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Sammanfattning 

 

Syftet med föreliggande studie är att ta reda på hur vuxna elever som läser in betyg och 

behörigheter motiveras. Genom att ta del av elevers beskrivningar vill studien synliggöra vad 

som krävs för att vuxna elever ska motiveras till att studera. 

 

Diskursen rörande motivation i skola är att begreppet fastslås vara en förutsättning för att 

elever ska klara av studier. Elever ska vara motiverade eller motiveras för att klara 

kunskapskraven. Klarar elever inte av kunskapskraven i skola medför det att de saknar betyg 

för att studera vidare.  

 

För att bidra till kunskap om vad vuxna elever anser medverka till studiemotivation har sju 

fokusgruppsintervjuer genomförts. Tematisk analys användes enligt Braun och Clarkes (2006) 

metod för att identifiera signifikanta faktorer.  Resultatet påvisar det komplexa samspelet 

mellan yttre och inre motivationsfaktorer. Eleverna i studien anser att utbildning är viktigt och 

det motiverar dem att studera. Målet med att läsa in betyg är ett delmål, elevernas slutliga mål 

är yrkesrelaterade. Via intervjuerna framkom att elevernas tidigare erfarenheter av skola 

gynnar lärares möjligheter att motivera dem.  

 

Föreliggande studie åskådliggör betydelsefulla faktorer som bidrar till att motivera vuxna 

elever att studera. Två huvudsakliga faktorer framträdde i resultatet, elevers förutsättningar att 

se möjligheter och omgivningen. Förslag på vidare forskning är en jämförande studie av vad 

elever i behov av särskilt stöd och lärare anser vara god arbetsmiljö.   

 
Nyckelord: motivation, mål, arbetsmiljö, dilemmaperspektiv, vuxna, inkludering, 
fokusgrupper 
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Inledning 
”Att göra det man måste är att göra det man vill” (Rickfors, 1988) 

 

Vara motiverad eller bli motiverad. Formuleringar med begreppet motivation kan uttryckas på 

många sätt. Vi möter begreppet i alla tänkbara kontexter: reklam för att sluta röka, spellistor 

på Spotify, atleter och kändisar på sociala medier och i mötet med människor. Alla människor 

har sin bild av motivation, att den är medfödd, inlärd eller ökar via belöningar. Mångfalden av 

begreppets tolkningar i kombination med hur olika vi människor motiveras är ett spännande 

fält vilket förtjänar att undersökas.  

 

Begreppet motivation har jag kommit i kontakt med i många olika kontexter. Särskilt i arbetet 

med vuxna elever som läser in betyg och behörigheter de inte klarat i grund- eller 

gymnasieskola. Sällan har jag hört elever prata om sin egen motivation, men hör ofta lärare 

tala om vikten att de ska vara eller bli motiverade. Under mina studier vid 

specialpedagogprogrammet har intresset för hur motivation påverkar elevers studier väckts. 

Om skolplikten är motivation nog. Jag undrar om motivationen att klara kunskapsmålen finns 

kopplade till läroplanerna (LGR 11, GY 11) eller i lärares ledning och stimulans 

(SFS2010:800, kap. 3, 3 §). Vet elever vilka faktorer som påverkar deras motivation? 

 

Elever i dagens skola är fortfarande del i dikotomin mellan de normala och de onormala. 

Vissa elever klarar kunskapskraven medan andra inte gör det.  När elever har svårt med 

studier kan de hamna i kategorin ”…i behov av särskilt stöd”. Lärare diskuterar då att elever 

behöver motiveras. Motivation beskrivs i litteraturen som något inne i och utanför individen 

(Hedegaard Hein, 2012, ss. 16-17). Min farhåga är att elever är i ett spänningsfält där 

motiverade elever är normen och elever med låg motivation riskerar utanförskap.  

 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv anser jag det intressant att studera vuxna elever som inte 

har fullständiga betyg. Vuxna elever som inte klarat kunskapskraven kan ha varit i behov av 

särskilt stöd. Enligt skollagen ska elever i grund- och gymnasieskola, som riskerar att inte 

uppnå kunskapskraven erbjudas särskilt stöd. Vuxna elever i kommunala skolor är enligt 

skollagen inte berättigade till särskilt stöd (SFS2010:800, kap. 3, 6 §) men ska skyndsamt ges 

extra anpassningar (SFS2010:800, kap. 3, 5 §). Lärare ska skapa och erbjuda extra 

anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning. Vuxna elever borde kunna få särskilt 
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stöd om de haft eller är i behov av särskilt stöd. Sverige har två former av vuxenundervisning 

där vuxna kan läsa in betyg eller behörigheter, kommunal vuxenutbildning, Komvux, och 

folkhögskolors allmänna kurser. Ingen av skolformerna är juridiskt skyldiga att erbjuda 

särskilt stöd. Jag undrar om vuxna elevers motivation hämmas när de saknar rättigheter till 

särskilt stöd. Anledningar till varför elever inte klarat kunskapskraven är inte intressanta, 

studien är tänkt att handla om hur motivation påverkar elevers nuvarande studier.  

 

Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att redogöra för hur vuxna elever som läser in betyg och 

behörigheter motiveras. Genom att ta del av elevers beskrivningar ska studien synliggöra vad 

som krävs för att vuxna elever ska motiveras till att studera. 

 

Frågeställning 
- Vad är det som motiverar vuxna elever att studera? 

- Hur motiveras vuxna elever att studera?  

 

Tidigare forskning  
Sökbegrepp 
Sökningen efter relevant litteratur har främst gjorts via Unisearch (www.bibl.liu.se). 

Sökbegrepp som ansetts vara relevanta för studien är: motivation, motivational, special needs, 

special education. attendence, participation, inclusion.   

 
Valda artiklar behandlar motivation i skola för elever i behov av särskilt stöd. För att belysa 

komplexiteten som föreligger i begreppen motivation och elever i behov av särskilt stöd 

valdes artiklar med olika fokus på de båda begreppen. Urvalet av artiklar gjordes med 

utgångspunkt i att framhålla olika metoder för att motivera elever i behov av särskilt stöd.  

Fyra artiklar valdes, de spänner från hur social motivation är sammankopplad med minskad 

oro hos autistiska barn till hur lärares sätt att uttrycka sig bidrar till elevers studiemotivation.  

 

Social motivation 
Factor, Condy, Farley och Scarapa (2016) undersökte samband mellan autistiska barns krav 

på oföränderlighet, deras ångest och sociala motivation. Definitionen av social motivation i 

studien är Constantino och Gruber (2012) och definieras som graden av intresse för socialt 

http://www.bibl.liu.se/
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interagerande individer (Constantino & Gruber, 2012, refererat i Factor, Condy, Farley, & 

Scarpa, 2016, s. 2548). Intelligenskvot visade sig inte ha någon koppling till de fenomen som 

studerades (Factor et al., 2016, s. 2551). Sambandet att social motivation är en medierande 

faktor för ångest och krav på oföränderlighet bekräftades. Stöd saknades för att social 

motivation påverkar repetitiva rörelser autistiska barn ofta uppvisar (ibid., s. 2552). 

Komplexiteten gällande studerade fenomen och målgruppen visar att det rör sig om olika 

motivatorer för respektive fenomen (ibid., s. 2552). Resultatet synliggjorde att autistiska barns 

sociala motivation ökar när deras oro minskar och rituella beteenden kan minska i antal (ibid., 

s. 2552).  

 

Entreprenöriell pedagogik 
Somsby och Johansen (2016) genomförde en studie rörande entreprenöriell pedagogik. I 

studien undersöktes huruvida entreprenöriell pedagogik påverkar elever i behov av särskilt 

stöds inre motivation. Utmaningen i genomförande av motivationsstudier är att motivation 

beskrivs från politisk diskurs och påverkas av internationell forskning (Somby & Johansen, 

2016, s. 5). Enligt Somsby och Johansen (2016) är det av betydelse att skolsystemet arbetar 

med motivationen för elever i behov av särskilt stöd (ibid., 2016, s. 2). Valet att studera 

användandet av entreprenöriell pedagogik grundas i att forskning visat att pedagogiken 

stimulerar lärande (ibid., s. 2). Norge har en nationell satsning att implementera 

entreprenöriell pedagogik i grundskolor (Somby & Johansen, 2016, s. 3; 

Kunnskapsdepartementet, 2011, ss. 42-44). Entreprenöriell pedagogik bör enligt Falk-

Lundqvist, Hallberg, Leffler, & Svedberg (2011) innehålla kreativitet, framtidstro, 

meningsfullhet och motivation för att den ska vara användbar i skolkontext (Falk-Lundqvist, 

Hallberg, Leffler, & Svedberg, 2011, s. 12). Den norska modellen innebär att skolor utgår från 

ett företagskoncept.  Elever stöttas av lärare och får samverka med näringsliv och offentliga 

förvaltningar (Somby & Johansen, 2016, s. 4). 

 

Urvalsgruppen var relativt stor och innefattade totalt 1850 deltagare. Somby och Johansen 

fann inget direkt stöd för att entreprenöriell pedagogik påverkar inre motivation hos elever i 

behov av särskilt stöd (Somby & Johansen, 2016, s. 8). Studien bevisade att entreprenöriell 

pedagogik inte inverkar menligt på elevgruppens utveckling utan kan med fördel forsätta 

användas i undervisning (ibid., 2016, s. 11).   
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Activity-Based Intervention 
En metod för att öka elevers inre motivation är Activity-Based intervention, ABI (Özen & 

Eregenkon, 2011, s. 359). Metoden är främst utformad för yngre barn samt elever med 

utvecklingsstörningar. ABI utgår från elevers intressen och syftar till att öka deras möjligheter 

att lyckas i utbildningssammanhang. Individuella mål sätts för varje elev och inlärda 

färdigheter ska leda till självständighet (ibid., s. 360). Metoden syftar till att användas i 

inkluderade klasser. Özen och Eregenkons (2011) resultat åskådliggör att ABI fungerar i olika 

miljöer och undervisningsmaterial.  Metoden är lämpad i skolkontext när barn med 

funktionsnedsättningar lär sig färdigheter (ibid., 2011, s. 361).  

 

Motiverande uttryck och tal  
Geir Nyborg (2011) studerade hur lärare i norska grundskolor nyttjade uppmuntrande uttryck 

för att motivera elever i behov av särskilt stöd. Nyborg (2011) utgår från Banduras (1997) 

forskning, hur lärares verbala uttryck kan vara av betydelse för  elevers motivation (Nyborg, 

2011, s. 249). Studiens teoretiska grund är Wigfield och Eccles (2002, 2000, 1992) teorier om 

att elevers motivation beror på hur de klarar uppgifter, deras ihärdighet samt hur lärare 

påverkar deras möjligheter att göra val (Nyborg, 2011, s. 249).  

 

Uppmuntrande uttryck lärare använde sig av var kopplade till elevers prestationer i 

undervisning och uppgifter. Nyborg (2011) identifierade två huvudsakliga kategorier: uttryck 

för att höja elevers tro på att de kan lyckas samt uttryck för att påverka hur elever värderar 

skoluppgifter (Nyborg, 2011, s. 251). Första huvudkategorin är uttryck lärare använder för att 

öka elevers tro på att de kan klara av uppgifter. Sex underkategorier identifierades: 

ämnesrelaterade uttryck, beröm, påminnelser om att elever gjort liknande aktiviteter, 

påpekande att de är på rätt väg samt utmana elever och klargöra att de kommer att klara av 

uppgifterna (ibid., ss. 251-253). Andra huvudkategorin är uttryck lärare använder för att 

elever ska värdera ämnesinnehållet högre. Till kategorin identifierades sju underkategorier om 

uttryck för: engagemang, valmöjligheter, nyttan av att jobba med ämnet, avdramatiserande av 

uppgifter samt belöningar.  Samtliga kategorier är kopplade till ämne och undervisning (ibid., 

2011, ss. 253-255).  

 

Nyborg (2011) menar att motiverande uttryck kan bidra till underlättande av pedagogisk 

diffrentiering och inkludering (Nyborg, 2011, s. 256), kategorierna bör kunna inspirera samt 
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vägleda lärare (ibid., s. 258). Uttrycken kan enligt Nyborg (2011) avgöra vilken motivation 

elever i behov av särskilt stöd får till att studera (ibid., s. 258). 

 

Strategier för att motivera motvilliga elever 
Wery och Thomson (2013) menar att motivationens komplexitet inte kan delas upp i yttre och 

inre motivation (Wery & Thomson, 2013, s. 105). Komplexiteten beror på att motivation 

handlar om individer och hur de ser på motivation och vad som motiverar dem. Elever i behov 

av särskilt stöd beskriver Wery och Thomson (2013) som elever motvilliga att lära. Motvilliga 

elever är inte endast elever med funktionsnedsättningar, enligt Wery och Thomson (2013) 

skapas motvilliga elever av misslyckanden i skola (ibid., s. 105). Elever har ofta upplevt 

nedslående skolprestationer och tillmälen från sin omgivning vilket skapar motreaktioner. 

Beroende på elev och situation kan motreaktioner manifesteras på olika sätt och bidra till 

motvilja att delta i undervisning (ibid., s. 105).  

 

Elevers motreaktioner är utmaningar för lärare. Motvilliga elever utvecklar strategier som 

ytterligare försvårar för dem och för de undervisande lärare (Wery & Thomson, 2013, ss. 105-

106). Lärare bör komma ihåg att höjd studiemotivation ska leda till att öka elevers inre 

motivation. Lärmiljön elever befinner sig i ska bidra till ökad självständighet i studier. 

Anpassade uppgifter som elever klarar, leder till att de vågar tro på sin förmåga igen (ibid., s. 

106).  

 

Artikelförfattarna ger förslag på arbetssätt och metoder lärare kan använda för att motivera 

elever i klassrumsmiljö. Lärare bör ha ett öppet sinne, vara flexibla och interagera med elever. 

Enligt Wery och Thomson (2013) bör lärare alltid utgå från att elever kan lära sig och 

involvera elever i lärandet, det ger elever kontroll på vad de ska göra. Genom att lärare skapar 

uppnåeliga mål samt ger elever beröm bidrar till att de blir säkrare på sina studieförmågor. 

Effektiv undervisningsmetod är användande av projektarbeten där elever kan välja hur de ska 

gå tillväga. Elever motiveras av undervisning baserad på autentiska uppgifter vilka har 

omvärldskoppling. Lärares roll är att vara och skapa förebilder samt entuiasmera elever. 

Rutinuppgifter bör göras roliga och spännande för att behålla elevers motivation. Attityd  till 

att studera påverkas av hur lärare samtalar med elever. Vänlig ton och positiva budskap 

tillsammans med lärares vägledning ökar trevnad i klassrum och elevers motivation. Lärare 

ska uppmärksamma elever på att uppgifter eller moment kan variera i svårighetsgrad samt ha 



9 
 

tilltro till elevers förmåga att lösa dem. Elever uppmärksammar om lärare har tilltro till att de 

klarar uppgifter genom höga förväntningar. Motvilliga elever trivs när deras närmiljö och 

uppgifter är utformade för att uppmuntra och utmana dem (Wery & Thomson, 2013, ss. 106-

107). 

 

Teoretiska perspektiv 
Motivation 
En generell beskrivning av  motivation är att individuella faktorer formar olika beteenden för 

att nå mål. Motivation är både biologiskt, socialt och kulturellt betingad (Öhman, 2017). Ofta 

beskrivs motivation som uppdelad i inre och yttre motivation. Inre motivation kommer ur 

intresse och att aktiviteter uppfattas som ett nöje och leder till kreativitet samt bättre inlärning. 

Yttre motivation utgörs av aktiviteter som leder till specifika resultat. I studiesammanhang 

kan det vara när elever ser nyttan av att utföra något de inte är intresserade av, men som leder 

dem dit de vill (Ryan & Deci, 2000, s. 55).  

 

Teorier om motivation kommer oftast från andra forskningsfält än skola och 

specialpedagogik. Enligt Klassen och Lynch (2007) har elever i behov av särskilt stöd större 

svårigheter med motivation än andra grupper i skola (Klassen & Lynch, 2007, s. 494). 

Nilholm (2012) menar att en viktig aspekt för skolframgång är att elever anser att 

undervisningens innehåll är relevant för dem (Nilholm, 2012, s. 113). 

 

Kognitiva teorier 
Kognitiva teorier är intressanta för studien då de utgår från hur människor uppfattar och 

processar intryck. Valda teorier utgår från individers uppfattning av händelser.  

 

Flow 
En av de mer kända teorierna är Csikszentmihalyis (1996) teori om Flow. Teorin har som 

grund att utmaningar i uppgifter anpassas för att passa individers färdigheter 

(Csikszentmihalyi , 1996, s. 100). Flow sker enligt Csikszentmihalyi (1996) via strukturerade 

aktiviteter eller någon person som kan skapa rätt förutsättningar. Upplevelsen av Flow 

skildras som att tid upplevs annorlunda, uppmärksamheten är i det närmaste total och glädjen 

i att utföra uppgifterna är belöning nog (ibid., s. 96). En viktig aspekt för Flow är att individer 

har en känsla av frihet. Elever upplever frihet när de inte är i skola och när de inte känner sig 
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övervakade av vuxna (Csikszentmihaly, 1997, ss. 43-44). Enligt Csikszentmihalyi (1996) kan 

normgivande kulturer t.ex. skolor underlätta för en population att uppleva Flow. Kulturen 

behöver inte vara moraliskt god för att Flow ska kunna upplevas (Csikszentmihalyi , 1996, s. 

