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 Abstrakt 

 
Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger kan främja motivationen till lärande 

hos elever i inlärningssvårigheter. Studien är uppbyggd på nio intervjuer varav fem är med 

elever och fyra är med pedagoger. De elever som deltog i undersökningen valdes utifrån deras 

erfarenheter av inlärningssvårigheter i skolan. Pedagogerna valdes i sin tur utifrån deras olika 

arbetsplatser och skilda spetskompetenser. Anledningen till detta var för att de skulle kunna 

delge studien olika infallsvinklar utifrån deras olika kompetenser och erfarenheter i 

verksamheten. Valet av att intervjua både elever och pedagoger gjordes utifrån en önskan om 

att framhäva både elev- och pedagogperspektivet i studien. Efter genomförandet av 

intervjuerna sammanställdes svaren och åsikterna för att hitta gemensamma nämnare mellan 

de två intervjugrupperna. Utifrån detta framkom tre centrala områden som belystes som 

viktiga i arbetet för att främja motivationen hos elever i inlärningssvårigheter. Nyttoaspekten 

var ett av dessa områden, där framhäver intervjupersonerna vikten av att eleverna förstår 

varför en uppgift skall utföras. Det andra centrala området som framkom var vikten av att 

använda intresse som utgångspunkt i undervisningen. Med detta menade intervjupersonerna 

att det är den enskilde elevens intresse som skall prägla planeringen av undervisningen. Det 

tredje området som pedagogerna och eleverna framhävde var att undervisningen och 

uppgifterna skall vara nivåanpassade efter elevernas förmåga. Genom det tydliga resultatet 

från intervjuerna har målet med denna studie uppfyllts. 

 

Nyckelord: motivation, pedagoger, elever och inlärningssvårigheter.  
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1. Inledning 
Läsåret 2008/2009 gick 11,2 % av Sveriges elever ut grundskolan utan att ha uppnått målen i 

svenska, engelska och matematik (Skolverket, 2009). Självförtroende och motivation 

samverkar med hur eleverna presterar i skolan (Skolverket, 2004). Motivation innebär en 

drivkraft, en drivkraft för att höra, se, ta emot, tillägna sig samt att förstå stoff, antingen 

utifrån inre eller yttre motivationsfaktorer (Bolstad, 1998). En meningsfull undervisning är 

starkt kopplat till elevers motivation (Jenner, 2004). Elever som ständigt möter motgångar och 

erfar negativa förhållanden i skolarbetet tappar ofta motivationen till lärandet (Kullberg, 

2004). Det framkommer utifrån en studie som handlar om några pedagogers erfarenheter och 

tankar kring motivationsarbete att en representativ grupp för detta är inlärningssvaga elever. 

Dessa pedagoger hävdar att denna elevgrupp har ett dåligt självförtroende på grund av sina 

tidigare misslyckanden i grundskolan (Gneipelt & Westby, 2007). 

 

Begreppet inlärningssvårigheter kan beskrivas utifrån en paraplymodell där begreppet 

inkluderar olika svårighetsinriktningar (Wong, 1996).  De vanligaste svårighetsinriktningarna 

är läs, skriv, minnes och språkligasvårigheter. Enligt forskare finns det många olika 

definitioner på begreppet inlärningssvårigheter (a.a.). Svårigheten att enas om en definition 

komplicerar förståelsen av begreppet om de uppstår i olika sammanhang och situationer. I 

denna studie syftar inlärningssvårigheter på elever som har det besvärligt att ta till sig ny 

information och använda den på ett konstruktivt sätt (Psykologiguiden, 2010). Detta betyder 

att elever i inlärningssvårigheter ofta hamnar efter i skolarbetet (a.a.). Om en elev har 

utvecklat en motvilja till skolan och dess arbetsuppgifter är det motivationen för ämnet eller 

undervisningen som är avgörande för vad han/hon kommer att lära sig (Ladberg, 2000). 

Därför kommer denna studie att inriktas på hur pedagoger kan främja motivationen hos elever 

i inlärningssvårigheter.  

 

Denna studie har gjort ett medvetet val i formuleringen elever i inlärningssvårigheter, detta 

för att studien syftar till att elever befinner sig i svårigheter och inte med svårigheter. Genom 

denna formulering ligger svårigheterna på omgivningen istället för på eleverna själva. Valet 

av inriktning på studien gjordes utifrån insikten om att inlärningen är starkt kopplad till 

motivationen (Adler & Adler, 2006). Genom egna erfarenheter som elever har vi även upplevt 

att motivation är oerhört viktigt för att tillgodose sig nya kunskaper. Att som elev själv kunna 

besvara frågeställningen varför arbetet utförs ger enligt oss en stark drivkraft till att lyckas. 
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2. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger kan främja motivationen till lärande 

hos elever i inlärningssvårigheter. 

 

De frågeställningar som kommer att behandlas är; 

 

Vad innebär motivation i skolan för pedagoger och elever? 

 

Hur kan pedagoger arbeta för att främja motivationen till lärande hos elever i 

inlärningssvårigheter? 
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3. Bakgrund 
Nedan följer en presentation av tidigare litteratur och studier inom det valda området. 

3.1. Motivation 

En lexikal definition av begreppet motivation är de faktorer hos individen som väcker, formar 

och riktar beteendet mot olika mål (Nationalencyklopedin, 2010). Det är också motivationen 

som styr vårt handlande och den har ofta två sidor, en som stimulerar beteendet och en som 

leder beteendet mot ett mål (Wagner, 2003). Motivation innebär en drivkraft, en drivkraft för 

att höra, se, ta emot, tillägna sig samt att förstå stoft, antingen utifrån en inre eller yttre 

motivationsfaktor (Bolstad, 1998). Yttre motivationsfaktorer är när omständigheter utanför 

mottagaren driver honom/henne framåt (a.a.). Motivationen styrs av respons från andras 

reaktioner, typiska yttre faktorer är plikt och påbud (Imsen, 1991). Den yttre motivationen kan 

dock i vissa fall leda till entusiasm och aktiv medverkan (Bolstad, 1998). Dock hävdas det att 

överdriven yttre motivation försvagar den inre motivationen (Imsen, 1991).  

  

Den inre motivationen styrs av ett intresse eller av lusten till att lära kring ämnet (Imsen, 

1991). Det är intresset kring ämnet eller entusiasmen i aktiviteten som ger lusten till att 

fortsätta sträva framåt (a.a.). Det finns olika former av inre motivationsfaktorer, viljan att lära 

är kopplad till att sträva efter att utveckla sig själv (Bolstad, 1998). Positiv inställning har 

även det en direkt inverkan på den inre motivationskraften. Dock är den starkaste inre 

motivationsfaktorn ett hängivet intresse (a.a.). 

3.2. Hur och varför brister motivationen hos eleverna i skolan? 

I de tidigare åren i grundskolan är glädjen till skolan och lärandet optimalt (Skolverket, 2004). 

Efter årskurs fem tenderar den trenden att vända och motivationen till skolarbetet tonas ner 

(a.a.). Elever kan känna en stark motvilja till skolan och dess arbetsuppgifter, i dessa 

situationer är det motivationen för ämnet eller undervisningen som är avgörande för vad de 

kommer att lära sig (Ladberg, 2000). Många elever upplever brist på motivation i antagandet 

av nya uppgifter och därav kommer ofta misslyckanden (Mansfield, 2010). Motivation i sig är 

inte enbart en fråga om vilja, utan det är minst lika viktigt att få uppleva chansen till framgång 

och att slippa misslyckas (Jenner, 2004).  

