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ABSTRACT  
 
Vareman Lovisa 
 

Titel: ”Om man inte själv vill det är det ju ingen mening med det alls” 

En studie över vem och vad som styr diskursen om motivation hos gymnasieelever. 

English titel: "If	  one	  doesn’t	  want	  to	  then	  it's	  no	  sense	  in	  it	  at	  all." 

A study of who and what controls the discourse of motivation among upper secondary 
school pupils.  
 
Ämneslärarprogram i dans- 
Kompletterande pedagogisk utbildning. 
Självständigt arbete med bas i VFU 
Våren 2015  
 
 
The aim of this study is to get to know pupils’ views on motivation, intrinsic motivation , and who owns 

the right to speak with authority in the motivation discourse . Based on interviews of five upper secondary 

school pupils and three texts from the Swedish National Agency for Education based on research I have 

made an approach to discourse analysis . The interviews show that these pupils think of intrinsic 

motivation as something essential for being a student. Through the analysis I have received a view of how 

pupils are struggling to keep their intrinsic motivation to live up to the image of a good student, and to 

cope whith the schools and teatchers structure of time. The motivation of these pupils depends on how 

schools and teachers are organizing time, test outlays and group divisions. The pupils' understanding of 

what motivates matches relatively well with texts from the Swedish National Agency for Education, but 

in terms of who owns the right to speak with authority on the subject, it turns out to be the Swedish 

National Agency for Education, the researchers and authors who exercise power over discourse. 
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Inledning 
”Motivation, en viktig nyckel till elevers skolframgång” hittar jag som rubrik när jag 

söker på motivation på Skolverkets hemsida1. Artikeln under rubriken är sammanställd 

av Vanja Lozic, projektledare på Skolverket och baserar sig på Margareta Maria 

Thomsons och Jessica Werys forskningsresultat. De båda är utbildningsforskare 

verksamma vid North Carolina State University. I artikeln ställer sig lärare frågan ”hur 

kan jag motivera mina elever?” Som danspedagog på gymnasiet möter jag både 

motiverade och mindre motiverade elever. Jag har mött elever som varit motiverade i 

dansämnet men när det kommer till övriga ämnen har eleverna varit mindre motiverade. 

Sällan det omvända förhållandet. Dansen är något de valt, något de själva vill. Det jag 

uppfattat är att dansämnet inte riktigt räknas in i begreppet skola av eleverna. Det här 

bekräftas i en intervjustudie som gjordes 2008 av två lärarstuderande från Luleå 

Tekniska Högskola (Bardon och Rimshult, 2008). Där kommer det fram att dansen som 

skolämne på grundskolan inte har en självklar plats, trots att dansen står som en del av 

skolans innehåll i styrdokumenten för grundskolan. Det är i stället rektorernas intresse 

för dans som styr om och hur dansen som skolämne kommer in (Bardon, Rimshult, 

2008). De elever jag har intervjuat har aldrig mött dansen inom skolans ramar, utan 

dansen är något de gjort på fritiden, alltså något de valt själva. Motivationsforskare har 

kommit fram till att de aktiviteter man ägnar sig åt som är självvalda styrs i hög grad av 

inre motivation. Eleven har en egen inre drivkraft att vilja utvecklas och engagera sig i 

aktiviteten. Jag har i min studie fokuserat på elevernas inre motivation, dvs. deras egen 

drivkraft. Att vara motiverad, ta ansvar och ha egen drivkraft ses som förutsättningar 

och självklarheter både från elevhåll och Skolverket. Titeln på det här arbetet som 

kommer från en av de intervjuade eleverna, bekräftar detta.  

 

 

 

                                                
1 Hämtat från Skolverkets hemsida 2015-04-05. 
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Syfte 

Mitt syfte är att undersöka hur elevernas syn på motivation, egen drivkraft, stämmer 

med texter som Skolverket publicerat om motivation och inre drivkraft. Jag vill genom 

min diskursanalytiska ansats se om det råder konsensus mellan de båda grupperna i 

uppfattning kring vem och vad som styr elevernas motivation eller om det är två 

diskurser som utgår från olika verklighet. 

Syftet är också att lyfta och medvetandegöra begreppet inre, egen, motivation hos 

eleverna. Min tanke är att genom att prata om hur motivation kan påverkas få eleverna 

att bli medvetna om strategier för hur de själva kan hålla (studie)motivationen uppe och 

i förlängningen påverka sina skolresultat. 

 

Frågeställning 

Hur upplever eleverna fenomenet motivation? Vad och vem styr över deras inre 

drivkraft?   

Vem ”äger” diskursen om motivation i skolan? Vem uttalar sig med auktoritet? 

Skolverket och forskarna eller eleverna? 

Hur väl (eller inte) stämmer elevernas tankar om motivation överens med hur forskarna 

och Skolverket talar och skriver om motivation?  

Kunskapsöversikt 
 
Jag har sökt forskning i flera led; forskning om elevidentitet, och då har jag riktat in mig 

på forskning riktad mot elevernas egen syn på elevidentiteten, forskning om motivation 

samt forskning om elevers syn på motivation och vad de ser som viktiga faktorer för att 

nå studieframgång.  Sökningen har skett via Libris.kb.se och DiVA.se och sedan vidare 

till Linnéuniversitetets Universitetsbiblioteket och Växjö Stadsbibliotek. Jag har i första 

hand sökt svenska källor eftersom jag vill hålla mig inom ramarna för den svenska 

gymnasieskolan. 
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Elevidentitet 
 
Carina Vretlund tar i sin licentiatavhandling upp att elevidentiteten skapas av individen 

genom samhällets ögon. Vretlund refererar till etnologen Réne Lèon Rosales 

sammanfattande bild av idealeleven som han sett att skolans styrdokument framställer 

som ”en samhällelig svärmorsdröm” (Vretlund, 2011, s. 21). Vidare refererar Vretlund 

till olika forskningsprojekt genomförda av Trondman, Garpelin och Rosales som ser 

den idealiserade eleven som ett problem eftersom det är svårt att leva upp till alla de 

goda egenskaperna som förväntas. Det gör att grupper av ungdomar har svårt att 

identifiera sig med normbilden av en god och lyckad elev och i stället tillskriver sig en 

identitet som ”problemelev”. Vretlund kommer fram till att bilden av en lyckad elev 

delas mellan forskare och respondenter och att den bygger på vårt gemensamma 

samhälles bild av skola, lärare och elev och menar vidare att skolforskningen i större 

utsträckning behöver fokusera och intressera sig mer för elevernas egna perspektiv på 

elevidentiteten och inte som ett objekt för skolorganisationen.  Författaren och 

socialantropologen Åsa Bartholdsson beskriver elevidentiteten som en påtvingad 

identitet som utvecklas och förfinas vartefter barnet lär sig att navigera och anpassa sig 

till olika socialisations och maktstrukturer (Bartholdsson 2008). Vretlund kommer i sin 

forskning fram till samma sak och menar att elevidentiteten formas och omformas 

tillsammans med barnets interaktion med föräldrar, lärare och klasskamrater (Vretlund, 

2011). 

Att ungdomar är medvetna om vad som förväntas av dem som elever beskriver Helena 

Andersson i sin doktorsavhandling i specialpedagogik (2013). Hennes avhandling 

belyser svårigheten för de elever som ”misslyckats” med sina studier under 

högstadietiden och hur de upplever övergången från högstadiet till gymnasiet. Många 

elever är i hennes intervjustudie efterkloka och påpekar att det går bättre i skolan när de 

”skärpt till sig”. Andersson visar på problematiken med att som elev bli exkluderad och 

tappa motivation när bilden av idealeleven inte går att införliva med individens egen 

identitet (Andersson, 2013).  

Thom Axelsson ger en historisk överblick över hur skapandet av elevidentiteten styrts 

av de olika normer och värderingar som varit rådande i samhället under 1900-talet 
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(Qvarsebo & Tallberg Broman, 2010).  Från ett auktoritärt samhälle där forskare, läkare 

och psykologer haft stort inflytande över individen och familjen till ett samhälle som 

förväntar sig att var och en tar eget ansvar för sin utbildning och de demokratiska 

värdena. Han nämner Åsa Bartholdssons vänliga maktutövning och visar exempel på 

hur barnet styrs i rätt riktning mot en god elev. Kommentarer från lärare och föräldrar, 

som att vara ”vara en bra kompis”, ”inte ha tråkig inställning”, ”mungiporna ska vara 

uppe”, visar exempel på hur omgivningen försöker få barnet självt att vilja styra sin 

identitet mot ett önskvärt beteende (Qvarsebo & Tallberg Broman, 2010). 