107). Flow är komplext, för att upplevelsen ska upplevas krävs mer än yttre motivatorer och 

struktur, även individers medvetande och förmågor är av betydelse (ibid., s. 109).  

 

Socialkognitiv teori 
Socialkognitiv teori kommer från Albert Banduras (1925-) forskning och handlar om 

individers förväntningar och mål med lärande. Bandura (1977) menar att motivation är 

förknippat med beteende och kognition. Motivation innefattar enligt Bandura (1977) att 

bestämma mål och individers reaktioner på självutvärderingar (Bandura, 1977, s. 193). 

Bandura använder begreppet self-effiacy vilket inbegriper individers tilltro inför uppgifter. 

Upplevd tilltro kan enligt Bandura påverka vilka val personer gör och hur aktivt de arbetar 

med uppgifter (ibid., s. 194). Tilltro är självupplevd och innefattar fyra komponenter: att klara 

uppgifter, se andra klara uppgifter, att bli muntligt övertygad och fysiska tillstånd (ibid., s. 

195).  

 

Humanistisk teori 
Humanistisk teori är en av de mest kända motivationsteorierna. Teorin utgör en grund för hur 

många människor resonerar kring motivation och kommer ur den humanistiska psykologin. 

Humanistisk teori inbegriper individers kreativitet och att kontexten påverkar möjligheten till 

att människor når sin fulla potential. Tongivande i humanistisk teori är Abraham Maslow 

(1908 - 1970). Maslow är mest känd för sin hierarkiska beskrivning av människors behov. 

Enligt Maslow (2013) delas människors behov upp i fem delar: fysiska behov, säkerhet, 

tillhörighet, uppskattning och självförverkligande. Fysiska behov räknas som lägre behov 

medan självförverkligande räknas som högre behov. Maslow menar att motivation inte är 

detsamma som beteendeteori, men beteende är beroende av motivation (Maslow, 2013, s. 6). 

 

Enligt Maslow (2013) är motivation viktig för alla människor. Studerar vi andra människors 

motivation är det personens innersta väsen vi tar del av (Maslow, 2013, s. 37). Människors 

mål menar Maslow (2013) är centrala i all motivationsteori (ibid., s. 34). 
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Starka upplevelser påverkar motivationen. Maslow (1964) använder begreppet Peak 

Experiences, vilka beskrivs vara upplevelser självförverkligade människor uppfattar vara 

väldigt motiverande. Peak Experiences innebär att man helt går upp i en aktivitet och 

glömmer tid och rum (Maslow, 1964, Bilaga A, 7). Självförverkligande människor är enligt 

Maslow (1970) de som nått toppen i hans pyramid och motiveras inte längre utifrån de 

grundläggande behoven (Maslow, 1970, s. 198). Utbildning och det livslånga lärandet är 

medel för att människor ska närma sig sin fulla potential (Maslow, 1964, s. 56). Trots att 

utbildning kan vara en väg till självförverkligande anser Maslow att lära ”idioter” algebra är 

slöseri med tid (ibid., s. 56). Upplevelser av Peak Experience kan förändra hur personer ser på 

situationer och förändra deras karaktär (ibid., Bilaga A, 1.). Resultaten från Maslow forskning 

tyder på att praktiskt lagda människor är minst benägna att få uppleva Peak Experience 

(Maslow, 1970, s. 165). Maslow varnar för risken att Peak Experience kan ge upphov till 

klasskillnader. Personer som inte upplever Peak Experience kommer få rationella jobb och de 

som får uppleva det kommer bli framgångsrika (ibid., s. 165). Peak experience bidrar till att 

personer närmar sig sin sanna identitet och uppfattas göra livet meningsfullt (Maslow, 1964, 

Bilaga A, 6,13,17). 

 

Tvåfaktorsteorin 
Herzberg, Mausner och Bloch Snyder (1993) vidareutvecklade Maslows humanistiska teori, 

med avseende på arbetsförhållanden. Teorin kallas Herzbergs tvåfaktorsteori, vilken innefattar 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Hygienfaktorer är yttre motivationsfaktorer vilka 

innefattar lön, relationer med andra och arbetsmiljö vilka ska minska dåliga prestationer och 

verka förebyggande mot risker i arbetet (Herzberg, Mausner, & Bloch Snyderman, 1993, s. 

113). Motivationsfaktorer är kopplade till individers inre motivation, två centrala faktorer är 

arbetsprestationer och bekräftelse (ibid., s. 114).  

 

Behavioristisk teori 
Valet av behaviorism som teoretiskt perspektiv i föreliggande studie grundas i att teorin mer 

eller mindre medvetet används i skolsammanhang. Inom detta fält studeras hur beteende kan 

kontrolleras och förutses. 
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Operant betingning 
Den mest tongivande psykologiforskaren under 1900-talet är Burrhus Frederic Skinner (1904 

– 1990), vars forskningsintresse kom bestå av lärande. Skinners forskning ledde till 

upptäckten av operant betingning. Begreppet är sammansatt av två begrepp, Operative och 

Environment (Murphy & Lupfer, 2014, s. 222). Enligt Skinner (1938) är beteende vad en 

organism gör och dess utbyte med omgivningen (Skinner, 1938, s. 6). Beteendeförändring 

med operant betingning sker via positiv eller negativ förstärkning som syftar till att öka 

önskade beteenden medan bestraffning syftar till att ta bort beteenden (Murphy & Lupfer, 

2014, s. 222). Skinner (2008) menar att bestraffning inte fungerar vid inlärning. Elever lär sig 

endast undvika bestraffning och får inte veta vad lärare anser vara tillfredsställande beteende 

(Skinner, 2008, s. 152).  

 

Skinner (1938) fann att förstärkningars frekvens är sammanlänkade med antalet gensvar, höga 

antal förstärkningar leder till fler gensvar (Skinner, 1938, s. 128). Vilka variabler som är 

gällande har betydelse när förstärkningar ges: vad det är för typ, vilken mängd samt hur 

snabbt den kommer inpå händelse. Enligt Skinner (1953) är det viktigt att återkoppling sker i 

den kontext där förstärkningen ska verka (Skinner, 1953, s. 67). Skillnaden mellan positiva 

och negativa förstärkningar ligger i att i den positiva tillförs stimuli medan i den negativa 

avlägsnas stimuli (ibid., s. 73). 

 

Skolor och lärare har enligt Skinner (2008) varit dåliga på att förstå och använda 

förstärkningar. Användningsområdet av förstärkningar har främst gällt att få elever till 

underkastelse med aversiv styrning. Skinner (2008) menar att aversiv styrning, som innefattar 

bestraffningar och verbala kränkningar, använts mycket inom skola (Skinner, 2008, s. 84). 

Aversiv styrning leder till elevbeteenden där elever studerar för att undvika stigmatiserande 

konsekvenser till följd av ofullständiga studier (ibid., s. 123). Resultatet blir elever som 

undviker skola och vänder sig mot lärare och lärande (ibid., s. 86). Lärare påverkas i 

förlängningen då deras relationer med elever blir oproduktiva (ibid., s. 87).  

 

Grundläggande för problemlösning är tankeförmågan i situationer där problem ska lösas. 

Bättre problemlösning kan enligt Skinner (2008) erhållas om reaktioner vid problemlösning 

justeras för att bli mer rationella och effektiva. Skinner (2008) menar att stimuli kan 

organiseras och hanteras olika beroende på problemets beskaffenhet (Skinner, 2008, s. 111). 
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Tilläggsstimuli ökar gensvarets effektivitet, exempel på tilläggsstimuli i undervisning är när 

lärare läser högt och samtidigt visar elever var i texten de läser (ibid., s. 104).   

 

För att lärare ska finna förstärkningar för olika elever kräver det enligt Skinner (2008) att 

lärare lär känna dem (Skinner, 2008, s. 136). Skinner (2008) varnar för användandet av 

personliga förstärkningar, det förstärker beteende som tilltalar lärare men är irrelevant för 

undervisningen (ibid., s. 126). Det är av betydelse att ta reda på vad eleverna tycker om att 

göra, vet lärare det kan hängivna elever skapas. Hängivna elevers tillblivande sker främst via 

sjunkande förstärkningsfrekvens. Elever får uppgifter där de snabbt belönas, sedan får de 

svårare uppgifter som inte förstärks lika lätt (ibid., ss. 136 - 137). Utformningen av uppgifter 

och förstärkningar spelar roll för elevers grad av sysselsättning i studier (ibid., s. 134).  

 

Kritisk realism  
När fenomenet motivation ska studeras i skolkontext ska flera perspektiv beaktas. Ur 

epistemologisk ståndpunkt bidrar både sociala och naturliga verkligheter till kunskapen om 

fenomenet. Kritisk realism är lämplig kunskapsteori för studien, då det ger öppenhet i 

igenkänning och tolkning av verkligheten samt att resultatet kan innehålla icke-observerbara 

termer (Bryman, 2013, s. 31). Enligt Braun och Clarke (2006) är kritisk realism lämplig vid 

studier av hur fenomen upplevs i sociala kontexter (Braun & Clarke, 2006, s. 81). Kritisk 

realism bygger enligt Sayer (1992) på åtta antaganden.  

1. Att världen existerar oberoende av vår kunskap om den 
2. Att vår kunskap om världen innehåller fel och är teoretiserad 
3. Att kunskap skapas genom att förändringar av förståelsen av begrepp  
4. Att både fysiska och sociala objekt fyller funktioner 
5. Att världen är uppdelad, den består av objekt, händelser samt strukturer vilka i sig kan 

generera upplevelser 
6. Att sociala fenomen t.ex. texter och handlingar inte behöver förklaras utan de ska förstås 
7. Att vetenskap och kunskapsskapande är sociala praktiker vilka till stor del är beroende av 

språkbruk 
8. Att samhällsvetenskapliga discipliner måste förhålla sig kritiskt till det de undersöker för att 

kunna förklara och förstå (Sayer, 1992, ss. 5-6)  

Ur ett kritiskt realistiskt perspektiv kommer forskningsresultat enligt Bryman (2013) kunna 

betraktas och tolkas i många avseenden (Bryman, 2013, s. 31).  

 

Dilemmaperspektiv 
Specialpedagogiken beskrivs traditionellt ur två perspektiv, var och när problemen uppstår för 

elever i behov av särskilt stöd. Kompensatoriskt perspektiv där svårigheterna att lära finns hos 
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elever och i deras individuella förutsättningar. Perspektivet är influerat av medicinska 

diskurser där diagnoser är betydelsefulla. Motsatsen kan sägas vara det kritiska perspektivet 

där elevers svårigheter uppstår i mötet med undervisningsmiljön, uppgifter och lärare. Claes 

Nilholm (2007) har presenterat ett tredje specialpedagogiskt perspektiv, dilemmaperspektivet 

i vilket kompensatoriskt och kritiskt perspektiv är närvarande. Dilemman är situerade, vilket 

lärare bör vara medveten om när de arbetar med elever i behov av särskilt stöd (Nilholm, 

2007, s. 85). 

 

Det specialpedagogiska fältet har beskrivits innehålla dilemman innan Nilholm. Peder Haug 

(1998) presenterade specialpedagogikens utmaningar som dilemman. I internationell 

forskning har dilemma använts begreppsligt inom specialpedagogik men har aldrig lyfts fram 

som teori. Nilholm (2005) menar att dilemmaperspektivet inte ska ses som en kompromiss 

mellan de två rådande perspektiven. Dilemmaperspektivet utgår från ett grundläggande 

dilemma (Nilholm, 2005, s. 133), vars ursprung kommer ur nutidens inkluderingstanke, i 

vilket elevers olikheter ska bemötas och de ska ges till likvärdig utbildning (ibid., ss. 134 - 

135). I och med att dilemmat påverkas av politiska perspektiv såväl som kompensatoriskt och 

kritiskt perspektiv blir det en fråga om makt (Nilholm, 2007, s. 95). Enligt Nilholm (2005) 

medför dilemmaperspektivet till pedagogiska diskussioner om vilket perspektiv som ska gälla 

och att kunskap inom området specialpedagogik inte kan sägas vara säker (Nilholm, 2005, s. 

135).  

 

Inkludering 
Begreppet inkludering kommer från Salamancadeklarationen och tillkom för att belysa 

principer och praktiker inom specialundervisning och specialpedagogik. Grundläggande 

princip för inkluderade skolor och skolsystem är att alla barn ska lära tillsammans, oavsett 

funktionsnedsättningar eller andra svårigheter (Unesco, 1994, s. 11). Hur inkludering tolkats 

och tolkas kan ta sig olika uttryck. Haug (1998) menar att det handlar om en inkluderande 

integrering som utgår från social rättvisa och den leder till likvärdighet i skolsituationer 

(Haug, 1998, s. 24).  

 

Inkludering kan vara kostsamt eftersom vissa elever har eller får svårighet i mötet med 

skolmiljöer. Skolors ekonomiska resurser påverkas av inkludering och blir ofta en politisk 

fråga. Lutz (2013) menar att Sverige är intressant då specialpedagogiska insatser alltmer lutar 
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åt organisatorisk differentiering (Lutz, 2013, s. 120). I skollagen finns inkluderingstanken 

beskriven under tre olika paragrafer. Första paragrafen gäller elevers rätt att ha lika tillgång 

till utbildning:  

 
Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha 
lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i 
denna lag (SFS 2010:800, kap. 1, 8 §). 
 

Andra paragrafen rör likvärdigheten: 

Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas (SFS 2010:800, kap. 1, 9 §).  
 

Tredje paragrafen gäller när elever får särskilt stöd. Elever ska inte utsättas för organisatorisk 

differentiering utan undervisas i den klass de tillhör: 
Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller 
som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven 
tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning (SFS 2010:800, kap. 3, 7 
§). 
 

Inkludering ska leda till att elever lär av vararandras olikheter och får demokratisk fostran 

(Persson, 2013, s. 59; Haug, 1998, s. 25).  

  
Metod  
Motivationsstudier bör enligt Hedegaard Hein (2012) göras i den kontext informanterna 

befinner sig i (Hedegaard Hein, 2012, s. 105). För att studera hur vuxna elever resonerar kring 

motivation till att studera har material samlats in via fokusgruppsintervjuer.  

 

Datainsamlingsmetod 
Sju stycken fokusgruppsintervjuer med vuxna elever har genomförts. Gruppernas storlek har 

varierat, fem av intervjuerna hade fyra stycken informanter och två av intervjuerna tre stycken 

informanter.  I studien har totalt tjugosex informanter deltagit: elva kvinnor och femton män. 

Informanterna kom från tre olika skolor, två folkhögskolor samt en Komvux, fördelat på två 

mindre orter i Mellansverige.  

 

Fokusgruppsintervju är en metod för att fånga vidden av vad som innefattas och utesluts i 

samtal om olika fenomen (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 17), vilket tillför djup till det som 

ska studeras (Wibeck, 2010, s. 145). Enligt Victoria Wibeck (2010) är fokusgruppsintervjuer 

mest lämpliga när det är stora skillnader i hur deltagarna tänker. Data från 
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fokusgruppsintervjuer kan visa på tanke- och talmönster. Fokusgruppintervjuer ger goda 

möjligheter till interaktion och samtal deltagarna emellan och skapar en avslappnad atmosfär 

där alla kan bli lyssnade på (ibid., ss. 52–53).   

 

Fokusgruppernas sammansättningar var relativt homogena. Deltagande informanter studerar 

för att läsa in betyg eller behörigheter de saknar. Homogenitet medför att deltagare känner sig 

tryggare och har lättare att förstå varandra (Wibeck, 2010, s. 63). Ideal storlek på 

fokusgrupper anses vara mellan fyra till åtta informanter. Max antal deltagare per grupp 

bestämdes till sex stycken utifrån ämnets komplexitet och informanternas erfarenheter och 

känslor inför ämnet (Kruger & Casey, 2015, s. 82; Wibeck, 2010, s. 62).   

 

Första intervjun genomfördes ostrukturerad, efter en inledande fråga tilläts informanterna 

samtala fritt. Intervjun modererades när samtalet avstannade eller informanterna hade frågor 

om ämnet. Anledningen till detta var att mitt eget tal om motivation inte skulle påverka och 

deltagarnas tal ska framträda med så liten färgning som möjligt. Intervjun användes som 

underlag för att skapa en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 1). Intervjuguiden utformades 

utifrån begrepp informanterna samtalade om och teoretiska begrepp. Övriga sex intervjuer 

genomfördes semistrukturerade med intervjuguiden som stöd. Fördelen med 

semistrukturerade intervjuer är flexibiliteten att kunna ställa uppföljande frågor anpassade till 

det informanterna berör under intervjun (Bryman, 2013, s. 415). Under intervjuerna togs 

anteckningar som stöd till att ställa följdfrågor. Anteckningarna användes tillsammans med 

transkriberingarna under analysarbetet.  

