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Förord   
 

Kontinuerligt når oss information från forskare, lärare, föräldrar, skolhälsa och 

psykiatrin om att ungas stressnivåer och psykiska ohälsa ökar och att deras liv är utsatt 

för en allt ökande påfrestning. På Skolverkets sidor uttrycks ett uttalat behov av att 

samhället och skolan sätter ett ökat fokus på motivation och en anmodan om att även 

inbegripa hälsoaspekten. Detta för att de unga skall få möjlighet att nå sina mål, må bra 

och ges likvärdiga förutsättningar att bli rustade för framtiden.  

 Vi människor tror ofta att vi styrs av formella regler och policys i organisationen. Vi 

tror också att eftersom vi har konstruerat dessa så fungerar de även på ett funktionellt 

sätt som gynnar oss. Annars kan vi ju alltid ändra på dem. Men vi människor gör 

informella överenskommelser om beteenden och gränser dagligen som vi inte alltid är 

medvetna om. Dessa överenskommelser styr oss mycket mer än vi tror. De styr oss så 

mycket att de till slut kan bli vårt förhållningsätt utifrån vilket vi handskas med de 

mänskliga resurserna (Bryman, 2011, s.36). På det viset konstruerar även lärare och 

rektorer den skola och den värld som våra unga och barn vistas i varje dag mellan 6–18 

års ålder.  Den skola där de formas och präglas som människor. Kanske för alltid. Ur 

det ljuset förstår vi hur viktigt det är att lärare och rektor verkligen har koll på vad som 

händer i skolan. Mellan ungdomarna, eleven-läraren, kollegorna, läraren-rektor och 

föräldrar-lärare. För vilka ska ha koll om inte de som arbetar i skolan och som har 

ansvaret? Det är läraren som är den unges närmsta vuxna kontakt i skolans värld. Det 

är också läraren som kan förändra och som kan göra en skillnad med hjälp av sin rektor. 

Men vad innebär detta? 

 Ja, om eleven någon dag tappar tron. Tron på framtiden, tron på skolan, på 

kunskapen och på sig själv, sin förmåga eller på sin lärare. Gå då in och gör en skillnad. 

Tveka aldrig det kan inte bli fel. Om du är ärlig och gör insatsen av välvilja, inte ger 

upp och i stället för den unge (då när  självförtroendet sviktar) har och visar en stark 

tro på eleven. Om du i stället har en glödande tro på den unges utvecklingsmöjligheter, 

förmåga, resurser och självklara rätt till framtiden. Då kan du med hjälp av din 

kompetens göra en stor skillnad. En skillnad som kan kännas in i skälen och som kan 

sätta ett positivt avtryck i den unge för alltid. Ett hoppfullt avtryck med framtidstro och 

tro på sig själv. Ditt engagemang kan göra en skillnad, erbjuda en glädje i arbetet och 

visa på en nytta med kunskapen. Det kan även göra det roligt i skolan och att den känns 

meningsfull. Att medverka till detta är stort och inget man kastar bort. Det ligger i 

lärarens skicklighet och kompetens och det är en ynnest att ha en sådan roll.  

 

Mvh 

Elisabeth Holmgren  
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Abstrakt  

 

Denna studie är en kvalitativ undersökning som bygger på semifokuserade 

gruppintervjuer med 8 lärare från två skolor i grundskolans årskurs 7 – 9. Syftet med 

studien var att undersöka hur lärare arbetar med motivationshöjande insatser och de 

forskningsfrågor som ställdes var: - Vilka aspekter anser lärare är viktiga att beakta i 

motivationsarbete? - Hur arbetar lärare med motivationshöjande insatser i det dagliga 

arbetet? Som analysmetod användes tematisk analys och de pedagogiska implikationer 

som låg till grund utgick från påverkan sett ur konstuktionistiskt samt salutogent 

synsätt. Centralt var antagandet om att lärare och rektor, genom en medvetenhet om 

hur de sociala konstruktionerna av aktiviteter i skolan fungerar och med hjälp av 

funktionella och relevanta faktorer, kan påverka aktiviteterna till fördel för eleven och 

utifrån dennes behov. Detta så att lärarens och elevens målinriktade samspel kan leda 

till ökad motivation i skolarbetet för eleven. Studien visar att lärarens arbete kräver 

intresse, passion och kompetens. Den visar även att motivationsinsatser kräver en 

genuin vilja och en önskan om att det skall gå bra för eleven oavsett var hen befinner 

sig. Studien visar också att lärare har en stor möjlighet att, med hjälp av en rad faktorer, 

ta tillvara på den fantastiska möjlighet till utveckling och kunskap som ligger i den 

unges inneboende resurser. Vilket i sin tur innebär en möjlighet för eleven att få nå sina 

mål, uppleva att hen kan lyckas och att skolan och kunskapen kan vara meningsfull 

både nu och för framtiden. En rättighet som alla barn har och som är skolans skyldighet 

och uppdrag att ge sin elev. Trots det kvarstår faktum att motivationsproblemet växer 

i västvärlden och i Sverige. Kanske för att lärare ibland saknar stöd och betydelsefulla 

incitament för att kunna omsätta sin kompetens så att den blir anpassad och effektiv 

utifrån elevens behov.  

 

Nyckelord: begriplighet, hanterbarhet, lärare-elev-relation, meningsfullhet, motivation, skola. 
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Introduktion  

Inledning  
Denna studie handlar om lärares arbete med motivationshöjande insatser för elever och 

vilka aspekter som lärare anser viktiga för att nå framgång med detta.  

 Enligt Börjesson (2010) sjunker motivationen till aktiviteter i arbete, lärande och 

sociala sammanhang om individen inte mår bra. Sänkt självförtroende och självtillit är 

utifrån detta aspekter som kan medverka till sänkt motivation genom att tron på den 

egna förmågan minskar. Blomgren (2016); Leijon, (2016) och Lozic (2015)  framhåller att 

motivation är en viktig nyckel till elevers skolframgång och att det är betydelsefullt att 

läraren medvetet skapar ett meningsfullt sammanhang i skolan för att bibehålla 

motivationen hos eleven. Enligt Skolverket (2017) finns det många barn som inte mår 

bra i skolan samt att ett ökande antal elever inte lyckas ta sig genom grundskolan med 

godkända betyg. Vilket är ett kunskapsproblem men även att det försvårar för barnen 

att ta sig vidare till gymnasiet och ut i livet.  

 Den Salutogena teorin beskriver hur en högre grad av Känsla av Sammanhang 

(KASAM) ger en högre sannolikhet att individen klarar av påfrestningar (stress) med 

bibehållen hälsa. Om KASAM sjunker påverkas hälsan negativt och om vi inte mår bra 

sjunker vår motivation till aktiviteter (Antonovsky, 2005). Salutogenes förordar ett 

tillvaratagande av och en respekt för individers inneboende resurser och att särskilt i 

ett kravfyllt sammanhang få uppleva Känslan av Sammanhang (KASAM). Vilket 

innebär en upplevelse av begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet (BMH) i den 

kontext som individen verkar i, i detta fallet skolan. KASAM innebär en grundläggande 

förutsättning för att hantera stress och bibehålla hälsa och sammantaget samspelar de 

tre faktorerna BMH till motivation (Centrum för Salutogenes, 2017).  

 Sammantaget visar detta på att brist på motivation behöver tas i beaktan utifrån flera 

olika aspekter och att brist på rätt insatser kan leda till stora negativa konsekvenser för 

eleven. I filmerna om Klass 9A (2011) går det med egna ögon studera hur viktigt rätt 

utformade och utförda motiverande insatser är för att få med sig eleven in i skolan. 

Särskilt om hen har backat så långt som att bli hemmasittare, där meningsfullheten helt 

har försvunnit. 
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Tidigare forskning            
  

 Motivation  

Att definiera motivation kan göras på flera sätt. Som socialt fenomen kan en brist på 

motivation till exempel beskrivas som att elever är skoltrötta. Enligt Anderson (2004) är 

skoltrötta elever de som: inte orkar, skolkar, är negativa till skolan, ointresserade av 

skolarbetet, är passiva och apatiska, saknar lust att lära sig och inte har nyfikenhet. Samt 

att de kan vara håglösa, inte orka, vilja eller vägrar att arbeta.  Det är också främst i de 

högre årskurserna som skolproblem handlar om specifikt skoltrötthet. Definitionen 

”skolproblem” eller ”att ha problem i skolan” utifrån skoltrötthet kan också ofta ses i 

kombination med någon eller några av faktorerna social- och psykisk problematik. 

Samt elever som kommer från andra kulturella och sociala värderingar. Med 

utgångspunkt i detta kan motivation ses som en mycket viktig nyckel till elevers 

skolframgång.  

 Motivation kan enligt Lozic (2015) ytterligare definieras som ”en process där 

individen ställer värdet av att anstränga sig för att klara en uppgift eller uppnå ett mål 

mot sannolikheten att framgångsrikt slutföra uppgiften eller nå målet. Motivationen att 

delta i en lärandeprocess ökar om eleven upplever att arbetsprocessen leder till att hen 

bekräftar sin egen förmåga och sig själv eller blir bekräftad av andra. Utsikten att lösa 

ett problem eller uppnå olika mål påverkas ”av individens motivationsgrad, som i sig 

påverkas av den lärandemiljön eleven befinner sig i”, uppgifters karaktär, individens 

välmående, självbild och tro på egen förmåga att klara uppgifter samt tidigare 

erfarenheter och relationer till andra. Lozic förtydligar att motivation är en ”komplex 

rörelse mellan inre och yttre motivation”/…/ där /…/inre motivation handlar om 

individens egen inneboende drivkraft och nyfikenhet, Det vill säga behovet av att veta 

något, upptäcka nya saker eller delta i en aktivitet för sakens egen skull (Lozic, 2015).  

 Sammantaget kan alltså klarläggas att motivationen spelar en mycket stor roll i 

individens vilja att delta i lärandeprocessen att känna drivkraft att genomföra uppgiften 

utifrån bekräftelse. Samt att arbetsinsatsen skall har en betydelse både på kort och lång 

sikt, för individen själv, för att vara motiverande.  

 

Inre och yttre motivation                           

Nästa steg i definitionen av motivation är att indela den i inre och yttre motivation. 

Vilket spelar olika roll för om motivationen internaliseras i individen på ett långsiktigt 

och stadigvarande sätt eller om insatsen bara blir ett kortsiktigt ”plåster-på-såret”. 

Wery och Thomson (2013) har forskat om motivationsfrämjande arbete i skolan och 

beskriver att motivationsgraden påverkas av dessa inre och yttre faktorer, vilka handlar 

om den egna synen på sig själv men även om andras värderingar.  
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Dessa värderingar handlar om: förväntningar på elever, känslor som väcks vid 

framgång och misslyckande, psykisk och fysisk ansträngning, olika problem som 

individen stöter på i och utanför skolan, bedömningssätt, återkoppling från läraren, 

elevens egna och andras uppfattningar om kompetenser, färdigheter och kunskaper, 

den egna rädslan att uppfattas som inkompetent och okunnig (Lozic, 2015). 

 Både Lozic (2015) och Wery och Thomson (2013) menar vidare att elever med en 

välutvecklad inre motivation ofta behöver ganska lite yttre påverkan, som t.ex. 

belöning eller intresseväckande uppgift och att de eleverna även behåller inlärda 

kunskaper bättre och oftare vågar prova på nya saker. Även om det känns främmande 

eller svårt. Forskarna beskriver att yttre motivation handlar om processer där elever 

belönas eller uppmuntras av en annan person genom t. ex materiella belöningar, betyg 

eller verbalt beröm. Ett alltför stark fokus på yttre motivation blir en slags mutor som 

kan försvaga den inre motivationen. Alltså individens strävan att uppnå mål utifrån 

egen vilja. Lozic (2015) framhåller att fokus i stället bör läggas på att stärka elevens inre 

motivation, vilket handlar om självkänslan och tron på den egna förmågan. Låg 

motivation beror ofta på erfarenheter av misslyckanden och många elever kan brottas 

med känslan av att de inte kan lära sig eftersom de upprepade gånger kan ha hört 

andras negativa kommentarer om sina kompetenser eller personlighetsdrag. Vilket kan 

leda till att de utvecklar en negativ självbild och självkänsla som sedan kan leda till 

skolk, utåtagerande och ett ofokuserat beteende.  

 Att inte arbeta med den inre motivationen utan med den yttre kan alltså skapa en 

ond cirkel som både eleven och läraren har svårt att bryta sig loss från. Att arbeta med 

inre motivation kräver väl planerade, utvalda och relevanta insatser som passar för den 

elev det gäller och bör handla om att stärka elevens självbild och tron på den egna 

förmågan. 

 

Lärarens och rektors förhållningssätt  

I skolan är det vidare lärarens och rektorns goda, eller minde goda samspel, som ofta 

påverkar hur det motiverande arbetet kommer att gå. Om rektors förhållningssätt 

gentemot sin lärare inte är intresserat och stärker dennes yrkesroll och arbetsinsats kan 

det bli svårt för läraren att kunna omsätta sina idéer, kunskap och vilja. Att läraren 

känner stöd från sin rektor är oerhört viktigt för att motivationsarbete skall lyckas och 

bli bra. Detta handlar om att ha ett förhållningssätt där både eleven, läraren och 

undervisningen görs synlig och att läraren väljer relevant kunskap och verktyg i 

insatsen som riktar sig mot elevens verkliga behov med stöd av rektor. 

 Hattie (2014) framhåller utifrån detta att det är verkligt viktigt att lärare först får syn 

på sin egen undervisning och därefter utvecklar undervisningen genom att syna den 

mycket noga.  Läraren måste ställa den nuvarande undervisningen mot aktuell och god 

forskning och söka effektivitet, samt  ställa sig frågan hur bra detta nya verkligen 

fungerar jämfört med det som väljs bort. Detta betyder att läraren framförallt måste 

betrakta undervisningen utifrån elevens perspektiv inte lärarens. Det är enligt Hattie 
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(2012, 2014) även viktigt att komma ihåg att läraren har många fler möjligheter och 

stödresurser att ta till än vad eleven har. Ofta kan läraren vara den enda riktigt insatta 

vuxna person som eleven har att förlita sig på. Läraren ställningstaganden kan därför 

spela en stor och till och med avgörande roll för hur det går för den unge 

överhuvudtaget. Hattie (2012); Fullan (2011, 2012) framför även att alla verkligen måste 

börja värdesätta och se lärarens betydelse och roll i skolan. Detta för att det är läraren 

som ska utveckla och förändra skolan och som också har möjligheten att vara den 

avgörande faktorn för våra elevers lärande. Hattie (2014) menar dessutom att det är 

oerhört betydelsefullt att läraren inser sin egen betydelse. Detta för att kunna vara/bli 

den auktoritet som krävs för att kunna realisera sina insatser och strävanden.  