 

När en elev ofta möter motgångar och erfar negativa förhållanden så tappar eleven energin till 

lärandet (Kullberg, 2004). En elev som känner lust för att lära har en positiv drivkraft och 

känner också tillit till sin egen förmåga att på egen hand och tillsammans med andra söka ny 

kunskap. De elever som har tappat motivationen och tron på sitt eget lärande har inte denna 

drivkraft (a.a.). Elever som inte klarar av arbetsuppgifter men som ändå tvingas arbeta med 

dessa tappar oerhört fort motivationen (Bergsten, 1979). Ständiga nederlag och 

misslyckanden leder ofta till en skev självuppfattning där eleven ser sig själv som en 

förlorare, vilket leder till att självtilliten och självrespekten kan försvinna (a.a.). Elever som 

börjar skolan med en negativ självuppfattning har sämre förutsättningar till lärandet (Fuchs & 

Morgan, 2007). Elever kan vara motiverade till skolan i allmänhet samtidigt som 

motivationen kan brista i ett specifikt ämne på grund av svårigheter. Eleven tenderar då att 

fokusera och rikta motivation till ett annat ämne där chansen att lyckas anses vara större. (a.a.) 

 

Alla gör vi vinst- och förlustkalkyler vid viktiga uppdrag (Jenner, 2004). Om man redan innan 

uppdragets start anser att sannolikheten för att misslyckas är stor påbörjas troligtvis inte ens 

processen, detta för att skydda sig själv emot en besvikelse (a.a.). En elevs inställning till att 
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ta sig an en ny utmaning styrs av en kombination av prestationsbehov, sannolikheten för att 

misslyckas och hur misslyckandet kommer att framställs inför andra (Wagner, 2003). Därför 

är det som ovan nämnt viktigt att eleverna får uppleva chansen till framgång för att 

motivationen till arbetsuppgifterna skall infinna sig (Jenner, 2004). Nedan påvisas hur en 

positiv trend hos eleven kan skapas genom att få möjligheten att lyckas och att vid detta 

tillfälle möta positiv feedback ifrån omgivningen (Stonegård, 2005). Detta leder i sin tur till 

att eleverna får en ökad motivation samt en vilja att arbeta mer. Motivationen är i detta fall ett 

resultat av antalet tidigare lyckosamma försök och erfarenheter (a.a.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Fig.1 Eleven ”lyckas” i arbetet (Stonegård, 2005, s. 27) 

 

Figuren nedan påvisar hur en elev kan hamna i en negativ cirkel. Misslyckande och 

uteblivande av beröm gör att motivationen hos eleverna sjunker (a.a.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

     Fig. 2 Eleven ”misslyckas” i arbetet (Stonegård, 2005, s. 27) 

3.3. Pedagogisk infallsvinkel på motivation 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (lpo94) går 

det att läsa att skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Undervisningen skall 

vara utforskande, väcka nyfikenhet och lusten till att lära. Varje elev har även rätt att i skolan 

få utvecklas, känna glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och 

övervinna svårigheter (a.a.). 

Eleven ”lyckas med 

en uppgift! 

Omgivningen 

uppmärksammar eleven 

med beröm 

Eleven blir extra glad 

över denna bekräftelse. 

Känner sig duktig! 

Elevens självförtroende stärks och 

vet med sig till nästa gång att den 

kan lyckas. 

Eleven är mer motiverad. 

Eleven ”misslyckas”! 

Beröm och bekräftelse 

från omgivningen uteblir. 

Eleven blir hämmad 

och försiktig. Rädd att 

misslyckas igen. 

Motivationen har 

sjunkit inför 

nästa 

uppgift/försök. 
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Pedagogernas uppgift är att inse att motivation är någonting individuellt som kommer inifrån 

varje enskild elev (Bergsten, 1979). Motivation kan inte tvingas på eleverna då de måste hitta 

ett eget behov av aktivitet, engagemang i uppgiften och känna en arbetsglädje. Pedagoger kan 

däremot skapa aktiviteter utifrån elevernas förutsättningar och därigenom möjliggöra att 

motivation skapas (a.a.). I en studie kring fyra pedagogers erfarenheter och tankar kring 

motivationsarbete av understimulerade elever i grundskolan framställer de att inlärningssvaga 

elever ofta har ett dåligt självförtroende (Gneipelt & Westby, 2007). Arbetet kring att hitta 

nya vägar för eleverna att utveckla och stärka sin självbild är en del i det pedagogiska arbetet 

som är oerhört svårt att uppnå (a.a.). Motivationsarbetet måste påbörjas där eleven befinner 

sig (Jenner, 2004). Egen målsättning kan för svagpresterande elever stegvis leda till framgång. 

Däremot är det pedagogens uppgift att ansvara för att utforma individuella och realistiska 

målsättningar till varje elev (a.a.). När en elev skall arbeta mot ett mål krävs en kombination 

av kortsiktiga och långsiktiga mål (Imsen, 1999). För att elever skall lyckas uppnå målet 

måste målen längs processen kännas realistiska. Om elevens förmåga och lärarens mål ej 

överensstämmer kan en motvilja till skolarbetet utvecklas (a.a.). I en undersökning som 

genomförts i Australien påvisas det att målsättningar som fokuserar på framtiden har en 

avgörande roll i elevers motivation till att lyckas i skolan (Mansfield, 2010). Med framtida 

mål menade de 195 undersökningspersonerna att de anstränger sig hårdare för att nå framtida 

behov. Exempel som framkommer är att studera vidare på universitet samt att få ett bra och 

välbetalt yrke (a.a.).  

 
Det är framtiden som frestar människan, inte det förflutna. Människan sträcker sig alltid mot framtiden 

genom nutidens fönster. (Kelly, 1963. I Imsen, 1999 s. 208) 

  

Motivation är starkt kopplat till en meningsfull undervisning. För att skapa en meningsfull 

undervisning skall pedagoger erbjuda uppgifter som är intressanta (Jenner, 2004).  

Motivationen tenderar att gå hand i hand med en lagom svår uppgift, därför skall uppgifternas 

svårighetsgrad anpassas efter elevernas förmåga (Stonegård, 2005). Samstämmer elevens 

kompetens med uppgiftens svårighetsgrad skapas en utmaning (a.a.). Om avståndet mellan det 

givna målet och elevens förutsättningar är för långt ifrån varandra kan målet av eleven 

uppfattas som ouppnåeligt. Det kan i sin tur leda till att ansträngningar för att nå målet upphör 

(Jenner, 2004). Eleven bör vid inlärning befinna sig inom den proximala utvecklingszonen 

(Vygotskij). Det innebär att eleven först i samspel med andra börjar utveckla sin kunskap, för 

att sedan i självet utveckla en egen kapacitet för att lösa problem (a.a.) Begreppet syftar inte 

enbart på elevens nuvarande kompetens, utan fokuseringen skall ligga på elevens möjliga 

potential och hans/hennes förståelse och agerande (Säljö, 2000). Detta tydliggörs nedan i figur 

3. 

 

 
 Fig. 3 Utvecklingszon (Säljö, 2000, s. 122). 

 

Elevers motivation, självförtroende och inlärningsstrategier samverkar med hur de presterar i 

skolan (Skolverket, 2004). För att främja elevers lärande och motivation är positiva tankar och 

förhållningssätt i klassrummet viktigt för utvecklandet av självtillit och lusten till att lära hos 

eleverna (Kullberg, 2004). I en studie från 2007 går det att läsa om en undersökning som 

berör pedagogers uppfattningar om motivationsarbete (Gneipelt & Westby, 2007). Denna 

Utvecklings-

zon Uppnådd 

Kompetens  

Framtida 

kompetens  
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studie framställer att pedagoger uppfattar sitt motivationsarbete som avgörande för att 

utveckla elevers lust till att lära. De uppfattar även detta arbete som det mest utmanade i deras 

yrkesroll som pedagoger (a.a.). En stark och positiv pedagog kan inför viktiga 

skolprestationer med uppmuntrande och förberedande samtal med eleverna höja resultatet på 

prestationerna (Lowman, 1990). Varje enskild elev har en egen relation till sin prestation, med 

detta framhålls att elever ser olika på betygsskalan kontra sin egen förmåga. En del elever 

strävar efter högsta betyg medan andra är inriktade på att inte misslyckas, för dessa elever 

innebär ett godkänt resultat lika mycket som högsta betyg gör för andra elever (a.a.). Lusten 

är den motor som startar lärandeprocessen och även den motor som håller processen vid liv 

(Kullberg, 2004). Finns inte lusten hos eleverna kommer de inte att engagera sig i samma 

utsträckning som de elever som känner en glädje och lust till att lära (a.a.). Elever måste 

utmanas och vara delaktiga i sitt eget lärande för att utvecklas (Sellberg, 2001). Lusten till 

lärandet ökar om eleven själv får en möjlighet att påverka arbetsområdet och 

tillvägagångssättet.  När elever är delaktiga och involverade i lärandet utvecklas kunskaper 

som de nationella målen strävar efter (a.a.). 