Forskning och studier kring elevidentitet hamnar till största delen inom det 

specialpedagogiska fältet och är då inriktat mot elever som på ett eller annat sätt har 

svårt att identifiera sig med den idealiserade bilden av eleven. För att 

motivationsprocesser ska bli framgångsrika är det viktigt att vilja ingå i den gemenskap 

det innebär att vara elev. Det här belyser pedagogikprofessorn Sangeeta Bagga-Gupta i 

en artikel från 2011och pekar också på de svårigheter som uppkommit i och med 

ambitionen och föresatsen om en skola för alla. Att samla alla barn inom en och samma 

kategori, elevkategorin, gör automatiskt att vissa barn inkluderas, andra exkluderas och 

marginaliseras (Bagga-Gupta, 2011).  

Eva Klope (2015) tar i sin doktorsavhandling upp identitetsskapande bland elever på 

Hantverksprogrammets frisörinriktning. Ur ett sociologiskt perspektiv pekar hon på hur 

olika identiteter inom samma individ krockar med varandra när eleverna ska skapa en 

yrkesidentitet. Något liknande visar Gunilla Guvå på i sin rapport över social identitet, 

där hon menar att social identitet skapas av sociala handlingar (Guvå, 2005). Den 

kontext en grupp befinner sig inom menar Guvå skapas delvis av andra grupper. Guvå 

tar också upp självkategoriseringsteori som bygger på föreställningen att en individs 

personliga identitet och personens sociala identitet är två skilda självbegrepp.  

Tidigare studier av elevers upplevelse av motivationsfaktorer 
 
Fredrik Ahlén (2010) beskriver i sin magisteruppsats inom specialpedagogik hur lärare 

jobbar med individanpassad undervisning i syfte att motivera elever. I en intervjustudie 

belyser han både elevers och lärares perspektiv på motivationsskapande undervisning. 
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Eleverna är medvetna om lärarnas ambition att göra undervisningen lustfylld och de 

bekräftar i intervjuerna att skolan och uppgifterna upplevs mer meningsfulla när de 

själva får vara delaktiga i planeringen av skoldagen (Ahlén, 2010). 

Hanna Engström refererar i sin uppsats från 2014 till författaren Marjorie Mainfolds 

studie om hur studiemotivationen och drivkraften ökar genom att eleverna får möjlighet 

att integrera sina fritidsintressen i skolarbetet och lärandet. Mainfolds studie från 2009 

är omfattande och baseras på intervjuer och observationer av 300 elever i varierande 

åldrar från 14-24 år. Engström bygger sin studie på observationer och intervjuer av både 

lärare och elever i bildämnet på en grundskolas årskurs 9. Hon kommer fram till samma 

slutsats som Mainfold och ser att eleverna upplever det som positivt att lärarna 

intresserar sig för deras individuella intressen och de känner sig sedda av lärarna på så 

sätt. Eleverna i undersökningen upplever också att de genom integreringen får en större 

delaktighet i undervisningen. Lärarna ser integrering som positivt för 

motivationsskapandet medan eleverna tycker bildämnet i sig redan är lustfyllt och 

integreringen inte är en avgörande faktor.  
Lärarstudenterna Mikael Ekespong och Teodor Ydrestål (2009) har gjort en studie 

baserad på en enkätundersökning där fokus ligger på vad elever ser som 

motivationsfrämjande faktorer. Genom svaren från 173 gymnasieelever framgår att 

strävan mot personligt uppsatta mål, betyg, uppmuntran och konstruktiv kritik är viktiga 

motiverande faktorer. Att bli sedd och uppskattad och ingå i grupper som upplevs 

attraktiva framstår också som viktigt i de svar de samlat in.   

Motivation 

Helle Hedegaard Hein (2012), motivationsforskare och författare, påpekar 

motivationsbegreppets komplexitet. Att vara motiverad kan ha många innebörder. Det 

kan t.ex. vara något vi har lust att göra, något vi måste göra, något vi behöver göra. 

Varje innebörd betyder olika former av motivation. Om det är något vi måste göra 

kanske vi måste göra det för annars får det negativa konsekvenser, men att måsta göra 

kan också ha innebörden att man känner en så stark drivkraft att aktiviteten känns helt 

avgörande för att bibehålla livskvaliteten, man kan helt enkelt inte låta bli att utföra den 
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aktuella aktiviteten. (Hedegaard Hein, 2012, s. 13). I Joanna Giotas ”Individualiserad 

undervisning i skolan- en forskningsöversikt” beskrivs motivation som ett begär eller en 

önskan att lära genom att upptäcka och paralleller dras till det lilla barnet som 

undersöker, testar och provar sig fram (Giota, 2013, s. 88). Edward Murray (1971) 

beskriver, precis som Giota, motivation som ett komplext begrepp.  Motivation kan 

enligt Murray vara en inre drivkraft. Den inre drivkraften kan påverkas av yttre faktorer. 

Att vara motiverad kan också vara strävan efter att vilja uppnå ett mål eller en belöning 

(Murray, 1971, s.18). Psykologiprofessorerna Edward Deci och Richard Ryan menar att 

inre motivation är avgörande för att uppnå ett långsiktigt intresse för en aktivitet. I 

skolsammanhang pratar man om livslångt lärande (Giota, 2013 s. 87). 

Motivationsteorier har utvecklats ur olika psykologiska och filosofiska riktningar och är 

formade efter de olika teoriernas människosyn-om människan är inifrånstyrd eller 

utifrånstyrd. Håkan Jenner (2004) vill hävda att motivation inte är en egenskap utan ett 

resultat av tidigare erfarenheter av framgång och misslyckande och bemötande (Jenner, 

2004, s. 9). 

 
 

Tillvägagångssätt 

Min studie är en kvalitativ studie där jag har samlat empiriskt material i form av 

elevintervjuer samt några texter från Skolverket som tar upp fenomenet inre motivation,  

dvs. egen drivkraft i förhållande till studieresultat. Som analysmetod har jag valt att 

göra en ansats till diskursanalys. 

För att kunna veta vad eleverna tänker om motivation genomförde jag intervjuer med 

fem av mina danselever i årskurs 1 på gymnasiets Estetiska program. Eleverna fick 

intervjufrågorna någon vecka innan själva intervjun ägde rum så att de hade möjlighet 

att fundera över vad de motiveras av och vad deras uppfattning om motivation kan vara. 

Jag genomförde sedan enskilda intervjuer på ca 20 minuter med var och en. Som 

intervjumetod har jag använt mig av halvstrukturerade intervjuer, vilket rekommenderas 

om man vill göra en analys ur ett diskurspsykologiskt perspektiv. Med halvstrukturerade 
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intervjuer menas att man utgår från samma frågor i varje intervju men intervjuaren och 

informanten, den intervjuade, kan vartefter intervjun fortskrider ställa olika följdfrågor 

eller komma in på sidospår (Winther Jörgensen & Philips, 2000, s. 118). Intervjuerna 

har jag transkriberat efter diskurspsykologisk metod med både frågor och svar och 

försökt analysera med en ansats till diskursanalys där jag tagit intryck från alla tre 

angreppssätt: diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi (Winther 

Jörgenssen & Philips, 2000, s. 10). Textmaterialet är avgränsat till några texter om 

motivation som Skolverket publicerat. Texterna finns tillgängliga på Skolverkets 

hemsida. En sökning på Skolverket på Google informerar om att ”Skolverket- styr och 

stödjer för en bättre skola”2. Av de 182 träffarna på Skolverkets hemsida som rör sig om 

motivation har jag valt ut tre stycken. Texterna är valda efter i mitt tycke relevanta titlar.  

Tillförlitlighet 

I min studie har jag intervjuat 5 danselever i årskurs 1 på gymnasiets Estetiska programs 

dansinriktning. Genom att jag har eleverna i undervisning har vi från början ett ojämlikt 

maktförhållande som kan avspegla sig i deras intervjusvar. Som de goda elever de vill 

vara kan jag tänka mig att de gärna har velat svara ”rätt” på frågorna. De var vid 

intervjutillfället upplysta om varför jag genomför intervjuerna och sa sig självklart vilja 

hjälpa mig att klara av min uppgift. Jag försökte förhålla mig så neutral som möjligt 

under intervjuerna och inte lägga in värderingar i mina kommentarer. Genom att 

använda mig av halvstrukturerade intervjuer och försöka ställa så öppna frågor som 

möjligt hoppades jag att eleverna inte styrdes för mycket i någon särskild riktning 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000, s. 118). En liknande studie med andra elever, 

skulle kanske ge andra svar. Om den som intervjuat inte varit en del av skolans värld 

skulle kanske även det gett andra svar. Den här studien har ingen avsikt att vara 

heltäckande och ge några exakta svar på hur elever i allmänhet uppfattar motivation 

utan syftar till att visa ett exempel på hur motivation kan uppfattas och styras. 