 Fullan (2014) framhåller också, med det bestämdaste, att det inte råder brist på 

medel i den svenska skolan. Vad det däremot handlar om är att vi behöver se att läraren 

behöver lyftas så att de själva förstår och kan se sitt värde i rollen som förebild, 

kunskapsförmedlare och bildare. Både för barnets skull och för samhället i stort. Detta 

krävs också för att lyckas motivera en elev till att vilja lära sig och kunna se en mening 

i sitt nerlagda arbete. Att förstå detta handlar om en medvetenhet som kan vara 

avgörande för hur det skall gå för ett barn i framtiden efter skolan. Rektor, tillsammans 

med läraren, spelar en mycket stor och avgörande roll för att skapa bra förutsättningar 

och upprätta en kultur på skolan som stöder läraren i dennes arbete.  

 Forskarna beskriver alltså hur rektors förhållningssätt många gånger kan vara  helt 

avgörande för hur det går för läraren i dennes motivationsarbete och hur situationen 

artar sig för eleven. Ju större problem desto större vikt att rektor verkligen stöder och 

samverkar med alla berörda parter och inte glömmer läraren. Samt att rektor noga sätter 

sig in i situationen för att verkligen kunna ge det stöd som behövs och inte bara det som 

hen tror behövs. 

 

Kraften i att inte ge upp 

Nästa viktiga steg är att hjälpa till att åskådliggöra meningen med skolarbetet och 

vikten av att inte ge upp. För en ung människa som förlorat delar av eller kanske nästan 

all motivation är detta mycket viktigt, för att inte säga avgörande. Det handlar om hur 

eleven skall kunna nå sitt mål samt vilka psykologiska aspekter som bidrar till hur och 

om hen skall kunna lyckas med det hen föresätter sig. Det är den unge själv som måste 

komma till insikt om vilka den egna drivkraften är. Men det är läraren som kan hjälpa 

till att locka fram kraften samt åskådliggöra den. 

 Angela Duckworth (2016) ställer sig frågan hur vi mäter motivation, var den 

kommer ifrån och hur vi förändrar den? Duckworth:s forskning visar att motivation 

kräver passion och att passion kräver ihärdighet. Att inte ge upp utan arbeta ihärdigt 

för en sak kräver i sin tur att individen kan se meningen med sitt arbete och att denna 

mening förefaller vara till nytta. Både för individen själv och för omgivningen i en 

vidare mening. Ju större detta samband är desto större blir drivkraften och passionen 

för det egna arbetet. Duckworth beskriver hur förhållandet genialitet, talang och hur 
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smart en individ är i förhållande till omgivningen är underordnat passion och 

ihärdighet. Hennes forskning visar att det människor i slutändan uppnår kan hänga 

mer på passion och uthållighet än på medfödd talang och förmåga. Duckworth visar 

att individer som älskar sitt jobb har högre grad av ett kall i sitt förhållningssätt än om 

de såg på sitt arbete enbart som ”ett jobb”. De  kommer att utmana sig själv mer och när 

de råkar ut för bakslag kommer de att resa sig igen i högre utsträckning. Vilket gör att 

de kan använda sina förmågor och kunskaper bättre och med större uthållighet. Vilket 

betalar sig i längden i resultatet (s.15). 

 Även Hattie (2014) pekar på att när en ung människa förlorat tron på den egna 

förmågan krävs det av läraren att denne själv har ett visst mått av vilja att inte ge upp i 

sitt yrkesutövande och i rollen som coach för den unge. Det kan bli svårt att skapa 

motivation hos en elev om den förebild som eleven har (och dagligen betraktar) inte 

själv tycker att det är roligt att undervisa och förmedla kunskaper. Inte lägger ner tid 

och omsorg på att göra skolarbetet intressant och meningsfullt. Eller lägger ner tid, 

uppmärksamhet på och omsorg om de individer som lyssnar och som skall ta till sig 

kunskapen. Eller inte upptäcker att det saknas motivation och/eller lägger ner tid på att 

ta reda på varför och vad som krävs för att ändra på situationen. Alltså att läraren inte 

ger upp om eleven. Duckworth (2016) påminner även om att denna förmåga, att inte ge 

upp (G.R.I.T), går att öva upp och är nära förbunden med självkänslan och tron på den 

egna förmågan.  

 Detta betyder alltså att en lärare i allra högsta grad kan medverka till att öka 

förmågan att inte ge upp hos en elev, för att återfå sin motivation, genom att stärka 

elevens självkänsla och tron på den egna förmågan. Graden av att ”inte vilja ge upp” är 

alltså  mer avgörande för hur det går för den unge än talang för ämnet. Att betrakta 

eleven som en resursstark person hela vägen är alltså mycket viktigt för att lyckas 

motivera. 

 

Vikten av att uppleva en känsla av sammanhang i skolarbetet  

För att lyckas med att ge eleven tillbaka tilltron på den egna förmågan och få en vilja att 

inte ge upp utan röra sig framåt, när hen möter på motstånd, krävs det vidare att det 

finns ett meningsfullt sammanhang i skolan som stöder detta.  Hugo (2011) lyfter fram 

tanken om en skola för alla och söker förklaringen till varför en stor grupp elever lämnar 

grundskolan med så låga meritvärden. Han presenterar att en av de viktigaste 

framgångsfaktorer lärare kan använda för att vända en negativ utveckling och stärka 

motivationen bland eleverna är att skapa meningsfulla sammanhang i undervisningen.  

 Hugo (2011) beskriver hur eleverna i hans undersökning i början av gymnasiet, på 

grund av deras dåliga erfarenheter av skolan, var mycket lågt motiverade. Lärarnas 

arbete handlade därför om att helt enkelt göra eleverna mottagliga för undervisning. 

Vilket framförallt handlade om att stärka elevernas självförtroende och långsamt 

försöka förändra deras bild av sig själva som elever som inte kunde lyckas i skolan. 

Eleverna beskrevs i början av sin gymnasietid som oroliga och stressade av traditionella 
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skolsituationer. Eftersom deras tidigare erfarenheter av skolan var att de för det mesta 

misslyckades. Undervisningen handlade därför i början om att ge eleverna en inre ro 

och en tilltro till sig själva.  

 För att uppnå resultat är det enligt Hugo (2011) viktigt att  integrera kärnämnena 

och karaktärsämnena så mycket som möjligt och ge eleverna det sammanhang, vilket 

motiverar. De teoretiska ämnena måste bli något som eleverna ser användningen för i 

en vidare mening. Att det blir tydligt för eleverna att även dessa teoretiska ämnen är en 

del i deras kompetens  och viktig precis som de praktiska ämnena. Att presentera alla 

moment i ett meningsfullt sammanhang och inte som lösryckta bitar är också mycket 

viktigt, men inte självklart i dagens skola, där avsaknaden medverkar till att 

undergräva motivationen. Ett annat betydelsefullt sätt att ge eleverna sammanhang är 

att inte splittra upp skoldagarna i korta arbetspass. I stället skall arbetet bestå av långa 

sammanhängande pass som omfattar hela eller halva skoldagar.  

 Att strukturera skoldagen på ett medvetet sätt och att skapa tydliga sammanhang 

som inriktar sig på att stärka eleverna tilltro till sig själv och förmågan, för att se 

meningen med sitt arbete och vad det kan leda till, är alltså mycket betydelsefullt i 

motivationsarbete. 

 

Salutogenes syn på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.   

Salutogenes handlar också om att skapa sammanhang för individen, men går ett steg 

längre och beskriver hur dess delar samspelar även på en övergripande nivå. Vilket 

handlar om att hantera den stress som motgångar, besvikelser och krav utgör. Att söka 

meningen och nyttan i skolarbetet och kunna hantera situationen. Läraren måste skapa 

begriplighet i undervisningen för att lärandet skall bli meningsfullt och hanterbart för 

eleven. 

 Om en individ blir drabbad av händelser som inte berör särskilt mycket, dagliga 

företeelser, som Antonovsky (2005) uttryckte det, kan vi hålla oss neutrala till dem. Om 

det däremot är frågan om händelser som vi inte kan hantera kan utgången bli en annan. 

Antingen blir vi sjuka eller så kan vi mobilisera inre och yttre krafter från vår omgivning 

som gör att vi kan hantera vad som hänt. Vilket handlar om förmågan att hantera stress. 

Enligt den salutogena teorin så är det känslan av sammanhang (KASAM) och 

motståndsresurserna mot stress som är de viktigaste delarna för att vi i en påfrestande 

situation skall klara av detta utan att ta skada. Känslan av sammanhang på ett 

övergripande (globalt) plan beskrivs vara: 

 (a) I vilken utsträckning som individen har en genomträngande och varaktig men 

dynamisk känsla av tillit till att de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under 

livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga. (b) Att de resurser som krävs 

för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer också finns tillgängliga. 

(c) och att dessa krav innebär utmaningar värda investering och engagemang 

(Antonovsky, 1998, s. 41).  
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. KASAM indelats därefter i tre faktorer som samspelar, skyddar mot stress och 

stimulerar motivationen. (1) Begriplighet (2) Hanterbarhet och (3) Meningsfullhet.  

 (1) Begriplighet är den kognitiva dimensionen. Den handlar om i vilken utsträckning 

vi upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbar. Samt att vi upplever den 

information vi får som ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig snarare än 

brus, dvs kaotiskt, oordnat, slumpmässigt, oväntat och/eller oförklarligt (Antonovsky, 

1998, s. 39). Förmågan att skapa strukturer av kaos gör det lättare för oss att förstå 

sammanhanget och vår del i detta. T. ex. vår egen roll i familjen, klassen, 

kompisgruppen eller vår egen position på arbetsplatsen. En förutsättning att kunna 

hantera en stressfylld situation är att vi i någon mån kan förstå den. Allt vi kan förstå 

går lättare att hantera (Eriksson, 2015, s. 25). 

  (2) Hanterbarhet är den instrumentella och beteendemässiga dimensionen. Den 

definierar i vilken grad vi upplever att det står resurser till vårt förfogande. Med vars 

hjälp vi kan möta de krav som ställs utifrån de stimuli som vi i en strid ström utsätts för 

(Antonovsky, 1998, s. 40). Med resurser avses både de formella och informella. De 

formella är olika sociala resurser, som i anknytning till skolan oftast är föräldrar, lärare, 

rektor, skolsköterska, syokonsulent, elevcoach, elevhälsan, resursteamet etc. De 

informella resurserna (Eriksson, 2015) är resurser i ens omgivning som t. ex familj, 

vänkrets, arbetskamrater, någon närstående eller någon annan man känner tillit till i 

svåra situationer. För att bibehålla hälsan är det angeläget att vi kan och vill lösa de 

problem som drabbar oss eller det som föranleder stressen och att ”vi har en vilja att 

satsa energi på problemet”. Det vill säga att vi ”finner en mening i att kunna hantera 

situationen”, vilket leder till den tredje dimensionen. 

  (3) Meningsfullhet är slutligen den motiverande dimensionen som syftar på i vilken 

utsträckning som vi känner att livet har en känslomässig innebörd (Eriksson, 2015). Den 

kan beskrivas som att åtminstone en del av de problem och krav som livet ställer en 

inför är värda att investera energi i, att de är värda engagemang och hängivelse och ses 

som utmaningar snarare än bördor (Antonovsky 1998, s. 41).  

 Tillsammans skapar dessa tre kriterier ”Känslan Av Sammanhang” (KASAM). Att 

uppleva KASAM i sitt arbete och i sin situation kan gälla både utifrån ett 

individperspektiv; gentemot en själv, läraren, rektor, vännen, mamma eller pappa. Men 

det kan även relateras till en grupp som t. ex familjen, skolklassen, och vännerna. En 

hög grad av upplevelsen av sammanhang gör att vi klarar oss bättre än en låg grad. 

KASAM kan användas för att stärka elevens motivation men också lärarens i dennes 

yrkesroll (Eriksson, 2015, s. 26).  

 Både individen och gruppen behöver alltså ha en uttalad vilja att lösa svårigheter 

och satsa energi på att ta sig igenom det som orsakar stress för att ta sig framåt i 

processen. Med ett salutogent synsätt kan lärare ringa in var det finns brister och var 

extra insatser behöver göras både individuellt och i gruppen. Vad behovet består av och 

som grund för att skapa en behovsanpassad insats. 
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Höga förväntningar och ett passionerat ledarskap 

Lärare behöver vidare, för att uppnå bra resultat i motivationsarbete, ha ett personligt 

engagemang i eleven. Vilket påverkar de egna en och beteenden som bestämmer hur 

resultatet blir. Det är alltså frågan om att ha en egen passion i arbetet och det hänger 

även ihop med kulturen på skolan. Enligt forskningen påverkar detta sammantaget 

möjligheterna att implementera motivationsinsatsen.  

 Fullan (2011, 2012) och Hattie (2012) framför det som ytterst betydelsefullt att vi 

verkligen måste börja se lärarens betydelse och roll i skolan. Detta inbegriper även att 

överföra den grundsynen till ungdomarna så att de lyssnar och värdesätter läraren 

bättre. Detta eftersom det är läraren som ska utveckla och förändra skolan och är den 

avgörande faktorn för elevers lärande. Hattie (2014) framhåller också att läraren, först 

och främst, måste inse sin betydelse för att bli den auktoritet som krävs med möjligheter 

att realisera sina insatser och strävanden. Tillsamman skapar dessa påverkansfaktorer 

en bild av en undervisning som är nästintill identisk med det som vi i Sverige kallar 

formativt förhållningssätt. Ett arbetssätt som fungerar. Men vad som måste tillkomma 

för att skapa utveckling och förändring är ett passionerat ledarskap.  