 

Känslor är motivationsdrivande, nyfikenhet är den mest grundläggande drivkraften (Adler & 

Adler 2006). Nyfikenheten är början på en fokuserad uppmärksamhet, om eleven sedan klarar 

den bestämda uppgiften kommer motivationen att stärkas. Om eleven däremot möter många 

misslyckanden måste pedagogen vända denna trend och få eleven att lyckas. Pedagogens 

tillvägagångssätt skall ske på ett lugnt och metodiskt arbetssätt (a.a.). 

3.4. Inlärning och dess svårigheter 

Äkta engagemang, delaktighet och höga förväntningar är tre generella villkor för att uppnå 

kvalitativa inlärningsmöjligheter (Dyste, 2008). Engagemang kan skapas genom interaktiva 

inlärningsmetoder, såsom autentiska frågor och integrering av elevernas frågeställningar. 

Språket är viktigt för inlärningen och formuleringen av egna tankar är viktigt för kopplingen 

mellan ny och gammal kunskap. Höga förväntningar innebär ofta att människor presterar 

bättre, det är dock viktigt hur dessa förväntningar tar uttryck sig för att skapa en bra 

lärandemiljö (a.a.). Inlärningen påverkas av hur sambandet mellan lärandemiljön och elevens 

personliga inlärningsstil samverkar (Auld, Blumberg & Clayton, 2010). Dessa två 

komponenter är beroende av varandra för att en givande lärandemiljö utifrån elevens 

perspektiv skall existera. Detta är en viktig insikt för att förstå att elevens motivation påverkas 

av olika lärandemiljöer (a.a.). 

 

Lärande är kopplat till dåtiden via minnessystem i hjärnan (Adler & Adler, 2006). En del av 

hjärnans uppgift är att lagra information, vidmakthålla informationen samt att återuppta och 

aktualisera informationen. Denna process fungerar normalt sätt utan större eftertanke, men vid 

inlärningssvårigheter blir det däremot intressant att titta på vart i processen individen får 

svårigheter (a.a.). Elever i inlärningssvårigheter har svårt att ta till sig ny information och att 

använda den på ett konstruktivt sätt (Psykologiguiden, 2010). Dessa inlärningssvårigheter 

innebär att eleven ofta tenderar att befinna sig på en lägre nivå än den resterande gruppen. 

Detta betyder att elever i inlärningssvårigheter ofta hamnar efter i skolarbetet (a.a.). Begreppet 

inlärningssvårigheter kan förklaras med hjälp av en paraplymodell, det vill säga att begreppet 

består av olika svårighetsinriktningar (Wong, 1996). Bland de vanligaste är läs, skriv, minnes 

och språkligasvårigheter (a.a.). Svårigheterna vid inlärningen kan orsakas av två helt skilda 

faktorer, dessa är antingen organiska eller psykiska (Egidius & Madsen, 1974). Vilket 

försvårar situationen för pedagoger och specialpedagoger att bemästra varje enskild elevs 

inlärningssvårighet. Den organiska svårighetsfaktorns medförda störning hänger samman med 

överansträngning, trötthet, infektioner samt komplikationer vid födseln. Vid dessa svårigheter 
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skall pedagogen kartlägga elevens inlärningssvårigheter och efter detta skall arbetet fokuseras 

på motivationen och en god strukturering av arbetsuppgifterna. Detta arbete skall ske 

kontinuerligt under en längre period. Psykiska svårighetsfaktorer handlar ofta om attityder till 

skolan, ämnen och pedagoger. För att undvika detta bör eleven känna en meningsfullhet till 

ämnena, undervisningen och en koppling till deras personliga utveckling (a.a.).  

 

Inlärningen är kopplad till både den kognitiva utvecklingen och motivationen, tillsammans 

blir detta grunden för individens utveckling (Adler & Adler, 2006). Om vi kan motivera 

eleverna att arbeta med uppgifter som de i slutändan bemästrar och erbjuda dem en 

undervisning som utvecklar deras kunskaper, kan vi också erbjuda dem en effektiv och 

givande utbildning (Wood, 2008). I en studie som behandlar motivationens betydelse för 

elever i läsförståelsesvårigheter genomfördes en gruppanalys med elever som har 

lässvårigheter (Mouzki, Protopapas, Sideridis & Simos, 2006). Under denna analys 

framkommer det att motivation och känslor spelar en avgörande roll för att dessa elever skall 

lyckas i skolan. Elever i inlärningssvårigheter är i större behov av motivationsarbete än andra 

elever för att kunna utföra en uppgift. Typiskt för elever i inlärningssvårigheter är att 

depression och ångest har en inverkan på deras motivation (a.a.). 

 

Det som kännetecknar svårigheter att minnas är när elever minns ”fel” saker (Adler & Adler, 

2006). Oftast är det då information som eleven inte vill lagra, detta beror oftast på att intresset 

inte finns. När en elev glömmer är han/hon inte motiverad att komma ihåg informationen och 

inlärningen kommer då inte att fungera. Glädje och intresse utgör en viktig grund för 

motivationen och lusten till att minnas lärandet (a.a.). Inlärningssvårigheter kan med en 

illustrativ beskrivning definieras som ett berglandskap (Kutscher, 2010). Med detta menas att 

de flesta färdighetsområdena fungerar, dock kan de plötsligt gå utför när det gäller en specifik 

färdighet. Dessa dalar identifieras som inlärningsavvikelser, vilket kan leda till att en elev i 

inlärningssvårigheter kan uppvisa en ojämn inlärningskurva. Dessa svårigheter bör 

identifieras tidigt under elevens utveckling för att tidiga insatser kan göra att problemen 

reduceras och att bristande självkänsla kan undvikas. Tidiga tecken på inlärningssvårigheter 

kan vara försenad utveckling av tal och språk samt ett undvikande av den aktivitet som 

innebär svårigheter. Elever som är i inlärningssvårigheter kan uppleva en svår situation då de 

ej är medvetna om orsaken till sina svårigheter. Eleverna gör ständiga jämförelser med sina 

klasskamrater och upplever sig då som svagpresterande. Påföljder av detta blir ofta bristande 

självkänsla som kan utvecklas till ett negativt beteendemönster. För att undvika detta bör 

strategier utarbetas för att arbeta med elevens bristområde (a.a.). 
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4. Metod 
Ett detaljrikt beskrivande av metoden är av största vikt för att utomstående skall förstå och 

kunna utföra studien under exakt identiska förhållanden (Backman, 2008). 

Metodbeskrivningen skall även inbjuda till kontrollering av resultatet samt ett ifrågasättande 

och bedömande av studiens validitet (a.a.). Därför kommer nedan en beskrivning av 

reflektioner om metodval, tillvägagångssätt och en beskrivning av studiens deltagare. 

4.1. Metodval 

Intervjuer har i denna studie genomförts med fyra pedagoger och med fem elever. Valet av 

metod gjordes utifrån att ett samtal mellan intervjupersonerna och intervjuarna var nödvändigt 

för att framhäva deras värderingar, reflektioner och erfarenheter kring frågeställningarna.  

Intervjuer passar bäst till undersökningar som är inriktade på att framhäva förkunskaper, 

värderingar och intressen. Informationen som framkommer under intervjuer är ofta intressant 

och lärorik (Johansson & Svedner, 2006). En intervju innebär att utbyta synpunkter och 

erfarenheter i ett samspel mellan människor (Brinkmann & Kvale, 2009).  

 

Intervjuer har i denna studie genomförts med elever för att framhäva elevperspektivet i våra 

frågeställningar. Genom detta kan en samlad bild av hur en pedagog kan främja motivationen 

hos elever i inlärningssvårigheter skapas. Resultat ifrån intervjuerna kommer att 

sammanställas och jämföras för att skapa en gemensam bild av hur motivationsarbetet bör 

fortlöpa för elever i inlärningssvårigheter.  