                                                
2 Google 2015-03-13 
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Jag har under arbetet försökt förhålla mig reflexiv till mitt material. Med reflexivitet 

menas att den undersökande tar ett steg tillbaka och försöker förhålla sig så objektiv 

som möjligt. Jag vet inte om jag lyckats med att förhålla mig objektiv till materialet. 

Som Winther Jørgensen och Philips skriver är det svårt att undersöka en diskurs man 

själv är en del av (Winther Jørgensen och Philips, 2000, s. 148).  

Etiska överväganden 
 
I min studie har jag förhållit mig till de forskningsetiska regler som Vetenskapsrådet har 

satt upp (Ask, 2013). Jag började prata om min undersökning i början på vårterminen 

2015 med de elever som jag hade för avsikt att involvera i min studie. Eftersom 

eleverna är omyndiga fick de med sig information och papper hem för påskrift av sina 

föräldrar. I informationen framgick det att medverkan var frivillig och kunde avbrytas 

när som helst samt att det insamlade materialet enbart skulle komma att användas i den 

här studien. Även kravet på konfidentialitet har tillgodosetts genom att jag inte namnger 

vare sig elever eller skola i arbetet. 

Teoretiska utgångspunkter 

Författarna Marianne Winther Jörgensen och Louise Philips definierar begreppet 

diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jörgensen & 

Philips, 2000, s. 7), hur vi talar om och förstår världen är beroende av och på 

sammanhanget vi vid tillfället befinner oss i. ”Med diskurser skapas mening, 

sammanhang och förståelse” (Börjesson, 2003, s. 22 ).  

En diskursanalys innebär en analys av språket och har sin grund i ett 

socialkontruktionistiskt synsätt. Socialkonstruktionism vilar på en filosofisk grund där 

Michel Foucaults poststrukturalistiska tankar har stort genomslag.  De 

poststukturalistiska tankarna speglar sig i synsättet att den absoluta sanningen inte 

existerar utan sanningen konstrueras genom individens upplevelser och sociala 

interaktioner (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 19).  Socialkonstruktionistiska 

teorier tillämpas i sammanhang där forskare vill utmana förtryckande eller 



10 
 

diskriminerande strukturer som t. ex i forskning om identitet, genus, makt etc. (Burr, 

2003, s. 20).  

Diskursanalys är ett samlingsbegrepp för flera olika teoretiska inriktningar. Bergström 

och Boreus talar om tre huvudinriktningar; den anglosaxiska, den kontinentala och den 

kritiska (Bergström & Boreus, 2005, s.308). Winther Jörgensen och Philips har en 

annan indelning som de kallar för tre angreppssätt; diskursteori, kritisk diskursanalys 

och diskurspsykologi (Winther Jörgensen & Philips 2000. s. 12-13). Jag kommer 

använda mig av den senare nämnda indelningen. Alla dessa indelningar har en 

gemensam grund i socialkonstruktionism. Ur en socialkonstruktionistisk synvinkel ses 

en diskurs som ett av flera människor överenskommet sätt att uppfatta världen. 

Beroende på vilket sammanhang individen befinner sig i eller vilken subjektsposition 

personen tillskrivs eller tillskriver sig själv i uppfattas världen olika.  

Diskursanalys som teori och metod 

Den socialkonstruktionistiska inriktningen av diskursanalys kan härledas till filosofen 

Michel Foucault och har sitt ursprung i postkonstruktionalismen.  Foucault är enligt 

Bergström och Boreus (2005) den som starkast förknippas med diskursanalys och han är 

refererad till i samtliga arbeten som använt sig av diskursanalys som jag hittat. Foucault 

menar att sanningen om världen, samhället och den sociala identiteten är en 

konstruktion. Genom att interagera i samhället och med varandra skapar vi en sanning, 

denna sanning blir kontingent, dvs. den är inte en absolut sanning utan omformas genom 

individers sociala interagerande genom språk och handlingar. Diskursen om ett fenomen 

kan ses ur flera synvinklar beroende på vem eller vilka som ”äger” diskursen. I en 

diskursanalys analyseras det som sägs men också det som inte sägs. Med hjälp av 

diskursanalys kan forskaren synliggöra vem och/eller vad som styr våra yttranden. 

Enligt Foucault ses inte ett subjekt som en autonom enhet utan subjektet konstrueras av 

diskursen och ur ett socialt sammanhang. Det betyder att ur ett foucaudianskt perspektiv 

är subjektet styrt av diskursen (Winther Jörgenssen & Philips, 2000, s. 21).  Vidare 

menar Bergström och Boreus att det i diskursbegreppet ryms ett maktperspektiv, dvs. 

människor kontrolleras av diskursen. Enligt Foucault inryms det i varje diskurs 
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utestängningsmekanismer vilka är maktrelaterade så till vida att man i diskurser 

definierar rätt och fel, normalt och onormalt etc. Foucault menar att subjektet, genom att 

vara styrt eller utestängt, ges handlingsutrymme att skapa motreaktioner mot diskursens 

rådande norm (Bergström & Boreus, 2005, s. 311f).   

En annan inriktning står de politiska teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe 

för. Bergström och Boreus kallar deras inriktning för den anglosaxiska (Bergström & 

Boreus, 2005, s. 308). Winther, Jörgensen och Philips kallar denna inriktning för 

diskursteori (Winther Jörgensen och Philips, 2000, s. 31).  Det som skiljer Laclau och 

Moffe från ett foucauldianskt perspektiv är att deras perspektiv är mer inriktat mot 

politiska processer och relationer som pekar på motsättningar, antagonister, vilket 

innebär att två diskurser strider om att låsa fast ordens och språkets betydelse för att på 

så sätt påverka och forma världen, samhället, identiteter och gruppbildningar efter sin 

sanning (Winther Jörgenssen & Philips, 2000, s. 13). Antagonism är som Bergström och 

Boreus skriver ett konfliktperspektiv. Laclau och Mouffe använder det kring bland 

annat termen identitet. Identitet är något instabilt, något som konstrueras i olika sociala 

sammanhang och formas utifrån olika diskurser (Bergström & Boreus, 2005, s. 320).  

Kritisk diskursanalys  

Norman Fairclough, professor i lingvistik, är starkt förknippad med kritisk 

diskursanalys och ser diskurs som en språklig handling i tre dimensioner där första 

dimensionen är själva texten. Till textbegreppet räknas förutom skriftlig text även t. ex 

bilder eller tal. Andra dimensionen visar hur och av vem texten är producerad och också 

vem den avser vara producerad för (diskursiv praktik). Tredje dimensionen avser den 

sociala praktiken dvs. hur texten påverkar handlingar inom verksamheten som texten 

avser. Fairclough definierar diskurs som något som konstruerar sociala identiteter 

samtidigt menar han att sociala relationer och maktförhållanden bibehålls genom 

diskurser (Bergström & Boreus, 2005 s. 321). Genom kritisk diskursanalys undersöker 

och analyserar forskaren förändringar i språkbruket, hur ord används och får ny 

betydelse och därigenom kan förändra diskurser och socialt handlande och sociala 

positioner. En kritisk diskursanalys börjar med att forskaren granskar talarens val av 
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ord, gör en textanalys - lingvistisk analys, där forskaren undersöker vilka ord och satser 

som används av talaren och hur satserna relaterar till varandra.  Hur texten används av 

talare blir en del av diskursordningen (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s.75f).  

Diskurspsykologi  

Inom diskurspsykologin vill man undersöka hur människor, genom att ingå i olika 

diskurser, formar olika identiteter, värderingar och världsbilder. Fokus läggs på hur 

identiteter formas och omformas, uppstår och förhandlas genom sociala interaktioner. 

En analys med diskurspsykologisk metod har som ambition att visa på ett möjligt 

exempel på hur någonting kan vara (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 113). Vivien 

Burr framhåller vikten av att forskaren i en diskurpsykologisk analys måste förhålla sig 

reflexiv, dvs. vara medveten om sina egna tankar, förutfattade meningar och tolkningar 

(Burr, 2003, s. 156). Att fråga sig hur människor skapar olika konstruktioner av världen 

genom diskurser är något som framhålls inom diskurspsykologin. Genom att tillskriva 

sig en viss gruppidentitet investerar individen i diskursen. Att investera i en diskurs 

innebär att en annan förkastas, detsamma gäller med gruppidentiteten. Genom att 

omforma sin identitet till olika grupper förändras också individens attityder och 

agerande. (Winther Jörgenssen & Philips 2000. kap. 4). 