 Även att lärare har höga förväntningar på sina elever och ger dem individuell 

feedback på rätt nivå är delar som medverkar till att skapa ett tryggt klassrumsklimat 

som leder till motiverade elever. Vilket är det som leder till framgång enligt Hattie 

(2012, 2014). Lärare måste också bli medvetna om syftet och målet med sin 

undervisning och även att eleverna (genom läraren) måste ges möjlighet att verkligen 

förstå syftet och målet med sina studier. Detta stöder motivationen och viljan att ta till 

sig lärandet, den enda väg som leder till ökad kunskap och bildning. Vilket spelar en 

avgörande roll för hur den unge kan ta sig fram i livet efter skolan.  

 Sammantaget är detta det mest viktiga för elevens resultat i skolan enligt Hatties 

forskning (2012, 2014). För att få tillgång till passionen i arbetet behöver läraren ha ett 

gott kollegialt klimat, ett bra samarbete med sin chef (rektor), få tillgång till 

kompetensutveckling och även att det finns utrymme i arbetssituation för umgänge och 

samtal med kollegor om arbetssituationen enligt Hattie (2012, 2014) och Fullan (2011, 

2012). Kulturen på skolan är det rektor som har det yttersta ansvaret att ombesörja och 

om ett gott resultat eftersträvas så är det mycket viktigt att skapa en positiv och 

stödjande kultur på skolan. Vilket alltså handlar om positiva och väl fungerande 

relationer hela vägen fram till eleven. 

 

Att bryta onda cirklar och skapa en inre bild av att lyckas 

För att lyckas bra i motivationsarbete måste relationerna och kommunikationen fungera 

både mellan kollegor och med eleven och verkligen ses som en tillgång. Lärarens 

förmåga att kommunicera med eleven på dennes nivå kommer alltid att spela en 

avgörande roll för hur motivationsarbetet går och att det motsvarar elevens behov. 

Arbetet går ut på att eleven får en inre bild av att lyckas för att vilja och kunna ta sig 

framåt.  
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Ibland när problemet är överskuggande kan det vara svårt att hitta bilder av hur 

situationen kan vara utan problemet. Eleven ser helt enkelt inte hur vägen ser ut mot 

en lösning. Andersson (2004) framhåller att det är mycket lätt att fastna i negativa 

förväntningar och i en känsla av hopplöshet och låg sinnesstämning i en sådan 

situation. Det kan då vara svårt att handskas konkret med situationen för den unge.  

Det är därför ytterst viktigt att ta fram hoppet genom att hjälpa till och byta ut den 

negativa självbilden mot en positiv och att återskapa en lösning genom att arbeta 

lösningsinriktat steg för steg. I det sammanhanget är en klar målbild mycket viktig att 

ha. Vilken läraren tillsammans med eleven (och med fördel även föräldrarna), kan 

hjälpa till att återskapa.  

 Allodi (2007, 2010a, 2010b, 2010c & 2011); Allodi och Fischbein (2012); Hälsoutskottet 

(2010) och Nilholm (2016) framhåller att goda relationer på skolan i allmänhet är 

nödvändigt för att skapa goda förutsättningar för lärande. Särskilt är det relationen 

lärare-elev som är viktig och i hög grad påverkar hur resultatet blir för eleven. En god 

kommunikation mellan lärare-elev är en mycket viktig förutsättning för att bryta onda 

cirklar som lätt uppstår när motivationen svajar och ett ickefungerande beteende 

anammas av eleven. Andersson (2004) beskriver hur problem i skolan (inklusive 

bristande motivation) handlar mycket om att bryta dessa onda cirklar. Detta kan med 

fördel göras genom att lyfta fram tidigare goda exempel på hur och när eleven har gjort 

ett bra arbete. Samt även genom att upprepat beskriva och motivera varför och hur 

läraren tror på att eleven kan göra detta igen. Andersson framhåller även att individen 

aldrig icke-kommunicerar. Att även en tyst person kommunicerar genom att lyssna på 

vad andra säger.  

 Sammantaget visar detta på vikten av att som lärare ge akt på hur hen 

kommunicerar och främja en ömsesidig dialog där eleven står i fokus och får utrymme 

för egna reflektioner så att hen känner sig värdefull. Den egna synen och känslan av 

egenvärde kan stärkas mycket genom en bra kommunikation där processen mot att 

hitta tillbaka till målbilden och motivationen stärks genom ett positivt och lyhört 

förhållningssätt. 

Syfte och frågeställningar 
Forskningen visar att medvetna och målinriktade val av arbetssätt i skolpraktiken är av 

stor vikt för att främja motivationen hos eleven. Denna undersökning utgår från elevers 

möjligheter och rättigheter att kunna få nå sina mål, må bra och få uppleva att de lyckas 

i skolan, så som det också beskrivs av Emald (2016) och Göransson och Nilholm (2014). 

Syftet med studien var därför att undersöka hur lärare arbetar med motivationshöjande 

insatser i årskurs 7 – 9. De forskningsfrågor som ställdes var: 

 

 - Vilka aspekter anser lärare är viktiga att beakta i motivationsarbete? 

 - Hur arbetar lärare med motivationshöjande insatser i det dagliga arbetet? 
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Metod  

Teoretisk ansats 
Denna typ av undersökning kan utföras både som en kvalitativ och kvantitativ 

undersökning eller i kombination (triangulering). En metod som kommit att prägla 

samhällsvetenskaplig forskning allt mer för att möta dagens krav gällande både 

kvantitet och kvalité (Forsberg (2006/2007). Källmaterialet i denna kvalitativa 

undersökning består därför även av kvantitativ forskning i Hattie (2012, 2014) för att 

skapa tyngd och ökad trovärdighet till resultatet utifrån Alvesson och Sköldberg (2017); 

Bryman (2011); Forsberg (2006/2007) samt Kvale och Brinkmann (2009).  

 Utifrån utbildningsvetenskaplig teoretisk grund har det aktuella problemet 

betraktats ur ett konstuktionistiskt perspektiv enligt Alvesson och Sköldberg (2017) och 

Bryman (2011). Konstruktionismen anser att individer, utifrån den kontext som de 

verkar och samspelar med andra och kontinuerligt medverkar i att konstruera sin egen 

och andras verklighet. Om individen inte är medveten om denna process, vad 

konstruerandet innebär och vilken den egna och andras roller är i sammanhanget, så 

kommer processen att vara mindre konstruktiv och tjäna ett sämre syfte för individen. 

Processen kan även börja verka i negativ riktning, missgynna individen och/eller den 

som individen interagerar med. Vilket kan skapa konsekvenser som både kan upplevas 

som och vara destruktiva och/eller ickekonstruktiva.  

 Om individen (läraren) däremot är medveten om processen och dess påverkan, och 

samspelar utifrån denna medvetenheten, så kan konstruktionen av aktiviteter i 

vardagen och i skolan också påverkas i positiv riktning. Så att aktiviteterna, på ett mera 

medvetet sätt, kan planeras och styras för att tjäna individens (elevens) behov och 

syften. Samt stödja individens mål och avsikter med sina studier (Alvesson & 

Sköldberg, 2017; Bryman, 2011). I denna positiva form stärks elevens handlingskraft 

och dennes resurser tillvaratas i processen. Vilket i sin tur ökar individens motivation 

och förmåga att ta sig fram i livet. 

 Som teoretisk utgångspunkt och vid tolkning och analys har även den Salutogena 

teorin legat till grund. Aaron Antonovsky (1923–1994) var en internationellt 

respekterad professor i medicinsk sociologi som forskade om hur hälsa och ohälsa 

påverkar och vad som gör att en del personer klarar av kriser och stress bättre än andra. 

I hans forskning skapades begreppet KASAM (känslan av sammanhang) med de tre 

komponenterna: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, som en motvikt till det 

patogena bedömningssättet. Den patogena bedömningen präglar samhället i hög grad 

och har sin grund i den naturvetenskapliga (matematiska) och medicinska värderingen. 

Vilken har en benägenhet att mäta och värdera individen snarare än att stödja och 

stimulera utifrån mänskliga behov och personliga målsättningar (Centrum för 

Salutogenes, 2017). (se även i kap. om Salutogenes). 
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Urval och avgränsning  
Urvalet avgränsades på tre nivåer: (1) Urval av målgrupp årskurs 7–9. (2) Urval av skolor 

(3) Urval av intervjupersoner och utifrån ett målstyrt urval (purposive sampling) enligt 

Bryman (2011). Detta handlar om att välja ut enheter med en direkt koppling till 

forskningsfrågorna i syfte att kunna besvara dessa. Stressen i högstadiet är hög (SCB, 

2015-06-10) och motivation antogs kunna studeras bra i denna målgrupp. Urvalet av 

intervjupersoner gjordes i samråd med rektorerna och kravet var att lärarna kunde 

disponera 90 minuter samt ha arbetat som lärare i minst ett år. Ett önskemål var även 

att respondenterna hade lärarlegitimation. Geografiskt gjordes urvalet utifrån en 

praktisk och tidsmässig aspekt varför skolor inom kommunen valdes. Någon hänsyn 

till kön i urvalet bedömdes inte vara relevant utifrån Bryman (2011). 

Datainsamlingsmetod 
I studien genomfördes två 90 minuters semistrukturerade gruppintervjuer med två 

fokusgrupper där sammanlagt 8 lärare från två skolor i högstadiets åk 7–9 medverkade. 

Den semistrukturerade intervjun kännetecknas av att respondenterna diskuterar 

specifika frågeställningar utifrån ett frågeschema. Där frågornas följd är varierande och 

mer allmänt formulerade än vid en strukturerad intervju. Fokusgrupp innebär att 

öppna frågor ställs och att dessa diskuteras tillsammans med andra (Bryman, 2011). 

Intervjuerna kännetecknades också av djupintervjuer. Vilket åsyftar att varje intervju 

var tillräckligt lång för att bidra till kunskapsmättnad enligt Bryman (2011). En 

frågematris med öppna frågor och följdfrågor utformades (bilaga 2) vilka motiverade 

respondenterna att utveckla sina svar utifrån Reinecker och Stray Jorgensen (2015). 

Undersökningen var deduktiv med inslag av induktiv ansats enligt Patel och 

Davidsson (2003). Deduktiv ansats kännetecknas av att utifrån allmänna principer och 

befintliga teorier dra slutsatser om enskilda företeelser. Induktivt arbetssätt liknas mer 

med en upptäckares väg (s. 23). 

Giltighet och trovärdighet  
Reliabilitet och validitet handlar om huruvida man observerar, identifierar eller mäter 

det man säger sig observera. Kriterierna är ganska svåra att mäta i en kvalitativ studie 

jämfört med i en kvantitativ och anses av många som mindre relevant i sin ursprungliga 

form då mätning inte är det främsta intresset. Inom kvalitativ forskning brukar istället 

reliabilitet och validitet assimileras inom forskningen utan att ändra begreppets 

innebörd men mindre vikt läggs vid mätningen (Bryman, 2011). Av den orsaken är 

också begreppen giltighet och trovärdighet en bättre beskrivning på värderingen inom 

kvalitativ undersökning. 

 Ett sätt att höja kvalité och giltighet i en kvalitativ studie är att hålla en hög och jämn 

intervjukvalité samt att upprepa samma tillvägagångssätt vid alla intervjuer. Andra sätt 

kan vara att intervjugrupperna är representativa avseende kön, ålder, profession etc. 

Den som intervjuar bör också motivera intervjupersonerna under intervjun så att de 
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avger en riklig och uttömmande information att analysera. Insamlingsmaterialet är en 

form av mjukdata och har inte generellt hög mätbarhet. Därför är beskrivningen av 

tillvägagångssättet viktigt för att skapa trovärdighet. Att materialet går att jämföra, dra 

slutsatser utifrån samt att en annan forskare skulle kunna upprepa forskningen 

(validera) (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Att beskriva hur insamling och 

intervjuer görs är alltså ett sätt att höja giltigheten i studien. Vilket i detta arbete 

praktiserades på ett genomtänkt sätt (se alla kap. under metod). 

Instrument och procedur 
Alla respondenter i studien var yrkesverksamma lärare i årskurs 7 – 9 vilka 

informerades på samma sätt inför intervjuerna genom ett missiv med inbjudan (bilaga 

1). Vid respektive intervjutillfälle delgavs de etiska kraven (se kap. 2.7) samt hur 

intervjuerna skulle genomföras. Samma temafrågor följdes från frågeschemat (bilaga 2) 

och säkerställde kvalitén och tillförlitligheten i resultatet. Frågorna ställdes i olika följd, 

beroende på respondenternas samtal, men alla frågor enligt schemat ställdes vid varje 

tillfälle. Som intervjuare förhöll jag mig subjektiv så långt det var möjligt och var noga 

med att följa samma procedur vid båda intervjuerna.  

 

Intervjugrupp och respondenter 

Urvalet av skolor gjordes med en olikhet i skolornas inriktning (en kommunal och en 

fristående idédriven), vilket innebar en bredd i insamlat material. Detta medförde att 

kvalitén därmed höjdes inom urvalsgruppen enligt Bryman (2011) och Kvale och 

Brinkman (2009). Ett mål med kvalitativ intervju är att stimulera deltagarna till samtal 

och interaktion för att materialet skall bli rikt och hålla en hög kvalité (Augustsson, 

2012; Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Antalet respondenter 

begränsades därför till fyra personer per grupp för att främja samtalet. Alla 

respondenter arbetade i åk. 7 -  9, antal år inom läraryrket var mellan 10 - 26 år och 6 av 

8 respondenter hade lärarlegitimation, varav en även specialpedagogisk examen 

(bilaga 3).  

 

Presentation av skolor och lärare  

De åtta medverkande lärarna arbetar alla i årskurs 7 – 9. 