  

Rollen som moderator reflekterade jag över både innan, under och efter intervjuerna. 

Moderatorn bör utgå från att informanterna bidrar med sin visdom om ämnet och engagera sig 

i dem för att visa respekt (Kruger & Casey, 2015, s. 104). För att informanters erfarenheter 

och kunskaper ska framträda behöver moderatorn förstå syftet med studien och kunna anpassa 

språket till kontexten. Språkbruket anpassades till grupperna utifrån vilka informanter som 

deltog. Att vara tydlig och inbjudande i samtalen är framgångsfaktorer, då förvirras inte 

informanterna (ibid., s. 105).   
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Transkribering  
Enligt Wibeck (2010) är transkribering en förutsättning för att kunna analysera datamaterial 

noggrant (Wibeck, 2010, s. 93). Transkriberingar behöver inte vara noggranna när 

datamaterial från fokusgruppsintervjuer ska analyseras (Wibeck, 2010, s. 93). 

Transkribtionsnivån baseras på Per Linells (1994) tre nivåer för transkribering, där nivå I är 

mest exakt och nivå III är alltigenom skriftspråksnormerad (Linell, 1994, ss. 8 - 12).  En 

kombination av nivå II och III valdes, vilket innebär att omtagningar och felstarter behållits. 

Stavning är konventionell och texten har skriftspråksnormerats, meningar inleds med stor 

bokstav och ordföljder har vid behov ändrats. Transkribtionsnivån valdes för att 

transkriberingen skulle återge intervjutillfället och samtidigt framhäva dess innehåll.   

 

Urval   
Wibeck (2010) menar att informanter med särskilda erfarenheter lämpar sig för 

fokusgruppsintervjuer. För att svara upp mot studiens frågeställningar gjordes ett strategiskt 

urval (Wibeck, 2010, s. 66), vuxna elever som saknar fullständiga betyg från grund- eller 

gymnasieskola. Informanterna anses ha särskilda erfarenheter av att studera och motivation 

från tidigare och nuvarande skolgång.  

 

Rekrytering   
Rekryteringen av informanter gjordes via snöbollsurval (Christoffersen & Johannessen, 2015, 

s. 55; Bryman, 2013, s. 434). För att få tillgång till informanter kontaktades tre 

nyckelpersoner, två klassföreståndare samt en rektor. Nyckelpersonerna fick ett mejl med 

information om studien, dess syfte och kontaktuppgifter till mig. Lärare meddelade därefter 

via mejl elever som anmält intresse att delta. Eleverna tilldelades en specifik 

identitetsbeteckning för att säkerställa avidentifiering samt anonymisering av: ElevSkola1:x, 

Elevskola2:x och Elevskola3:x. 

 

Etiska överväganden  
Särskild hänsyn togs för att avidentifiera och anonymisera informanter. Varken 

könstillhörighet, ort eller skola ska kunna utläsas ur materialet. Det gjordes med avseende att 

undvika risken att informanter drabbas av stigmatisering. Rapportens utformning och innehåll 

syftar till att informanterna inte ska ses som elever i behov av särskilt stöd. Informanterna 

delgavs skriftlig och muntlig information om hur materialet kommer användas i studien. 
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Information om samtycket innefattade även att informanterna kan avbryta sitt deltagande fram 

till studiens manusstopp 2017-05-22. Detta görs i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) 

etiska riktlinjer. 

 

Bax (2011) påpekar att forskare bör reflektera över vilken påverkan de har på miljöer som 

studeras och insamlat datamaterial (Bax, 2011, s. 187). Efter datainsamlingstillfällen skrevs 

reflektioner hur modererandet påverkat intervjuerna. Under analysarbetet har dessa 

reflektioner tagits i beaktande.   

 

Analysmetod 
Studiens empiriska material har analyserats med kvalitativ metod via Braun och Clarkes 

(2006) metod för tematisk analys. Analysen har genomförts induktivt, där analysen går från 

datamaterial till skapande av teori. Studiens empiriska material utgörs av ljudinspelningar av 

intervjuer, transkriptioner av intervjuer samt anteckningar från intervjutillfällen.   

 

Tematisk analys bygger på insamlat datamaterial. Centralt för tematisk analys är att finna 

mönster och teman i datamaterialet (Braun & Clarke, 2006, s. 79). En fördel med tematisk 

analys är enligt Braun och Clarke (2006) att metoden lämpar sig för den oerfarne forskaren på 

grund av att den är flexibel (ibid., s. 78). Metoden är lätt att komma igång med eftersom den 

inte är kopplad till någon bakomliggande vetenskaplig filosofi eller kunskapssyn (Braun & 

Clarke, 2006, s. 78; Bryman, 2013, s. 528). Enligt Bogdan och Taylor (1984) är alla 

kvalitativa metoder präglade av dynamik och kreativitet i arbetet med analyser (Bogdan & 

Taylor, 1984, s. 130). Forskare behöver ständigt finna sätt för att komma djupare i sitt 

datamaterial.   

 

Braun och Clarke (2006) menar att forskare inte kan frigöra sig helt från teoretiska grunder, 

kodning och tolkning färgas av kunskapsteoretiska perspektiv (Braun & Clarke, 2006, s. 84). 

Tematisk analys är lämplig vid studier av kontexter och utifrån forskningsfrågorna passar 

kritisk realism som kunskapsteori.  Kritisk realism är lämplig för tematisk analys då 

informanternas erfarenheter kan vara påverkade av värderingar från större sociala kontexter 

(ibid., s. 81). 
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Under analysarbetet söktes mönster i informanternas uttalanden för att finna svar på vad som 

motiverar och hur de motiveras att studera som vuxna. Analysarbetet påbörjas redan under 

tiden för datainsamlingen (Bogdan & Taylor, 1984, s. 128). Strukturen för arbetet med 

analysen är inspirerad av Fejes och Bolanders (2015) ansats för diskursanalys. 

 

1.      Vad talas om motivation och hur?   

2.      Fördjupad analys av vad talas om motivation och hur   

3.      Det motiverande och omotiverande  

4.      Det omotiverande och motiverande  

 

En betydelsefull del i arbetet med kvalitativa analyser är att lära känna datamaterialet. Först 

via genomförandet av intervjuerna, men till största delen under transkriberingen. Efter att 

transkriberingen var genomförd lästes materialet igenom två gånger, att läsa och läsa om 

materialet anser flera författare är grundläggande för kvalitativa analyser (Bogdan & Taylor, 

1984, s. 130; Braun & Clarke, 2006, s. 87; Bryman, 2013, s. 528).  

 

Analysens steg 1 utgjordes av de två första genomläsningarna. Under detta steg antecknades 

begrepp och uttryck som ansågs vara relevanta för framtagandet av teman. Dessa 

anteckningar fungerade som grund för att skapa de första koderna (Braun & Clarke, 2006, s. 

87) vad elever kännetecknar som motivation eller motiverande aktiviteter. Genomläsningarna 

i steg 2 genererade nya koder vilka förtydligade vad informanterna menade. I steg 2 skapades 

koder för att täcka in många tänkbara teman och kontextrelaterade aspekter (ibid., s. 89).   

 

Under arbetet med steg 3 och 4 söktes mönster vad elever finner motiverande och 

omotiverande utifrån koder som skapades i steg 2. I steg 3 sorterades koder till teman. Enligt 

Bogdan och Taylor (1984) är det viktigt att våga skapa preliminära teman, för att inte avfärda 

något tema (Bogdan & Taylor, 1984, s. 131). Riktlinjer som användes för att identifiera teman 

i steg 3 var: återkommande uttryck, kategorier och teoretiska begrepp (Bryman, 2013, ss. 529 

-5 30; Bogdan & Taylor, 1984, s. 131).  

 

Steg 4 utgick från resultatet av koder i steg 3, med förändrat perspektiv. Teman skapades i 

steg 3 och lästes igenom när mönster för det omotiverande och motiverande identifierades i 

steg 4. Genomläsning av teman från steg 3 menar Braun och Clarke (2006) beror på att vissa 

teman inte är teman och andra teman behöver brytas ner (Braun & Clarke, 2006, s. 91). 
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Genom att leta efter likheter och skillnader, avsaknad av data samt skapande och identifierade 

typologier (Bryman, 2013, s. 529; Bogdan & Taylor, 1984, ss. 132 - 133) gjordes några teman 

om. Efter steg 4 undersöktes om teman som identifierats var sammankopplade och om 

respektive tema var relevant i förhållande till datamaterialet (Braun & Clarke, 2006, s. 

91).  För att säkerställa temans relevans skapades ett ramverk enligt Brymans förslag om 

systematik i tematisk analys (Bryman, 2013, s. 528), i det samlades lämpliga citat till 

respektive tema och undertema.  

 

Efter att teman identifierats definierades och namngavs de. Braun och Clarke (2006) anser att 

respektive tema ska ses över för att avgöra vilken data som tillhör temat. Det är samtidigt 

viktigt att definiera identifierade temans innebörder. Definitioner krävs för temans tydlighet 

samt för identifikation av eventuella underteman. Underteman är viktiga för temans klarhet 

och struktur. Enligt Braun och Clarke (2006) ska namn på teman vara korta och övertygande 

(Braun & Clarke, 2006, ss. 92 - 93). Två teman identifierades: att se möjligheter och 

omgivningen. Respektive tema har tre underteman: erfarenheter, självbestämmande och bryta 

mönster samt miljön, stöd och bekräftelse. För att påvisa och säkerställa temans och 

undertemans relevans skapades en schematisk bild över deras inbördes relationer (bilaga 2).  

 

Resultat 
I analysen av det empiriska materialet identifierades två huvudteman med tre underteman 

vardera: 

Att se möjligheter  Omgivningen 
- Erfarenheter  - Miljön   
- Självbestämmande  - Stöd 
- Bryta mönster  - Bekräftelse 
 

Resultatet av analysen presenteras enligt ordningen ovan för att tydliggöra hur tolkningarna 

till vad som motiverar och hur vuxna elever motiveras till att studera tillkommit. Respektive 

huvudtema inleder och beskrivs, därefter följer tillhörande underteman. Uppdelningen är för 

att påvisa hur huvudteman byggs upp av summorna av sina underteman. När informanter 

citeras förkortas identitetsbeteckningar enligt följande: ElevSkola1:1 som ES1:1.  

 

Att se möjligheter 
Temat utmärks av kronologiskt uppdelade aspekter för elevers motivation. Reflektioner 

eleverna gör kommer ur insikter från dåtid, nutid och inför framtiden.  Att se möjligheter 
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innehåller framtida scenarion. Elever finner strategier, tillförsikt och visioner utifrån sina 

situationer för att kunna nå dit. En informant förmedlar sin syn på sina möjligheter utifrån 

reflektioner att mål för framtiden ändrats.  

ES1:11: …det jag ville bli i gymnasiet och jobba inom industri och sånt det är fortfarande 
sånt jag kan tänka mig att hålla på med…men det är inte det man helst vill ha. Utan idag 
så har man ju ändrat sig, nu helt plötsligt ska jag gå, siktar på att utbilda mig och jobba 
med ungdomar och liknande. Så det skiljer sig ju väldigt mycket i och med att man 
kommit fram till och sånt… 
 

I citatet uttrycker eleven gillande av att perspektiven på möjligheter vidgats. Vägen till att ta 

sig vidare till önskat arbete går via studier. Reflektionen tyder på att eleven fått intryck från 

upplevelser som processats och de motiverar. När upplevelserna processats får eleven en inre 

motivation, som skapar ett tydligt mål.  

 

Elever som inte uppnått kunskapskrav kan ha saknat förutsättningar för att skapa mål och 

förståelse för vad studier kräver. Saknar elever rätt förutsättningar är det svårare för dem att 

motiveras till att studera. Förutsättningar påverkar elevers förmågor att se möjligheterna 

studier ger. Komplexitet ur elevers kontexter påverkar deras förmåga att motiveras.  

ES3:3: …Jag vet ju att ehh jag har ju varit ett sånt här A-barn, stor del alltså MVG-person 
i stor del av mitt liv jag har varit skolsmart, men jag har aldrig behövt lära mig 
studieteknik nånsin. Jag har aldrig lämnat in hemuppgifter eller läxor, jag har aldrig gjort 
det, för jag kunde komma till lektionen visa att jag kunde, göra proven och fick godkänt 
inga problem. Men sen när jag kom till gymnasiet så behövde jag helt plötsligt ha 
närvaro. Och jag hade 30% frånvaro i högskola, högstadiet för jag var sjuk så mycket. Så 
helt plötsligt var jag tvungen att kunna plugga hemma vilket jag (h) inte hade nån aning 
om hur man gjorde. Så att jag var sjuk när jag var i skolan och sen så började man försöka 
att gå i natur. Och det var ju det dummaste valet jag nånsin gjort i hela mitt liv och det 
kunde jag inte och sen försökte jag gå estet men det var ju, jag var ju för (.) jag mådde ju 
inte bra, jag var ju sjuk och sen var jag jättesliten och sen så försökte jag ändå prestera på 
en liksom A-nivå. Även fast jag inte visste hur jag skulle kunna göra det. För jag visste 
inte hur jag skulle kunna få fram det, för jag hade inte, ja det gick inte helt enkelt och då 
ville jag ju ha den pressen på mig själv att jag har ju alltid kunnat ha bra betyg. Så det var 
ju underförstått att jag skulle fortsätta ha bra betyg. Det var liksom den det var så 
självklart, att ja men ES3:3: behöver ingen hjälp med det för att det går jättebra för 
ES3:3: Alltid så sen när jag, då visste ju inte jag heller att jag kunde be om hjälp. För det 
har jag heller vad heter det, det hade jag heller aldrig gjort tidigare. Så ja, det var svårt… 
 

Eleven ger ett talande exempel på hur elevers motivation kan hindras av att inte se eller kunna 

påverka sina möjligheter. Citatet beskriver elevens oförmåga att vid tidpunkten se vilka 

förutsättningar hen hade och vilka förutsättningar som saknades i skola. Begåvning och 

kognitiva förmågor beskriver eleven ha varit styrkor hen kunnat nyttja i grundskolan. Elevens 

tidigare skolgång fungerade bra och hen hade under den studietiden god tilltro till sina 

förmågor. Motivationen verkar ha reducerats på grund av hälsotillstånd samt att hen inte 



22 
 

utmanats i studier. Eleven saknade strategier och energi för att studera i motgångar. Däremot 

verkar erfarenheterna medfört till att eleven idag har förståelse gällande val, hälsa, egna 

initiativ och samspelet dem emellan. Elevers möjligheter att uppnå kunskapskrav gynnas av 

om deras situationer uppmärksammas.    

 

Att se möjligheter är viktigt för elever, de får en positiv bild av sig själva och sin situation. 

Vuxna elever har via sin livserfarenhet insikt om vad studier kan leda till. Insikter om 

möjligheter inverkar på hur elever tar beslut och vilka arbetsinsatser studier kräver. Vidare 

leder insikter till att elever accepterar utmaningar om de vet vilka förutsättningar de har. 

Acceptans att anta utmaningar underlättas om elever får göra egna val och påverka vilka 

förutsättningar de behöver.  

 

Kontroll över sin utveckling är betydelsefullt för elevers förmåga att se möjligheter, elever 

behöver se att de utvecklas. Om elever vet hur lång tid de har kvar tills deras studier är 

färdigställda får de kontroll över sina mål och delmål. För vissa elever är målet med studier ett 

yrkesmål. Stora mål ger elever möjligheter att reflektera om delmål på vägen. Kombinationen 

att elever har studiemål och kontroll i sina studier är väsentlig för att möjligheter ska 

framträda för dem.  
ES1:8: …började här för tre år sedan och visste att ok, jag ska bli polis. Och så då var det 
skitkul. Och sen så, desto längre tid det tog, desto mer och mer tröttnade man. Och nu blir 
det liksom som nu i slutet då är det (.) Ok, du är ett ämne ifrån att bli polis. 
 

Elevens yttrande beskriver ett mått av frustration. I frustrationen finns en övergång till 

kontroll när eleven beskriver hur nära slutmålet är. Kontrollen eleven har av tid och 

arbetsinsats tolkas komma ur tidsramen för de pågående studierna.  I citatet återfinns elevens 

förmåga att acceptera situationen och i det finna energi för att slutföra studierna. Eleven 

ansvarar själv för att nå målet, en polisutbildning. Elever har nytta av att kunna göra egna val 

för att se möjligheter.   

 

Elevers attityd till rådande situation kan beskrivas i att deras förmåga att se möjligheter har 

ursprung i deras upplevelser av svårigheter och tidigare motgångar. Attityden gör dem till 

förebilder för sig själva där finner de styrka och riktning.  
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Erfarenheter 
Undertemat är baserat på elevers upplevelser av tidigare skolgång och arbete. Upplevelser 

påverkar elevers attityd till studier och hur de betraktar sig själva i studiesituationer. 