Diskursanalytiska begrepp                                                                                                                                      

En del begrepp är gemensamma för de olika diskursanalytiska angreppssätten, men det 

förekommer också enskilda begrepp. En del begrepp är samma men har något olika 

innebörd. Jag har valt att använda mig av följande begrepp från; 

Diskursteorin  

Tecken- benämningen på ett uttryck t.ex. ord eller handling med speciell betydelse, men 

tecknens betydelse är alltid tolkningsbara. Tecknens betydelser är kontingenta, dvs. 

betydelsen är möjlig men det kan också finnas andra betydelser. 

Objektiva diskurser- diskurser som blivit så självklara att ett ifrågasättande ”glöms 

bort”. 
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Subjekt- den individuella identiteten som tillskrivs och som individen tillskriver sig 

själv utifrån förväntningar på handlande i den givna diskursen.  

Gruppbildning- genom gruppbildning av individer sker automatiskt en uteslutning av 

identiteter. Att tillskriva en individ en gruppidentitet betyder ur ett diskursteoretiskt 

perspektiv att vissa identitetsmöjligheter utesluts medan andra förstärks. Det betyder 

också att individer inom en gruppbildning tar avstånd från andra individer eller grupper. 

Kritisk diskursanalys 

Diskursordning- diskurser inom samma fält som konkurrerar med varandra. 

Modalitet- på vilket sätt talaren instämmer med sitt påstående.  

Kategorisk modalitet-framställer ett påstående som en oemotsäglig sanning. 

Affinitet- talarens grad av instämmande. Att flika in ett ”nog” eller ”kanske”, en s.k. 

 hedge i en sats visar på låg affinitet för påståendet. En hedge kan också vara ett 

återtaget påstående eller t. ex dröjande tal, den uttrycker alltid låg affinitet i ett 

påstående. 

 Samtliga begrepp är hämtade från Winther Jörgensen & Philips ”Diskursanalys som 

teori och metod” från år 2000. 

Kritik mot diskursanalys som teori och metod 

En kritik mot diskursanalys är att den kan bli subjektiv. Winther Jørgensen & Philips 

menar att särskilt i diskurspsykologi måste forskaren försöka se diskursen, fenomenet 

som undersöks, utifrån. Ofta är forskaren själv en del av diskursen och uppfattar 

språkbruket som undersöks utifrån sin egen världsbild och diskursordning. Både 

Bergström & Boreus och Winther Jörgensen & Philips framhåller vikten av att förhålla 

sig reflexiv till sitt material. Men frågan är om det är möjligt att förhålla sig helt 

objektivt till det man vill undersöka? Utgångspunkten för diskursanalys är att visa på en 

möjlig bild av verkligheten. Den diskursanalytiska forskaren utger sig inte för att 
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objektivt visa hela sanningen om verkligheten, eftersom sanningen är kontingent, möjlig 

men inte nödvändigtvis just på det viset.  Forskaren eftersträvar en genomskinlighet av 

analysresultatet, genom det ges läsaren möjlighet att utläsa alla steg i forskningen och 

på så sätt kan läsaren, mottagaren bilda sig en egen uppfattning av forskarens roll i 

projektet (Winther Jörgensen & Philips, 2000, s.139-142). 

Motivation och motivationsteorier 

Inom fenomenologin pratar man om intentionalitetsbegreppet vilket innebär att 

medvetandet är riktat mot det man ser, hör, känner, tänker etc. Samma begrepp används 

inom den humanistiska psykologin där man ser människan som medveten om sig själv 

och med intentionen att forma sitt eget liv. Det innebär en syn på människan som styrd 

lika mycket utifrån som inifrån, vilket också innebär en syn på att människan är i 

ständig pågående förändring och utveckling (Hedegaard Hein, 2012, s. 34). Giota 

nämner motivationsforskarna Deci och Ryan och deras ”self-determination theory”, där 

perspektivet ligger på inre motivation och människan som självständig och inre 

motiverad. Deci och Ryan har i sin forskning kommit fram till att de människor som är 

inre motiverade, de som engagerar sig i uppgifter för att uppgifterna i sig uppfattas som 

lustfyllda och intressanta, håller kvar kunskapen och når långsiktiga resultat till skillnad 

från de som är yttre motiverade. De som motiveras av yttre faktorer som t. ex högre lön, 

bättre betyg lär sig eller presterar mer kortsiktigt och tappar lättare motivationen. Deci 

och Ryan pekar i sin forskning på tre faktorer som kan stimulera den inre motivationen, 

det är känslan av att ha kompetens för att utföra en uppgift, känslan av att uppgiften 

spelar roll i det sociala sammanhanget man befinner sig i samt självständighet och 

medbestämmande (Giota, 2013, s.87).  

Giota tar upp Banduras kapacitetsupplevelse vilket innebär att man lär sig lita på sin 

förmåga. Beroende på om man når framgång eller misslyckanden i olika aktiviteter lär 

man sig lita på sin egen förmåga eller oförmåga (Giota, 2013, s. 91). Håkan Jenner 

beskriver det som attribution som han menar innebär att för att elever ska kunna 

motiveras behöver läraren veta hur den enskilda elevens tidigare erfarenheter ser ut. En 

elev med många misslyckanden har liten tilltro till sin egen kapacitet och förmåga, en 
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sådan elev kan för att skydda sig mot ytterligare misslyckanden ge upp innan den ens 

försökt. En elev med många framgångar bakom sig har en mer positiv bild av sig själv 

och sina prestationer (Jenner, 2004, s. 19). Giota räknar upp flera exempel på tidigare 

motivationsforskare som alla kommit fram till att studiemotivation hos eleverna är 

starkt förknippad med elevernas egen självuppfattning, kompetensupplevelse och 

självvärde (Giota 2013, s. 91). För att lärare och elev ska nå framgång i 

motivationsprocessen är lärarens förmåga till perspektivseende avgörande. Med 

perspektivseende menas att läraren måste ta hänsyn till hela elevens kontext dvs. 

socioekonomisk bakgrund, tidigare erfarenheter av mot- och medgång, mål och 

strävanden (Jenner 2004, s. 36).  

 

Analysdel  
Jag har i min analys undersökt hur eleverna upplever motivation. Fokus i arbetet ligger 

på inre motivation och egen drivkraft samt på hur förhållandet ser ut mellan Skolverkets 

texters utsagor och vad elevernas upplevelse är. Analysen försöker också visa vem som 

äger rätten att uttala sig om vad, hur och vem som kan hålla kvar och stimulera 

motivationen.     

Att vara elev 

Läroplanen för gymnasieskolan 2011 lägger stor vikt vid att varje elev tar aktivt ansvar 

för sina egna studier och för skolmiljön. Läroplanen säger också att skolans mål är att få 

varje elev att ”stärka sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med 

andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor” (SKOLFS 2011:144). Att vara 

aktiv och ta ansvar förutsätter att eleven har en vilja att göra detta. Som elev på 

gymnasiet har man lång erfarenhet av att vara elev, man har som Åsa Bartholdsson 

uttrycker sig, lärt sig att gå i skolan och förhoppningsvis omformat tvånget att gå i 

skolan till sin egen vilja (Bartholdsson, 2008, s.100). Bartholdsson säger också att en 

elev bör lära sig förstå sin plats i den maktstruktur som råder i skolan och lära sig 
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anpassa sig efter en mängd regler och normer (Bartholdsson, 2008, s. 188). Bl.a. att man 

som elev måste underordna sig lärarens auktoritet. 

Eleverintervjuer och elevers utsagor 

Eleverna fick intervjufrågorna någon vecka i förväg för att hinna fundera över hur de, 

var och en, tänkte kring motivationsbegreppet. Flera av eleverna var vid intervjutillfället 

osäkra på hur motivationsbegreppet skulle tolkas och skillnaden mellan inre och yttre 

motivation var inte självklar. Överlag hade elevernas uttalanden ofta låg affinitet vilket 

visade sig i en mängd ”typ”, ”kanske” och ”liksom”.  Det förekommer också 

återtagande av påståenden vid ett flertal tillfällen. Uttalanden med låg affinitet visar att 

eleverna uttalar sig utan auktoritet. Flera av eleverna använder ofta subjektet ”man” i 

stället för ”jag”. Att pendla mellan ”man”, ”en” och ”jag” kan visa på att de placerar sig 

i olika subjektspositioner eller att de pendlar mellan olika diskurser där de innehar olika 

identiteter, till exempel den egna individuella identiteten, gruppidentiteten som elev 

eller grupptillhörigheten som ungdom. (Winther Jörgenssen & Philips, 2000, s. 122). 