 

Skola A   

Skolan A är en idédriven skola förlagd i stadsmiljö. Lärarna har mellan 10 - 20 års 

yrkeserfarenhet inom yrket. Två av fyra lärare hade lärarlegitimation, varav ingen med 

specialpedagogisk examen. På skolan finns 0,0 % lärare med specialpedagogisk 

examen, vilket är lägre jämfört med både länet (5,0%) och riket (4,6%). Lärartätheten 

vid skolan är högre (10,6 barn/lärare) jämfört med både länet (11,3) och riket (12,1), 

(bilaga 3).  
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Skola B  

Skola B är en kommunal skola förlagd i ett mindre samhälle med stort 

upptagningsområde. Lärarna har mellan 16 - 26 års yrkeserfarenhet inom yrket. Alla 

medverkande lärare har lärarlegitimation, varav en även specialpedagogisk examen. 

På skolan finns totalt 7,0% lärare med specialpedagogisk examen, vilket är högre 

jämfört med både länet (5,0%) och riket (4,6%). Lärartätheten vid skolan är högre (10,2 

barn/lärare) jämfört med både länet (11,3) och hela riket (12,1), (bilaga 3). 

Analysmetod 
I undersökningen tillämpades tematisk analysmetod. I denna eftersträvades kvalité 

genom att på ett minutiöst sätt bearbeta intervjumaterialet i fyra steg genom (1) en 

fullständig transkribering och kodning av intervjumaterialet, (2) sortering av 

intervjumaterialet efter teman med hjälp av nyckelord ur textens innebörd, (3) 

ytterligare sortering för att finna samband och skapa arbetsrubriker till de grupper som 

bildades utifrån nyckelorden. Därefter (4) söktes efter mönster och samband mellan 

grupperna och de som hade samma innehåll sammanfördes och gavs nya 

arbetsrubriker utifrån textens innehåll enligt Bryman (2011). De slutliga teman som 

växte fram är de som kan ses i rubrikerna under resultatet. Därpå sammanfattades 

texten för att passa i omfång. Respondentvalidering praktiserades där respondenterna 

efter transkribering och sammanfattning delgavs intervjumaterialet för korrigering. 

Ingen av respondenterna ansåg att texten behövde korrigeras. Giltighet och 

trovärdighet uppnåddes genom noggrannhet i redovisningen och utförlighet i 

återgivningen av informanternas svar enligt Bryman (2011). En ökning av intern 

validitet (giltighet) uppnåddes genom minutiös sortering av textmaterialet enligt Kvale 

och Brinkman (2009). 

Etiska överväganden 
I studier som rör frågor där personer deltar och delar med sig av sin privata sfär är det 

viktigt att som forskare handskas etiskt med materialet. Inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen finns det fyra etiska huvudkrav som behöver tas 

hänsyn till. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2009).  

 Respondenterna delgavs de etiska kraven formellt per brev (bilaga 1) samt vid 

intervjuerna. Informanterna delgavs att de kunde ringa och ställa frågor när som helst 

under studiens gång. För att ytterligare uppfylla informationskravet informerades 

respondenterna om syftet med studien och att den skulle komma att publiceras 

offentligt i en C-uppsats. Informanterna delgavs också att deltagandet var frivilligt och 

kunde avbrytas när som helst.  

 Samtyckeskravet uppfylldes genom att informanterna valde att delta i 

undersökningen och gav sitt samtycke till att intervjuerna kunde spelas in på band. 

Personerna informerades om att deras medverkan var anonym och att alla uppgifter 
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skulle skötas helt konfidentiellt. Vilket innebär att USB-minnet med intervjuerna 

kommer förvaras inlåsta där inga obehöriga kan ta del av informationen. Rådata kan 

däremot inte destrueras då det handlar om en kvalitativ studie och materialet behöver 

finnas kvar för validering (bedömas av annan forskare vid behov). Vilket uppfyllde 

konfidentialitetskravet.  

 Avseende nyttjandekravet informerades deltagarna om att alla de uppgifter som 

framkom i intervjuerna endast skulle användas i denna studie och ingen annanstans. 

Informanterna fick även se arbetet innan det publicerades. Forskarens etiska krav; 

ärlighet, redlighet och att handskas med forskningsmaterialet på ett ansvarsfullt sätt 

har även praktiserats. 

Metoddiskussion 
Det fanns vissa problem att få tillgång till respondentgrupper till undersökningen då 

det under perioden genomfördes nationella prov i regionen I framtiden bör inplaneras 

att hinder kan uppstå varför arbetsprocessen bör starta tidigare. Forskningsdesignen 

fungerade väl då respondenterna samtalade aktivt och med tydlig anknytning till 

ämnet. Resultatet var rikligt och en kunskapsmättnad kunde ses i slutet av intervjuerna.  

En koppling gjordes här till längden på intervjuerna och frågornas utformning. Valet 

av gruppintervju som metod ansågs passa för att stimulera till samtal och reflektion. 

Enskilda intervjuer hade kunnat utföras men hade varit mer tidskrävande och antogs 

inte ge samma rika material. Under intervjuerna märktes även att respondenterna blev 

stimulerade av varandra i samtalet. 
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Resultat 

Viktiga aspekter att beakta och hur lärarna arbetar med dessa 
Lusten och viljan att röra sig framåt är den mest utmärkande definitionen som 

respondenterna gav på vad motivation är. Motivation handlar övergripande om att alla 

i skolan samarbetar och medverkar meningsskapande med utgångsläge i den enskilda 

elevens behov och utökat i gruppens aktiviteter. Genom hela processen löper positivt 

ärligt samspel och främjande av kommunikation och dialog som en röd tråd. För att 

stimulera motivation krävs sedan vissa förutsättningar (incitament) som lärarna i skola 

A och B mycket utförligt redogjorde för. 

 

Lärartätheten påverkar 

Både i skola A och B framhöll lärarna upprepat att faktorn hög lärartäthet påverkar. 

Faktorn beskrevs viktig för lärarnas möjligheter att arbeta nära elever och kollegor och 

medverkar till positiva relationer. Vilket underlättar vid motiverande insatser. Lärarna 

framhöll att faktorn påverkar möjligheten att arbeta snabbt och funktionellt utifrån 

elevernas behov, kunna vara observant på enskilda elevers behov, bibehålla större 

kontinuitet i arbetsprocessen, göra eleverna synliga, öka inflytande och 

handlingsutrymme och närheten i relationerna. Vilket upplevs enklare och mindre 

stressfylld. Detta gäller både i samspelet med gruppen och den enskilde eleven. Särskilt 

i skola A beskrevs detta, med bestämdhet, som en möjlighet att arbeta nära eleverna 

och nå större framgång. 

 

Det är viktigt att våga uppmärksamma måendet   

Lärarna menar att de inte upplever det som svårt att prata med elever om deras 

mående. Att det inte brukar vara märkvärdigt. De erfar att eleverna upplever att det är 

bra att det är någon vuxen som ser, hör och bryr sig. Det är inte säkert att eleven vill 

säga just till den som frågar, men att fråga och bry sig kan aldrig vara dåligt. Hur gör 

lärarna för att föra in samtalet på en känslig och personlig fråga? 

 

  Lärare skola B:  

Jag samtalar enskilt med eleven. Sätter mig ner med eleven när jag känner att 

det är läge och prata med dem. De flesta elever, om man kommer och hämtar 

dem på en lektion, brukar inte känna sig alltför utpekade /…/ Jag säger: -Jag 

skulle vilja prata med dig, kan du komma med en sväng /…/ vi sätter oss ner 

och då brukar jag säga att jag ser att det är något som inte är bra. Vill du berätta? 

Då är det viktigt att säga att du inte behöver berätta för mig /…/ Jag är mer 

intresserad av om du har någon att prata med. 
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Kulturen på skolan spelar en stor roll  

Kulturen på skolan påverkar hur lärarna har möjlighet att utföra sitt arbete och deras 

möjligheter att genomföra insatser av olika slag. Stödet från kollegorna spelar då en stor 

roll enligt lärarna. 

 

  Lärare skola A: 

Om man har en kultur där var och en skall sköta sitt då blir det svårare. Har 

man en kultur där man delar med sig och pratar med varandra om svårigheter 

och samarbetar om hur man kan försöka lösa dem. Då blir det ju lättare. Vi har 

alltid jobbat med detta därför att det är viktigt för oss. Vår kultur är sådan att 

vi pratar med varandra och frågar varandra och på så sätt finner stöd i det egna 

arbetet. Det är väldigt viktigt på den här skolan. Så vill vi ha det. 

 

Att rektor (som närmsta chef) är intresserad, besöker läraren i dennes arbete och bryr 

sig om hur det går i jobbet är också viktigt.  

 

  Lärare skola B: 

Det är klart att man vill ha förtroendet att man känner att de litar på ens 

kompetens /…/ Förtroendet måste ju bygga på någonting /…/ Det är viktigt att 

rektor är intresserad av verksamheten. Då känns förtroendet som bra och viktigt.  

 

Att väcka lusten till förflyttning   

Lärarna framställde ”de små stegen” som mycket viktiga. De beskrev hur de tog ”en bit 

i taget” varje dag och på så sätt skapade en kontinuitet i processen under det dagliga 

arbetet. Att de även pratade med kollegor kontinuerligt var stimulerade för 

arbetsprocessen. Motivation är att vara på väg mot någonting. Den motiverande 

insatsen innebär att läraren kan medverkar till att väcka lusten, skapa nyfikenhet och 

intresset till förflyttning mot vad det är man skall lära sig för någonting. Särskilt viktigt 

i motivationsarbete, både enskilt och i en grupp, är att eleven tycker att det är roligt att 

lära sig. 

 

  Lärare skola A: 

Det handlar om när och hur man får med sig hela gruppen. När man får med 

sig gruppen handlar det om att de ser en vinst i det. Att de upplever det som vi 

gör är meningsfullt. Det är dom gångerna som jag upplever att jag får med mig 

hela gruppen. 

 

Lärarna menade även att det ofta blir en positiv effekt om de startar ett moment med 

en kickoff som skapar något roligt som alla kan ta till sig och hänga upp arbetet på. Det 

kan då vara angeläget att arbetet berör något som eleverna vet något om.  
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  Lärare skola B: 

Att det handlar om något de känner igen och har hört talas om eller tycker är 

viktigt. Det kan vara mitt i ett arbetsområde när eleverna som grupp når till ett 

ställe där de upplever att den här informationen behöver jag för att lyckas. Då 

gäller det för mig som lärare att ta de tillfällena för att visa och bekräfta det. Att 

bekräfta dem i denna upplevelse och insikt.  

 

Att synliggöra eleven  

Denna faktor framhölls upprepat genom hela intervjun som den absolut viktigaste 

faktorn för att lyckas med motivationsarbete. Att synliggöra innebär att lyssna och 

lyssna in vad det är som eleven berättar, även det som de inte berättar ”mellan 

raderna”, och att våga ställa frågor. Att se eleven innebär ett verkligt och sant intresse 

av att lära känna den person som eleven är. Det går inte att låtsas omkring detta utan 

det krävs att läraren har ett ärligt intresse. Eleverna märker direkt om läraren spelar.  

Att synliggöra innebär att visa att läraren bryr sig om vad som händer med eleven både 

nu och i framtiden genom att synliggöra elevens värde. Insatsen innebär att läraren 

hjälper eleven att åskådliggöra sig själv. Även inför klassen, eftersom det viktigt att 

också få gruppstödet, vilket är jag-stärkande och främjar självkänslan.  Att synliggöra 

är att visa att läraren tror på elevens förmåga; att peka på hens styrkor och då tillräckligt 

för att eleven skall våga tro på det själv och återfå tron på den egna förmågan.  

 Att läraren visar att hen tror, även när det inte går så bra, är kanske en av de allra 

viktigaste faktorerna för tron på sig själv och egenvärdet. Att läraren, som är förebilden 

och auktoriteten tror på dig, även i ett nederlag är riktigt motiverande. Detta är också 

en faktor som är helt nödvändigt för att känna lust att lära. Kanske att vilja vara i skolan 

överhuvudtaget och för att uppleva situationen som hanterbar. Det är inte säkert att 

eleven har någon annan som tror på hen, det kan man inte vara säker på. Därför blir 

detta mycket viktig och det är säkrast att ta detta på allvar.  

 Läraren medverkar alltid i att skapa elevens situation i skolan. Studierna och 

kvalitén kommer därför alltid att bero på lärarens engagemang, goda vilja, kompetens 

och människokärlek. Att skapa en relation med eleven genom att lyssna och att försöka 

förstå vad som är viktigt för eleven gör lärarna genom att ställa frågor om t. ex intressen 

och om framtiden. Att ta sig tid att lyssna och vara intresserad av eleven kan ha en 

avgörande betydelse för motivationen. 

 

  Lärare skola B: 

Ja om vi vet att den här elev till exempel brinner för hästar då försöker jag utgå 

från det och jag frågar eleven: - Vad vill du jobba med sedan? Vad vill du 

använda kunskapen till? Sedan kan jag peka på att ja då behöver du ju faktiskt 

kunna det här för att du skall kunna ta dig dit. På så sätt skapar jag motivation 

hos eleven att vilja lära sig och att se en mening i detta /…/ Man måste vara lite 

nyfiken och intresserad av eleverna för att upptäcka hindren. Man måste lyssna 
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och vara intresserad på riktigt av dem som personer. Om man bara går på så 

missar man annars lätt det som är viktigt om den personen. 

 

Att tro på och bekräfta eleven är viktigt så att hen förstår att hen har en stor förmåga 

och är en viktig person som duger som hen är. Lärarna menar att det kan vara de som 

inte får bekräftelsen annars som verkligen behöver höra detta någonstans ifrån och att 

läraren verkligen finns där när behovet uppstår. Det handlar om att finnas där och tro 

på eleven när motivationen tänds.  

 

  Lärare skola B: 

Elever som är motiverade kan ju gå in och tänka ”jag får väl stå ut”. men när 

de är så omotiverade som honom då är det svårt att säga ”Du måste”/…/Så 

pratade vi om situationen och han fick berätta om vad som var viktigt för honom 

just nu. Han fick inte något mer gjort på lektionen men jag tror att han gick 

därifrån med en större känsla av att han hade gjort rätt än om jag hade lämnat 

honom där i korridoren. Genom att göra såhär så kommer han i alla fall tillbaka. 

Jag har ännu inte löst problemet helt, men vi är på väg.  Och jag tror på att det 

kommer att gå. 