Beskrivningar av det som format eleverna i studien sträcker sig från pessimistisk livssyn till 

nyttan av att skaffa arbetslivserfarenhet.  

 

Elevers erfarenheter ger dem möjlighet att reflektera över sin progression. Reflektionerna 

eleverna i studien delade med sig av handlar om hur de ser på skola och personlig utveckling.   
ES1:15: …det har man ju lärt sig väldigt mycket om sen man började här också. (.) 
speciellt när man själv har varit så här, ganska strulig person utav sig och struntat i andra 
och inte brytt som vad (.) de är med om eller vad de utsätts för av vad en annan gör. Men 
det i slutändan så är det ju inte bara (.) dem det drabbar. Och jag menar, på ett annat sätt 
lär sig att visa respekt för andra och (.) vad man gör för att själv få respekt, så ser man ju 
en stor skillnad och tycker det är mer roligt… 
 

Citatet genomsyras av elevens erfarenheter av sig själv och hur tidigare beteenden hämmat 

personlig utveckling och motivation till att studera. Eleven beskriver en 

perspektivförskjutning, från en insikt att ha varit en besvärlig elev till att reflektera om hur 

respekt påverkar personlig utveckling. Beskrivningen talar för att erfarenheter har betydelse 

för elevers motivation att studera. Eleven visar på förståelse för skillnaden av det som varit 

och nuet. Analysen visar att elevernas skolerfarenheter är av negativ karaktär. Negativa 

erfarenheter har gett eleverna insikt om vad de saknat och önskar av undervisning idag.  

 

Ur beskrivningar av skolerfarenheter framhåller eleverna önskemål om hur undervisning 

skulle kunna vara. Erfarenheter av undervisning påverkar elevers motivation till att studera. 

Elevers upplevelser att inte komma vidare kommer ur frustration skapad av lärare som inte 

möter deras behov.  

ES1:5: …alltså nåt jag skulle vilja lära mig när det kommer till historia saker som vi 
oftast inte läser om. För det saken är att vi läser om andra världskriget två hundra hundra 
gånger typ ohh och sen så läser vi om ehh Sverige, kungatiden eller vad fasen vi kallar 
det vi vi vi fick göra det så jävla mycket när jag gick i typ så gymnasiet jag jag är också 
väldigt nyfiken på typ (.) alltså det vi får lära oss på om europ europa ehh europas historia 
och sen så liksom ehh USAs lite grand. Men sydamerika? Asien? Int ingen aning om vad 
som har hänt där typ… 
 

Eleven delar med sig av erfarenheter från historieundervisning och upplevelsen att inte lära 

sig något nytt. Analysen visar att erfarenheter av undervisning kan ta sig olika uttryck. I 

citatet beskriver eleven att det motiverar om de får läsa om nya områden. Andra fall handlar 

om att undervisning görs annorlunda och skiljer sig från elevers tidigare erfarenheter. Det är 
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två sidor av samma mynt. I första fallet saknar eleven något som kan väcka motivationen med 

det andra fallet handlar om elevers möte med något de blir mer eller mindre överraskade av. 

Något de inte förväntar sig.  

ES2:1: … det här är inte alls om man har upplevt tidigare… 
 

Uttalandet baseras i elevens tidigare erfarenhet av skola och studier. Nuvarande studier skiljer 

sig från erfarenheter av tidigare skolgång. Analysen visar att elever har behov av att bli 

förvånade och gynnas av att uppleva nya sätt att ”gå i skola”. Elever får nya positiva 

erfarenheter, som skapar andra förutsättningar för studier i framtiden. Lärare bör göra elever 

häpna för att öka deras studiemotivation.  

 

Erfarenheter av skola och arbetsliv påverkar elevers mål. Eleverna med arbetslivserfarenhet 

beskrev hur deras erfarenheter från arbeten bidragit till målet med studierna. Analysen påvisar 

elevers upplevda svårigheter att finna studiemotivation om de saknar erfarenheter.  
ES2:7: …när man slutar nian då ska du veta vad du vill bli när du blir stor och då har du 
inte ens fått haft praktik nånstans ja en dag vet jag att jag fick ha på en klädaffär, och nu 
ska jag veta vad jag vill bli men sen kanske du går en linje på gymnasiet och sen kanske 
du inte vill läsa direkt nej men då söker du jobb lite överallt och då har du chansen att 
prova på hur mycket som helst. Det är då man kan komma på kanske vad man tycker är 
rolig… 
 

Eleven beskriver frustrationen av att sakna erfarenheter i grundskolan och menar att 

motivation och mål kan skapas genom erfarenheter av att prova på olika yrken. I citatet finns 

aspekten att roliga aktiviteter motiverar till lärande. Undervisning bör vara kul, lockande och 

baseras på elevers intresse. I analysen kopplades intresset främst till elevers yrkesmål.  

 

Starka upplevelser är enligt analysen en form av erfarenheter som leder till tydliga mål. På 

frågan när eleverna varit mest motiverade i livet berättade en elev om när hen blev 

omhändertagen av polis. 

ES1:8:  …då jag var som mest motiverad är svårt att formulera. När jag vart tagen av 
polisen satt i en polisbil och körd in till häktet då var jag mest motiverad. För då visste 
jag, så där ska jag bli för en, för som sagt svårt att formulera jag var oskyldig (h) men så 
som poliserna skötte sig, på vägen dit och på vägen tillbaka och i häktet så som de skötte 
sig. Då ville jag sa, då tänkte jag, så där ska jag bli. För det där är skitcoolt… 
 

I citatet återberättar eleven en kaotisk och skrämmande händelse, där hen fann lugn och 

trygghet i polisernas professionella agerande. Eleven fick en stark känslomässig upplevelse. 

En specifik yrkesgrupp skapade trygghet vilket gav eleven en god erfarenhet och ett mål. 

Beskrivningen av händelsen innehåller starka känslor, eufori och tacksamhet. Känslorna kan 
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ha ändrat elevens attityd till polisyrket och studier. Starka upplevelser bidrar till inre 

motivation.  

 

Via erfarenheter skaffar elever förmågor för att ta sig an utmaningar.  Genom att elever 

utmanas skapas en startpunkt till att motivera dem. Utmaningar innebär att elever lär sig 

arbeta över tid. Elever behöver klara av utmaningar upprepade gånger för att uppmärksamma 

vikten att inte ge upp.  

 
ES1:2 … biter ihop och försöker hitta nånting som är intresserad av att fortsätta det är så, 
man gör i alla man gör tyvärr inte allt man gillar. Vissa saker man måste bara göra ändå. 
Det är så att man är intresserad ändå, fast man tycker det är ehh tråkigt i början. Så 
kommer andra (.) saker däri fram bara man tänker att det kan vara intressant vara roligt 
jao när man börjar läsa och, hur ska man förklara, se vad det handlar om själva 
berättelsen eller vad man gör kommer till en punkt att det här var ju roligt, det var 
intressant man lär sig nåt nytt… 
 

Elevens beskrivning av att tvinga sig studera är en insikt sprungen ur skolerfarenheter. Citatet 

visar vikten av att inte ge upp. Eleven har insett att lärande blir roligare ju mer hen lär sig. 

Idogt arbete med uppgifter kan väcka elevers intresse och lust att studera. Lärandet blir ett 

mål i sig när elever har insikt att jobbiga uppgifter blir intressanta.  Under analysen var 

erfarenheter något som framträdde tidigt. Lärare bör visa intresse för och ta del av elevers 

erfarenheter.  

 

Självbestämmande 
Under analysen formades undertemat självbestämmande via upptäckter av elevernas uttryck 

för ansvarstagande i studier. Undertemat beskriver hur elever uppfattar och förhåller sig till 

påtvingade aktiviteter, kvalité på uppgifter samt möjligheter till egna val. Omfattningen av 

undertemat sträcker sig från elevers primära socialiseringsgrupper till deras drömmar och 

visioner. För elever handlar självbestämmande om hur tvång och frivillighet påverkar deras 

motivation. 

 

En aspekt ur det empiriska materialet är studietakt och studiernas längd. Eleverna beskriver 

att möjligheterna att välja vad, hur mycket de ska eller kan studera gör dem positivt inställda 

till att studera. Elever vill ha kontroll över sina studier.  
ES2:5 … för man jobbar ju i sin egen takt, man utbildar sig i sin egen takt och för sig 
själv framför allt, man har ju bara handledare här, man ska ju plugga och läsa och allt det 
här själv så det är ju en jävla motivation… 
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Att studera för sin egen skull, i sin egen takt menar eleven i citatet är motiverande. Eleven 

anser sig få kontroll över vad som ska göras och varför. En lugnare studiesituation skapas om 

studietakten är elevers egna. Genom att elever ges möjligheten att göra egna val bestämmer de 

över sin motivation.  

 

Skola och samhällets krav påverkar elevers motivation till att studera. Elever ser vissa krav 

som normerande, t.ex. att ha fullständiga betyg från gymnasieskola, dessa kan upplevas vara 

obehagliga. Situationer med obehagliga krav stressar elever. Kravlöshet i skola fungerar enligt 

analysen av elevernas beskrivningar dåligt. Känslan av tvång hämmar elevers motivation. I 

analysen framträder det att eleverna vill bort från tvång i skolmiljö.  
ES3:3 … sen att släppa de kraven på mig själv och säga att, ja men jag behöver bara få 
godkänt. Jag behöver inte vara bäst i klassen, det hade klarat med, jag klarar mig det 
spelar ingen roll vad lärarna eller föräldrarna eller kompisarna tänker och tycker. Utan det 
handlar om vad jag känner att jag är nöjd med… 
 

Uttalandet visar hur eleven förhåller sig till skolrelaterade krav idag.  Ambitionsnivån har 

sänkts och eleven passar in kraven till sina egna värderingar. Eleven beskriver sin syn på 

omgivningens prestationskrav, vilket innebär att hen inte längre svarar upp mot andras krav. 

Att elever får bestämma vad som är bäst för deras situation, ger dem motivation att studera. 

Både primär- och sekundärgruppers krav och förväntningar, familjs, vänners och lärares, 

åsikter ska hanteras. Dessa grupper påverkar attityd till studier. Motivation till att studera 

gynnas av möjligheten att vara med och skapa egna krav.  

 

Får elever bestämma över delar i utbildningen skapas trygghet. Självbestämmande ökar 

tilltron att klara av studier. En vinst är självkontroll elever får när de vet vad de lär sig. 

Självkontrollen ger lärandet en form där elever kan följa sin utveckling. Momenten blir 

konkreta och ger kontroll över studiesituationen.  
ES2:7 … och sen så tänker jag som på matten t.ex. när man går på gymnasiet då är det så 
har att ehh tills dess ska du ha gjort hit, för då har vi prov. men säg att jag då som har 
svårt för matte. Ska jag skynda mig igenom det här kapitlet bara för att jag ska hinna till 
provet? Fastän jag inte lär mig nånting. Det blir ingen kvalité på det jag gör, som här får 
man göra det i den takt man vill och när du är färdig och har förstått vad gör så gör du en 
liten skrivning ja du gör det i den egna takt, det blir lite mer kvalité och man känner inte 
den här stressen…  
 

Studietakten menar eleven har betydelse för hur väl hen lär sig, i förhållande till om hen 

skulle följa andra elevers studietakt. En betydelsefull aspekt i citatet är att eleven verkligen 

vill lära. Viljan och motivationen till att lära skapas när elever har kontroll över studietakten. 

Takten skapar förutsättningar för att förstå det undervisade. Förståelse leder till kontroll och 
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minskad studiestress. När elever väljer sin egen studietakt bidrar det till att lärare bör vara mer 

kreativa i skapande av uppgifter och examineringsformer. Möjligheter att bestämma 

studietakten påverkar attityden till ämnet, läraren och studier i stort.  

 

Analysen visade betydelsen av elevers intresse för deras motivation till att studera. Kan elever 

välja kurser eller läsa ämnen kopplat till deras intressen ökar viljan att delta i och fullfölja 

studier.  

ES1:5 … är det kommer till Spel och lärande som jag känner så hjälper det väldigt 
mycket på grund av att jag är intresserad av spel. Medan om jag hade gått på öhm ( ) vad 
heter det?... ja så, hade det nog inte gå.. , gått lika bra för hade det känts det fanns inte den 
här moroten eller vad man ska kalla det. Som liksom gör så att man kommer… 
 

Elevens motivation till att studera kommer från att eleven är intresserad av utbildningens 

innehåll, men kan inte redogöra för hur en annan utbildning hade påverkat motivationen. 

Vuxna elever upplever det viktigt att kunna välja bort utbildningar de inte är intresserade av. 

När elever kan välja ger det utslag på deras vilja att närvara och delta. Intresse för att studera 

väcks genom att få kontroll över studieval.  

 

Bryta mönster 
Undertemat beskriver elevers behov av att ändra sina nuvarande situationer. Elevernas 

olikheter till trots är deras gemensamma nämnare att ändra något i sina liv. Vissa elever vill 

förändras för att passa in i gällande samhällsnormer, andra elever vill få en personlig 

utveckling och några vill byta yrke eller bostadsort.  

 

Ur analysen framgår att elever ser nya möjligheter om de bryter mönster. Flera av elevernas 

mönster är kvarlevor från skola. Andra mönster är nya från arbetsplatser eller sociala 

sammanhang. I bryta mönster återfinns förhoppningar och mål med studier. Förhoppningar 

baserade på ekonomisk situation och att trivas bättre i det som inte är nu.  
ES1:2 … det är väl att man kanske kommit till en punkt att man måste, det här går inte, 
måste bryta det här mönstret… att man känner så att man inte kommit nånstans, ett mål 
för mig det är liksom skaffa jobb och få pengar, det är mål… 
 

Elevens citat innehåller frustration över situationen. Känslan att inte komma vidare är en stark 

drivkraft hos elever. Eleven reflekterar över målet, trygghet i form av anställning och 

inkomst. Brytpunkten eleven hänvisar till är att undvika ett misslyckande. Genom att skaffa 

jobb vill hen slippa känslan av att inte ha presterat något. Ska eleven bli nöjd bör hen lyckas 
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med föresatsen anställning och inkomst. Målet är normativt, samhällsdiskursen är färgad av 

anställningsbarhet.  

 

Eleverna beskriver ett utanförskap när de saknar fullständiga gymnasiebetyg. Utanförskapet   

kommer från att eleverna jämför sig med jämnåriga i samhället. Utbildning ger förhoppningar 

att bryta utanförskapet och bidra till en positiv självbild.  
ES1:5 … För det första liksom för att jag ska kunna (.)öhh studera upp mina betyg. Men 
också som jag s.. kunna växa som människa. Både med liksom social fobi och öhm 
motivationen. För jag vet ju liksom om jag bara kommer att sitta hemma så kommer min 
motivation bli ännu värre, min sociala fobi kommer verkligen bli (h) värre. Så det liksom 
(.)  stude.. alltså studera så jag kan liksom studera vidare sen.  Vad jag nu väljer och sen 
liksom växa som person… 
 

I citatet beskriver eleven önskemål att utvecklas, hen har insikt i att svårigheter måste 

övervinnas. Motivationen kommer ur elevens önskan att bli av med sina svårigheter. Eleven 

vill utveckla sig själv och lämna svårigheterna bakom sig. För att komma vidare i livet bör 

vissa mönster brytas. Genom att få fullständiga betyg blir fortsatta studier en möjlighet, samt 

att personlig utveckling blir en tänkbar möjlighet. Ett annat mönster eleven önskar bryta är sin 

boendesituation, det är en önskan om att byta boendeform och klara sig själv. Reflektionen 

som görs är att om förändring uteblir riskerar motivationen till studier att försvinna. 

Beskrivningen tyder på en oro samt obehagskänsla inför att situationen inte förändras.  

 

En aspekt ur analysen är elevernas rädsla för stagnation och att sakna framtidsutsikter. Det var 

mest framträdande hos informanterna med arbetslivserfarenhet, men återfanns även hos de 

andra informanterna. Att elever inte ser möjligheter att utvecklas verkar avskräckande och 

motiverar dem. Detta gäller både elevernas personliga utveckling samt utveckling i 

skolsammanhang. Utbildning ses av elever som ett medel för utveckling, det ger dem 

förutsättningar att utvecklas i framtiden.  
ES2:4 …  man har hamnat i ett jobb och så går man där och drar fötterna efter sig i 
många år och sen ser man att det här ser kul ut att kunna göra ett sånt jobb men det har 
jag inga betyg till och det är ingen idé att jag läser för att kan inte det här ändå…varför 
jag tog steget det är att jag ville inte gå här på den här industrin tills jag är 65 eller 70 eller 
vad man nu blir (h) det kommer ju en dag när det inte går att ändra på, utan att du blir 
kvar, för att det inte finns något annat att välja på… 
 

I citatet beskriver eleven två mönster hen behöver bryta. Det första gäller att få tilltro till sin 

egen förmåga, vilket följs av att eleven vill förändra sin arbetssituation. Eleven målar upp en 

bild av hur väsentligt det är att bryta arbetssituationen. Det återspeglas en oro i citatet att livet 
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inte skulle ha mer att erbjuda och en dröm om att utbildningar öppnar fler möjligheter. 