Alla eleverna tycker att de drivs av inre motivation när det gäller dansämnet. De anser 

att den egna drivkraften och viljan måste finnas om de ska nå framgång i studierna. 

Motivationen verkar vara en privatsak som är relativt opåverkbar av omgivningen. 

Elev 1; 

Eleven säger sig inte förstå skillnaden mellan inre och yttre motivation och påstår sig 

inte ha någon uppfattning om vad skillnaden kan vara. På frågan om vilken typ av 

motivation eleven drivs av separeras skolämnena i ”dansen” och ”skolan”.  

”[…]det är väl lite både och. Inom dansen är det väl inre det är ju jag som vill 

men inom skolan är det ju yttre det är ju… Alltså andra skolan matte och historia 

så är det ju…Det är ju att man ska göra det. Dansen har jag ju valt för att jag 

tycker det är kul” 

Dansa är något eleven vill medan “skolan” är ett måste. Att använda ”jag vill” och ”man 

ska” pekar på olika grad av frivillighet och att eleven besitter olika subjektspositioner. 
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Dels den egna identiteten ”jag” där eleven kan uttala sig med säkerhet men också 

identiteten som ungdom/elev ”man”.  ”Jag”-subjektet uttrycks som autonomt med 

makten över den egna styrningen “dansen har jag ju valt för att jag tycker det är kul”. 

”Man “subjektet är styrt av något utanför eleven själv, skolan är ”ju något man ska 

göra”, det framstår som något eleven inte kan styra över själv. Att känna lust och känna 

att valet är elevens eget gör att motivationen och lusten för dansen kan kännas större än 

för ”andra skolan” som eleven uppfattar som ett måste. Kravet på att gå i skolan 

kommer dels från eleven själv men också från omgivningen. Eleven är styrd av 

samhällsnormen att alla ungdomar bör skaffa sig gymnasieexamen.   

”[...]det är väl måål kan jag tänka mig. Att man känner att det här vill jag. Och 

sen så jobbar man till det o sen så går det inte alltid, eller det, det finns ju stora 

mål också, som är för stora för att man ska liksom ah. och så är det svårt_ och 

jobbigt. men_ ah man försöker väl[…]” 

Genom att sätta upp egna mål inom en verksamhet som inte är helt självvald visar på att 

eleven är villig att handla efter samhällets normbild av en god elev. En god elev 

förväntas ta ansvar för sina studier (Skolverket, 2011). Eleven radar upp en kedja av vad 

hen ser som självklarheter men tar tillbaka uttalandet i samma mening. Min tolkning är 

att eleven är medveten om sina tankar om vad som motiverar men anser sig inte ha 

auktoritet nog att stå för sitt uttalande att motivationen stimuleras av självuppsatta mål. 

” alltså det kan det ju göra [bero på läraren om eleven kan bli mer eller mindre 

motiverad], men alltså jag tror inte det gör det för mig, för mig spelar det inte så 

mycket roll vilken lärare det är. eller det gör det ju om det är en jättedålig lärare 

men vi har inga alltså dåliga lärare[…].men: det hänger mycket på läraren. skapa 

intresse och så men sen är det ju mycket på ämnet tror jag” 

Här anser jag igen att eleven ser sig autonom i ett avseende, i det egna tyckandet, men 

hen tar tillbaka sitt uttalande och säger i slutet av det här uttalandet att de ”hänger 

mycket på läraren” att kunna skapa intresse. För att förstå uttalandet ”[..] men sen är det 

ju mycket på ämnet ” hade jag behövt ställa följdfrågor som kunde förklara vad det är hos 

ett ämne som gör det mer eller mindre intressant. Att ett ämne är mer eller mindre 
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intressant blir i elevens uttalande opåverkbart. Det uttalas som en kategorisk modalitet, 

alltså som en oemotsägbar sanning och har förmodligen med elevens tidigare erfarenhet 

av ämnet att göra. Eleven lägger en liten del av ansvaret på lärarens förmåga att väcka 

intresse, men verkar inte se samband mellan ämnen och lärare.  

”[...] man tänker att det att om alla liksom försöker så ska det liksom motivera 

gruppen att komma längre. men jag vet inte riktigt om det funkar så, men det 

kanske det gör” 

Med gruppen kan eleven avse dels sin klass, den mindre gruppen elever som valt dans 

som inriktningsämne men kan också mena vilken grupp som helst. Att alla i gruppen 

försöker, vilket jag tolkar som att alla gör sitt bästa, innebär att de som ingår i gruppen 

kontrollerar och styr varandra mot ökad motivation och förbättrade resultat. 

Gruppidentiteten blir starkt styrd av diskursen som omsluter just den avsedda gruppen.  

Elev 2; 

Eleven säger sig drivas av inre motivation. Av samtalet framgår att eleven motiveras, 

men på olika sätt, av jämförelser med andra beroende på vilken grupp som avses. 

Elevens uttalanden visar på att en person rör sig mellan flera subjektspositioner och 

identiteter beroende på i vilket sammanhang personen befinner sig i. Identiteten är 

kontingent. Identiteten både formas av och formar den diskurs eleven för tillfället 

befinner sig i. Motivationsgraden påverkas av vilken grupp eleven tillhör.  

”[...]dans så är det nog då är det ju inre_ just dansen _ [….]om det då går bra att 

liksom att det går ju bra för mig. Då tänker jag ju inte på att det är någon annan 

då som _ så men jag kan också bli motiverad om det går bra för någon annan. 

Tänker att shit det där kunde jag också. /…/ Att det går bra för nån annan alltså” 

”[…]visst det är inre också men:eh: men yttre motivation är det nog mer i 

skolarbetet. Just det här att ehm: tillexempel nu med naturklasserna att det gick 

väldigt bra på ett av provet vi hade nu men det var några som skulle göra ett till 

prov _att då blev det lite som så att eh:_ man känner att ja nu var man ju lite 

bättre än de andra då kanske man inte behöver förbättra lite mer. Men om alla 
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hade varit väldigt duktiga så hade man velat jobba upp det mer för att känna att 

kanske bli lite bättre_ så då är det ju också en balans mellan inre och yttre” 

I första uttalandet pratar eleven om dansgruppen där gruppmedlemmarna styr och styrs 

av viljan att hela tiden göra lite bättre. Grupptillhörigheten och gruppens inställning 

triggar eleven till mer arbete och motivationen ökar vartefter gruppen utvecklas. Det 

andra uttalandet handlar om naturkunskapsämnet där gruppen av eleven blir indelad i 

flera grupper, de som inte klarade provet så bra och andra. Genom att jämföra sig själv 

med dem som det inte gick så bra för hamnar eleven på en ”good enough”-nivå, i stället 

för att motiveras av dem som gjorde ännu bättre ifrån sig.  

”/…./ när jag kom med i Vita Hästen /…/. Jag vet vilka det är runt om hur 

duktiga de är …att bli jämförd med någon som är på den nivån /…/ då blev jag 

väldigt motiverad att fortsätta bli bättre” 

Det är framför allt de sociala sammanhangen som eleven ser som betydelsefulla för att 

skapa och behålla motivationen. Att sätta sig i ”rätt” sammanhang och identifiera sig till 

en grupp som är eftertraktad hos eleven triggar motivationen. Att komma med i ”Vita 

Hästen” innebär att eleven kommer delta i en musikal/operett. De här lokala 

uppsättningarna får mycket publicitet i lokalpressen och att ingå i den gruppen ser 

eleven som en stor personlig framgång. Gruppidentiteten stärker elevens egen självbild, 

och också andras bild av den här eleven, som en framgångsrik och duktig person. Att 

tillhöra och identifiera sig till en grupp som är högt eftertraktad skapar en känsla av 

utvaldhet som stimulerar den inre motivationen (Klope, 2015).  

”/.../ alla nya kompisar att man känner att man man har en plats att man_ att man 

känner att de ändå man ändå är saknad att de behöver en ändå på nåt sätt liksom_ 

att_ de ändå undrar var man är att de bryr sig [mm] det mår jag väldigt bra av”     

” ja den inre är det ju liksom, jag brukar oftast prata med liksom mina föräldrar 

de brukar komma med råd och/…/[få] upp mitt hopp liksom att det kanske blir 

bra/…/” 
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Att ha en plats och vara behövd ser eleven som meningsskapande och 

grupptillhörigheten styr eleven mot ett välbefinnande. ”[…] de ändå undrar var man är 

att de bryr sig[…]” visar att eleven ser gruppstyrningen som något positivt.  Den inre 

motivationen påverkas av motiverande samtal med föräldrarna och verkar vara en privat 

angelägenhet, som utesluter lärarpåverkan/inverkan.  