4.2. Urval 

Nedan följer presentationer av undersökningsgrupperna. 

Elevintervjuer 

En av undersökningsgrupperna i denna studie består av fem flickor som är 18 år och går på en 

skola som är anpassad för elever i svårigheter. Valet av denna undersökningsgrupp gjordes 

utifrån antaganden om att deras erfarenheter av bristande motivation till lärandet kunde bidra 

till denna studie. Barn och vuxnas tänkande skiljer sig avsevärt från varandra (Elkind, 1983). 

Allt eftersom barn blir äldre utvecklas deras förmåga att förhålla sig objektiv och att se på 

saker och ting ifrån olika perspektiv. Med tiden utvecklas även barns medvetenhet om deras 

inre känslor (a.a.). Åldern på eleverna valdes därför utifrån att de förhoppningsvis kan delge 

studien erfarenheter och reflektioner utifrån ett moget och utvecklat tänkande. Då de valda 

frågeställningarna uppmanar till olika svarsalternativ problematiserar det sammanställningen 

av intervjuerna. Därför intervjuades ett begränsat antal elever. Undersökningen består av fem 

elevers erfarenheter.  

Pedagogintervjuer 

Urvalet av pedagogerna gjordes utifrån ett medvetet val då alla intervjupersoner representerar 

olika spetskompetenser som tillger studien olika perspektiv. Till dessa pedagoger fanns sedan 

tidigare en kontakt, vilket underlättade metodprocessen.  

 

Pedagog 1. 

En kvinnlig pedagog i 60 årsåldern med 30 års erfarenhet av att arbeta med elever i 

svårigheter. Hon är idag aktiv inom lärarutbildningen vid olika lärosäten. 
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Pedagog 2. 

En kvinnlig pedagog i 50 årsåldern som är utbildad och verksam som mellanstadielärare. 

 

Pedagog 3. 

En manlig pedagog i 60 årsåldern med över 20 års erfarenhet av mångkulturella elevgrupper. 

 

Pedagog 4. 

En kvinnlig pedagog i 50 årsåldern som är relativ nyexaminerad pedagog och som idag 

arbetar med äldre elever i svårigheter. 

4.3. Genomförande 

Nedan följer en beskrivning av tillvägagångssättet vid intervjustudierna. 

 Intervju med elever 

Genom egna yrkespedagogiska erfarenheter av arbetet med äldre elever i svårigheter kom 

tankarna kring en möjlig elevgrupp för intervju fram. Antagande om att deras erfarenheter av 

bristande motivation till lärandet kunde bidra till denna studie avgjorde valet av den önskande 

intervjugruppen. Genom en pedagog i vårt kontaktnät som på heltid arbetar med dessa elever 

fick vi en bekräftelse till att denna undersökning var möjlig. Därefter tillfrågades rektorerna 

via mail om studien fick genomföra (Se bilaga 3). Efter godkännande valde pedagogen att 

informera eleverna om studiens syfte och diskutera deras eventuella intresse för att delta. 

Utifrån pedagogens avväganden utsågs fem elever till att delta som intervjupersoner. 

Anledningen till att den ansvariga pedagogen informerade eleverna var att hon ansåg att detta 

var bäst då eleverna kan känna sig utpekade om främmande människor gör antaganden om 

deras svårigheter. Förutom hänsynen till eleverna gjordes även detta av praktiska skäl då de 

medverkande eleverna går i olika klasser och för mycket lektionstid skulle gå förlorad. 

 

Intervjuerna utfördes på elevernas skola under ordinarie undervisningstid, detta planerades i 

samråd med den ansvariga pedagogen. Eftersom att eleverna har svårigheter i skolan fördes 

ett samtal med den ansvariga pedagogen om hur tillvägagångssättet för intervjuerna skulle ske 

för att underlätta för eleverna. Vid den bestämda tidpunkten för elevintervjuerna valde vi att 

samla elevgruppen för en genomgång av studien, de etiska aspekterna och för att diskutera 

begreppet motivation tillsammans med eleverna. Då motivation är en central del i 

intervjufrågorna valde vi att introducera begreppet för eleverna. (Se bilaga 1). Detta eftersom 

eleverna eventuellt kunde ha språkliga svårigheter som försvårar förståelsen av begreppet 

motivation. Introduktionen bestod av en elevdiskussion om vad begreppet motivation kan 

innebära för dem.  

 

Efter den gemensamma genomgången av studien intog vi som intervjuare varsitt rum där 

enskilda intervjuer med eleverna utfördes. Orsaken till uppdelningen av oss som intervjuare 

gjordes utifrån antagandet om att fler intervjuare än intervjupersoner i närliggande ålder 

kunde skapa en olustig situation för den utfrågade. Varje intervjutillfälle spelades in med 

hjälp av diktafon i samtycke med de intervjuade, detta för att pauseringar, tonfall och 

avbrutna meningar kan vara viktigt för att förstå vad som menas (Johansson & Svedner, 

2006). Tiden för genomgång och intervjuerna var cirka 60 minuter sammanlagt, detta för att 

vi tilldelades ett lektionspass. 

Intervju med pedagoger 

Första steget i metodprocessen var att rannsaka vårt kontaktnät för att hitta lämpliga 

pedagoger att intervjua. Efter noggranna överväganden föll valet på fyra pedagoger, varav 
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allas spetskompetens kunde tillföra ett värdefullt perspektiv. Vilket innebar en fokusering på 

området ifrån olika synsätt och erfarenheter. De tänkta pedagogernas rektorer kontaktades och 

tillfrågades via mail om pedagogernas deltagande i studien (Se bilaga 4). Efter godkännande 

skedde all kontakt med de utvalda inför intervjuerna via mail. I det första mailet framkom 

syftet med studien, deras funktion och en förfrågan om att delta. De fyra tillfrågade 

pedagogerna var alla positivt inställda till studien och valde därför att delta. Tid och plats för 

intervjutillfällena anordnades utifrån pedagogernas önskan och tillgänglighet. Innför 

intervjutillfällena skickades frågeställningarna till pedagogerna för att de i lugn och ro skulle 

kunna börja reflektera kring det berörda ämnet. Detta för att pedagogerna ifråga under 

intervjutillfället då kunde besvara frågeställningarna på ett reflekterat och välgenomtänkt sätt.  

 

Dessa intervjuer spelades även de in med hjälp av en diktafon för att som ovan nämnts att 

pauseringar, tonfall och avbrutna meningar kan vara av betydande art för att förstå vad som 

egentligen sägs (Johansson & Svedner, 2006).  Inspelningen utfördes även för studiens skull 

då ingen information gick förlorad eller blev bortglömd. Intervjuerna bestod till grunden av 

samma frågeställningar, dock uppkom olika följdfrågor beroende på inriktningen på samtalet 

(Se bilaga 2). Styrande faktorer i detta var pedagogernas infallsvinklar. Samtalen ägde rum på 

varje enskild pedagogs arbetsplats och tog cirka 60 minuter. Under dessa samtal delades 

ansvaret för frågeställningarna emellan oss båda upp.  

4.4. Etiska aspekter 

Vetenskapsrådets fyra etiska krav gällande intervjuer har under denna studie bejakats. 

Pedagogerna och eleverna har informerats om syftet med uppgiften, deras rätt att bestämma 

över sitt eget deltagande och att deras anonymitet kommer att skyddas genom att studien ej 

kommer att avslöja varken namn eller skola. De delgavs även att informationen som kommer 

fram under intervjuerna kommer att skyddas och endast användas i detta syfte 

(Vetenskapsrådet, 2010). Genom att efterfölja dessa principer visade vi deltagarna förtroende 

och då kunde en motivation till vår studie hos intervjupersonerna utvecklas (Johansson & 

Sveder, 2006).  
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5. Resultat 
Nedan följer en presentation av resultatet ifrån intervjuundersökningarna som genomförts.  