 

Att skapa motivation bygger på lärarens och kamraternas förväntningar på eleven. Det 

är viktigt att omgivningen förväntar sig att elevens arbete skall bli bra för att motivera.  

Det är också viktigt att läraren visar eleven och att även kamraterna visar varandra 

detta. Eleverna emellan blir det fördelningen av arbetsuppgifter i gruppen som 

producerar nyttan i det gemensamma arbetet och som leder till positiv förväntning. I 

detta ligger även att det inte är en fördröjning i processen. Den behöver finnas här och 

nu. Läraren skapar genom arbetssättet en positiv förväntan hos eleverna om varandras 

insatser som är motiverande. Utförandet i handlingen påminner om att det i den här 

uppgiften och i kunskapen finns en nytta genom att eleverna är viktiga för varandra för 

att utföra uppgiften. 

 

Lärare skola B: 

Jag som specialpedagog hamnar ju ofta kanske med de eleverna som inte riktigt 

ser nyttan direkt. Och i de klassrum där de inte känner att deras bidrag spelar 

någon roll där drar de sig undan. Vad spelar det för roll om jag ens är här eller 

går till den lektionen? Då har den eleven ingen motivation för att ens gå in i 

situationen för att lära sig. Det är logiskt /…/ ja om man är i ett rum och ingen 

ser eller hör en varför skall man vara där? Det är jätteviktigt att eleven känner 

att jag behövs och att det spelar roll om jag är där eller inte. Det är vår uppgift 

att skapa en sådan inställning. 
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Att lära sig samarbeta och att se nyttan i varandras förmågor och kunskaper är 

synliggörande. Lärarna berättade att det kan vara ganska svårt om det har skapats en 

trend att tänka negativt och att som lärare vända på den trenden till att tänka positivt. 

Då måste läraren stanna upp och tänka efter vad kan vi göra nu? Hur kan vi göra? Vad 

har vi inte gjort? Vad har vi gjort förut som fungerade?  För att skapa ett alternativ i 

gruppen. Det handlar om att pröva sig fram. Det kan vara svårt om en individ är negativ 

men det är ännu svårare om det är en grupp. Det kan vara svårt att komma ur en sådan 

trend, men nödvändigt. Ett arbetssätt som lärarna använder sig av stadigvarande för 

att komma åt detta är att arrangera arbetet så att eleverna lär av varandra i 

grupparbeten. 

 

  Lärare skola A: 

De påverkar varandra och kan dra ner varandra i stället för att lyfta varandra. 

Jag försöker ju se till att de ska lyfta varandra /.../ Att de ska se att det inte är fel 

att lära sig av en kamrat. Att det inte behöver vara av läraren som man lär sig. 

 

Det bästa knepet att få eleverna att samarbeta och ta tillvara på varandras förmåga och 

kunskaper är att de måste lösa uppgifter tillsammans för att få godkänt på en uppgift. 

Alla måste delta och bidra genom uppgiftens konstruktion där alla i gruppen blir 

tilldelad olika deluppgifter och roller, vilka skiftar från uppgift till uppgift. Barnen lär 

sig då att de har kapacitet och att olika arbetssätt och personligheter kan vara lika bra. 

Genom att bygga på det gemensamma märker eleverna att de måste dra nytta av 

varandra för att uppnå resultat i uppgiften och motivationen påverkas därigenom 

positivt.  

 

  Lärare skola A: 

Det kan vara svårt att göra det valet. Men det kan samtidigt vara det man vinner 

på. /…/samarbetsövningar. Att de får uppgifter där de tränar sig i att samarbeta 

och där alla måste bidra och är viktiga kuggar.  

 

  Lärare skola B: 

Ett sätt att arbeta på är att ge en uppgift där alla i gruppen förväntas kunna 

svar på frågan och lösa uppgiften. /…/ om hela gruppen inte kan svara så har 

hela gruppen misslyckats med uppgiften. Då blir det ett gemensamt ansvar att 

se till att den som inte var med från början kommer med och bidrar. Det brukar 

vara ett sätt att vända på en negativ trend och skapa motivation. Då kan det 

hjälpa en grupp som inte ser värdet i att hjälpa varandra att börja se värdet och 

nyttan. 
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Att vara aktiv och få känna sig behövd var något som lärarna framförde upprepat. Att 

eleven inte upplever sig som passiv utan får övningar och uppgifter så att hen känner 

sig delaktig. Lärarna menade att det är viktigt att alla utifrån deras i förutsättningar och 

person får en plats i gruppen. Det är viktigt för individen att känna sig behövd för att 

både se en mening och för att känna sig motiverad. Hur väl läraren lyckas med 

arbetsfördelningen i en grupp kommer att påverka motivationen. Att eleven upplever 

att hen har en roll och en uppgift att fylla och att alla är viktiga på något sätt. För att nå 

framgång gäller att läraren har en god planering och att hen arbetar med statusen i 

gruppen. 

  Lärare skola A: 

Man måste som lärare planera innan för att alla skall få möjlighet att prata med 

varandra och på så sätt göra att uppgiften blir gemensam för att den också ska 

bli motiverande i gruppen. Det är här det kommer in att eleven får vara aktiv. 

Att jag som lärare gör så att eleven blir aktiv och delaktig gör skillnad för 

gruppen. Eleverna måste se och förstå och tycka att det är viktigt att alla är 

viktiga för gruppen. Att de behöver bidra även om det inte är så mycket och att 

hen inte förstår allt. Det är viktigt att vara med och jobba för gruppen. Det måste 

jag som lärare visa. Alltså att man jobbar med statusen i gruppen och mellan 

eleverna. 

 

Lärarna beskrev att det bästa var när eleverna var beroende av varandras hjälp för att 

lyckas med uppgiften. I stort sett ingen elev vill se sina kamrater förlora på grund av 

den egna bristen på insats. Varför detta nästan alltid fungerar. När eleven märker att 

hen är till nytta för andra skapas motiverande incitament, vilka medför utveckling över 

tid. Att uppleva att andra behöver en som person, ens kunskaper och insats, och att 

känna sig nyttig och få omsätta sin kunskap, relativt omgående, är mycket motiverande 

 

Lärare skola B: 

Ja som X säger, man gör sådana uppgifter där alla har en möjlighet att bidra. 

En uppgift kan ju vara så att man jobbar tillsammans i sin grupp först och 

samlar fakta. Sedan får man byta grupp och berätta för en annan grupp så att 

de får vet det jag kan /…/ På så sätt gör man att allas bidrag blir viktigt för 

slutresultatet /…/ det skapar motivation. 

 

 Lärarna förmedlade att det är mycket viktigt att eleverna kan se att det går att omsätta 

och använda det de lär sig relativt omgående för att bibehålla motivationen.  

Genom arbetssättet beskrivet ovan kan detta uppnås. Lärarna arbetar överhuvudtaget 

meningsskapande för att synliggöra eleven, vilket är att initiera kontakt på ett enkelt 

dag-för-dag plan. Det kan göra en elev jätteglad att få personlig uppmärksamhet och 

det kan öppna upp en möjlighet. Att inte lyssna in och möta eleven kan leda till att 

utvecklingen tar stopp.  
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Det gäller att lyssna in vad personen tänker och inte ha för bråttom att själv hitta en 

lösning som inte elevens lösning. Att göra detta går ofta inte bra. 

 

Meningsskapande relationer och god kommunikation   

Att ha en god kommunikation lärare-elev och lärare-gruppen medför att mening skapas 

genom goda relationer. Kommunikation och meningsskapande relationer är två 

nycklar till att finna ut både en enskild elevs behov samt att uppnå en relation med 

gruppen. Lärarna beskrev att de med hjälp av kommunikationen åstadkom 

meningsskapande relationerna med var och en elev för sig. För att sedan ta relationen 

ut i gruppsammanganget i klassen. De uppgav att goda relationer med den enskilda 

eleven var grunden för motivationsarbete både enskilt och i grupp. Lärarna framhöll 

vid upprepade tillfällen vikten av att lägga uppmärksamhet på dessa båda faktorer. Att 

kontinuerligt lägga ner tid och aldrig släppa taget om den processen. 

 

  Lärare skola A: 

Dialogen är motiverande. Att tillsammans prata ihop sig med eleven och pröva 

något i några veckor och sedan återkomma. Det blir en kontinuerlig process. 

Eleverna måste ges möjlighet att tycka saker för hur annars ska man få veta vad 

som är jobbigt. Att få med eleven i den processen är viktigt för motivationen och 

dialogen är motiverande /… / Samtala med barnen är viktigt. Om man sätter 

sig ner så har de ofta idéer och vet med sig vad som är tungt. 

 

Lärarna uppfattade också att ett nära samarbete och en god kommunikation kollegor 

emellan hänger ihop med deras möjligheter att vara trygga i sin lärarroll vilket påverkar 

deras arbete med eleverna. En gynnsam situation med stöd från kollegor påverkade 

lärarnas möjligheter att skapa trygga relationer med eleverna och att bibehålla 

kontinuiteten i motivationsprocessen. 

 

Behovs- och situationsanpassning och att kicka igång motivationen.  

Att lyckas skapa motivation i en lärsituation kräver olika knep som är behovsanpassade 

utifrån situationen.  

 Ett perspektiv som är grundläggande och som inte går att förbise är det faktum att 

det i allmänhet inte går att säga till en elev i 14–16 årsåldern att hen i framtiden kommer 

att ha nytta av kunskaperna, som orsak till varför hen borde studera. Det fungerar oftast 

inte motiverande eftersom perspektivet är för långt borta i tiden för att praktiskt 

påverka. Om inte eleven har ett mycket uttalat mål i sikte, som t. ex en viss linje på 

gymnasiet, vilket de flesta inte har. Ett så långt perspektiv på upp till tre år är för svårt 

att förhålla sig till för en ungdom i den åldern. En lärare måste därför finna mer 

närliggande motiverande beröringspunkter för att skapa incitament här-och-nu för att 

väcka motivationen. 
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Detta handlar i huvudsak om att ta reda på vad som är meningsfullt för eleven och för 

det krävs att verkligen ta reda på behovet, vilket enligt lärarna bygger på ett genuint 

människointresse. Insatsen kan handla om stort och smått. Som att gå till nästa lektion, 

förflytta sig från en plats till en annan, se meningen med att gå klart grundskolan eller 

meningen med att göra sitt bästa för att få sina betyg eller att man behöver en extra 

tydlig struktur för att kunna förbereda sig stegvis och inte bli osäker.  

 Någon annan behöver extra hjälp för att komma igång med sitt arbete och extra 

besök av läraren för att bli motiverad att fortsätta själv. Det är lite av ett detektivarbete 

men handlar om att eleven ska kunna se meningen och nyttan med kunskapen och 

arbetsinsatsen. Det handlar om att på något sätt kicka igång motivationen så att eleven 

börjar röra sig åt rätt håll. Aktiviteten i klassrummet bör inte heller vara statisk utan 

röra sig hela tiden för att föda engagemang. Aktiviteten måste planeras så att den 

innebär en förändring framåt och att eleven upplever att den är en del av 

arbetsprocessen i klassrummet.  

 

  Lärare skola B: 

Vi skulle ju åka på /…/ en dansteater. Och de undrade vad det var som var roligt 

och bra med detta, vad vitsen var. Då tänkte jag att om de får vara aktiva 

tillsammans med mig så är det motiverande. Så då fick de diskutera i gruppen 

och sedan fick grupperna skriva på tavlan allt de kom på som hade med dans att 

göra. Och så fort det blev en aktivitet och de skulle göra något praktiskt då blev 

det en väldig fart på det hela /…/ då fick de ny energi genom att de behövde tänka 

efter/…/Det var att de engagerade sig som gjorde att de blev nyfikna /.../ 

Motivationen kom tillbaka. 

 

Aktiviteten tog eleverna bort från problemet, bröt det spirande negativa tänket och 

kickade igång motivationen. Meningsskapande är att kombinera teori med praktik och 

att använda tankekartor (mind-map) där eleven får skriva ner sin plan visuellt: -Vad 

skall jag jobba med här? – Vad kan jag om det här? – Vad handlar det om? – Vad behöver 

jag ta reda på mer? är bra. Eleven får ordning på sina tankar och kan se var hen skall 

börja och vilken väg som är möjlig och bäst. Detta skapar en struktur så att hen själv 

kan vara aktiv, planera och lägga upp arbetet. Rörelsen framåt stimuleras. 

 

Gruppens inställning och hierarkiska strukturer 

Att påverka elevernas attityder gentemot varandra var en faktor som lärarna 

upprepade. Detta handlar om att i sitt agerande framhålla och stödja att olikheter elever 

emellan är något bra och positivt.  

 Att visa att eleverna duger som dom är en förutsättning för utveckling. Lärarna 

menade att ett sådant förhållningssätt sprider sig och främjar motivationen både enskilt 

och i gruppen. De utgår då  det grundläggande rätten att få vara sig själv. Med sin 

specifika kompetens och resurs så är eleven accepterad som den är, vilket ger en styrka. 



28 
 

Det tar också mer energi och skapar problem att tvingas vara någon du inte är. Att 

uppleva acceptans gör skolarbetet roligare, skapar energi och motiverar. Vilket leder 

till utveckling och lusten att röra sig framåt. Detta gäller även kollegor emellan eftersom 

eleverna ser vad läraren gör. Ingen kreativitet skulle heller skapas utan olikhet, brukade 

lärarna framhålla om blev aktuellt att jämföra eller anmärka på varandra i elevgruppen. 

Samt att bra attityder gäller även lärarna. 

 

  Lärare skola A: 

Det är ett erkännande /…/ Om alla i gruppen hade varit lika hade vi varit utöda. 

Det är mångfalden i gruppen som kan ge styrka och dynamik /…/ Vi har ett 

väldigt positivt bemötande mot varandra i kollegiet också. Här blir man aldrig 

dömd och klankad på utan får istället tips och råd och då kanske det sprider sig 

till eleverna också. Vi ser våra styrkor och svagheter och vi byter mellan 

varandra om vi ser att någon är bättre på något än mig. Vi vill att eleverna när 

dom lämnar oss skall vara trygga i sig själva och starka /…/ kunna ta sina egna 

beslut, det är ju det viktigaste att tänka självständigt /…/ att skapa självkänsla 

/…/ att viljan och nyfikenheten finns kvar, tryggheten, och att de skall vilja 

fortsätta att lära sig och hålla kvar i lusten.  