Elev 3; 

 Eleven säger sig drivas av inre motivation och blir motiverad av de egna målen när det 

gäller dansämnet. Den här eleven sätter den egna identiteten i fokus och blir på så sätt 

autonom. Ett visst mått av affirmation kommer fram i ”typ” och ”väl” och kan ses som 

en osäkerhet i uttalandet. Eleven verkar resonera lite med sig själv, avslutar med ett 

”ah” och bekräftar därmed sitt eget uttalande.  

 ”Alltså det är väl typ vad jag känner att jag vill mina mål och liksom _ ah: vad jag känner att 

jag vill kunna eller så här_ ehm: _ah” 

I övriga ämnen är det framförallt strävan mot ett visst betyg som motiverar. Men även 

här är identiteten autonom. Eleven styr sig själv, ”försöker lite extra”, för att nå ett 

högre mål. Det visar också på att eleven styrs av diskursen av vad det är att vara en god 

elev som tar ansvar för sina studier och sitt lärande. 

”..om jag vill ha ett betyg är det nog mer att jag liksom försöker lite extra eller om jag tycker det 

är lite kul så kanske jag också försöker lite extra så” 

På frågan vad som kan påverka motivationen säger eleven att det måste kännas viktigt.  

”alltså om jag känner att det är viktigt att jag måste att det liksom spelar roll att 

jag gör det. Då kanske jag blir lite mer motiverad. Ehm: men det handlar mest om 

det är tråkigt eller kul. /…/ det med skolan är ju inte alltid kul men jag känner att 

det är viktigt för då måste jag göra det och då blir jag lite mer motiverad igen att 

göra det liksom” 
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Eleven har en känsla av att inre motivation är avgörande för att resultaten ska bli så bra 

som möjligt.  Den här eleven liksom de föregående eleverna tycker det är svårt att 

särskilja inre och yttre motivation och menar att de båda motivationstyperna samspelar.  

”[…]det känns som det är viktigare att man har inre motivation. Alltså jag fattar 

inte exakt vad yttre motivation är men_ om man inte själv vill det då _ då är det 

ju ingen mening med det alls. […] men sen så är det ju också bra att bli alltså få 

yttre motivation också ” 

De mål eleven sätter upp är viktiga framförallt för eleven själv men ser också att lärarna 

kan vara hjälpta av att veta om målen när det gäller att ge feedback. 

”/…/alltså jag tror det är mycket med mål, vad man har för mål vad man vill_ 

kunna göra /…/ ah jag tror det [är det viktigt att lärarna vet dina mål? eller räcker 

det att du vet dem själv?] alltså det beror på om man har något speciellt slags mål 

ehm men ofta tror jag det är liksom räcker att man vet dem själv att så .. men det 

kan ju också vara bra för lärarna för då kan man få mer kritik /…/och kan jobba 

för det mer liksom” 

Elev 4: 

Eleven säger sig drivas av sina egna mål och tanken om att goda skolresultat ska ge en 

bra framtid. Eleven är medskapare i sin egen styrning, vill leva upp till bilden av en god 

samhällsmedborgare med hög ambition och motivation. 

”/../jag vill verkligen nå de här målen typ få bra betyg och liksom läsa vidare och 

få så här bra.. Det är typ det som driver mig att jag verkligen vill kämpa nu så att 

jag_ det kommer gå bra i framtiden typ/…/ så att det verkligen blir som jag tänkt 

mig jag tror det driver mig lite och får mig att kämpa” 

”/…/fast också lite av andra ifall nån säger till mig att jag måste klara det här då 

vill jag ju lyckas med det.” 

Att vilja leva upp till krav som andra ställer uttrycker eleven som en självklarhet.          

På frågan vad eller vem som kan hjälpa eleven att öka på motivationen svarar eleven; 
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”man kan pusha en lite typ […] säga om det går bra eller dåligt”. Eleven uttrycker inte 

vem som kan pusha. Att använda ”man” och ”typ” visar enligt den kritiska 

diskursanalysen på låg affinitet (Winther Jörgensen& Philips, 2000, s. 122). ”Man” 

uttrycker ett generellt subjekt och eleven uttalar sig inte längre med auktoritet. Det kan 

visa på en maktförskjutning. Så länge informanten pratar om sig själv som ”jag” äger 

hen rätten att uttala sig med auktoritet. Men när det kommer till vad som kan påverka 

motivationen, när motivationen behöver hjälp utifrån uttalar sig informanten med låg 

affinitet. Eleven känner att motivationen ökar när hen har kontroll över tillvaron, med 

framförhållning och planering. 

 ”när jag känner att jag har planerat, nu har jag liksom planerat de kommande 

veckorna då är det bara att köra. Då har jag liksom läget under kontroll och det 

påverkar mig typ att jag själv styr upp det lite och så att nån annan säger till mig” 

Här blir det tydligt att eleven anser att ansvaret ligger på eleven själv.  

Elev 5: 

Elev nummer 5 har en ganska klar bild över inre och yttre motivation och vad som kan 

påverka de respektive motivationstyperna. 

”alltså inre motivation kommer från en själv alltså typ när du/…/ tänker positivt 

typ och så här_ du vet (skratt). Ah men: yttre det kan ju komma från många typ_ 

så här lärare och kompisar kanske_och så här från-TV eller nånting” 

På frågan om vem som kan hjälpa till att påverka motivationen nämner eleven både 

kompisar, mamma och lärare, men framför allt måste hen känna att viljan kommer 

inifrån. Eleven är öppen för och lyssnar på goda råd och tillsägelser men ”behöver 

bestämma själv”. Det är ett uttalande som uttalas som en kategorisk modalitet.  

”till exempel lärare säger typ du måste typ skriva en plan och typ planera dina 

studier och typ och studieteknik /…/ men jag kanske inte använder det alltså jag 

bara tar det som är lättast för mig så och typ när jag känner för att _ göra rätt då 

gör jag det /…/ det hjälper inte så mycket när: till exempel min mamma säger 
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bara liksom /…/ det hjälper inte jag behöver bestämma det själv för att det ska 

funka […] jag lyssnar ju på det /…/ jag bara säger nej och då är det så (fniss)” 

Feedback från lärare motiverar och resultatet av det ökar elevens välbefinnande. 

”/…/ till exempel på danslektionen /…/ hon typ säger /…/ alltid nånting som jag 

kan förbättra och sen jobbar jag på det ju och det blir ju bättre hon ser ju det_ 

också så liksom jag mår bättre-i mig själv” 

Att ha kontroll över sin situation är viktigt för eleven för att känna motivation och stärka 

självkänslan.  

”/…/ ibland är det för mycket i skolan liksom för mycket prov för mycket läxor 

och då /…/ alltså jag får såna här panikattacker och typ ger upp men då måste jag 

typ bara vila så blir det_ bra typ det funkar i alla fall det fixar sig [eleven talar om 

veckan som gått och alla läxor och prov] och liksom nu är det över och jag 

klarade det jättebra ju […] men det är ju för att jag verkligen_ alltså jag pluggade 

alltså typ satt och pluggade flera timmar ” 

Skolan som ses som ett yttre krav sätter ramarna för elevens agerande, vad som är 

möjligt och önskvärt. Eleven regleras av hur lärarna organiserar hens vardag vilket 

inkräktar på individens frihet. För att återta makten och kontrollen har eleven strategier 

för hur hen ska agera ”typ bara vila så blir det_ bra”, ”Nu är det över och jag klarade det 

jättebra ju”. Här visar eleven att hen är villig att styra sig själv i den riktningen som av 

samhällsnormen tillskrivs en god elev.  

Skolverkets utsagor 

Jag har fokuserat på skrifter med pedagogisk-, kognitiv- och 

motivationsforskningsanknytning. Alla tre texter är publicerade av Skolverket, i 

samarbete med forskare, universitet och högskolor och har som syfte att sprida 

forskningen till rektorer och lärare så att de kan använda sig av den i sin praktik. 

Texterna är granskade av Skolverkets utvecklingsavdelning. Texterna är distribuerade 

av Skolverket under rubriken ”Forskning för skolan” och vänder sig i första hand till 
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lärare och rektorer. Skolverket bevakar och sammanställer materialet som utgår från ett 

samarbete med olika universitet och högskolor där forskningen bedrivs. Texterna ligger 

öppna på Skolverkets hemsida och är tillgängliga för allmänheten. 