Utifrån inspelningarna som gjorts med hjälp av diktafon och anteckningar har en tolkning och 

sammanfattning av elevernas och pedagogernas svar gjorts. Genom att data alltid är tolkade 

utifrån ens bakgrund av de personliga och kulturella referensramar som vi har påverkar det 

prestationen av resultatet (Alvesson, 2008). Dock var målet att förhålla oss objektivt till 

intervjupersonernas svar. 

5.1. Sammanfattning av intervjuer med elever 

Under flertalet av elevintervjuerna framkom många liknande svar på frågeställningarna. 

Därav kommer nedan en sammanfattning och sammanställning av de fem elevernas 

reflektioner.  

 

Elevernas syn på motivation 

De flesta elever riktar in sig på att beskriva hur en motiverad människa agerar. 

 
”När man är motiverad är man drivande, positiv och delaktig” 

 

Motivation som begrepp framkommer som en vilja att göra bra saker och en kämparglöd för 

att klara sig i framtiden.  
 

Elevers reflektioner om sin egen motivation till skolan 

Många av eleverna nämner trötthet och en låg energinivå som en orsak till bristande 

motivation. Fyra av de fem eleverna delger att de redan i årskurs 6 tappade motivationen till 

skolan och dess arbetsuppgifter. Orsaken till detta var dåliga lärare, ej anpassade uppgifter 

och psykisk hälsa. 

 

”Förr var jag inte alls motiverad till skolan, men nu vill jag verkligen detta” 

 

Alla eleverna som deltog i studien upplever idag att de är motiverade att gå till skolan. Enligt 

de flesta beror detta på att de i framtiden önskar att vidareutbilda sig till ett yrke och ser därför 

ett syfte med skolan. Detta är enligt de flesta ett nytt synsätt att se på skolan. Samtliga elever 

är positivt inställda till den verksamhet de idag befinner sig i. En elev nämner utveckling i 

ämnen som en källa till hennes motivation. Alla klargör att deras pedagoger arbetar för att 

motivera dem. Tydliga förklaringar och nivåanpassade uppgifter från pedagogerna är den 

bidragande orsaken till elevernas uppfattning om pedagogernas arbete.  

Eleverna pratar och reflekterar om betydelsen av pedagogernas arbetssätt i skapandet av 

motivation. De delger en önskan om att pedagogerna skall lyssna in deras intressen, tankar 

och reflektioner i skolans verksamhet för att utveckla lusten att gå till skolan.  

5.2. Sammanfattning av intervjuer med pedagoger  

Pedagogernas svar kommer att presenteras under aktuella teman som under intervjuerna 

framkom. De utvalda teman gjordes utifrån att dessa var förekommande och centrala i alla 

intervjuer.  
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Olika synsätt på motivation 

I uppfattningen av begreppet motivation har pedagogerna olika synsätt på dess innebörd.  

Genomgående nämner pedagogerna att motivation är någon form av inre drivkraft som 

påverkas av yttre faktorer. Dock skiljer sig uppfattningarna om vilka yttre faktorer som 

påverkar motivationen. Faktorer som nämns är bemötandet av individen, trivsel och tidigare 

erfarenheter av att lyckas eller misslyckas. 

          

”Motivation är en energi och en drivkraft som alla människor har inom sig.” 

 

Motivation i skolan 

Alla pedagoger uppfattar att de flesta eleverna är motiverade att gå till skolan, däremot 

varierar uppfattningen om motivationsnivån till skolarbetet beroende på pedagogernas 

arbetsplats. Två av pedagogerna som arbetar på skolor där elever ofta befinner sig i 

svårigheter belyser att motivationen till skolan påverkas av livssituationen. Elever som erfarit 

krigssituationer eller som har dåliga hemförhållanden har svårt att koncentrera sig på 

skolarbetet. Ett citat som belyser detta är: 

 
”När elever inte är motiverade till skolan kan detta bero på att skolan inte är den primära prioriteringen.” 

 

De andra två pedagogerna belyser starkt att alla elever som kommer till årskurs 1 är 

motiverade. Dock är det inte alltid en inre motivation till skolan som finns hos eleverna, utan 

en del arbetar för sina föräldrars och pedagogers skull. Utifrån den motivation som finns i 

årskurs 1 är det sedan delvis pedagogens arbete som påverkar i vilken riktning den fortlöper 

hos eleverna. Att tillhandahålla ett upprepat och dåligt arbetssätt i undervisningen kan leda till 

att motivationen sjunker. Med fel arbetssätt syftar pedagogerna till att uppgifterna ej är 

anpassade till varje individs kunskapsnivå och att utgångspunkten i dessa ej består av 

individens intresse. I skolans värld handlar motivation om hur pedagogen bemöter 

barnet/eleven, hur han/hon uppmärksammar och visar en tro på att barnet/eleven kan lära sig.   

 

Motivation är något som finns med i planeringen av undervisningen. De flesta pedagoger 

hävdar att en del elever behöver en förklaring av nyttoaspekten inför nya uppgifter. Detta för 

att eleverna skall utveckla en förståelse och drivkraft till att utföra de bestämda 

arbetsuppgifterna. Insikter om varför och hur eleverna i framtiden skall använda skolans 

kunskaper är ofta nödvändiga för att motivera till skolan och dess uppgifter. Uppgifterna skall 

vara anpassade efter varje enskild elevs förmåga och intresse. Det är viktigt att 

uppmärksamma när en elev säger att den inte vill eftersom att detta kan vara en signal på att 

någonting är svårt, det betyder då ofta att eleven inte kan och har tappat motivationen till att 

försöka. En önskan som framkom under en intervju är att alla pedagoger skulle behöva flytta 

över fokus på sin egen undervisning istället för att fokusera på elevens ansvar i den bristande 

motivationen. Pedagogen påtrycker att ansvaret för motivationsarbetet ligger hos de vuxna i 

verksamheten, detta då motivationen påverkas av den pedagogiska insatsen. 

 

Motivationsarbetet för elever i inlärningssvårigheter 

Elevens eget intresse som utgångspunkt i arbetsuppgifter är enligt pedagogerna en viktig 

grund till allt motivationsarbete. Undervisningen skall genomsyras av elevens enskilda 

intresse i alla ämnen. Intresset skall ständigt vara aktivt och centralt i planeringen av 

verksamheten. Det är även viktigt att möta eleverna där de befinner sig och få en personlig 

relation till dem för att i slutändan skapa en trygghet till varandra. Trygghet belyser en av 

pedagogerna som den starkaste faktorn till att utveckla lusten till skolan för elever som är i 

inlärningssvårigheter. 
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”Respekt och utmaningar är viktiga ståndpunkter i arbetet med att motivera elever.” 

 

Enligt pedagogerna behöver en del elever en genomgång av nyttoaspekten till aktiviteten. Det 

vill säga att eleverna skall vara medvetna om anledningen till varför uppgifter utförs. Ett bra 

dokument för att tydliggöra vad och varför en elev bör uppnå olika mål i de olika årskurserna 

är läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (lpo94). I 

detta dokument framgår det att skolans krav inte är den enskilde pedagogens bestämmelser, 

genom lpo94 går det att visa att alla elever i Sverige ska uppnå samma mål. En nivåanpassad 

undervisning framkommer centralt under intervjuerna med pedagogerna. Två av pedagogerna 

betonar vikten av att provens utformning utgår från att alla elever ska ha en chans att klara 

dem om eleverna lägger ner tid på att studera. Då får svaga elever enligt pedagogerna en 

möjlighet att lyckas och detta motiverar dessa elever att fortsätta framåt. Det är viktigt att 

elever får kunna det dem kan under en längre tid för att utveckla ett självförtroende till skolan. 

Det går idag för fort fram i skolan och detta kan leda till att elever tappar motivationen. Det är 

viktigt att kravanpassa förhållningssättet gentemot eleven så kraven ligger på rätt 

kunskapsnivå. Vid aktiviteter som upplevs tråkiga från elevens sida är korta tidsbestämda 

arbetspass följt av en liten belöning ett bra sätt att motivera till att utföra den angivna 

uppgiften. Resterande av intervjugruppen benämner återigen vikten av att använda den 

enskilde individens intresse och att skapa en personlig relation i motivationsarbetet.  