Elevers motivation väcks i deras insikt att förändring behöver ske.  

 

Omgivningen  
Det andra huvudtemat handlar om hur omgivningens sammansättning bildar förutsättningar 

för att elevers motivation ska väckas och växa. Fysisk miljö spelar viss roll men främst byggs 

temat upp av sociala aspekter såsom relationer och respekt.  

 

Analysen av det empiriska materialet visar på värdet av att elever reflekterar över andra 

elevers situationer. Eleverna i studien är medvetna om att andra elever i skolkontexten har 

liknande erfarenheter av skola samt att de delar en önskan om fullständiga betyg. Andra 

elever är en omgivningsvariabel som har stor betydelse för studiemotivationen.  
ES1:11 … alla som är här har ju på ett eller oftast inte alltid men de har ju försökt studera 
eller liknande och det har gått åt skogen av en eller annan anledning. Så alla har ju en 
annan vilja till att hålla humöret uppe och skolandan uppe för att det ska fungera. Inte 
bara för sig själv liksom utan (.) för alla andra också. I och med att alla sitter i ungefär 
samma situation och behöver ta sig framåt… 
 

Eleven beskriver i citatet faktorer som påverkar motivationen. Å ena sidan återfinns här en 

homogen miljö och igenkänning, vilket skapar tilltro när hen är del i kontexten. Å andra sidan 

uppvisar eleven tecken på ödmjukhet och respekt för sin egen och andras situation. Summan 

av dessa faktorer i omgivningen bidrar till elevens motivation. Den sociala kontexten är en 

betydande del i omgivningen som påverkar elevers motivation.  

 

En bidragande orsak till att elever motiveras att studera är deras upplevelse av omgivningen. 

Enligt analysen bör atmosfär i skola präglas av glädje och trygghet. Utöver det ska skola vara 

befriad från tvång och bestraffningar, något flera av eleverna har dåliga erfarenheter av.  

ES1:1 … det ska ju vara roligt att komma till skolan, jag menar man ska inte komma med 
den där klumpen i magen. Det ska inte vara bara en massa måsten…  
 

Eleven åskådliggör betydelsen av att känna sig trygg i mötet med skolmiljön. Elevers 

motivation till att närvara i skolan ökar om vetskapen om att miljön de möter är glädjefylld. 

Vet elever om att skolaktiviteter är lustfyllda kommer de i större utsträckning delta i studier. 

Detsamma gäller om elever känner till att de inte kommer tvingas till aktiviteter eller utsättas 

för dem obehagliga situationer. 
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Lärare är en viktig grupp människor i elevers omgivning. Genom att vara goda förebilder och 

bekräfta elever bidrar lärare till deras motivation. Kompetenta lärare inger förtroende och 

skapar trygg miljö om de samarbetar med andra lärare och elever.  

ES1:8 … men det tror jag är jätteviktigt att lärarna är synkade för det är typ (.) det är som 
att sätta, bygga ihop en bil med typ ögonbindel. Med personer som inte känner varandra, 
liksom det blir inte bra… 
 

Eleven beskriver ett önskemål att lärare ska veta vad andra lärare gör. Liknelsen att bygga 

ihop en bil med ögonbindel är intressant. Lärare bör veta om andra lärares schema och vad de 

gör, på så vis förbättras elevers studiesituation. Citatet beskriver att lärares relationer 

sinsemellan skapar ett gott anseende hos elever. I strävan att motivera elever gynnas de om 

lärare uppfattas tillhöra samma lag, så elever vid behov kan vända sig till fler lärare. 

Samspelta lärare bidrar till tydligare information och signaler om vad de förväntar sig av 

elever i skolan. Vilket medför till att elever uppfattar skolkulturen som professionell och 

trygg.  

 

I analysen framgår det att elevernas uppfattning av hur skolor ser ut och fungerar påverkar 

deras motivation. Skiljer elevers tidigare erfarenheter av fysisk miljö, organisation och 

arbetssätt från nuvarande studiesituation väcks deras nyfikenhet. Skillnaderna i dessa 

omgivningsfaktorer kan bidra till attitydförändringar och därmed locka eleverna till ökat 

deltagande.  
ES1:15 … man behöver inte gå hit och tänka att liksom (.) nu är det bara skolan jag måste 
tänka på när man går så ser man ju inte som en skola heller (.) även om man lär sig saker 
och ting… 
 

Ur citatet framkommer att när skolkontexten inte överensstämmer med elevens bild av hur 

skola varit ökar dennes intresse av att närvara. Eleven identifierar nuvarande skolsituation 

som positiv vilket tolkas som en reviderad inställning till studier. Den avslappnade 

studiemiljön motiverar eleven, då hen inte behöver känna oro inför mötet med skolan. Genom 

att elever blir del av skolkontexten är inte hela deras fokus endast på undervisningen, vilket 

ökar deras motivation och leder till lärande.  

 

Miljön 
Undertemat miljön innehåller beskrivningar om tillgänglighet, psykosocialt klimat, 

bemötande samt organisatoriska förutsättningar. Analysen visade på hur sociala faktorers 

samspel med organisationen och lärares kompetenser skapar ett klimat där elever finner ro 

och trygghet.  
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Fysisk miljö är av betydelse för hur eleverna uppfattar omgivningen. Analysen visade att 

utseende, utformning, tillgänglighet till lokaler och utrustning underlättar studier och skapar 

vilja att komma till skolan och stanna kvar under hela skoldagen.  
ES1:13 … det ser inte ut som en typisk skola heller…det är inte såna (h) tråkiga rum eller 
vad ska man säga (.) alla rum ser ju inte likadana ut… det känns inte stressigt… 
 

Eleven påpekar i citatet vikten att miljön är annorlunda än i andra skolor som hen gått på. 

Utformningen av klassrum och skollokaler skiljer sig, resultatet är att eleven motiveras av att 

inte känna obehag. Den fysiska miljön tolkas bidra till lugn och att öka elevers kreativitet om 

de finner miljön estetiskt tilltalande.  

 

Sammansättning av klasser spelar roll för elevers motivation, elever uppskattar olikheter. Det 

handlar om demografiska aspekter och att dela andras erfarenheter. Eleverna i föreliggande 

studie inte bara förutsätter klass- och skolkamraters olikheter, de välkomnar dem. I och med 

förekomsten av olikheter i klassrummen minskas tillfällen att elever känner sig utpekade.  

ES3:3 … man går inte med samma, alla är inte i samma ålder så du känner dig inte lika 
efter när du inte klarar av att göra som dina kompisar klarar av. Man känner sig inte lika 
utanför när man inte är bäst. ja folk som just har kommit hit som behöver liksom plugga 
igen massa grejer som är helt nytt. Det här om man inte kan svenska så måste man ju lära 
sig ett helt nytt språk. Alltså det kän.. det känns mer, man får en mer verklig syn på 
studierna. Att det inte är, man lever i bubblan av skolan… 
 

Citatet lyfter fram betydelsen av inkluderade klasser, för att bättre överensstämma med 

samhällets sammansättning. Eleven ser vinster med att inte behöva jämföra sig med andra 

elever. När elever inte tvingas in i något normerande verkar de bli mer ödmjuka inför andras 

studier. I mötet med mångfald och olikheter blir studiemiljön mer lik verkligheten och på så 

vis motiveras elever. Klass och skola bildar en stödfunktion där elever inte riskerar att känna 

sig utsatta.  

 

Värdet av god arbetsmiljö och hur den påverkar elevernas motivation återkom i analysen. 

Arbetsmiljö innefattar inte endast fysisk arbetsmiljö. Majoriteten av elevernas beskrivningar 

belyser värdet att de uppmärksammas av lärare och andra elever. För att elever ska ha tillgång 

till en väl fungerande arbetsmiljö behöver lärares arbetsmiljö vara god. Skolors organisation 

spelar en väsentlig roll för att skapa god arbetsmiljö. 

ES1:11 … så det finns ju tid för allting också, både från elevernas och lärares, i och med att 
det inte blir samma tvång utan att det är lite mer fritt att det här ska göras men ni har en 
längre tid än vad vi hade i högstadie, gymnasie eller andra utbildningar vi har gått. Så då 
finns det ju mer tid att kunna orka fokusera sig även om man behöver gå iväg och göra 



32 
 

nånting annat så kan man komma tillbaka och sätta sig och det, du har lika mycket tid kvar 
ändå… 

I detta citat påtalar eleven värdet att ha tid för att arbeta med uppgifter. Tidsaspekten är 

väsentlig för att skapa en god arbetsmiljö. Både tid för elever att arbeta med uppgifter och 

lärares tid med elever. Tid är en faktor som har stor betydelse för hur elever upplever 

studiesituationen och vilka förutsättningar de har att lyckas. Elevers arbete med uppgifter blir 

mer målinriktat om de har kontroll på tiden. Elever som får möjlighet att vara del i en 

omgivning där god arbetsmiljö prioriteras har lättare att bli motiverade och att motivera sig 

själva.  

 

Stöd 
Detta undertema skildrar stöd och stödfunktioner i skolkontext. Eleverna beskriver sin syn på 

vad de behöver från skola och lärare för att studierna ska fungera väl. Upplever elever att det 

finns fungerade stöd i undervisning motiveras de att fortsätta studera och det kan vara i form 

av struktur, rutiner och lärares arbetssätt. Stöd handlar om direkt och indirekt stöd till elever, 

samt elevers vilja att acceptera och söka stöd.  

ES2:7 … alltså det är ju som de säger att, nånting som du lämnar in här blir aldrig 
underkänt.  och det känns ju bra, för man kan ju ha såna perioder då man är trött och man 
inte eh kan göra sitt bästa liksom. Men ändå det duger det du lämnar in, så det klart att 
man kan få komplettering, eller så. Men det är ju aldrig att, nej det här är alldeles för 
dåligt nej bara kryss över det här liksom, du ska göra om allt. Alltså så är det ju inte och 
det känns ju skönt. Att man måste inte vara på topp jämt. Sen att det går bra ändå… 
 

Lärares roll att leda och stimulera elever framträder i detta citat, uppgifter bidrar till att elever 

vill fortsätta studera utan att bli underkänd. Enligt analysen oroas många elever att bli 

underkända. Elever motiveras av att tillåtas göra fel och inte behöva prestera maximalt hela 

tiden. Formativa arbetssätt motiverar elever och lärare bör stötta elever genom att låta dem 

lyckas.  

 

Analysen av det empiriska materialet visade att lärarens ledarroll i klassrummet är att 

stimulera alla elever. Ledarrollen handlar om hur lärare planerar och genomför undervisning 

med avseende på alla elever ska lyckas. Lärare bör arbeta med omväxlande uppgifter för att 

elever ska behålla intresset.  
ES1:8 … jag tror det smartaste för en lärare att göra när det kommer till såna ämnen som 
har väldigt så här varierande (.) in intressanta saker, det är att ta små bitar av allt istället 
för att ta stora delar av saker, utan man tar små bitar så att alla får testa på något roligt 
liksom… 
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Eleven framhåller värdet av att dela upp ämnen och uppgifter i lagom stora bitar. Uppgifter 

som presenteras så elever får en överblick tolkas vara stöttande. Elever bör då bli mindre 

benägna att överge uppgifterna och därmed få lättare att motivera sig till att slutföra uppgifter.  

 

För att elever ska klara studierna räcker inte endast lärares ledning och stimulans. Det kräver 

även att lärarna gör individuella anpassningar och tar hänsyn till elevers förutsättningar. 

Eleverna beskriver att vissa delar i undervisningen bör anpassas utifrån deras behov. Tar inte 

lärares arbetssätt hänsyn till elevers behov riskerar skolan att elever uteblir från undervisning. 

Vuxna elever förväntar sig att lärare tar initiativet och involverar dem i undervisningen.   

ES1:1 … det är ju för mig en flykt liksom att komma hit komma ombord liksom, gå in för 
nånting, det här att jag här har jag ett mål.  Där har jag ett fast mål, du säger till mig att 
jag ska göra det här. Då gör jag det…för annars är jag understimulerad, jag skapar saker 
till mig själv…nu vet jag att jag ska göra det här… 
 

Elevens uttalande berör två aspekter av motivation. Ena aspekten innebär att inre motivation 

kommer från att elever deltar i undervisning. Andra aspekten synliggör hur lärares styrning är 

yttre motivation. Elevers individuella behov av att ledas behöver tillgodoses. 

Uppmärksammas inte elever som beskrivs i citatet skapar de egna aktiviteter, sällan lämpade

  för att nå kunskapskrav. Extra anpassningar bör skapas genom interaktioner 

mellan lärares erfarenhet, kompetens och elevers bakgrund.  

 

Extra anpassningar tar sig många uttryck och användas på olika sätt. En generell uppfattning 

är att extra anpassningar kan ge elever bättre förutsättningar att lyckas med studier. Behöver 

elever en lugnare studiemiljö, motiveras de om de vid behov får gå i väg och studera i en 

anpassad miljö. Elever kan behöva extra anpassningar i form av anpassat studiematerial, 

presentationsformer, hjälp med struktur och rutiner eller tid till uppgifter. När elevers 

förutsättningar anpassas upplever de studierna roligare och lusten till att studera ökar.  

 

Återkommande i analysen är att eleverna motiveras när undervisningen är rolig. Eleverna 

förstår dock vikten av att arbeta med uppgifter som inte alltid är roliga. Exempel på stöd är 

uppgifter som utmanar elever, det ger dem motivation att lösa uppgifterna.  
ES1:15 … det är likadant som jag brukar säga när saker och ting. Det ska inte vara för 
svårt med saker, det ska inte vara för lätt heller, utan det ska ändå vara som man förstår 
ja, men man ska ändå kunna förstå. För att är det för lätt så blir tråkigt i slutet och är det 
för svårt så skiter man i det men lyckas man ändå lösa saker och ting i slutändan med lite 
kluring så blir ju det där roligt till slut. nej men alltså (.) det är ju på vad som helst 
egentligen. Räknar du matte så är det inget roligt om du aldrig lyckas klara ut ett tal. Utan 
du vill ju ändå visst man får ju klura lite och greja och så men till slut så får man ju ett 
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resultat utav det om jobbar man med nåt som är för lätt eller för svårt så blir det ju inget 
kul… 
 

Ovanstående citat tolkas som en beskrivning av vad eleven anser vara bra stöd och god 

undervisning. Anpassade uppgifter är väsentliga för om elevens motivation ska vara kvar i 

studier över tid. Eleven lyfter aspekten att lärande baseras på att hen förstår vad som ska göras 

och varför. Uppfyller uppgifter inte kraven på att vara utmanande och har en svårighetsnivå 

som kräver elevers uppmärksamhet kommer de inte att fungera optimalt. För lärare blir det en 

utmaning att hitta rätt nivå för elever så de finner nytta och nöje med undervisningen. 

Uppfylls kraven bör elever motiveras av uppgifter de håller på med och får via uppgifters 

utformning viljan att fortsätta studera.  

 

Tillgängligheten som avses i analysen är elevernas beskrivningar av att ha tillgång till lärare 

vid fler tillfällen än under lektioner.  Vet elever var lärare finns och att de tar sig tid för dem 

handlar det om en form av utökat lärarstöd. Stöttar lärare elever vid andra tillfällen än under 

lektionerna uppfattar eleverna det som motiverande. Motivation till att studera kommer ur 

elevers känsla att lärare finns tillgängliga och stöttar dem.  
ES2:6 … det är det som är fördelen för även om du har håltimme och sitter och räknar ute 
i nån sal här så kan du ändå gå och fråga läraren liksom om hjälp och så kommer de och 
hjälper till. Ehh det är väldigt bra, men som på skolan då, där försvann lärarna in på nåt 
lärarrum och sen såg man inte till dem något mer förrän man hade lektion med dem 
igen… 
 

Citatet berör vikten av lärares närvaro och att finnas tillgängliga för elever. Lärares bidrag till 

omgivningen är när de stöttar elever att finna motivation och tilltro till sina förmågor. Stödet 

elever får i och med att lärare tar sig tid för dem bidrar till att deras tilltro ökar.  

 

Bekräftelse 
Undertemat bekräftelse består av elevernas beskrivningar av interpersonella relationer och 

upplevd respekt. Analysen visar hur tillhörighet, andra personers engagemang och attityder 

påverkar utvecklingen av elevers motivation. Antalet relationer och styrkan i dem har 

avgörande betydelse för hur delaktiga elever känner sig i skolmiljön. 