Analysen av texterna bygger på en ansats av Fairclough’s tredimensionella modell 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000, s. 72-78). I min text finns alla nivåer med men jag 

har valt att inte göra tydliga avgränsningar mellan de olika nivåerna utan skrivit 

analysen som en löpande text. Att göra en textanalys enligt Fairclough förutsätter ett 

lingvistiskt kunnande som går utanför min kompetens. Därför stannar min analys vid att 

vara en ansats (Dimenäs, 2007, s. 133). 

Text 1: Är en artikel som bygger på en kort sammanfattning av Peter Gärdenfors’s bok 

”Lusten att förstå-om lärande på människans villkor” (Natur och Kultur, 2011). Peter 

Gärdenfors är kognitionsforskare vid Lunds universitet. Artikeln är publicerad på 

Skolverkets hemsida 2011-09-13 och skriven av Thomas Heldmark, frilansande 

vetenskapsjournalist (hämtad från Skolverket.se 2015-02-20). 

Text 2: “Elevernas lärande i centrum”. Artikeln är skriven av Vanja Lozic, forskare vid 

Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds Universitet med uppdrag att bevaka 

allmändidaktisk forskning och göra den mer tillgänglig genom kortare artiklar som 

publiceras på Skolverkets hemsida. Text nummer 2 baserad på John Hatties bok 

”Synligt lärande för lärare” som bygger på en omfattande studie om vad i 

undervisningen som kan förbättra elevernas lärande. John Hattie är professor i 

pedagogik vid University of Melbourne. Artikeln är publicerad på Skolverkets hemsida 

2013-02-20 (hämtad från Skolverket.se 2015-02-20). 

Text 3: ”Motivation en viktig nyckel till elevers skolframgång”. Sammanfattning av en 

artikel (”Motivational strategies to enchance effective learning in teaching struggling 

students”, 2013) skriven av utbildningsforskarna Jessica Wery och Margareta Maria 

Thomson, verksamma vid North Carolina State University. Sammanfattningen är 

publicerad på Skolverkets hemsida 2015-02-16. Även den här texten är skriven av 

Vanja Lozic (hämtad från Skolverket.se 2015-02-20). 
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Titeln på första texten ”Elevers lust att förstå- en bortglömd drivkraft?” kan ses som en 

fråga till läsaren eller som kritik mot det som Peter Gärdenfors vill säga. Kanske är det 

menat som en uppmaning till läsaren, som förväntas vara lärare eller rektor, att 

reflektera över sitt eget undervisande eller organiserande. I själva texten pekar ingenting 

mot att det skulle vara kritik mot Peter Gärdenfors’s åsikter utan mer en kritik mot hur 

lärandet går till runt om i landets skolor. Påståendet ”Skolgången är för många 

[högstadieelever] en enda kamp mot ledan” framställer skolan som tråkig och det 

förstärks med en fras som ”Ty, konstaterar Gärdenfors. det är ofta trist att gå i skolan”. 

Här slår författaren fast en sanning och diskursen om skolan som tråkig befästs. I 

kontrast till tråkigheten ställs digitala medel, datorer och it-verktyg. “Det är uppenbart 

att barn har kul med datorer-se bara hur populära datorspelen är. Det är sällan man ser 

mer motiverade individer./.../”. Läraren framställs som oinspirerande och utan förmåga 

att motivera sina elever. ”/… / alltmedan läraren står framme vid katedern och tycks 

röra på munnen”. I nästa exempel skriver Gärdenfors ”Den kloke läraren kan använda 

berättelsen /…/”. Den kloke läraren kan motivera och entusiasmera sina elever, men 

genom Gärdenfors´s uttalande är kloka lärare en egen kategori och hör inte till 

lärarkategorin i allmänhet. I Peter Gärdenfors mening tillskrivs tekniken och datorn som 

en självklar kraft som utan konkurrens från lärarhåll är det som kan skapa och driva 

motivationen och lusten hos eleverna. Eleverna framstår som uttråkade av lärarnas brist 

på engagemang. Thomas Heldfors uttalar sig, i rollen som författare och med stöd av 

kognitionsforskaren Gärdenfors bok, i sin artikel med auktoritet om vad som motiverar 

eleverna till studier. 

”Elevernas lärande i centrum” är titeln på text nummer 2 och texten framstår som 

föreskrifter med verktyg som skolan och lärare bör jobba med för att stimulera eleverna 

till goda studieresultat. Att texten framstår som ett regelverk framgår av att texten 

innehåller många ska och måste. Påståendet läraren ska, läraren måste upprepas 7 

gånger. Eleven ska, eleven måste upprepas också 7 gånger. Men de har olika betydelse 

vid en granskning av maktperspektiv. I ”läraren ska/måste” ligger ett styrande; ”Läraren 

måste också ha en klar bild/…/” Lärare förväntas styra och organiserar undervisningen. 

Lärarsubjektet innehar en av samhället överenskommen automatisk auktoritet över 
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elevsubjektet (Bartholdsson, 2008, s. 17). När det i texten påstås att läraren ska eller 

måste ligger det ett ansvar på läraren att ta reda på eller genomföra vad som efterfrågas. 

När det i texten står eleven ska, eleven måste ligger ansvaret fortfarande på läraren. Det 

är lärarens ansvar och uppgift att informera och vägleda eleven mot målet. Till exempel 

”/…/ eleverna [måste] veta orsakerna till att de inte har uppnått målen”, ”eleverna ska 

veta vad som förväntas av dem”.  Lärarna åläggs ett stort ansvar över elevernas 

motivationsgrad i den här texten.  

”Läraren måste skapa en lärandemiljö där eleverna förlitar sig på sin inre 

förmåga/…/ Lärarna ska också minska riskerna för utveckling av 

undvikande beteende, självhandikapp, perfektionism och känsla av 

hopplöshet”.  

Textförfattaren äger genom forskaren John Hattie makten att uttala sig med auktoritet i 

frågan om vem och vad som styr och driver elevernas motivation. 

Första meningen i tredje texten lyder; ”Om läraren tror att eleven kan lyckas ökar 

motivationen och därmed möjligheterna att nå målen”. Här läggs styrningen hos läraren, 

men genom att skriva om läraren, uttrycks det inte med samma säkerhet som i text 

nummer 2 där ”läraren ska” och ”läraren måste” används på flera ställen. Text nummer 

3 framstår som goda råd till lärare och skolledare hur de kan göra för att öka elevernas 

motivationsgrad. Lärarna bör enligt författaren följa råden.   

”/…/ elever med låg motivation har många misslyckade försök bakom 

sig/…/Thomson och Wery [understryker] att det är viktigt att stärka 

elevernas självbild och självkänsla”.  

Att tydligt förklara varför man som lärare bör följa råden och att tala om vilka 

konsekvenser som kan undvikas genom detta förtydligar också bilden av att texten inte 

ses som tvingande påbud utan mer som rådande. Textförfattaren förstärker på så sätt 

yrkesprofessionen som lärare och rektorer besitter genom att överlåta makten till lärare 

och rektorer.   
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En jämförelse mellan text 1 och text 3 visar att elevsynen varierar mellan texterna. Text 

3 visar en förväntan på eleven och en tilltro till elevens egen vilja och förmåga. ”Om 

läraren tror att eleven kan lyckas ökar motivationen/…/”. I text 1 påpekar författaren att 

”/…/ det är ofta trist att gå i skolan.” och syftar på att högstadieelever beskriver skolan 

som tråkig. För att motverka tristessen tycker författaren att skolan ska använda sig av 

och inspireras av digitala verktyg. Hur vi använder oss av ord och vilka ord vi väljer när 

vi väljer att beskriva skolan formar bilden av verksamheten och därmed diskursen om 

densamma (Jonsson, 2007). 

Sammanfattande analys 

Att vilja och känna lust framstår både hos de intervjuade eleverna och texterna från 

Skolverket som en viktig faktor för att nå studieframgång. Av elevernas utsagor framgår 

att en högre grad av frivillighetskänsla ökar motivationen. Texterna visar att lärarna har 

ansvaret att motivera genom stimulerande arbetsuppgifter och varierat 

undervisningssätt. Eleverna pendlar mellan självstyre och styrning av yttre faktorer. En 

yttre faktor är diskursen kring att vara elev. Att de vill leva upp till bilden av en god 

elev visar sig i deras uttalanden om ansvar, mål och prestationsframgångar. Samtliga 

elever framhåller att viljan måste finnas hos dem själva. 