 

En pedagog anser att det är viktigt att våga vara ärlig gentemot eleverna om deras svårigheter, 

detta för att eleverna skall bli medvetna om varför träningen av vissa områden fortlöper. I 

arbetssättet som pågår i pedagogens verksamhet ingår ett motivationsarbete i form av 

metakognition. Det handlar om att göra eleven medveten om sina styrkor och svagheter för att 

utveckla en vetskap hos eleven om sina bristområden. Vilket kan vara ett medel för att 

motivera elever och få dem att förstå syftet med arbetet.  

 

Avsaknaden av verktyg för att motivera elever i inlärningssvårigheter 
Det framkommer att pedagogerna ser på begreppet verktyg olika. En av pedagogerna tolkar 

verktyg som resurser i verksamheten, därav blir gensvaret att verktyg inte finns. Resterande 

av intervjuguppen tolkar frågeställningen till ett ifrågasättande av sina egna kunskaper. En 

uppfattning är att det räcker att som pedagog vara positiv för att överföra detta på eleverna. 

Den pedagogen med längst erfarenhet inom yrket anser att det i början av karriären inte fanns 

verktyg att främja motivationen hos elever i inlärningssvårigheter, detta på grund av att 

lärarutbildningen inte hade detta utbud. Men idag upplever sig pedagogen ha de verktyg som 

behövs för att tillgodose dessa elever. Vilket citatet nedan påvisar. 
  

”Idag tack vare fortbildning, gjorda misstag, erfarenheter och framförallt genom möten med elever finns 

känslan av att verktygen är tillgängliga.”  

 

Den pedagog med kortast yrkeserfarenhet efterlyser verktyg i form av handledning och 

kunskap vilket hon anser att alla pedagoger i skolan skulle behöva. Elevgrupper med ADHD
1
 

och ADD
2
 anses svåra att motivera innan de får medicinering. Detta för att de har väldigt 

mycket i kappsäcken och för att de har utvecklat en känsla av dem inte kan någonting.  

                                                 
1
 Attention Deficit Hyperactivity Disorder, uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet 

(http://www.ne.se/adhd) 

2 ADHD utan hyperaktivitet (Larssen, 2008) 
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5.3. Sammanställning av elev- och pedagogintervjuerna 

Efter bearbetning av intervjuerna sammanställs nu de centrala områdena som framkom under 

intervjuerna kopplat till studiens syfte. Syftet är att undersöka hur pedagoger kan främja 

motivationen till lärande hos elever i inlärningssvårigheter. För att få ett tydligt resultat 

sammanställs och jämförs elevernas och pedagogernas tankar kring motivation.  

Eleverna anser att nivåanpassade uppgifter och krav utvecklar deras motivation till skolan. 

Nivåanpassad undervisning är även något som pedagogerna belyser som motivationsdrivande. 

Pedagogerna betonar att provens utformning ska utgå från att alla elever skall ha en chans att 

klara dem om eleverna lägger ner tid på att studera. Då får svaga elever en möjlighet att 

lyckas och detta motiverar dessa elever att fortsätta framåt. Det är viktigt att elever får kunna 

de dem kan under en längre tid. Som ovan nämnts delger eleverna att kraven på deras förmåga 

bör vara rätt anpassade för att de skall känna en motivation till skolarbetet. Även pedagogerna 

ser kravanpassning gentemot eleven som viktigt i undervisningen.  

 

Elevens eget intresse som utgångspunkt i arbetsuppgifter är enligt pedagoger en viktig grund 

till allt motivationsarbete. Undervisningen skall genomsyras av elevernas enskilda intresse i 

alla ämnen. Intresset skall ständigt vara aktivt och centralt i planeringen av verksamheten. 

Eleverna samtycker i detta avseende med pedagogerna och delger en önskan om att pedagoger 

skall lyssna in deras intressen, tankar och reflektioner i skolans verksamhet. Det är även 

viktigt att möta eleverna där de befinner sig och få en personlig relation till dem för att i 

slutändan skapa en trygghet till varandra.  

 

Under intervjutillfällena framkommer det att pedagogerna anser att eleverna behöver en 

genomgång av nyttoaspekten i undervisningen. Detta för att eleverna skall utveckla en 

förståelse och drivkraft till att utföra de bestämda arbetsuppgifterna. Insikter om varför och 

hur eleverna i framtiden skall använda skolans kunskaper är ofta nödvändiga för att motivera 

till skolan och dess uppgifter. Eleverna anser idag att de är motiverade till skolan, orsaken till 

detta är enligt dem att de ser ett syfte med skolan. Enligt en pedagog är lpo94 ett bra sätt att 

tydliggöra vad och varför en elev bör uppnå olika mål i de olika årskurserna. En annan 

pedagog belyser metakognition som verktyg för att tydliggöra nyttoaspekten för eleverna. 

Hon menar att eleverna borde vara medvetna om deras styrkor och svagheter, detta för att de 

skall förstå varför uppgifter skall utföras och att upprepning kan vara nödvändigt för att 

övervinna sina svårigheter. 
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6. Analys och diskussion 

Det som har framställts och genomförts ovan i studien kommer nedan att analyseras och 

diskuteras för att tydliggöra denna studies resultat och betydelse. Under metoddiskussionen 

som följer kommer för- och nackdalar med metoden att framföras. Sedan analyseras resultatet 

mot litteraturen och en diskussion i ett vidare perspektiv förs.  

6.1. Metoddiskussion 

Intervjuer valdes som ovan nämnts eftersom att de passar bäst till undersökningar som är 

inriktade på att framhäva förkunskaper, värderingar och intressen (Johansson & Svedner, 

2006). I början av metodprocessen var tanken att framhäva elevperspektivet med hjälp av en 

enkätundersökning. En sådan undersökning ger en bred men ytlig information (Johansson & 

Svedner, 2006), vilket denna studie ej var rustad för. Detta för att antalet elever var för 

begränsat och för att elevernas svårigheter att skriva och formulera sig blev ett hinder. I 

samråd med den ansvariga pedagogen för elevgruppen beslutades det istället att intervjuer var 

mer passande för elevgruppen.  

 

Intervjuer har i denna studie genomförts med elever för att framhäva det ovan nämnda 

elevperspektivet. Genom detta var tanken att få en samlad bild av hur pedagoger kan arbeta 

med motivation tillsammans med elever i inlärningssvårigheter. Valet av denna 

undersökningsgrupp gjordes utifrån antaganden om att elevernas erfarenheter av bristande 

motivation kunde bidra till denna studie. Åldern på eleverna valdes utifrån att de 

förhoppningsvis kunde delge studien erfarenheter och reflektioner utifrån ett moget och 

utvecklat tänkande. När barn blir äldre utvecklas deras förmåga att förhålla sig objektivt till 

deras egen situation och deras kontakt med inre känslor utvecklas (Elkind, 1983). Med facit i 

hand efter undersökningens genomförande gjordes en reflektion kring frågeställningarnas 

utformning. Om formuleringarna på frågeställningarna varit annorlunda och antalet frågor 

varit fler hade kanske studiens resultat från elevgruppen blivit utförligare.  Detta är dock 

enbart spekulationer i reflektionerna kring varför metoden till elevgruppen inte gav den 

önskande mängden av eftertanke kring frågeställningarna. I förberedelserna med pedagogerna 

valde vi att ge dem frågeställningarna i förväg för att de skulle starta tankeprocesserna kring 

ämnet, detta kunde även ha varit bra att göra i förberedelserna inför elevintervjuerna. 

 

Intervjuerna med pedagogerna gav de svar som studien var i behov av. Varje intervjutillfälle 

uppfattades som att pedagogerna var väl förberedda och pålästa på studiens frågeställningar. 

Detta var främst den stora skillnaden mellan pedagoger och elever i intervjusituationen. 

Metoden som valdes för att undersöka pedagogernas uppfattningar om motivation kopplat till 

elever i inlärningssvårigheter anser vi nu av erfarenhet vara passade. 