 

När elever inleder studier är det angeläget att lärare ser och bekräftar dem. Det första mötet 

med omgivningen kan påverka elevers motivation. Innebörden av det är att elevers möten 

med lärare, klassrumsmiljö och klasskamrater är avgörande. Beskrivningar från eleverna 

belyser hur initiala möten med lärare kan påverka motivationen.  
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ES1:10 … Men när jag kom in i klassrummet, jag tackar gudarna för att det var 
Klara(lärarinna) som stod där, jag bara (h), hon kom och kramade mig… 
 

Citatet kommer från elevens första kontakt med lärare när hen kom in i klassrummet under 

höstterminens första dag. Eleven uppskattade lärarinnans uppmärksammande och 

välkomnande gest. Handlingen speglar lärarinnans intresse och vilja att engagera sig i eleven. 

Eleverna i studien anser att lärare som inte är intresserade av att lära ut och lära känna elever 

bör tänka över sitt yrkesval.  

 

Lärares intresse för elever som personer väcker enligt analysen en tillförsikt hos dem. 

Upptäcker elever att lärare engagerarar sig för att förstå dem ökar deras motivation att delta 

och studera. Lärare kan visa sitt engagemang genom ämnesundervisning, intresse för elevers 

situation och genomförande av schemabrytande aktiviteter.  
ES2:1 … om man säger matten, är det, förstår man inte hon lägger ner sig till hon hittar 
ett sätt att lära ut (h) hon försöker sätta sig in i hur varje tänker, också i matten… 
  

I citatet beskriver eleven hur lärarinnan visar prov på tydligt engagemang för att kunna 

differentiera undervisning på individnivå. Citatet synliggör lärarinnans intresse för personen 

hon möter. Intresse för elever ger lärarinnan verktyg så hon kan stötta dem på bästa sätt och 

bidra till deras studiemotivation.  

 

Bekräftas elever får de en känsla av tillhörighet och delaktighet vilket ger dem trygghet i 

skolmiljö. I analysen beskriver eleverna hur motivation påverkas när de deltar i sammanhang 

där de ses och uppmärksammas. Lärare och andra elever spelar viktiga roller för att 

tillsammans skapa ett fungerande sammanhang. 
ES1:13 … man är ju inte bara en annan kursdeltagare utan man är ett lag alla gör sin part 
liksom, alla tar hand om varandra… 
 

Eleven upplever bekräftelsen i sammanhanget som ett jämlikt förhållande där hen inte är i 

direkt beroendeställning till lärare eller andra elever. En viktig aspekt för motivation är 

elevers känsla av tillhörighet vilket handlar om att de inte längre identifierar sig i ett 

utanförskap.  

 

Beskrivningar av interpersonella relationer i analysen visar hur jämlik kommunikation 

påverkar elevernas motivation och deras känsla av att vara trygga. Eleverna uppskattar när de 

får respekt, som personer och utifrån deras bakgrund.  De beskriver värdet av horisontella 
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relationer, den formen av relationer påverkar elevers motivation positivt, till skillnad mot 

vertikala relationer. Horisontella relationer låter elever möta lärare utan rädsla för repressalier. 
ES1:15 … sen att man kan skämta med lärarna också att de inte är så himla allvarliga 
jämt och ständigt, de har själva lite samma humor (h) och att de behandlar oss som vuxna 
människor inte som små barn… 
 

Citatet beskriver betydelsen av att lärare visar upp en personlig sida. Elevens upplevelse är att 

lärarna som avses i citatet är trygga i sig själv och verkar som prosociala förebilder. En viktig 

del i detta citat återfinns i sista delen, att eleverna bekräftas och respekteras som vuxna. 

Elever som behandlas som barn är tecken på ett vertikalt perspektiv där de hamnar i en 

beroendeställning. För att lärare ska bekräfta elever på ett tillbörligt sätt bör de vara genuint 

intresserade av dem och deras situation samt gilla sitt arbete.  

 

En grundläggande förutsättning för att elever ska bekräftas är enligt analysen antalet elever på 

skolan och i klasserna. Ju fler elever desto fler relationer skapas både för dem och lärare. 

Lärares möjligheter att vara genuint intresserade för elever kräver att de har tid. Antalet elever 

i skolmiljön inverkar på hur mycket tid lärare kan avsätta för varje elev. Möjligheterna till att 

lärare och elever kan lära känna varandra blir mindre ju fler elever som finns i omgivningen. 

Klasstorlekar bidrar till om huruvida lärare kan uppmärksamma elever i tillräckligt stor 

omfattning. Stora grupper kan vara avskräckande för vissa elever då de känner sig otrygga.  

ES3:2 …och det är ju därför jag tycker också nu när vi är på Komvux, vi är ju inte så 
många i klasserna och då har ju läraren liksom så här, ja men nu kör vi här liksom, de är 
ju alltid lite så där att, ja men de kan hjälpa en och motivera en liksom till att nå sitt mål 
och det har de inte kunnat förut för att vi har varit så många. Så där har man ju beviset på 
varför man ska ha små klasser egentligen… 
 

Relevansen av små klasser som medel för att stärka elevers motivation handlar i elevens citat 

om lärares möjligheter att påverka alla elever. Anpassad gruppstorlek borde ge elever bättre 

förutsättningar att nå sina studiemål, eftersom lärare får mer tid med varje elev och blir en 

aktiv del i deras motivation.  
 

Sammanfattning resultat 
I sammanfattningen kursiveras teman och underteman för att öka läsbarheten. Ur resultatet 

framträder att elever motiveras till att studera genom att se möjligheter utbildning ger och att 

de samtidigt finns i en omgivning som bidrar till och upprätthåller deras motivation. 
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Eleverna som intervjuades tydliggör värdet av att ha insikter och att reflektera för att se 

möjligheter. Insikter handlar om vad elever lärt sig om sig själva, vad de vill och hur de kan ta 

sig dit. I erfarenheter återfinns det elever har med sig från tidigare skolgång, arbeten och andra 

aktiviteter de deltagit i. Erfarenheter handlar om medveten och omedveten reflektion över vad 

som fungerar och inte fungerar i deras studier. Via elevers erfarenheter kommer egenskaper för 

motivation i form av att elever har inkorporerat vikten av att tvinga sig själva att studera. Den 

främsta aspekten av erfarenheter är hur elever får en tydligare målbild som förstärker deras 

motivation till att studera. För att se möjligheter behöver elever ha kontroll över sin situation, 

detta bidrar till hur elever upplever sig bli motiverade. En faktor vilken har stor betydelse är 

enligt resultatet elevers självbestämmande över sitt eget liv och val rörande studier. Resultatet 

visar att skolformerna erbjuder elever frivillighet att delta, de känner inget tvång, det underlättar 

deras motivation till att studera. Självbestämmande är när elever kan påverka sina studier, vilket 

ökar deras tilltro och tillförsikt. Denna tillförsikt gör elever mer självsäkra och ger dem mod att 

ta sig an utmaningar. Synliggörs elevers utveckling bidrar det till ökad motivation. Tiden till 

elever når mål eller delmål bör tydliggöras om den ska bidra till deras motivation. 

Självbestämmande spelar roll för elevers förmåga att se möjligheter eftersom det påverkar deras 

känsla av självständighet vilken bidrar till att elever vill bevisa för sig själva och andra att de 

klarar att studera. Bryta mönster för att se möjligheter är gemensamt för alla intervjuade elever, 

de vill vidare i livet. Beskrivningarna skildrar elevers vilja att klara av grundskolekraven eller 

gymnasiebetygen för att kunna studera vidare. Några av eleverna vill kunna byta arbete eller 

yrkesinriktning. Ekonomiska förutsättningar är del i elevers motivation att bryta mönster, det 

handlar om att inte trivas i sina nuvarande situationer. Utbildning bidrar till elevers förmåga att 

se möjligheter och ger dem möjligheter att bryta mönster. 

 

Temat omgivning innehåller tre delar som skapar förutsättningar för elevers motivation. Vilka 

miljörelaterade faktorer elever får del av, hur de stöttas och uppmärksammas i skolkontexter. 

Omgivning omfattar variabler av fysisk, social och kommunikativ karaktär. Miljön är komplex 

och handlar om vilka kontexter elever är del av. Skolkulturer återspeglas i kontexten och 

påverkas av organisatoriska aspekter samt lärares kompetenser och arbetsmiljö. Eleverna 

beskriver hur klassernas sammansättningar och storlekar påverkar deras motivation. 

Inkluderande klasser minskar riskerna att elever klassas som avvikande. Resultatet visar på att 

elever anser att mindre elever i klasserna påverkar både deras och lärares arbetsmiljö positivt. 

Lärares kompetens bör återfinnas i kombination med en god arbetsmiljö, vilket kan möjliggöra 

andra arbetssätt och påverka attityder. En god arbetsmiljö leder till att bestraffningar används i 
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mindre omfattning än vad elever var vana vid, de blir tryggare och vågar vara sig själva. Stöd 

och stödfunktioner i omgivningen upplevs bidra till elevers motivation. Elever vill lita på att 

lärare vid behov är tillgängliga och stöttar dem. Tillgång till lärarkontakter underlättar studier 

och minskar elevers stress. Stöd innefattar även hur lärare arbetar med undervisning, om de 

planerar och genomför undervisningen så alla elever kan delta motiveras fler elever. Resultatet 

visar att elevers motivation ökar om deras uppgifter och studiesituation anpassas. Stöd utformat 

utifrån individanpassningar ökar tilltron hos alla elever i klassen. För en del elever är det viktigt 

med struktur och rutiner, vilket ger möjlighet att nyttja deras egna och skolans resurser. Lärares 

roll i omgivningen är att leda både i och utanför klassrummet, elever motiveras då de får veta 

vad som krävs för att lyckas med sina studier. Bekräftelse handlar om att bli sedd, respekterad 

av lärare och andra elever. Elever får via bekräftelse en tillhörighet vilket är värdefullt för deras 

motivation. Lärares attityd till elever och hur de pratar med dem är ett sätt att visa respekt, 

vilken visas om lärare har ett genuint intresse för elever och deras situation. Äkta intresse tar 

sig även uttryck när lärare skapar pedagogiskt differentierade uppgifter. Pedagogiska 

differentieringar kräver att lärare kommunicerar med elever för att finna vad de kan, vill och 

har för intressen. Relationer med lärare och elever på skolan medför att elever ökar tilltron till 

sina studieförmågor. Genom att elever får bekräftelse i klassen och på skolan, blir de mer 

delaktiga i omgivningen och motivationen till att studera ökar.   

 

Resultatet tydliggjorde att inget tema eller undertema enbart handlar om inre eller yttre 

motivation. Frågeställningarna om vad som motiverar elever och hur de motiveras att studera 

återfinns i huvudteman såväl som underteman. En förenklad beskrivning av resultatet är: Vad 

som motiverar elever att studera är samspelet mellan att se möjligheter och omgivningen. 

Elevers erfarenheter bidrar till att vilja bryta mönster de inte trivs i, vilket de kan göra i en 

fungerande miljö där skola tillhandhåller lämpligt stöd. Hur elever motiveras att studera 

kommer via samspelet mellan omgivningen och att se möjligheter. Genom att elever får 

bekräftelse som individer med anpassat stöd bidrar till en ökad tilltro där de tar steget till 

självbestämmande och gör val utifrån sina erfarenheter.  

 

Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag diskutera studiens resultat utifrån valda artiklar samt reflektera 

kring motivationsteoriernas betydelse för resultatet. Därefter i en avslutande metoddiskussion 
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kritiskt granska, reflektera över studiens syfte, frågeställningar samt valen av metoder, teorier 

och metodansats.  

 

Resultatdiskussion 
Resultatet från föreliggande studie diskuteras i första avsnittet med utgångspunkt i artiklarna 

som redovisades under tidigare forskning. Därefter följer ett kapitel där reflektioner av 

resultaten görs med utgångspunkt i tidigare redovisade motivationsteorier. Avsikten med 

resultatdiskussionen är att finna likheter och nya perspektiv på hur elever i behov av särskilt 

stöd kan motiveras att studera.  

 

Vuxna elevers motivation till att studera 
Eleverna i studien anser att motivation är centralt för studier och förstår vikten av att vara 

motiverade och att de måste motivera sig själva för att klara av att studera i vuxen ålder. 

Enligt resultatet hämmas inte vuxna elevers motivation till att studera vid frånvaro av särskilt 

stöd. Emellertid är motivationen sårbar då samtliga aspekter inom redovisade teman är 

betydelsefulla.  Resultatdiskussionen är uppdelad i tre avsnitt med syfte att koppla artiklarna i 

kapitlet tidigare forskning till studiens resultat. Det första Vilja vara med belyser elevers 

drivkrafter till deltagande och hur skolor kan få dem att närvara. Andra avsnittet Att klara sig 

själv är uttryck för att elever vill nå självständighet genom att utbilda sig samt vara 

självständiga i utbildning. Det tredje avsnittet Vara på rätt ställe lyfter fram hur elever 

hamnat där de är idag och hur den nuvarande situationen bidrar till deras motivation. 

 

Vilja vara med 
I resultatet är motivation till att studera ett mångfacetterat fenomen. Elevgruppen i denna 

studie skiljer sig visserligen från Factor et al. (2016) men det finns likheter i elevernas 

beskrivningar att olika motivatorer påverkar motivationen. Synnerligen i avseendet gällande 

social interaktion, vissa av eleverna hänvisar till ett socialt behov medan andra blir socialt 

motiverade via deltagande i undervisning. Resultatet av studien visar att när elever upplever 

sig vara trygga ökar deras motivation att närvara och delta, vilket även Factor et.al (2016) 

fann i sin studie (ibid., s. 2552).  

 

Sociala faktorer inverkar på elevers motivation till att delta och närvara i skola. Saknar elever 

förutsättningar för att få en fungerande tillvaro i form av struktur och rutiner uppstår en oro 
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som inverkar negativt på deras studiemotivation. Genom att elever tillåts göra egna val om 

eller hur de ska ta sig an uppgifter minskar oron. Enligt Nyborg (2011) ökar intresset för 

uppgifter i skolan när elever får större kontroll över val som rör undervisning (Nyborg, 2011, 

s. 254). Enligt föreliggande studies resultat leder elevers möjlighet att påverka och bestämma 

studietakten till en ökad vilja att delta i undervisning.  

 

Elevers oro för att inte passa bra in i samhället eller bli kvar i sina nuvarande situationer 

påverkar deras motivation att studera. Det norska initiativet att låta elever arbeta med 

entreprenöriell pedagogik där de ansvarar för en egen verksamhet, samverkar med lärare, 

näringsliv och offentliga förvaltningar (Somby & Johansen, 2016, s. 4) hade ingen mätbar 

effekt på elever i behov av särskilt stöds inre motivation (ibid., s. 10). Elever i denna studie 

skulle gynnats av undervisningsmetoden i tidigare skolsituationer. Beskrivningar från 

informanterna tydliggjorde att ett flertal saknade arbetslivserfarenheter. Ett sätt att vaccinera 

elever mot deras oro kan vara genom att de får ta eget ansvar och samverka med arbetsgivare. 

Via kontakter med omvärlden kan elever skapa sig en tydligare bild av vad de vill och 

behöver lära sig (Wery & Thomson, 2013, s. 106). Gymnasieskolan ska enligt skollagen 

samverka med samhället i övrigt (SFS 2010:800, kap. 15, 4 §), det skulle kunna tydliggöras 

och säkerställas om gymnasieskolor använder sig av den norska modellen. Tar skolor hänsyn 

till elevers ålder och mognad samt samverkar med samhälle och näringsliv kan elevers oro 

minskas. Elever bör kunna motiveras om de lär sig hur samhället ser ut och vad 

arbetsmarknaden kräver av dem.   

 

Elevers intressen spelar en väsentlig roll för att motivera dem till att delta i undervisning. 

Studiens resultat tydliggör att elever vill ha individuella mål och att deras intressen bör 

adresseras för att motivera dem. Intresse har betydelse för motivationen (Özen & Eregenkon, 

2011, s. 360; Falk-Lundqvist et al. 2011, s. 58), elever i studien lyfte fram intressen som del i 

sina mål med utbildning. Resultatet visar på betydelsen att elevers intressen synliggörs i 

studierna för att de ska motiveras till att studera. Lärare som jobbar med inkluderande 

undervisning bör vara medvetna om vikten av elevers intressen (Özen & Eregenkon, 2011, s. 

360). Elever som får påverka undervisningen utifrån egna intressen har fortsatt behov av 

lärare för att motiveras till studier. Enligt arbetssättet med ABI ska lärare tillhandahålla 

struktur, material samt engagera sig och stötta elever för att förstärka lärandet och därigenom 

skapa inre motivation (ibid., s. 361). Eleverna i studien påtalade att de vill ha inflytande på 

undervisningen. Skollagen anger att elevers ålder och mognad ska tas i beaktande vid 
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elevinflytande (SFS 2010:800, kap. 4, 9 §). Ser lärare och skola endast till vuxna elevers ålder 

och mognad skapas inte rätt förutsättningar för att de ska motiveras att delta i undervisning. 

Vuxna elevers inflytande på undervisning bör ta särskild hänsyn till deras skol- och 

arbetslivserfarenheter.  