 

Genom att skaka om i de hierarkiska strukturerna tvingas eleverna att tänka i andra 

banor och ompröva sina föreställningar om varandra genom att de lär sig att se sitt eget 

och varandras värde. Detta visar eleverna i handling att olika arbetssätt och 

personlighet kan vara lika bra och nyttiga. Att de inte behöver följa en bestämd mall för 

att duga. 

 

  Lärare skola A: 

Att jobba på det här sättet är att försöka jämna ut skillnaderna /…/ jämna ut 

statusen /…/ utifrån att vi delar ut olika roller till eleverna där de får turas om 

att vara t. ex rapportör. Om jag som lärare behöver veta ett djupt svar så är det 

den eleven som ansvarar för att gruppen håller samman och levererar ett djupare 

svar. Samtidigt är någon annan samordnande och vet om att det är hens ansvar 

att se till att gruppen kommer igång med uppgiften. Någon annans roll är att 

se till att gruppen håller tidsplanen och ytterligare någon att se till att de har en 

schysst stämning i gruppen. Det stärker ju jaget genom att eleven blir en viktig 

person för gruppen. Vi har sett att om vi kan stärka detta så stärker vi 

motivationen, att vilja göra någonting bra. Det är motiverande att se att vi 

hjälps åt med uppgiften. 

 

Om en viss ledarstil eller person är erkänd av gruppen så tror ofta alla att så måste man 

vara. Men olika personer har olika stilar. Om eleverna får lära sig att olika stilar kan 

vara lika bra och fungera lika bra så är det motiverande både enskilt och för gruppen. 
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Att dela upp klassen i mindre grupper och bryta upp hierarkiska strukturer är alltså 

viktigt för motivationen. 

 

  Lärare skola A: 

Jag tänker att det blir ju så då att man utmanarar den hierarki som finns och det 

blir inte lika självklart att följa denna. Genom att eleverna byter platser i 

grupperna och i uppgifterna byter de också platser i hierarkin och då ser de att 

de inte nödvändigtvis behöver vara på an viss plats i hierarkin utan att de kan 

röra på sig. 

 

För att skapa trygghet är de fasta platserna något som lärarna bestämmer och roterar. 

Detta förhindrar att elever utesluts eller ställs inför svåra och obehagliga val som bygger 

på de hierarkiska strukturer som ofta byggs upp inom ungdomsgrupper. Att slippa 

välja och slippa bli vald eller bortvald, så fort de kommer ini klassrummet, är 

motiverande. 

 

Att vara en förebild i lärandesituationen  

Att som lärare vara en positiv förebild smittar av sig och främjar motivationen. 

Respondenterna menade att om eleverna träffar på en negativ lärare utan lust så smittar 

det av sig på attityden gentemot både ämne och studierna. Vi frågan vad som händer 

om det ”hakar upp sig” och klassen drabbas av ”negativitet” svarade lärarna att det 

sällan blev några problem om de själva var positiva och engagerade (passionerade). 

Genom att ha en positiv attityd omkring studieämnet kan nivån höjas både i gruppen 

och hos den enskilda individen. 

 

Lärare skola A: 

Det är sällan man tappar en hel klass då. Men du måste bibehålla den här 

energin alla dagar. När jag gör det så går det oftast bra. Det kräver en hel del av 

oss men det håller i processen och håller uppe motivationen /…/ Att jag som 

lärare går in med engagemang och tycker att det är roligt och visar det. Det kan 

vara svårt ibland men när jag gör så blir eleverna nästan alltid motiverade. 

 

Att lyfta spännande saker för att väcka intresse, så att det skapas positiv energi, genom 

att själv vara engagerade, är motiverande. Att bibehålla motivationen är starkt 

förknippat med lust och nyfikenhet vilket läraren kan påverka genom att bete sig på ett 

motiverat sätt inför sina elever, ämnet och studierna i allmänhet. Läraren bör tycka att 

det egna ämnet som hen undervisar i är roligt och stimulerande och intressant och 

tydligt visa att det är ett ämne värt att lägga ner tid och engagemang i. Det är lärarens 

skyldighet att finna vägar mot att finna denna inspiration i den egna lärarrollen.  
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  Lärare skola B: 

Ja det märks ju. Ja klar och tydligt. Det påverkar i hög grad hur vi lärare förhåller 

oss hur det blir på elevernas nivå. Hur de kommunicerar, hur de löser problem 

och relaterar /…/ Eleverna märker på en gång när vi inte pratar med varandra. 

Att vi inte är överens med varandra, att vi gör på olika sätt. Att vi inte har koll. 

T. ex att det gick bra för en elev i dag. Då kan den eleven få veta det av sin 

mentor eftersom jag berättat det. Det är bra att de ser att vi pratar om hur det 

går för dem och att vi är intresserade av att det skall gå bra. 

 

Lärarna upplever att det är motiverande för eleverna att de arbetar nära varandra och 

med ett gott samarbete. Att öka nyfikenhet, engagemang och inspiration görs genom 

att skapa en variation inom undervisningen i ett ämne. Om rytmen ser olika ut med 

jämna mellanrum så fångar detta upp olika elever olika gånger. Sätt att skapa 

gynnsamma förutsättningar, både i gruppen och enskilt, är också att praktisera ett 

positivt bemötande. På skola A innebar detta att de bl. a hälsar på varje elev i dörren 

när de kommer in i klassrummet.  

 På så sätt synliggör de varje individ och sätter nivån för attityden under dagen. Att 

folk är intresserade av, ser varandra och relaterar med respekt och hänsyn är viktigt för 

motivationen. Lärarna framhöll att vara en förebild är ett förhållningssätt som sprider 

sig precis som en negativ attityd, som blir motivationsdödande. Att vara en förebild 

samtalar lärarna även om inom kollegiet och stadfäster därmed. 

 

Att läraren känner stöd från föräldrarna 

Lärarens roll och hur andra individer ser på den är viktigt för hur läraren har möjlighet 

att utföra sitt arbete. En elev som inte respekterar eller lyssnar på sin lärare är svår att 

nå. Att läraren känner stöd från omgivningen (samhället, kollegor, föräldrar) är viktigt 

för elevens attityd. Lärarna jobbar medvetet och kontinuerligt med föräldrarelationen, 

eftersom de är väl medvetna om att en dålig relation kan vara ett hinder i 

motivationsarbete.  

 

Lärare skola A: 

Jag det kan man se att en elev som har stöttning hemifrån att t. ex lyssna på 

personalen den eleven kommer längre än den eleven som säger att det inte spelar 

någon roll. Att det går bra ändå, man klarar sig utan skolan. Så där ser man en 

klar skillnad i motivationen hos eleven. Föräldrarnas syn på skolan har en viktig 

roll för många elever. 
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För att komma åt problemet med en negativ attityd så rotar de inte heller i det som varit 

utan väljer att se framåt. 

 

Lärare skola B: 

Vart är målet? Att jag som lärare hjälper till att skapa en ny målbild eftersom 

det ändå inte går att göra någonting åt det som redan hänt. Det viktiga är vart 

vi är på väg. Vi ger feedback på situationen nu och försöker rikta energin och 

aktiviteten framåt. Så försöker jag hjälpa till att beskriva nu-läget för att skapa 

ett nytt utgångsläge. Och där är också nyttan och meningen viktig. 

 

Lärarens egna motivation    

Att skapa trygghet för eleven är oerhört viktigt i motivationsarbete. Lärarna framhöll 

att en grundförutsättning för att kunna åstadkomma detta och kunna motivera sina 

elever var att själv känna sig motiverade i sitt arbete. Detta åstadkoms genom att ha en 

bra, kontinuerlig och nära relation med kollegorna. Men detta är inte något som löser 

sig själv utan något som lärarna själva måste lägga ner sitt engagemang i. Bland annat 

genom att erbjuda ett intresse och ta sig tid med sina kollegor. Detta är en faktor som 

lärarna pratar om sinsemellan och är väl medvetna även fungerar som förebild inför 

eleverna. En engagerad och motiverad lärare kan bättre skapa lust och nyfikenhet i 

skolarbetet, vilket är motiverande för eleverna. 

 

  Lärare skola A: 

Vem blir motiverad och känner lust att lära av att se en uttråkad, trött och 

omotiverad lärare framför sig? Det är klart att det inte är särskilt motiverande. 

Som lärare måste jag vara engagerad i mitt ämne och skapa nyfikenhet och lust  

 

Vikten av att känna att man kan lyckas 

Detta är en helt nödvändig att läraren tillsammans med eleven lägger upp en plan över 

studierna som inbegriper kortsiktiga och individanpassade mål som är möjliga att 

uppnå. Lärarna återkom upprepade gånger till detta som mycket motiverande. Eleven 

måste fortlöpande känna att hen kan lyckas för att uppleva motivation och målet måste 

vara så pass begripligt och tydligt att eleverna kan se vad det är som hen förväntas 

uppnå i en uppgift. Det går inte att bara komma in och säga till eleven att ”det är klart 

att du kommer att lyckas” men samtidigt tänka att ”det går inte”. Lärare måste visa på att 

målet är realistisk och säga att det kanske kommer att bli tufft men om vi hjälps åt och 

tar ett steg i taget så kan vi lyckas.   

 Att på det sättet tillsammans med eleven ta reda på dennes inre drivkraft. Viktigt att 

tänka på är att drivkraft inte bara handlar om det som händer just nu. Att få respons 

gör att det känns roligare i skolan i allmänhet. Att skapa egna mål handlar om att 

läraren ger tillåtelse till att detta sker genom sitt eget beteende.  
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Målet skall vara att eleven känner att hen har lyckats utifrån sina egna förutsättningar 

och genom att eftersträva självständiga och oberoende individer.   

 

Lärare skola B: 

Jag tänker på en elev som för ett år sedan när jag pratade med honom då gick 

han. Han kom knappt in i klassrummet /…/ Men i höstas så läste vi en bok i 

klassen som han gillade. Så han ägnade ganska mycket tid åt att få fortsätta läsa 

och jag lät honom göra det/…/Då säger han; -Men är det inte bättre att jag 

skriver om den här boken som jag läste i stället? /…/ - Jo självklart varsågod, 

gör det, svarade jag. Det blev inte mycket gjort men ändå blev det någonting 

/.../ Han kom tillbaka in i klassrummet och började att vara med. Det kan låta 

futtigt. Men för mig var det ett stort steg att han sa: -Ska inte jag göra den här 

uppgiften? Att han tog initiativ. Just att han inte sa att han inte ville utan 

föreslog något han ville. Den processen upplever jag inte heller som min 

förtjänst utan det var vår förtjänst. 

 

Innebär då ett sämre självförtroende en lägre motivation? Nej inte nödvändigtvis svarar 

lärarna. Det finns elever som plikttroget arbetar på och som drivs av yttre motiv snarare 

än inre. Dessa kan ha ett sämre självförtroende. 

 

Lärare skola A: 

Det finns ju de som kommer hit och plikttroget jobbar för att man måste det. 

men att självförtroendet ändå inte är så bra. Men det är inte självklart att ett 

lägre självförtroende leder till lägre motivation, nej. Men om jag inte tror att jag 

kan lyckas då blir det svårt att jobba så att jag lyckas. Om jag ser hindren men 

inte tror att jag kan överbrygga dem så blir det ju svårt att känna motivation. 

Du kommer ju inte lika långt om du inte tror att du klarar det. Men du kan 

drivas av ren pliktkänsla och ändå komma en bra bit på vägen, tror jag. Det 

finns en del elever som jobbar och jobbar och jobbar. De säger – Man ska göra så 

här. Man ska jobba.  

 

I längden kan ett sådant förhållningssätt leda till misslyckanden enligt lärarna. Men det 

kan också leda till att eleven ser att jobb faktiskt leder någon vart. Att det gick fast jag 

inte trodde det. Ansträngningen i sig kan leda till motivation genom att om du lyckas, 

eller bara kommer en bit på vägen, så kan det leda till motivation senare. Samtidigt som 

det kan vara tvärtom.  Handlingen i sig kan leda till motivation och det handlar då 

snarare om ”att inte ge upp” än om att nödvändigtvis ha ett starkt självförtroende.  

 Generellt anser lärarna att med självförtroende så är det lättare att lyckas. Allt 

motiverande arbete handlar om att hjälpa en elev att få en chans att lyckas. Det gäller 

att skapa ett mål som tangerar nivån för att lyckas i små steg för att stärka 

självförtroendet och den inre motivationen. Att gå på autopilot utifrån yttre motivation 
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kan innebära att om individen misslyckas då så kan det vara knäckande. Att som lärare 

hjälpa eleven att lyckas i små steg och bygga upp den inre motivationen blir är i längden 

viktigt.  

 Hur ser lärarna då att det handlar om en ”duktig” elev som försöker hålla fasaden? 

Hur gör lärarna? Svaret är att detta är svårupptäckt och att det gäller att vara vaksam. 

Det gäller helt enkelt för läraren att ha koll på vad skillnaden är på inre och yttre 

motivation och att skapa en relation med sina elever. 

Sammanfattning av resultat 
Resultatet visar att motivationsskapande arbete handlar om att göra undervisningen 

intressant och skapa trygghet i skolan genom att visa egen passion, engagemang, 

intresse och omsorg samt att verkligen se eleven och dennes specifika behov. Det 

handlar också om att motivera sina elever att inte ge upp och stärka deras tro på den 

egna förmågan. Att ständigt påminna eleverna om att de kommer att kunna lyckas bara 

de lägger ner arbete och tid och att detta även kommer att betala sig. Att eleven själv 

kommer att tjäna på detta och att det kan vara roligt och kännas bra, både nu och i 

framtiden.  