 

En negativ effekt av att använda intervjuer kan vara att intervjupersonerna eventuellt 

förändrar sina svar under intervjutillfället. Detta på grund av att en oavsiktlig önskan om att 

tillfredställa intervjuaren kan uppstå under intervjusamtalet (Brinkmann & Kvale, 2009). På 

grund av att en del av våra intervjufrågor påtrycker en antydan att tillge ett positivt svar kan 

intervjupersonens trovärdighet diskuteras. Det är dock svårt att veta hur uppriktiga svar 

intervjupersonerna har delgett studien. Uppfattningen är att de tillfrågande svarat ärligt 

eftersom att frågeställningarna som uppmanade till ett positivt svar inte besvarades med det 

förväntade. Vår uppfattning grundar sig på att reflektioner och eftertanke löd efter varje 

frågeställning som uppmanade till ett positivt svar. Om resultatet av en intervjustudie bedöms 

vara reliabelt och giltigt återstår frågan om intervjupersonernas svar kan överföras till andra 

undersökningspersoner och situationer (Brinkmann & Kvale, 2009). Det vill säga om 

resultatet ifrån intervjustudierna är generaliserbara.  För få antal intervjupersoner i en studie 
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kan ses som negativt då det inte går att generalisera resultatet till en stor massa. Tyvärr är 

antalet medverkande undersökningspersoner i denna studie för lågt för att en generalisering 

till den stora massan av resultatet skall kunna ske. Dock påvisar studien ett begränsat resultat, 

utifrån nio deltagare, som för en pedagog är nyttigt att tillgodose sig med i arbetet med elever 

i inlärningssvårigheter.  

6.2. Analys och diskussion kring resultatet 

Till en början analyseras resultatet med den lästa litteraturen kopplat till studiens två 

frågeställningar. Fortsättningsvis diskuteras resultatets innebörd och dess betydelse i ett större 

perspektiv.  

Vad motivation innebär i skolan för elever och pedagoger 

En av frågeställningarna i denna studie är vad motivation i skolan innebär för pedagoger och 

elever. Som ovan nämnts i resultatet så delger pedagogerna att motivation är någon form av 

inre drivkraft som påverkas av yttre faktorer. Denna definition av begreppet motivation 

styrker även Bolstad (1998) då han skriver att motivation innebär en drivkraft, en drivkraft för 

att höra, se, ta emot, tillägna sig samt att förstå stoft, antingen utifrån inre eller yttre 

motivationsfaktorer. Han hävdar även att viljan att lära är kopplad till att sträva efter att 

utveckla sig själv. En elev i studien påtalar även detta genom att berätta om hennes egen 

utveckling i skolämnena som en drivkraft till hennes ökade motivation. Under 

intervjusamtalen med eleverna framkommer en beskrivning av hur en motiverad människa 

agerar. Vilket citatet nedan tydligt visar. 

 
”När man är motiverad är man drivande, positiv och delaktig” 

Tillsammans med litteraturen påvisar intervjuerna att motivation kopplat till skolan handlar 

om en drivkraft att sträva framåt. Motivationsarbetet påverkas av hur definitionen och 

innebörden av begreppet tolkas. Utifrån pedagogernas olika uppfattningar av begreppet kan 

motivationsarbetet variera pedagogerna emellan. Därför var ett tydliggörande av 

motivationsbegreppet av betydelse för att förstå vad pedagogerna syftar till när de benämner 

motivation i deras arbete, vilket var ett måste för att kunna uppnå syftet med studien. 

Nyttoaspekten, intresse och en nivåanpassad undervisning som utgångspunkt för att 

främja motivationen till lärande hos elever i inlärningssvårigheter 

Det första området som centralt förekommer vid intervjuerna och i litteraturen är vikten av att 

belysa nyttoaspekten i skolans verksamhet. De flesta pedagoger hävdar att elever kan behöva 

en genomgång av nyttoaspekten för att de skall utveckla en förståelse och en drivkraft till att 

utföra de bestämda arbetsuppgifterna. Insikter om varför och hur eleverna i framtiden skall 

använda skolans kunskaper är ofta nödvändiga för att motivera till skolan och dess uppgifter. I 

en undersökning av Mansfield (2010) påvisas det att målsättningar som fokuserar på 

framtiden har en avgörande roll i elevers motivation till att lyckas i skolan. Med framtida mål 

menar undersökningspersonerna att de anstränger sig hårdare för att nå framtida behov. I 

studien framgår det även att elevers motivation påverkas av deras vilja att studera vidare på 

universitet för att få ett bra och välbetalt arbete. För att eleverna skall vara medvetna om 

varför skoluppgifter skall utföras behövs en insikt om sina egna styrkor och svagheter. En av 

pedagogerna hävdar att metakognition kan vara ett verktyg för att tydliggöra nyttoaspekten 

för eleverna och därmed öka motivationen. Pedagogen menar att eleverna borde vara 

medvetna om deras styrkor och svagheter, detta för att de skall förstå varför uppgifter skall 

utföras.  
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Det andra området som centralt figurerat i intervjuerna är vikten av att använda den enskilde 

elevens intresse i undervisningen. Eget intresse som utgångspunkt i arbetsuppgifter är enligt 

pedagogerna en viktig grund till allt motivationsarbete för elever i inlärningssvårigheter. 

Intresset skall enligt pedagogerna ständigt vara aktivt och centralt i planeringen av 

verksamheten. Detta är även någonting som framkommer under intervjuerna med eleverna. 

De delger en önskan om att pedagoger skall lyssna in deras tankar och reflektioner i skolans 

verksamhet. Sellberg (2001) styrker detta genom att hävda att elever måste få utmanas och 

vara delaktiga i sitt eget lärande för att utvecklas. Hon fortsätter påpeka att lusten till lärandet 

ökar om eleven själv får en möjlighet att påverka arbetsområdet och tillvägagångssättet. 

Imsen (1991) påvisar att den inre motivationen styrs av ett intresse eller av lusten till att lära 

kring ämnet. Fortsättningsvis menar Imsen att det är intresset kring ämnet eller entusiasmen i 

aktiviteten som ger lusten till att fortsätta sträva framåt. Bolstad (1998) hävdar också han att 

den strakaste inre motivationsfaktorn är ett hängivet intresse och att medfödd fallenhet 

påverkas automatiskt av intressen och därmed även motivationen.  

 

Det tredje och avslutande området som framgår som viktigt i arbetet med motivation för 

elever i inlärningssvårigheter är betydelsen av att ha en nivåanpassad undervisning. Stonegård 

(2005) menar att motivationen tenderar att gå hand i hand med en lagom svår uppgift, det vill 

säga att uppgifternas svårighetsgrad måste anpassas efter elevernas förmågor. Fortsättningsvis 

menar Stonegård att om elevens kompetens samstämmer med uppgiftens svårighetsgrad 

skapas en utmaning. Eleverna anser även de att tydliga förklaringar och nivåanpassade 

uppgifter behövs för att utveckla deras motivation till skolan. Nivåanpassad undervisning är 

också något som pedagogerna belyser som motivationsdrivande. De syftar till att alla elever 

skall ha en chans att klara uppgifter och prov i skolan om eleverna lägger ner tid på att 

studera. Det är viktigt att svagpresterande elever får en möjlighet att lyckas för att motiveras 

till att fortsätta framåt. Enligt Vygotskij skall elever befinna sig inom den proximala 

utvecklingszonen för att maximera inlärningen, det vill säga att uppnådd kompetens skall 

kombineras med utmaningar. Om eleverna befinner sig inom den proximala utvecklingszonen 

innebär det ofta att undervisningen är rätt nivåanpassad. Enligt Bergsten (1979) tappar elever 

fort motivationen om de ständigt tvingas arbeta med uppgifter de inte klarar av. Bergsten 

hävdar även att ständiga nederlag och misslyckanden ofta kan leda till en skev 

självuppfattning där eleven ser sig själv som en förlorare. Utifrån detta framkommer det att 

nivåanpassad undervisning är nödvändigt för att motivera elever i inlärningssvärigheter.  

