kunskap. Malmö: 

Studentlitteratur.  

Helgesson Svenke, Kristin. (2011, 30 januari). Lär dig få motivation för studier. 

Göteborgsposten, s. 2-3. 

Hultén, Eva-Lotta. (2008, november). Lusten att lära. Göteborgs Posten.  

Jenner, Håkan. (2004). Motivation och motivationsarbete: i skola och behandling. Stockholm: 

Myndigheten för skolutveckling.  

Johansson, B och Svedner, PO. (2006). Examensarbete i lärarutbildningen. 

Undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsförlaget 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Ramsden, P. (1995). Learning to teach in higher education. London: Routledge.  

Scherp, Hans-Åke. (2004). Kvalitetsarbete utifrån ett lärandeperspektiv. Karlstad: 

Universitetstryckeriet.  

Stensmo, Christer. (1997). Ledarskap i klassrummet. Lund: Studentlitteratur.  

Stukat, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur.  

Sundell, Sture och Gomer, Eva (red). (1995). Prismas Nya Uppslags Bok. Finland: 

Förlagsaktiebolaget Otava.  

Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.  



34 

 

Vetenskapsrådet. (1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Elanders Gotab. (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, 2012-05-05). 

Willis, Paul. (1981). Fostran till lönearbete. Göteborg: Röda Bokförlaget AB. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


35 

 

7. Bilagor 

 

7.1 Bilaga A 

 

Informationsbrev till intervjuperson                                                                             

Hej!                                                                                                                             2012-04-18 

Detta är ett brev till dig som ställer upp på en intervju med mig Emily Conradsson. Intervjun 

kommer att ingå i mitt examensarbete om motivation på lärarprogrammet på 

Linnéuniversitetet. Jag kommer att undersöka elevers motivation i skolan och skriva om detta 

i ett arbete ni gärna får ta del av när det är klart. 

Jag kommer att intervjua åtta elever på er skola och jag kommer att spela in samtliga 

intervjuer. Alla intervjupersoner kommer att vara helt anonyma i arbetet och jag kommer även 

att fingera era namn och namnet på skolan. När arbetet är färdigt kommer jag att förstöra det 

inspelade materialet. 

Jag uppskattar ditt deltagande i intervjun som naturligtvis är helt frivilligt och du kan välja att 

inte svara på en fråga eller avbryta när du vill utan att förklara anledningen.   

Med vänlig hälsning,  

Emily Conradsson 

 

Kontaktuppgifter: 

Tel:  

Mail:  

Gunilla Sunesson (handledare)   

Tel:   

Mail: 
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7.2 Bilaga B  

 

Intervjufrågor 

 

Namn:                                             Ålder:          Kön:                    Program:                                        

 

Känner du dig motiverad i skolan? 

 

Vad gör dig motiverad? 

 

När känner du dig motiverad? 

 

Vad har du för mål med dina studier? (Vill du studera vidare efter gymnasiet?) (Vad ska du 

göra då?) 

 

Blir du motiverad av dig själv eller tycker du att någon/något annat motiverar dig? (såsom 

lärare, föräldrar, betyg). (Inre-Yttre motivation) / Är du motiverad att lära dig för dig själv 

eller styr andra aspekter såsom betyg etc?  

 

Upplever du att dina lärare motiverar dig? 

 

Vad tycker du att läraren har för roll när det kommer till motivation? 

 

 

Känner du att du får ett positivt bemötande i skolan? (Hur, på vilket sätt?) 

 

Upplever du dina studier som positiva? (På vilket sätt? Om inte – varför?) (Vad kan få dig att 

bli motiverad igen?) 
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Känner du dig nöjd med dina studieresultat? (Tycker du att du lyckas i skolan?) 

 

Tycker du att dina lärare har höga förväntningar på dig som elev? 

 

Är det något ämne som du känner dig mer eller mindre motiverad i? (Vilket och varför?) 

 

Trivs du i skolmiljön och med dina klasskamrater? Ser du det som en bra lärande miljö? 

(Peppar ni varandra?) 

 

Tycker du att undervisningen passar er elever, era intressen och behov? (På vilket sätt?) 

 

Får du vara delaktig i att fatta beslut i skolan? (Hur, på vilket sätt? Vad skulle du vilja vara 

med och bestämma mer om?) 

 

 

 