 En viktig del av lärarens arbete innebär därför att ge feedback, att motivera eleven 

till reflektion, ha en bra och positiv attityd både till eleven som person och till det ämne 

som studeras. Samt att visa respekt för och ta tillvara på elevens inneboende förmågor 

och resurser. Att visa passion i det egna arbetet och inför skoluppgiften och att få eleven 

att se sig själv som en person med förmåga, resurser och ett egenvärde och som kan 

klara även det som är svårt. Genom ett kommunikativt och relationsskapande 

uppträdande i samspelet med såväl elever som kollegor visar läraren vägen genom att 

vara en förebild i skolsituationen. Detta sätt att arbeta föder motivation och ger eleven 

en möjlighet att få lyckas i skolan.   

 Det framkom inga direkta skillnader mellan lärargruppernas beskrivning av vad 

som krävs för att motivera elever. Båda skolorna tryckte främst på faktorerna ”Att 

synliggöra eleven”, ”Att få känna att man kan lyckas” samt att läraren ”inte ger upp 

om eleven och bibehåller processen ” som det mest betydelsefulla för att främja, skapa 

och bibehålla motivation. 
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Diskussion och slutsatser 

Diskussion  
Syftet med denna kvalitativa studie har varit att undersöka lärares arbete med 

motivationshöjande insatser i skolan och söka svar på vilka aspekter som lärare i 

grundskolans årskurs 7–9 anser viktiga för att främja motivation och hur de arbetar 

med dessa i det dagliga arbetet.  

 Det övergripande perspektivet i studien har varit det Salutogena förhållningsättet med 

begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet (BMH) som skapar känslan av 

sammanhang (KASAM). Även det konstruktionistiska perspektivet som beskriver hur 

läraren dagligen medverkar till att i samspel med eleven konstruera dennes tillvaro i 

skolan. Ingen sortering har gjorts av de motiverande aspekterna utifrån deras inbördes 

betydelse. Ingen kategorisering har heller gjorts av det inbördes värdet mellan 

principerna BMH. då alla tre krävs för att skapa KASAM (Antonovsky, 2005; Eriksson, 

2015). För att skolan skall upplevas som meningsfull krävs att eleven upplever att hen 

kan hantera sin skolsituation, förstår vad skolan är bra för och till vilken nytta 

kunskaperna har. Samspelet inom BMH fungerar som bränsle till individens motor, den 

inre motivationen, då individen behöver ha en uttalad vilja att lösa svårigheter och en 

vilja att satsa energi på att ta oss igenom det som orsakar stress för att ta sig framåt 

(Eriksson, 2015, s. 26) 

 Resultatet visar att lärarna i studien tycks ha koll på vad som krävs för att konstruera 

ett motiverande sammanhang för eleven. De beskriver upprepat på olika sätt hur de 

motiverar eleverna att förflytta sig framåt. Samt framhåller även att lusten hos eleven 

måste finnas som en förutsättning för viljan till förflyttning, vilket stöds av Andersson 

(2004); Antonovsky (2005); Duckworth (2016); Eriksson (2015); Hattie (2014) Hugo 

(2011); Lozic (2015) och Wery och Thomson (2013). Lärarna beskriver en rik flora av 

motiverande aspekter där alla tre begreppen BMH beskrivs upprepat med en 

koncentration kring meningsfullhet. Vilket handlar om att kunna se nyttan med 

kunskaperna, den egna rollen både enskild och i grupp samt tron på sig själv och sina 

resurser.  

 Begripligheten ligger enligt lärarnas främst i elevens målbild, att hen förstår hur och 

att hen kan lyckas samt förstår vägen framåt och tron på att detta är möjligt. 

Hanterbarheten ligger i viljan och förmågan att röra sig framåt utifrån kontexten. Att 

eleven upplever att hen kan lyckas beskrivs av Hugo (2011) och Wery och Thomson 

(2013) och även av lärarna då de pekade på vikten av att ha uppnåbara och begripliga 

mål genom att skapa delmål. Ungdomar kan ofta i inte se så långa perspektiv som 3 år 

fram i tiden för planeringen av sina mål, varför de inte heller begriper nyttan.  

De måste se resultat ganska omgående för att känna motivation och därmed stimulera  

den inre drivkraften. Det vi säga inre motivation. Vilket är att föredra före yttre 

motivation. 
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 Att läraren har en passion i sitt arbete är viktigt för att det skall skapas incitament 

till motivation (Duckworth, 2016). En passion som lärarna beskriver och eftersträvar att 

uttrycka inför sina elever och kollegor, så att den kan smitta av sig och skapar energi. 

Att visa engagemang i klassrummet och kommunicera väl i relationerna är något som 

lärarna framhåller som viktigt för att skapa meningsfulla relationer och sammanhang, 

vilket var en av de viktigaste delarna. Genom detta kommer skolarbetet att bli roligare 

och skolan mer hanterbar och meningsfull för eleven. Vilket förutsätter en verklig 

lyhördhet inför eleven både individuellt och i grupp. Viljan att ta till sig kunskaper och 

samarbeta med andra i skolan kommer tveklöst att påverkas av det engagemang som 

läraren visar enligt Fullan (2012) och Hattie (2012). Vilket även lärarna framhöll 

upprepat och med eftertryck. 

    Vikten av att uppleva en känsla av sammanhang i skolarbetet beskrivs av 

Antonovsky (2005); Eriksson (2015) och Hugo (2011). Att lärare har höga förväntningar 

på sina elever och ger dem individuell feedback på rätt nivå för att skapa ett tryggt 

klassrumsklimat beskrivs av Hattie (2012, 2014) och även vikten av att läraren inte ger 

upp om eleven och bibehåller motivationsprocessen (Hattie, 2014). Detta handlar 

praktiskt om att synliggöra eleven, en aspekt som respondenterna upprepade flest 

gånger och ansåg vara den viktigaste aspekten för att skapa motivation. Lärarna 

beskrev hur de synliggör eleven genom att lyssna in och lägga ner tid på att ta reda på 

vem eleven är och vilka behov och intressen hen har. Samt att lyfta fram elevens värde 

inför klassen.  

 På det sättet lär sig eleverna även att synliggöra varandra. Vilket leder till att de 

värdesätter och respekterar varandras kompetenser och person i högre utsträckning. 

Detta höjer individens egenvärde av att inte bara vara en producerande elev. Det går ut 

på att lyfta varandra inte dra ner. Vilket lärarna vid skolan A gör på ett medvetet sätt 

genom att ”tvinga” eleverna att dra nytta av varandras kompetenser och förmågor i 

skolarbetet. De måste ta varandras hjälp för att lyckas med skoluppgifter och alla i 

gruppen måste vara en del av lösningen för att gruppen skall få godkänt.  

 Lärarens och rektors förhållningsätt är viktigt i både det dagliga arbetet enligt Hattie 

(2012, 2014) och i utvecklingen av skolan (Fullan, 2011 & 2012) för att stödja 

motivationsinsatser. Denna aspekt beskrevs av lärarna med att ha en öppen och ärlig 

relation med kollegorna. På det sättet erkänner de varandras kompetenser och poängen 

är att göra detta så att eleverna ser det. Alltså att vara en god förebild. Att vara en 

förebild i skolan och i klassrummet återkommer respondenterna till vid upprepade 

tillfällen. Skolan är en kultur som består av människor som är beroende av varandra 

och därför måste alla individerna stödja, respektera, bry sig om och ta tillvara på sin 

egen och varandras resurser och kompetenser. Detta kan en lärare inte på statisk väg 

trycka in i huvudet på sin elev utan är bara något som lärs ut genom att läraren själv är 

en förebild. Genom att visa eleven, kollegor och föräldrar respekt, hänsyn och omsorg.  
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 Lozic (2015) och Wery och Thomson (2013) talar om att stärka elevens självkänsla och 

värde och att ha en tro på elevens kapacitet. Att visa att eleven duger och är bra precis 

som hen är och att läraren trivs i sin elevs sällskap är viktigt för egenvärdet enligt 

lärarna i både skola A och B. Att som ledare visa en stor tro på den unges kapacitet och 

tydligt och upprepat förmedlar detta är en ständigt pågående process som aldrig kan 

upphöra. Det handlar om att bekräfta, ge feedback och se eleven. Den energi, ja t.o.m. 

glädje, som det kan medföra är ovärderlig. Det kan vara mycket motiverande för en 

elev att upptäcka att läraren genuint bryr sig om hur det går för honom eller henne. Här 

krävs för läraren att hen verkligen förstår att lägga ner tid på just den aspekten och 

medverkar till att det går bra för eleven oavsett var hen befinner sig. För detta krävs 

tålamod även då eleven inte motsvarar lärarens omedelbara förväntningar. Eleven 

behöver läraren särskilt när det är svårt. 

     Allodi (2007, 2010a, 2010b, 2010c & 2011); Allodi och Fischbein (2012); 

Hälsoutskottet (2010) och Nilholm (2016) framhåller att goda lärar-elevrelationer och 

god kommunikation medverkar till att skapa meningsfulla sammanhang och öka 

tryggheten i skolan. Lärarna beskrev hur de genom att prata med eleverna så ofta det 

går och föra en dialog omkring studierna och det som händer i skolan medverkar till 

att utveckla meningsskapande sammanhang och relationer. Detta handlar om att vara 

här-och-nu och ta tillvara på de små tillfällena när de uppstår. Att åstadkomma 

motivation handlar inte om stora kliv och bestämda åtbörder utan om små steg varje 

dag i ett förhållningssätt och i en meningsfull och positiv attityd gentemot eleverna. Det 

handlar också om att våga ställa frågor om sådant som kan vara känsligt och att inte ge 

upp om man inte får svar direkt.  

 Meningsfulla relationer handlar om att skapa tillit genom att inte ge upp eleven även 

om hen är besvärlig eller svår. Det gäller för läraren att hänga kvar och vara en person 

att räkna med. Till slut så kommer detta att betala sig i form av ett spirande gnista när 

eleven upptäcker sin egen briljans. Eller vara det frö till insikt om världen och sig själv 

som kunskap kan vara. Som Duckworth (2016) framför är det ofta långt mycket 

viktigare att inte ge upp utan fortsätta, fast det är svårt eller jobbigt, än att ha en 

medfödd talang för ämnet i skolan. Att vara en förebild och att samarbeta med kollegor 

påverka hur eleverna utvecklar sin egen kultur, sina attityder i och till skolan, vilket 

påverkar motivationen. En stödjande kultur lärare-lärare och rektor-lärare påverkar 

enligt skola A och B hur den stödjande kulturen blir även mellan eleverna. Det gäller 

alltså att vara en förebild. 

     I filmerna om Klass 9A (2011) går det slutligen att studera hur viktigt rätt 

utformade och utförda motiverande insatser är för att få med sig eleven in i skolan. 

Särskilt om hen har backat så långt som att bli en hemmasittare. Hemmasittande elever 

är inte på något sätt resurssvaga individer. Tvärtom är det ofta det motsatta. När dessa 

elever inte får det som motsvarar deras behov i skolan så försvinner motivationen 

eftersom deras inneboende resurser inte synliggörs eller används till något nyttigt i 

skolan. Meningsfullheten försvinner. 
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Slutsatser 

Trots lärarnas höga medvetenhet om motivationsinsatser, och att de vet hur de ska 

arbeta med dessa samt verkar eftersträvar att omsätta dem, så kvarstår faktum. 

Motivations-problemet är i dag ett ökande problem i Sverige och västvärlden. Att som 

lärare ha funktionella och tydliga instrument som stöd för att internalisera insatser, så 

att de får en effekt, kommer att bli än mer viktigt i framtiden. För att eleverna skall 

kunna hantera sin situation i skolan och se en mening med lärandet kommer det att bli 

avgörande. Annars kommer många ungdomar sannolikt inte att vilja anstränga sig för 

att nå ökad kunskap. Ungdomar har i alla tider upplevt sig vara mycket kompetenta, 

det ligger i ungdomens natur, särskilt idag med all kunskap från internet.  

    Kan inte lärare, föräldrar och samhälle påverka dem, och skapa incitament som 

fungerar utifrån ungdomarnas behov, då kommer inte ungdomarna att vara villiga att 

samarbeta.  Problemet med icke uppnådda kunskapsmål riskerar att öka och handla 

om bristen på motivation snarare än olika skolplaner, bedömningsmodeller eller 

variationen i interna och externa stödfunktioner. Ungdomars frustration över att inte 

lyckas i skolan, inte ta sig in på det gymnasium de vill eller ut i arbetslivet kommer då 

att öka. En frustration som beror på diskrepansen (skillnaden) mellan de yttre kraven 

och avsaknaden av inre motivation.  

 Vad effekten av detta kan bli skulle somliga kunna kalla ”spekulationer”. Men med 

ett visst facit i handen, tillsammans med erkänd forskning, så talar det för ett nytt stort 

samhällsproblem. Med kanske förödande konsekvenser för de unga individerna och 

för samhället. Både ur kunskap, social och ekonomisk synvinkel. Vilket i sin tur 

påverkar samhällets utveckling så alla individer inte använder sin fulla potential. Ur ett 

långsiktigt samhällsekonomiskt perspektiv måste detta anses vara helt förkastligt.  

 Att arbeta medvetet och målinriktat från lärarnas sida för att främja motivationen 

hos sina elever måste anses som ytterst viktigt. Att samhället också stöder lärarnas 

arbete avseende detta är därför synnerligen viktigt enligt forskningen. Detta för att 

lärarna skall få de resurser som krävs och det utrymme som behövs för att kunna utföra 

sitt viktiga arbete med så hög kvalité som möjligt för eleverna. Dessa ungdomar som är 

samhällets framtida resurs i dess yttersta mening. 