 

För att elever ska vilja delta i undervisning kommer ur deras engagemang i ämnet. Lärares 

sätt att uttrycka entusiasm kopplat till uppgifters innehåll påverkar elevers engagemang för 

ämnet (Nyborg, 2011, s. 254; Wery & Thomson, 2013, s. 106). Visar lärare ett genuint 

intresse för elever ökar elevernas motivation att studera och intresset för ämnet. Elevers vilja 

att vara del i skolmiljöer beror på skolkulturen. Miljöer där elever vantrivs och inte känner 

tillhörighet i leder till undvikande beteenden. Bekräftas elever och om de har goda relationer 

med elever och lärare motiveras de att gå till skolan och delta i undervisning. Individuella mål 

fungerar motiverande och ökar elevers engagemang. Elever som närmar sig mål upplever sig 

få ökad inre motivation. Lärare bör stötta elever vid skapande av mål via deras erfarenheter. I 

undervisning ska lärare bidra med delmål, där elever inte behöver jämföra sig med andra 

(Wery & Thomson, 2013, ss. 106-107).  

 

Att klara sig själv 
Vuxna elever vill klara sig själva och inte vara beroende av andra. Drivkraften kommer ur 

samhällsklimatet och rådande normer för hur samhällsmedborgare ska vara. Enligt 2 §, kap. 

15 i SFS 2010:800 ska elever lära sig studera självständigt under sina gymnasiestudier. När 

elever inte når kunskapskraven kan det vara ett uttryck för att de inte lärt sig studera 

självständigt. Öszen och Eregenkon (2011) visar i sin översikt att ABI är avsedd för att yngre 

elever ska lära sig färdigheter som ska göra dem mer självständiga i skolarbete (Özen & 

Eregenkon, 2011, s. 360). I resultatet från föreliggande studie framkom att elever som 

upplever att de klarar sig själva vågar mer och hanterar misslyckanden bättre. Lärare kan 

genom att uppmuntra elever och låta dem arbeta med självutvärderingar ge dem mer kontroll 

och ansvar för lärandet (Wery & Thomson, 2013, s. 107). Alla elever borde gynnas av att lära 

sig färdigheter som leder till självständighet. 

 

Resultatet beskriver att ansvar och kontroll i studier kommer när elever gör egna val. 

Förutsättningar gällande möjligheten att göra val kan underlättas av att lärare samtalar med 

elever vilket bidrar till att de känner delaktighet. Vuxna elevers motivation att delta i studier 
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kommer ur deras frivillighet att studera. De anmäler själva att de vill och vad de vill studera. 

Väl i studier bör lärare involvera elever i sina ämnen (Nyborg, 2011, s. 253) med avseende på 

att förbättra studierna.  Wery och Thomson (2013) anser att elever får känslan av både ansvar 

och kontroll när de involveras i undervisning (Wery & Thomson, 2013, s. 107).  

 

Elevernas beskrivningar av att klara sig själva handlar om att ta ansvar för att utvecklas. 

Resultatet indikerar att inre motivation påverkas av yttre förutsättningar. Lärares ställning och 

ansvar för undervisning är del i elevers förutsättningar och bidrar till att elever utvecklas. 

Motivationsstadier kommer ur elevers tilltro till sig själva och uppgifters utformning. När 

lärare utmanar elever att delta i att lösa problem eller uppgifter bidrar det till en utmanande 

och uppmuntrande lärmiljö (Wery & Thomson, 2013, s. 106; Nyborg, 2011, s. 253). 

Undervisning och uppgifter utformade med utmaningar i åtanke bör bidra till att fler elever 

upplever att deras lärare tror att de kan lära. Gruppen motvilliga elevers motivation påverkas 

väsentligt av lärares tilltro till deras förmågor  (Wery & Thomson, 2013, s. 106), elever i 

studiens tidigare erfarenheter av lärares tilltro att de kan lära är ofta motsatsen. Frustration 

som elever känner av att inte klara sig själva kan hanteras med stöd från omgivningen. 

Uppgifter och utbildning är olika svåra för elever. Vinster i att uppmärksamma elever på 

utmaningar i uppgifter (ibid., s. 106) är att andra elever i klassen får mod att be om stöd. 

Elever i inkluderande klasser behöver inte jämföra sig med andra, deras stress att prestera lika 

bra eller bättre än klasskamrater minskar. Enligt resultatet bidrar inkluderade klasser till att 

elever får lättare att fokusera på sig själva och sina egna studier.   

 

Vara på rätt ställe 
Att vara på rätt ställe beskrivs enligt studiens resultat som elevers placering i rum och tid. 

Anpassade förutsättningar krävs för att motivera elever till att studera. Tidigare 

skolerfarenheter av studier påverkar elevers upplevelse av om de får rätt stöd i nuvarande 

studier. I studiens resultat framgick att om elever upplever lärmiljön annorlunda än tidigare 

skolmiljöer motiveras de till att närvara. Vuxna elever upplever enligt resultatet studier 

annorlunda när de visas tillbörlig respekt och inte döms utifrån personliga egenskaper. 

Bedömer lärare elevers prestationer i uppgifter och undervisningsfokus ligger på utveckling 

stärks elevers motivation till att studera (Wery & Thomson, 2013, s. 107).  
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De sociala aspekterna av att vara på rätt ställe handlar om huruvida eleverna känner 

tillhörighet med elever och lärare samt vilka relationer elever är bekväma med. Relationerna 

minskar elevers undvikande beteenden som t.ex. skolk. Delaktighet i sociala sammanhang 

bidrar till att minska elevers obehag att vara i en skolmiljö. Faktorer som kan bidra till 

studiemotivation är hur lärare och elever samtalar. Lärare bör använda sig av positivt laddade 

begrepp i samtal med elever då detta bidrar till att deras inre motivation ökar (Wery & 

Thomson, 2013, s. 107). Samtalsklimat som syftar att sprida och befästa positiva egenskaper 

hos elever och undervisning främjar både lärares och elevers arbetsmiljö. Skolor bör ha 

upparbetade kommunikationskanaler lärare emellan vilket möjliggörs på organisationsnivå. 

Vikten av att lärare diskuterar elever med respekt märks i hur relationerna utvecklas. I 

undervisningssituationer bör lärare betona elevperspektivet, uppmärksammas elever positivt i 

klassrummet medför att även andra elevers känslor påverkas i samma riktning (Nyborg, 2011, 

ss. 252-253).  

 

Avgörande för elever ska få upplevelsen att vara på rätt ställe är enligt studiens resultat att de 

är del i inkluderade klasser med individuella mål. Skollagen (2010) påtalar att elever som 

beslutats få särskilt stöd ska ges det i klassen de tillhör (SFS 2010:800, kap. 3, 7 §). Elevers 

inre motivation ökar när de har individuella mål (Özen & Eregenkon, 2011, s. 360). Har 

målen karaktären att elever ska behärska kunskap för att lära nytt ökar deras engagemang 

samt de ges möjlighet att reflektera över sitt lärande (Wery & Thomson, 2013, s. 107).  

 

Resultatet klarlägger att elevers stöd handlar om att lärare erbjuder pedagogiskt 

differentierade uppgifter. Dessa uppgifters utformning bör anpassas så elever får anstränga sig 

men ändå lyckas. Upplevelse att lyckas med uppgifter är enligt studiens resultat en form av 

belöning. Nyborg (2011) identifierade undervisningsrelaterade belöningar som motiverande 

för elever i behov av särskilt stöd (Nyborg, 2011, ss. 255-256). Genom att lärare skapar 

differentierade uppgifter där elever arbetar utifrån sin kunskaps- och färdighetsnivå visas de 

respekt. Elever i behov av särskilt stöd uppskattar om lärares förväntningar på dem är höga 

(Wery & Thomson, 2013, s. 106). Med pedagogiskt differentierade uppgifter blir 

förväntningar på elevers prestationer högre eftersom de är planerade och anpassade utifrån 

individnivå. Utformar lärare uppgifter optimalt blir det naturligt för dem att berömma elevers 

prestationer. För att öka elevers motivation ska beröm vara utifrån elevers prestationer eller 

beteenden kopplat till undervisning (Nyborg, 2011, s. 251).  
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Motivationsteoretiska reflektioner 
Avsnittet utgår från studiens resultat och forskningsfrågorna: vad motiverar vuxna elever att 

studera och hur motiveras de att studera? och sammankopplas med motivationsteorier 

presenterade i kapitlet teoretiska perspektiv.  

 

Vuxna elevers studiemotivation 
En reflektion över resultatet av att se möjligheter är att eleverna beskriver det Maslow (2013) 

framhärdade att människor vill nå sin potential. Maslow (2013) uttryckte självförverkligande 

som ”What a man can be, he must be” (Maslow, 2013, s. 22) vilket överensstämmer väl med 

elevernas beskrivningar. I och med att elever vill vidare och ser att de med stöd av utbildning 

får möjligheter att bryta mönster konkretiseras deras mål. Möjlighet att förverkliga sig får 

elever via samspelet av Maslows behovspyramid: fysiska behov, säkerhet, tillhörighet och 

uppskattning. Två underteman som definierades i studien, miljö och bekräftelse har inslag av 

begrepp ur Maslows behovspyramid. Ur vuxna elevers perspektiv är Maslows 

behovshierarkier grundförutsättningar för vad som motiverar dem att studera.  

 

Vidare är min reflektion att elever självutvärderar sig sina tidigare erfarenheter. Enligt 

Bandura (1977) får elever tilltro via sina erfarenheter (Bandura, 1977, s. 193) för att klara av 

studier. Erfarenheters situerade natur och komplexa sammansättningar påverkar elevers tilltro 

till sina studieförmågor. En elevs erfarenheter kan skapa en annan tilltro än hos andra elever, 

trots att de har liknande bakgrund och erfarenheter. Lärare bör engagera sig för elevers 

erfarenheter för att finna hur tilltron hos olika elever ter sig. Användande av elevers 

erfarenheter för att synliggöra möjligheter och känna tillförsikt inför studier och framtid 

återfinns i den entreprenöriella pedagogiken (Falk-Lundqvist et al., 2011, s. 70). Genom att ta 

del av elevers erfarenheter kan lärare finna vad elever tycker om att göra och vilka intressen 

de har. Elever som involveras i undervisningen blir mer hängivna (Skinner, 2008, s. 136). 

Lärare som använder sig av elevers erfarenheter och aktivt stärker deras tilltro bidrar till 

motivationen att bryta mönster vilket i studiens resultat handlar om att eleverna vill undvika 

situationer där de tidigare upplevt obehag eller känt missnöje. Skinner menar att många elever 

har med sig erfarenheter av aversiv styrning från skola (ibid., s. 152). Eleverna i studien 

verifierade att denna form av styrning förekommer i fler kontexter. Aversiv styrning skapar 

elever som studerar för att undvika att inte klara av kunskapskraven (ibid., s. 108), de drivs av 

en oro att hamna i utanförskap. Eleverna i föreliggande studie berättar att de vill bryta 
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mönster för att undvika en dålig miljö eller en framtid de inte vill se sig själva i för att 

undvika utanförskap eller arbeten som inte leder vidare. Nyttan av självutvärdering blir 

användbar om elever verifierar den i en ny skolkontext. Engagerarar lärare sig för elevers 

tidigare skolerfarenheter och får veta vad elever tycker om att göra samt vad de vill med sina 

studier bör elever kunna få nytta av sina erfarenheter.  

 

Omgivningen i studien sammanfattar den komplexa tillvaro elever befinner sig i under studier, 

vilket handlar om hur elevers arbetsmiljö även påverkas av lärares arbetsmiljö. Resultatet 

påvisade arbetsmiljöns betydelse och uppmärksammade Herzbergs et.al (1993) 

hygienfaktorer. I hygienfaktorer ingår administrativa rutiner (Herzberg, Mausner, & Bloch 

Snyderman, 1993, s. 113), vilka påverkar i vilken omfattning lärare ges tid för planering, antal 

lektioner och elever i klasser. Elevers arbetsmiljö påverkas av deras möjligheter att få stöd i 

undervisning. Eleverna beskrev att de är del av varandras arbetsmiljö vilket bidrar till deras 

tilltro att klara av studier. Får elever se andra elever klara av uppgifter och utmaningar bidrar 

det enligt Bandura (1977) till att deras egen tilltro ökar (Bandura, 1977, s. 195). Föreliggande 

studies resultat påvisar att elever gynnas av en omgivning där alla respekteras och får 

uppmärksamhet. Enligt informanternas beskrivningar erbjuder nuvarande skolmiljöer mer 

jämlika relationer samt har mer inbjudande skolkulturer. Skolor bör förhålla sig till Herzbergs 

tvåfaktorsteori, för att frambringa en arbetsmiljö som gynnar elevers studiemotivation. 

Tvåfaktorsteorin kan appliceras på flera organisatoriska plan, från undervisning i klassrummet 

till verksamhetsplanering på huvudmannanivå. Motivationsfaktorer och hygienfaktorer bör 

dock översättas med begrepp som passar skolkontexter. Använt med elevers bästa i åtanke 

borde arbetssätt baserat på Herzbergs tvåfaktorsteori leda till mer motiverade elever som har 

högre trivsel och når kunskapskraven. 

 

När lärare arbetar med extra anpassningar är det tillämpade motivationsfaktorer, uppgifter 

elever växer med bidrar till ökad inre motivation (Herzberg, Mausner, & Bloch Snyderman, 

1993, s. 114). Enligt resultatet i studien upplever elever extra anpassningar vara meningsfulla 

om lärare involverat dem i planeringen. Hur lärare alstrar extra anpassningar i samverkan med 

elever handlar om det Csikszentmihalyi (1996) menar med att skapa rätt förutsättningar för 

Flow (Csikszentmihalyi , 1996, s. 96). Elevers möjligheter till Flow påverkas av lärares 

möjligheter att skapa optimala förutsättningar för lärande. Samspel mellan hygienfaktorer i 

form av ett gott klassrumsklimat och inre motivationsfaktorer såsom meningsfulla uppgifter 
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kan möjliggöra Flow för elever. Lärares arbetssituation bör organiseras så de kan skapa 

optimala förutsättningar för elever.  

 

Känslor inverkar enligt studiens resultat på elevers motivation att studera och grundas i 

upplevelser av händelser. Kraften i upplevelser och känslor är av betydelse för elevers 

motivation och tilltro till att klara studier. Starka upplevelser i form av Maslows Peak 

Experience kan forma elevers motivation. Studiens resultat och elevernas beskrivningar 

överensstämmer med Maslows (1964) konstaterande att det är få förunnat att uppleva Peak 

Experience (Maslow, 1964, Bilaga A, 6,13,17). Min tolkning är att tillståndet Peak 

Experience är kraftfullare än upplevelser av Flow. Undervisningsupplevelser av karaktären 

Peak Experiences borde gynna elevers motivation till att studera. Enligt Maslow (1964) bör 

elever gynnas och via Peak Experience finna sin sanna identitet och uppfatta livet 

meningsfullt (ibid., Bilaga A, 6,13,17). 

 

I studien beskriver eleverna hur motivation är beroende av hur skola och klasser är 

organiserade. En inkluderande miljö bidrar till att elever i mindre omfattning jämför sig med 

andra. Elever behöver bli sedda för att känna tillförsikt och kunna lita på sina förmågor. 

Föreliggande studies resultat belyser att relationellt förhållningssätt uppskattas av elever i 

behov av särskilt stöd då många av dem tidigare har varit föremål för kompensatoriskt 

perspektiv. Erfarenheter av att betraktas som problembärare vid lärande bidrar till elevers 

motivation. Visar lärare i nya kontexter genuint intresse för elevers erfarenheter och bekräftar 

dem gynnas studiemotivation. Herzberg et.al. (1993) påtalade relationers betydelse som 

hygienfaktor då relationer bidrar till att känna trivsel (Herzberg et al., 1993, s. 113). Eleverna 

i studien beskriver att i nuvarande studier är lärarrelationer bättre än tidigare, vilket ökar 

deltagandet i undervisning. När lärare inleder och förstärker önskvärda elevbeteenden blir det 

positiv förstärkning (Skinner, 2008, s. 120). Lärares intresse för elever bidrar till att de får 

tillhörighet och respekt. Relationer med andra elever förstärker känslan av tillhörighet och 

respekt. Enligt Maslow (2013) är tillhörighet en betydande faktor för motivation (Maslow, 

2013, s. 19 - 21) och bidrar till att elever känner sig trygga i skolkontexten.  

 

En bidragande faktor för studiemotivation är enligt elevbeskrivningar en känsla av frivillighet, 

eleverna i studien har valt att de vill studera. Väljer elever att studera bör aversiv styrning 

minska, i studien upplever eleverna sig vara mindre övervakade än i tidigare studier. 

Motivation till att studera är sammankopplat med elevers känsla av att vara fria. 
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Csikszentmihalyi (1997) fann att elevers motivation påverkas av vuxnas övervakning 

(Csikszentmihaly, 1997, ss. 43-44). När elever får bestämma sina egna mål ökar deras tilltro 

till att klara av studier (Bandura, 1977, s. 193). Planering av undervisning bör innehålla 

elevers delaktighet, möjlighet att göra val och ansvarstagande för att öka motivationen.  