 

De tre diskuterade områdena som är centrala för att besvara studiens andra frågeställning, det 

vill säga hur pedagoger kan arbeta för att främja motivationen till lärande hos elever i 

inlärningssvårigheter bör belysas i skolan. Detta då skolverkets undersökning från läsåret 

2008/2009 påvisar att 11,2 % av Sveriges elever gick ut grundskolan utan att ha uppnått 

målen i Svenska, Engelska och Matematik. Elevers motivation, självförtroende och 

inlärningsstrategier är enligt skolverket (2004) tydligt samverkande med hur elever presterar i 

skolan. Därför bör motivationsarbete vara centralt i skolans verksamhet. Utifrån vår 

undersökning bör nyttoaspekten, intresset och en nivåanpassad undervisning vara tydliga 

byggstenar i uppbyggnaden av skolans alla aktiviteter för att motivera elever i 

inlärningssvårigheter.  

 

Resultatet som framkommer i studien är enligt oss inte oväntat, de tre centrala områdena som 

belyses upplevs enligt oss som självklara ingredienser i en undervisning. Detta leder till 

reflektioner om varför arbetet med motivation upplevs som svårt ute på skolorna. Under 

intervjuerna med pedagogerna framkom det främst två orsaker till detta. Resurser belyses som 

en av orsakerna till att inte kunna nå varje enskild elev i undervisningen. En av pedagogerna 
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anser att saknaden av handledning och kunskap ställer till det i arbetet med att motivera elever 

i inlärningssvårigheter. Det är endast den pedagog som arbetat längst inom yrket som anser 

sig kunna bemöta och motivera dessa elever. Detta tror hon beror på fortbildning och 

erfarenheter ifrån hennes 30 verksamma år inom yrket. Utifrån intervjuerna med dessa 

pedagoger öppnas tankeverksamheten till att ifrågasätta lärarutbildningens utbud kring detta 

område. Kan det vara kunskapen hos pedagogerna som brister i arbetet med motivation och 

att vi därav idag har många svagpresterande elever som är omotiverade till skolan? Genom att 

den erfarna pedagogen påtalar fortbildning som en av källorna till hennes säkerhet att 

motivera elever i inlärningssvårigheter kan det enligt oss vara nödvändigt för skolor att satsa 

på fortbildningen inom detta område. Dock anser vi att den först benämnda orsaken, det vill 

säga resurser, är den avgörande faktorn till att svårigheter med att motivera elever uppstår hos 

pedagoger. Detta hävdar vi med vetskapen om pedagogers tidsbrist, stora elevgrupper och 

brist på resurspersoner i skolans verksamhet. Därav måste skolsituationen förändras för att 

pedagoger skall kunna motivera alla elever i ett klassrum. 

 

Resultatet på denna undersökning som presenteras i de tre ovannämnda områdena 

nyttoaspekten, intresse och nivåanpassad undervisning utgår ifrån de intervjuer som 

genomförts med elever och pedagoger. Alvesson (2008) hävdar att data alltid är tolkade 

utifrån bakgrund av personliga och kulturella referensramar. Även vår studie kan ha påverkats 

av våra pedagogiska förkunskaper i tolkningen av intervjupersonernas svar. Vi anser att 

trovärdigheten i denna undersökning är relativ hög eftersom att vi som ovan nämnt uppfattar 

intervjupersonernas svar som sanningsenliga utifrån deras egna perspektiv. Studiens resultat, 

det vill säga sammanställningen av intervjuerna styrks genom att litteraturen påvisar vikten av 

samma områden i motivationsarbetet med elever i inlärningssvårigheter. Genom det tydliga 

resultatet av intervjuerna har vårt mål med studien uppfyllts.  

6.3. Förslag till vidare studier 

Efter den genomförda studien så väcktes funderingar och tankar kring hur arbetet med 

motivation fortlöper ute på skolorna, detta utifrån att en del av pedagogerna under 

intervjutillfällena delgav en osäkerhet att bemöta omotiverade elever. Därav kan en studie 

som fokuserar på hur skolorna arbetar med motivation vara intressant att genomföra. Detta för 

att få en inblick om motivation är någonting centralt i skolans planering av verksamheten.  

 

Förslag till fortsatta studier inom detta område skulle kunna utgå ifrån följande frågeställning: 

 

Hur aktivt fortlöper arbetet ute på skolorna med att utveckla motivationen till lärandet hos 

elever? 
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Bilaga 1 Intervjufrågor till eleverna 

 
1.  Vad är motivation för dig? 

 

 

2. Är du motiverad till skolan och dess arbetsuppgifter? 

 

 

3. När känner du dig inte motiverad till skolan och varför? 

 

 

4.Upplever du idag att  dina lärare arbetar för att motivera dig till skolan? Hur! 

 

 

5. Vad tycker du att din lärare kan göra för att motivera dig till att lära dig saker i skolan? 

Varför! 



 

 

 

Bilaga 2 Intervjufrågor till pedagogerna 
 

1. Vad är motivation för dig? 

 

 

2. Upplever du att de flesta elever i skolan är motiverade till sina studier? Varför! 

 

 

3. Arbetar du aktivt med motivation tillsammans med eleverna? 

 

 

4. Hur arbetar du för att främja motivationen till lärandet hos elever i inlärningssvårigheter? 

 

 

5. Känner du att du har tillräckligt med verktyg för att arbete med motivationsarbete kopplat 

till elever i inlärningssvårigheter?  

 

 

6. Har du något specifikt utformat arbetssätt för att motivera elever i inlärningssvårigheter? 



 

 

 

Bilaga 3. Brev till Rektorer  
 

Hej! 

Vi är två studenter som läser den avslutande terminen på lärarutbildningen, Högskolan i 

Gävle. Under denna termin ska vi skriva ett examensarbete. Syftet med vår studie är att 

undersöka hur pedagoger kan främja och bibehålla motivationen till lärande hos elever med 

inlärningssvårigheter. Vi har tagit kontakt med en av dina pedagoger och personen i fråga 

kommer att ställa upp på en intervju. En diskussion om elevintervjuer har även förts med den 

berörda pedagogen. Vad anser ni om detta? Avsikten med detta brev är att meddela att detta 

kommer att ske och vi hoppas att du samtycker. 

 

Vetenskapsrådets fyra etiska krav gällande intervjuer har under denna studie bejakats. 

Pedagogerna och eleverna kommer informerats om syftet med uppgiften, deras rätt att 

bestämma över sitt eget deltagande och att deras anonymitet kommer att skyddas genom att 

studien ej kommer att avslöja varken namn eller skola. De delges även att informationen som 

kommer fram under intervjuerna skyddas och endast användas i detta syfte. Inför 

enkätundersökningen kommer målsman för de medverkande eleverna informerats och 

tillfrågats om deras barns deltagande i studien.  

 

Vid frågor kan du kontakta oss: 

  

Petra Westin  xxx@hig.se 

  

Emelie Persson xxx@hig.se 

 

 



 

 

Bilaga 4. Brev till Rektorer  
 

Hej! 

Vi är två studenter som läser den avslutande terminen på lärarutbildningen, Högskolan i 

Gävle. Under denna termin ska vi skriva ett examensarbete. Syftet med vår studie är att 

undersöka hur pedagoger kan främja och bibehålla motivationen till lärande hos elever med 

inlärningssvårigheter. Vi har tagit kontakt med en av dina pedagoger och personen i fråga 

kommer att ställa upp på en intervju. Avsikten med detta brev är att meddela att detta kommer 

att ske och vi hoppas att du samtycker. 

 

Vetenskapsrådets fyra etiska krav gällande intervjuer har under denna studie bejakats. 

Pedagogerna har informerats om syftet med uppgiften, deras rätt att bestämma över sitt eget 

deltagande och att deras anonymitet kommer att skyddas genom att studien ej kommer att 

avslöja varken namn eller skola. De delges även att informationen som kommer fram under 

intervjuerna skyddas och endast användas i detta syfte. Inför enkätundersökningen kommer 

målsman för de medverkande eleverna informerats och tillfrågats om deras barns deltagande i 

studien.  

 

 

Vid frågor kan du kontakta oss: 

  

Petra Westin  xxx@hig.se 

  

Emelie Persson xxx@hig.se 

 

 

 

 

 