Vidare forskning 
Först och främst skulle ett KASAM-test (SOC) på eleverna i de två skolorna kunna göras 

för att se om förhållandet inom BMH fungerar eller om det fattas t. ex begriplighet. En 

breddning av studien till alla lärare i åk. 7 - 9 i kommunen, där nuvarande rapport utgör 

en pilotstudie, skulle ge ökad generaliserbarhet. Resultatet kunde användas för samtal 

med lokala beslutsfattare utifrån förbättringsinsatser. En utvärdering innan skulle 

behövas för att bedöma behovet samt för utformning av intervjufrågorna utifrån 

ändamålet. Lämpligt här vore en enkätstudie för att spara tid och öka möjligheten till 

genomförande.  
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En jämförande enkätstudie mot elever kan göras som inriktar sig på den del av 

resultatet som visar på en brist, eller det positiva beroende på syftet. Enkäten utformas 

utifrån lärarnas svar och skulle vara kvantitativ med kvalitativ ansats och ge 

information om eleverna uppfattar lärarnas insatser på samma sätt. Triangulering 

skulle ge tyngre svar och om det framkommer en skillnad, av betydande art, skulle en 

intervjustudie mot elever kunna göras där bristerna kunde ringas in i syfte att lösa 

problemet. Eller om målet vore att förstärka det positiva, i så fall lyfta detta. Om ett 

intressant resultat uppnåddes skulle studien därefter kunna breddas till regionen och 

sedan till hela landet, innebära generaliserbarhet och kunna användas på riksplan att 

jämföras med och ställas mot internationell forskning där diskussioner kunde bedrivas. 

 Ett samarbete med annan forskare, med annan vinkel på problemet motivation i 

skolan, kunde ge intressant ny kunskap. Vilket, om den var praktiknära, kunde 

användas för utvecklingsarbete inom ungdomsskolan.  

 Även ett tvärvetenskapligt samarbete med en forskare inom internet och 

mobilanvändning kunde vara intressant. Den påverkan som datorvärlden ställer på 

ungdomarna är svårhanterligt och enligt ny forskning påverkas de i hög negativ grad 

(Vetenskapens värld, 2018). Hur detta i sin tur påverkar motivationen i skolan skulle 

undersökas och studien kunde heta: ”Att leva i en illusion”- en omfattande studie om 

vad som händer med elevers möjligheter att uppnå resultat i skolan utifrån mediers 

påverkan och bristande motivation.  
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     Bilaga 1

             
Mittuniversitetet 

Sundsvall, 2017-02-14 

             

Inbjudan att delta i en undersökning om motivation i skolan. 

 

Det här är en inbjudan till dig som är lärare i årskurs 7 - 9 att delta i en studie om arbetet med 

ungdomars motivation i skolan. Syftet med undersökningen är att få en ökad förståelse om 

motivationshöjande insatser i skolans verksamhet. 

 

För att ungdomar skall känna lust att arbeta och lära sig nya saker krävs det motivation. En sänkt 

motivation till studier kan leda till ett sänkt kunskaps-inhämtande och att betygsresultatet 

sjunker för en elev. Vilket kan försvåra inför gymnasiet och framtida strävanden ut i arbetslivet. 

Skolverket lyfter fram att det är av största vikt att ett ökat fokus läggs på denna problematik. 

Forskning visar också att lärarens roll i skolan behöver lyftas fram och förstärkas både i skolan 

och i samhället. Den här undersökningen görs utifrån att läraren är den person som besitter 

kunskap om hur arbete med motivationshöjande insatser går till. Det handlar om att medverka i 

en gruppintervju med 3 - 4 lärare verksamma i årskurs 7 - 9 från Din skola. Längden på intervjun 

är ca 1,5 timme och vid intervjutillfället sitter vi tillsammans och samtalar utifrån frågor som rör 

temat motivation. Intervjun kan t. ex göras på Din skola. Därefter kommer intervjun att 

sammanställas tillsammans med andra medverkande skolor och presenteras som ett 

uppsatsarbete på C-nivå inom ämnet pedagogik vid Mittuniversitetet. För att delta bör du ha 

lärarlegitimation och har varit verksam inom yrket i minst ett år. Vid redovisningen av studiens 

resultat kommer namn, personuppgifter och arbetsplats att avidentifieras så att inga svar kan 

härledas till vare sig Dig eller Din arbetsplats. Intervjumaterialet kommer endast användas i 

denna studie och för detta syfte. Deltagandet är frivilligt och Du kan avbryta ditt deltagande när 

som helst under processen.  

 

Jag som leder denna undersökning heter Elisabeth Holmgren och studerar pedagogik vid 

Avdelningen För Utbildningsvetenskap (UTV), Mittuniversitetet. Handledare i arbetet är 

Catharina Höijer, UTV, Mittuniversitetet, catharina.hoijer@miun.se .  Om det är något Du undrar 

så tveka inte att kontakta henne på ovan mail eller mig på nedan telefonnummer. I annat fall 

kommer jag att ringa till Dig om 1 vecka för att höra om Du vill delta. Min första kontakt är med 

rektor vid Din skola och hon/han kommer att förmedla denna inbjudan samt kontakten mellan 

oss. Jag vill hälsa Dig varmt välkommen att delta i studien och återigen framföra hur värdefull 

Din kunskap är. 

 

Med vänliga hälsningar 

Elisabeth Holmgren 

Elisabeth Holmgren               

Tel: XXX – XXX XXXX 

 

mailto:catharina.hoijer@miun.se
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      Bilaga 2 

 

                             

Intervjuguide 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att ta reda på hur lärare arbetar med motivationshöjande insatser 

i årskurs 7 – 9 samt att undersöka vilka bakomliggande processer som påverkar. Syftet 

är också att presentera resultatet så att den kommer andra till del. Detta för att utöka 

den befintliga kunskapen och bidra till en utveckling inom området. De 

forskningsfrågor som ställs är: 

 

- Vilka faktorer anser lärare är viktiga att beakta i motivationsarbetet? 

- Hur arbetar lärare med motivationshöjande insatser? 

 

Intervjutiden är 90 minuter. Huvudfrågan är markerad och följdfrågorna omarkerade.  

Jag börjar med att ta uppgifter om skolan, lärarnas antal yrkesverksamma år samt vilka 

som har legitimation. Tillföras kommer även relevanta statistiska uppgifter från SIRIS: 

Skolverket (2018) https://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:7:0::NO:::  avseende 

skolornas lärartäthet etc.  

 

 

Introduktion: 

 

Introducera respondenterna i ämnesområdet genom att berätta att jag vill försöka förstå 

mer om hur lärare arbetar med motivationshöjande insatser med sina elever.  

 

Därefter ställer jag en inledningsfråga för att värma upp och komma in i ämnet. 

Fortsättningsvis försöker jag att vara listig så att svaren inte blir tillrättalagda, som 

tagna ur läroboken. Svaren skall, med hjälp av de anpassade följdfrågor, komma ur 

lärarnas självupplevda praktiksituation, vilket är det centralt.  

 

Under samtalet är jag uppmärksam på prat i ”man-form”, vilket kan innebära ett 

opersonligt svar. Om det händer frågar jag om de har något exempel på något som de 

erfarit.  

 

https://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:7:0::NO
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Om samtalet svävar ut omkring ovidkommande prat går jag efter en stund in och styr 

upp mot den aktuella frågan.  

 

För att bibehålla intresset i samtalet kan ett byte av tema skapa omväxling och stimulera 

till fortsatt samtal. 

 

Inledningsfråga: 

 

 Vilken innebörd lägger du som lärare in i begreppet motivationshöjande insatser 

som företeelse och som handling?  

 

Vad innebär det för dig? Hur menar du då?  På vilket sätt? Förklara lite mer. Finns det 

något annat som du tänker på i sammanhanget? 

 

Vidare frågor: 

 

Nu undrar jag. Hur känner jag igen den motivationshöjande insatsen när jag ser den? 

Vad jag vill är att ni beskriver detta för mig utifrån de olika teman som jag presenterar. 

 

 Vad tycker du är särskilt viktigt att tänka på i motivationsarbete med en klass? 

Vad är de mest motiverande faktorerna i en grupp enligt din erfarenhet?   

 

Berätta, beskriv. Hur menar du då? På vilket sätt? 

Vilka faktorer är viktiga? Vilka är mindre viktiga? Varför är det så?  

Förklara mer. Finns det något annat som du tänker på i sammanhanget?  

Vad kan vara särskilt svårt i motivationsarbete? Varför är det så? 

Vad kan vara särskilt lätt i motivationsarbete? Varför är det så 

Vilka råd skulle du ge till en ny kollega om du skulle ge råd och stöttning vad gällande 

motivationshöjande insatser mot en elevgrupp?  

 

 Vad är särskilt viktigt att tänka på i motivationsarbete med en enskild elev? Vad 

är de mest motiverande faktorerna för en enskild elev enligt din erfarenhet?   

 

Berätta, beskriv. Hur menar du då? På vilket sätt? 

Vilka faktorer är viktiga? Vilka är mindre viktiga? Varför är det så?  

Förklara mer. Finns det något annat som du tänker på i sammanhanget?  

Vad kan vara särskilt svårt i motivationsarbete? Varför är det så? 

Vad kan vara särskilt lätt i motivationsarbete? Varför är det så 

Vilka råd skulle du ge till en ny kollega om du skulle ge råd och stöttning vad gällande 

motivationshöjande insatser mot en elev?  
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 Kan du komma att tänka på när du senast arbetade motiverande mot en 

elevgrupp? Ge ett konkret exempel på hur du gjorde då när du motiverade denna 

grupp?  

 

Vad hände? ...berätta…  

Vad upplevde du som de mest motiverande faktorerna som du använde då? 

Hade du några speciella knep som du använde dig av?   

Vad uppmärksammade du som särskilt viktigt att tänka på? På vilket sätt? 

Hur gick det till slut? Hur löste det sig?  

Var det några faktorer som spelade en större roll för hur det gick? Hur tänkte du då? 

Är du nöjd med det sätt det löste sig på eller skulle du vilja ändra på något?  

Finns det något annat som du tänker på eller vill framhålla i sammanhanget? 

 

 

 Kan du komma att tänka på när du senast arbetade motiverande mot en enskild 

elev? Ge ett konkret exempel på hur du gjorde då när du motiverade denna elev.  

 

Vad hände? ...berätta…  

Vad upplevde du som de mest motiverande faktorerna som du använde då? 

Hade du några speciella knep som du använde dig av?   

Vad uppmärksammade du som särskilt viktigt att tänka på? På vilket sätt? 

Hur gick det till slut? Hur löste det sig?  

Var det några faktorer som spelade en större roll för hur det gick? Hur tänkte du då? 

Är du nöjd med det sätt det löste sig på eller skulle du vilja ändra på något?  

Finns det något annat som du tänker på eller vill framhålla i sammanhanget? 

 

 Ge ett bra exempel på när det inte gick så bra med ett motivationsarbete.  

 

Vad hände? ...berätta…  

 

 Vad upplevde du som de mest motiverande faktorerna som du använde då? 

 

Hade du några speciella knep som du använde dig av?   

Vad uppmärksammade du som särskilt viktigt att tänka på? På vilket sätt? 

Hur gick det till slut? Hur löste det sig?  

Var det några faktorer som spelade en större roll för hur det gick? Hur tänkte du då? 

Är du nöjd med det sätt det löste sig på eller skulle du vilja ändra på något?  

Finns det något annat som du tänker på eller vill framhålla i sammanhanget? 
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 Ge ett bra exempel på när det gick riktigt bra med motivationsarbetet (en riktig 

solskenshistoria).  

 

Vad hände? ...berätta…  

 

 Vad upplevde du som de mest motiverande faktorerna som du använde då? 

 

Hade du några speciella knep som du använde dig av?   

Vad uppmärksammade du som särskilt viktigt att tänka på? På vilket sätt? 

Hur gick det till slut? Hur löste det sig?  

Var det några faktorer som spelade en större roll för hur det gick? Hur tänkte du då? 

Är du nöjd med det sätt det löste sig på eller skulle du vilja ändra på något?  

Finns det något annat som du tänker på eller vill framhålla i sammanhanget? 

 

 Vad vill du som lärare uppnå med den motivationshöjande insatsen? 

 

Vad är särskilt viktigt? På vilket sätt? 

Vad försöker du alltid eftersträva?  

Vad är bra med detta?  

Vad vill du att detta skall led till?  

(Ex. om de undrar vad jag menar - Att påverka och förändra är ju centralt i det 

pedagogiska arbetet. Hur gör du för att åstadkomma detta?)  

 

 

 Kan du se någon koppling mellan elevers självförtroende och motivation?  

 

Beskriv hur du menar 

Hur märks detta? 

Vad kan det leda till? 

Hur påverkar självförtroendet motivationen? 

Hur stärker du elevers självförtroende? 

 

 

 Kan du se någon koppling mellan elevers mående och motivation? 

 

Beskriv hur du menar. 

Hur märks detta? 

Vad kan det leda till? 

Hur påverkar måendet motivationen? 

Hur kan du påverka elevens mående relaterat till motivation? 
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 Kan du se någon koppling mellan kulturen på skolan och din möjlighet att utföra 

ditt arbete vid svåra situationer?  

 

Beskriv hur du menar. 

Hur märks detta? 

Vad kan det leda till? 

Hur påverkar måendet motivationen? 

Hur kan du påverka elevens mående relaterat till motivation? 
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               Bilaga 3 

        

Statistik  

 

Elever per lärare  

Hela riket  12,1 

Länet  11,3 

Skola A  10,6  

Skola B 10,2  

           

Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen  

Hela riket  4,6% 

Länet  5,0% 

Skola A            0,0 %  

Skola B             7,0%  

 

Lärare med ped. högskoleexamen  

Hela riket  81,3 % 

Länet 79,8 % 

Skola A 60,6 %  

Skola B 74,8 %  

 

Yrkesverksamma år och lärarlegitimation i intervjugrupperna 

Skola A 

Lärare 1: Yrkesverksamma år: 10, ej lärarlegitimation. 

Lärare 2: Yrkesverksamma år: 17,     lärarlegitimation. 

Lärare 3: Yrkesverksamma år: 20, ej lärarlegitimation. 

Lärare 4: Yrkesverksamma år: 14,     lärarlegitimation. 

 

Skola B 

Lärare 1: Yrkesverksamma år: 16,     lärarlegitimation. 

Lärare 2: Yrkesverksamma år: 22,     lärarlegitimation. 

Lärare 3: Yrkesverksamma år: 24,     lärarlegitimation. 

Lärare 4: Yrkesverksamma år: 26,     lärarlegitimation. 

 

Referens: 

SIRIS. 2017/18. Grundskolan – Personalstatistik (Riket). Skolverket. 

https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&report=gr_personal&p

_sub=1&p_flik=G&p_ar=2017&p_lankod=&p_kommunkod= 
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