 

Samtliga elever i studien har reflekterat över erfarenheter vilket gett insikt om vad de klarar 

och det påverkar val för studierna. Elever som reflekterar självutvärderar sig enligt Bandura 

(1977) och deltar mer aktivt i studier (Bandura, 1977, s. 194). Med stöd av tidigare 

erfarenheter skapar elever tydligare mål för studierna. Dagens grund- och gymnasieskola ger 

enligt elevernas beskrivningar få erfarenheter som kan leda till yrkesmål. Få praktiktillfällen 

erbjuds och elever har lite kontakt med andra yrken än de som syns i medierna. Vet elever vad 

yrken innebär bör studievalen underlättas. Ser elever inga möjligheter i framtiden riskerar 

deras tilltro till studieförmågan att minska. Klassen och Lynch (2007) fann att elever i behov 

av särskilt stöd har lägre motivation till att studera än andra elever (Klassen & Lynch, 2007, s. 

494). Resultatet i denna studie bekräftar delvis Klassen och Lynchs (2007) resultat. Elevers 

behov av stöd grundas i deras tilltro till sina förmågor vars ursprung kommer från tidigare 

erfarenheter av skola och lärare.  

 

Nilholm (2012) menar att elever lyckas om undervisningen är viktigt för dem. Resultatet i 

studien visar att lärare kan motivera elever att studera om de identifierar elevers intressen. 

Skinner (2008) menar att intresse främst handlar om vad elever tycker om att göra (Skinner,  

2008, s. 136). Lärare gynnas av samtal som metod för att kunna identifiera elevers intressen. 

Genom verbal förstärkning kan lärare medvetandegöra elever om vad de har att förmedla 

(Skinner, 2008, s. 117). Jämlika samtal leder till att elever får respekt av och för lärare. Ges 

lärare och elever möjligheter att känna varandra uppstår en mer jämlik relation som motiverar 

elever till att studera.  

 

Dilemmaperspektivet 
Ett fynd i studien är betydelsen att som forskare och lärare förhålla sig till 

dilemmaperspektivet. Vad som motiverar en elev motiverar kanske inte en annan. Enligt 

Nilholm (2005) är de kompensatoriska och kritiska perspektiven närvarande och interagerar 

med normer och samhällsklimat (Nilholm, 2005, s. 135). I resultatet beskrivs 

dilemmaperspektivet genom samspelet mellan identifierade teman och elevers unika 



48 
 

situationer. Elevers bakgrunder och förutsättningar kan aldrig generaliseras vilket innebär att 

studiemotivation är situerad samt att skola och lärare bör visa intresse för elevers livsvärldar 

och tidigare erfarenheter.  

 

Inkludering 
Samtliga informanter har uttryckt sitt gillande gällande klasskamraters olikheter. Nuvarande 

studiesituation rymmer fler olikheter i klasserna än i elevernas tidigare skolgång. Lärare och 

huvudmän gynnas av att vara medvetna om att elever uppskattar inkludering vid planering 

och genomförande av undervisning samt klassammansättningar. Rektorer och skolledare har 

särskilt ansvar för att möjliggöra och förankra inkludering i organisationen (Unesco, 1994, s. 

24). Resultatet visar att om elever inte behöver jämföra sig med andra elever ökar deras 

motivation till att studera.  

 

Metoddiskussion  
Erfarenhet, nyfikenhet och förståelse för motivationens betydelse för studier bidrog till 

studiens syfte. Till grund för studiens frågeställning ligger egna lärarerfarenheter från möten 

med elever vilka tidigare upplevt svårigheter i skola.  Mål och avsikt med studien är att öka 

den egna insikten och kunskaper inom fältet motivation. Avsikten är att utveckla min 

yrkesroll och praktik inom det specialpedagogiska fältet. Utifrån egen forskning, beprövad 

erfarenhet och internationell forskning förbättra elever i behov av särskilt stöds motivation till 

att studera. I målen för studien finns dissemination av resultatet till lärare, elever samt andra 

med intresse av motivationens betydelse för studier. Disseminationen ska bidra till att fler 

lärare, elever och skolledare får ökad kunskap om vuxna elevers motivation till att studera.  

 

Brister i urvalet kan finnas i det att elever fick anmäla intresse att delta till sina lärare, vilka 

kan ha valt ut elever de tror kan passa för studien. Krueger och Casey (2015) påpekar att om 

inte viss slumpmässighet görs i urvalet kan urvalsbias uppstå (Krueger & Casey, 2015, s. 

244). Flera av informanterna i studien var elever innan nya skollagen (SFS 2010:800), vilket 

innebär att de inte kan sägas tillhöra elever i behov av särskilt stöd. De eleverna var dock 

intressanta för studien då kriterierna avsaknad av fullständiga gymnasiala betyg uppfylldes.  

 

Datainsamlingen utgjordes av fokusgruppsintervjuer för att få en vidd av åsikter, att träffa 

många informanter samt få en trygg intervjusituation som inbjuder till att diskutera fenomenet 
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motivation. En semistrukturerad intervjuguide (Bryman, 2013, s. 415) togs fram baserad på 

erfarenheter och anteckningar från den första intervjun, för att skapa en flexibel 

intervjustruktur. Under intervjuerna är min uppfattning att intervjuguiden fungerade bra 

utifrån mina frågeställningar. Informanternas svar och diskussionerna sinsemellan upplevdes 

vara relevanta för forskningsfrågorna. Frågor i intervjuguiden kan omformuleras för att 

synliggöra fler perspektiv på motivation. Anhöriga och sociala kontakter utanför skoltexten är 

faktorer intervjuguiden inte lyckas belysa. Min uppfattning är att deltagande elever uppskattar 

att diskutera motivation i fokusgrupper. Elevernas öppenhet och engagemang i kombination 

med deras funderingar och beskrivningar bidrog till att inspirera mig i arbetet med det 

empiriska materialet. Utöver inspirationen gav eleverna mig en ökad förståelse för hur 

motivation ter sig för dem.  

 

Andra datainsamlingsmetoder övervägdes: intervjuer, enkäter och observationer, var 

inledningsvis intressanta. De tre metoderna kunde fungerat som datainsamlingsmetoder i 

studien om de kombinerats på olika sätt. Har man som forskare frågor av känsligare natur kan 

enkäter med fördel kombineras med personliga intervjuer (Trost, 2012, s. 10). Om enkäter 

använts hade klassers motivation till att studera kunnat jämföras (Nusser, Carstensen, & 

Artelt, 2015, s. 99). Intervjuer och observationer kan användas enskilt eller i kombination. 

Observationer har använts som metod för att studera hur lärare arbetar med elevers motivation 

i klassrummet (Papi & Abdollahzadeh, 2012, s. 571). Bedömningen är att 

fokusgruppintervjuer som datainsamlingsmetod passade bäst utifrån forskningsfrågorna, tiden 

som förfogades över och utifrån vald metodansats.  

 

För att identifiera mönster och teman för motivation bedömdes tematisk analys vara en 

lämplig metod. Fördelar med den tematiska analysen är dess obundenhet till teorier och 

filosofier (Braun & Clarke, 2006, s. 81) samt att metoden är flexibel i sin natur (ibid., s. 96). 

Bearbetning och analys av det empiriska materialet kunde ha utförts med andra 

metodansatser. Foucauldiansk diskursanalys övervägdes som alternativ då skola och 

motivation kan påverkas av maktstrukturer i samhället (Foucault, 1993, ss. 36-38; Foucault, 

2002, ss. 108-111). Diskursanalyser är tidskrävande och frågeställningarna är inte 

formulerade med maktutövande i åtanke. Andra kvalitativa metoder som Grundad teori 

(Hartman, 2001, s. 35), Fenomenologi (Hyldgaard, 2008, s. 39) och kvalitativ innehållsanalys 

(Vaismoradi, Turunen, & Bondas, 2013, s. 400) hade varit möjliga. Användande av enkäter i 

kombination med fokusgruppsintervjuer hade medfört att kvalitativ innehållsanalys varit en 
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lämplig metodansats. Kvalitativ innehållsanalys ger möjlighet att kvantifiera delar av 

resultatet (ibid., s. 404). Baserat på mina frågeställningar passade tematisk analys bäst för 

studien. Metoden anses även vara en bra ingång till forskningsstudier (Braun & Clarke, 2006, 

s. 78).  

 

Bearbetning av det empiriska materialet och arbete med analysen var intressant men 

tidskrävande. Valet att bearbeta materialet med tematisk analys visade sig fungera väl då 

analysarbetet fick en tydlig struktur. Metodansatsen är flexibel och tillvägagångssättet ger 

goda förutsättningar till att identifierade teman och underteman relevanta för studien (Braun 

& Clarke, 2006, s. 78). Analysarbetet genererade ett stort antal koder. Arbetet underlättades 

av anteckningar från intervjuerna, vilka gav stöd i att finna tidiga koder och mönster i 

datamaterialet. I arbetet med att sortera relevanta citat till respektive tema skapades ett 

Exceldokument utifrån Brymans (2013) beskrivning av ramverk för tematisk analys (Bryman, 

2013, s. 528). Ramverket medförde att arbetet med att samla citaten underlättades och blev 

överblickbara. Verifikation av teman utfördes med stöd av Braun och Clarkes (2006) idé att 

konstruera en schematisk bild av identifierade teman och inbördes förhållanden (Braun & 

Clarke, 2006, s. 89). 

 

Giltighet och tillförlitlighet 
Kvalitativa studier använder begreppet giltighet istället för validitet vilket ska säkerställa att 

studien handlar om vuxna elevers motivation till att studera. Min lärarbakgrund och respekt 

för vuxna elever samt det systematiska tillvägagångssättet i analyserna bidrar till studiens 

giltighet (Bryman, 2013, s. 242). Anpassning av språkbruk under intervjuerna är en ytterligare 

aspekt av respekt för informanter. Sex av sju intervjuer genomfördes i autentiska skolmiljöer 

där informanterna kände sig trygga, det menar Wibeck ökar giltigheten (Wibeck, 2010, s. 

144). Lärarrollen och ålder kan minska studiens giltighet då jag är äldre än flertalet 

informanter samt att vissa av eleverna har dåliga erfarenheter av lärare. Detta kan medföra att 

informanter undanhåller för studien relevanta data. 

 

Strukturen på rapporten beskriver studiens syfte, teoretiska perspektiv samt presentationen av 

empiri med analys och resultat. Rapporten är skriven för att vara transparent i vilket arbetet 

med materialet och tolkningarna ska framträda. Detaljerade tolkningar i resultatet ska bidra 

till att mönster framträder.  
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Tillförlitlighet 
En komponent för kvalitativa studiers giltighet är dess tillförlitlighet. Studiens tillförlitlighet 

är sammansatt av fyra kriterier (Bryman, 2013, s. 354). Kriterierna och hur de applicerats på 

föreliggande studie beskrivs nedan. 

 

Trovärdighet  
Sociala verkligheter kan beskrivas och upplevas på olika sätt.  Studiens resultat bör således 

verifieras av informanter eller personer i kontexten (Bryman, 2013, s. 354). För att öka 

studiens trovärdighet har tre av fokusgrupperna, samt fyra lärare vid skolorna tagit del av en 

sammanställning av resultatet. Sammanställningen innehöll beskrivning av studiens syfte, 

frågeställningar, beskrivning av urvalsgruppen samt teman som identifierats.    

 

Överförbarhet 
Studien innehåller intervjuer med vuxna elever som i tidigare studier inte nått upp till skolans 

kunskapskrav. Bryman (2013) menar att forskare söker det kontextuellt unika (Bryman, 2013, 

s. 355) som i studien utgörs av vuxna elevers syn på motivation i nuvarande studier. För att 

hävda överförbarhet behöver hänsyn tas till urvalsgruppen, metoder och resultat i relation till 

andra kontexter (Wibeck, 2010, s. 147; Bryman, 2013, s.355). Citat är valda med avsikt att 

läsare ska få ta del av beskrivningar som kan ha motsvarigheter i andra sammanhang.  

 

Pålitlighet 
Kvalitativa studiers pålitlighet anges av hur noga processer beskrivs (Bryman, 2013, s. 355). 

Utöver att skriva fram dessa i rapporten har val av metoder och bearbetning diskuterats med 

en studiekamrat, fyra kollegor och en bekant för att kritiskt granska arbetsgången.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera 
Kriteriet uppnås enligt Bryman (2013) om det framgår i rapporten att forskaren inte påverkat 

studiens resultat (Bryman, 2013, s. 355).  Det uppnås genom att verka i god tro, undanhålla 

sig från teorier och egna värderingar. Analysarbetet utfördes skilt från studerande av teorier 

och valda artiklar.  
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Kunskapsbidrag 
Utslagning i grund- och gymnasieskolor kan inträffa om elever får otillräckligt stöd. Gruppen 

elever i behov av särskilt stöd är komplex och heterogen. I dagens samhälle är det svårt för 

personal i skola att veta vad som motiverar elever. Studien kan bidra till att bättre förstå hur 

elever i behov av särskilt stöds motivation fungerar. Enligt skollagen (2010) ska all 

skolpersonal uppmärksamma elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven (SFS 

2010:800, kap. 3, 5 §). För att minska denna risk kan omotiverade elever vara det första 

tecknet skolpersonal bör uppmärksamma. Skolkulturens betydelse bidrar till elevers 

studiemotivation vilket innebär att motivation väcks i mötet med skolkontexten.  

 

Hur beröm ges till elever är ett bidrag från studien. Lärare bör vara vaksamma på att beröm 

ska ges baserat på elevers prestation med uppgifter, inte utifrån personlighet. 

 

Gällande vuxna elevers motivation till att studera utgör studiens resultat även bidrag till arbete 

med yngre elevers motivation. Resultatet för vuxna elevers motivation till att studera fann 

stöd i presenterade motivationsteorier. Studiens resultat kan bidra till att lärare får lättare att 

motivera elever i behov av särskilt stöd och öka deras måluppfyllelse.  

 

Föreliggande studies kunskapsbidrag med avseende på vuxna elevers motivation till att 

studera kan förklaras som ett händelseförlopp med utgångspunkt i arbetsmiljö och Herzbergs 

tvåfaktorsteori. Inkluderade klasser där lärare har tid och möjlighet att bekräfta elever främjar 

motivation och bidrar till arbetsmiljön. I en god arbetsmiljö har lärare och elever möjlighet att 

skapa relationer. Via relationerna kan lärare ta reda på vad elever tycker om att göra samt har 

för intressen. Dessa kunskaper kan lärare nyttja i arbetslag för att skapa anpassade 

undervisningssituationer och uppgifter lämpliga för respektive elev. Genom att utforma 

uppgifter med frekventa belöningar som utmanar elever på rätt nivå kan goda resultat uppnås. 

Belöningar kan med fördel vara uppmuntran och beröm kopplat till prestationer. Får elever 

uppleva goda studieresultat kan mer utmanande uppgifter tilldelas och frekvensen på 

belöningar sänkas. Tilltron till den egna studieförmågan tilltar när elever får uppgifter som 

medverkar till att kunskapskraven uppnås. Nöjda elever med tilltro till att de klarar av sina 

studier blir hängivna och motiverade. Vilket ger positiva influenser på övriga elevers 

motivation.   
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Förslag till vidare forskning 
I detta avsnitt presenteras förslag och idéer utifrån mina reflektioner vilka aspekter på 

motivation och studier kan vara av intresse vid undersökningar eller forskningsprojekt.  

 

Resultatet i studien visar att elever motiveras av god arbetsmiljö. Faktorer som identifierades 

och kan bidra till god arbetsmiljö var: lärare och deras kompetens, skollokaler, 

skolorganisation och klassammansättning. En jämförande studie av vad elever i behov av 

särskilt stöd och lärare anser vara god arbetsmiljö skulle gynna forskning kring motivation att 

studera.  
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Bilaga 1 
Syftet med föreliggande studie är att ta reda på hur vuxna elever som läser in betyg och 

behörigheter motiveras. Genom att del av elevers beskrivningar vill studien synliggöra vad 

som krävs för att vuxna elever ska motiveras till att studera. 

Frågeställning 
Vad motiverar vuxna elever att studera? 

Hur motiveras vuxna elever att studera?  

Intervjuguide: fokusgrupp elever 
 

• Vad skulle ni säga att motivation är? 

• Vad motiverar er att komma till skolan och vara med på lektioner? 

• Har ni några förväntningar som påverkar viljan/motivationen att studera? 

• Hur ska undervisning och skola vara för att ni ska bli motiverade?  

• Vad tror ni motiverar er själva mest, resultat, lärande, att träffa andra eller 

något annat? 

• Vilka aspekter kan bidra till att er motivation försvinner eller hämmas?  

• Har ni något tillfälle tidigare i livet när ni varit motiverade?  

• Spelar skola eller lärare någon roll för er motivation?  

• Hur märker man att ni är motiverade?  

  



 

Bilaga 2 

 

 

Erfarenheter

Bryta 
mönster

Självbestämmande

Att se 
möjligheter

Miljön

Stöd

Bekräftelse

Omgivningen
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