Elev 3: ”[…]det känns som det är viktigare att man har inre motivation […]om man inte själv 

vill det då _ då är det ju ingen mening med det alls. ” 

I begreppet elev förutsätts det finnas en egen vilja till kunskap och utveckling.  

”Lärare beskriver vissa elever som passiva, omotiverade och utåtagerande och i 

mötet med dessa elever känner sig många lärare vilsna och ställer frågan ”hur ska 

jag motivera mina elever?” (Lozic, 2013). 

Texten visar att de passiva, omotiverade och utåtagerande eleverna inte är de elever som 

lärare förväntar sig eftersom många lärare känner sig vilsna i mötet med den typen av 

elever. De elever det inte talas om här är de normgivande eleverna vilka är de aktiva, 

motiverade och balanserade. Normbilden av eleven stämmer väl överens med de 
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intervjuade elevernas egen bild av vad som förväntas av dem. I elevrollen ligger ett visst 

maktöverlämnande till lärare och rektorer. Winther Jørgensen och Philips kallar det för 

att eleverna har ett falskt medvetande dvs. eleverna är styrda av diskursen om eleven 

utan att själva vara medvetna om det (2000, s. 38). Enligt socialkonstruktionismen är 

alla identiteter kontingenta vilket innebär att elevidentiteten är möjlig att omforma, men 

för att skolan ska fungera så som den är organiserad behöver diskursen om den goda 

eleven och maktförhållandet lärare- elev hållas kvar. 

Viljan att vilja ligger hos eleverna, men elevernas vilja att gå gymnasiet och prestera 

goda studieresultat styrs av samhällsdiskursen om hur vårt samhälle och våra ungdomar 

ska utvecklas. I intervjuerna visade det sig att genom att ingå i grupper som strävar mot 

höga gemensamma mål och att ingå i grupper som framstår som attraktiva för eleverna 

utvecklas och stärks motivationen och viljan. Ingen av texterna behandlar frågan om 

gruppindelningar eller grupptillhörighet. I texterna från Skolverket framgår det en 

förväntan och i vissa fall krav på lärarens förmåga att stimulera elevernas motivation 

och därmed deras vilja. ”Om läraren tror att eleven kan lyckas ökar motivationen /…/” 

(text 3, Lozic, 2015).  

En av eleverna påstår i ett uttalande att lärarens agerande inte har någon avgörande roll 

för studiemotivationen. Men att förstå varför vissa moment görs ser hen som viktigt för 

att motivationen ska öka. Att se ett ämne som meningslöst och att inte förstå varför 

ämnet ska läsas fråntar eleven känslan av självstyre och makt över sin egen vardag. 

Eleven tror att det är viktigt att veta varför men ser ingen mening med att fråga då hens 

erfarenhet(?) säger att svaret inte är till någon hjälp.  

Synen på vem som styr över elevers motivationsgrad skiljer sig åt mellan Skolverket 

och eleverna. Enligt texterna från Skolverket måste lärarna stimulera eleverna till 

studiemotivation. I själva elevbegreppet förutsätts det att eleverna vill studera, men det 

är lärarnas uppgift att hålla viljan levande. John Hattie har i sin studie  kommit fram till 

att lärarens viktigaste roll för att eleverna ska nå studieframgång är rollen som aktivator, 

den kraft som ökar aktiviteten (Hattie, 2012, s.119). Eleverna framställer det som att det 
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är den enskilda eleven själv som styr över och reglerar sin motivation, men de säger 

också att krafter utifrån som lärare, föräldrar och kompisar hjälper till.  

Att vara motiverad för studier ses som en förutsättning för att nå studieframgång. 

Diskursen om motivation i skolan handlar till stor del om elevidentiteten och att följa 

normerna som följer med den. Att äga en diskurs, att ha makten att styra över diskursen, 

har den som styr språkbruket kring den aktuella diskursen. I det här fallet har 

textförfattarna och granskarna av texterna stort inflytande på hur omvärlden ser på 

studiemotivation, skola, lärare och elever.   

På Skolverkets hemsida har jag fått 182 träffar på motivation, jag har tittat på tre av 

dem. De tre texterna lägger maktutövandet över diskursen på motivations-, kognitions- 

och undervisningsvetenskapen, alltså forskarna. Att vara textförfattare och granskare 

och den som väljer ut, sammanställer och publicerar texterna innebär också att man 

utövar makt över diskursen.  

Genom att eleverna uttalar sig med låg affinitet när det gäller hur någon annan, t.ex. 

lärare kan påverka deras motivation visar att eleverna inte styr diskursen. Däremot 

uttalar de sig ofta med självklarhet när det gäller den egna drivkraften, den inre 

motivationen. De är väl medvetna om vad de blir motiverade av och lägger makten över 

den inre motivationen hos sig själva. Det kan också vara ett uttryck för hur 

maktförhållandet ser ut. Eleverna lägger litet eller inget ansvar på lärarna när det gäller 

att upprätthålla eller stimulera motivationen.  

” ja, jag tycker historia är så meningslöst så det finns jag förstår inte varför vi 

läser det över huvud taget men ah [om du skulle ställa den frågan till 

historieläraren då?] jag vet inte /…/ det står i kursplanen /…/ det är svar man 

brukar få /.../ ja det tror jag är viktigt att få veta varför”  

Elevens uttalande kastar ingen skugga över lärarens oförmåga att förklara eller skapa 

intresse för ämnet. Att jag som intervjuar är elevernas lärare och kollega till deras 

övriga lärare kan ha gjort att svaren anpassades efter situationen.  Att låta någon 
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utomstående hålla i intervjuerna skulle eventuellt ha gett andra svar där eleverna hade 

ställt högre krav på lärarna.  

Motivationsgraden hos flera av eleverna är beroende av vilken diskurs som styr en 

aktuell grupptillhörighet. Att vara motiverad ser eleverna som en självklarhet. Den egna 

inre drivkraften är viktig. Den stimuleras av känslan av att ha kontroll på sin situation 

och av känslan av att ha valt själv. Inre motivation ses som en förutsättning för 

framgång och uttalas av eleverna som en kategorisk modalitet. En sanning som delas av 

Skolverket och styrdokumenten för gymnasieskolan (Skolverket, 2011). 

Eleverna motiveras av egna uppsatta mål. Lärares och andras påverkansmöjlighet ser 

eleverna som ganska liten, men feedback från omgivningen anser eleverna vara viktig. 

Även ett positivt socialt sammanhang stimulerar motivationen. 

Eleverna använder ofta ”typ”, ”liksom”, ”kanske” och andra tecken som tyder på låg 

affinitet i intervjuerna till skillnad mot texterna som Skolverket publicerat, där forskare 

uttalar sig med säkerhet.  Det här, menar Bergström och Boréus (s. 309, 2005), visar på 

ett ojämlikt förhållande i diskursen där rätten att uttala sig med auktoritet ligger hos 

forskarna/Skolverket och inte hos eleverna. 

 

Diskussion och sammanfattning 
 
 
 Syftet med min undersökning har varit att ta reda på elevernas syn på motivation, dvs. 

egen drivkraft, och vem som äger rätten att uttala sig med auktoritet i 

motivationsdiskursen. Utifrån fem elevintervjuer och tre texter från Skolverket som 

bygger på forskning har jag gjort en ansats till diskursanalys. Intervjuerna ger en bild av 

att eleverna ser inre motivation som en förutsättning för att klara skolan. Genom 

analysen har jag fått syn på hur eleverna kämpar och försöker hålla den egna drivkraften 

uppe för att leva upp till bilden av en god elev. Elevernas motivation är beroende av hur 

skolan och lärarna organiserar tid, provutlägg och gruppindelningar. Elevernas 

uppfattning av vad som motiverar stämmer relativt väl överens med texterna från 

Skolverket, men när det gäller vem som äger rätten att uttala sig med auktoritet om 
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ämnet visar det sig vara forskarna och författarna som utövar makten över diskursen. Så 

länge eleverna talar om den egna drivkraften och egna strategier för att hålla sig 

motiverade uttalar de sig med auktoritet, men när det handlar motivationshöjande 

insatser från andra, till exempel från lärare eller kamrater uttalar de sig mindre säkert. 

Eleverna lägger stort ansvar på sig själva för att hålla uppe motivationsnivån medan 

Skolverket lägger stort ansvar på lärarens förmåga att inspirera och motivera sina 

elever. Att vara inre motiverad och att ha egen drivkraft för studier ser eleverna som en 

självklar sak. Även Skolverkets texter utgår ifrån att eleverna har egen vilja.  

Diskursen kring studiemotivation framstår genom mina intervjuer och även i texterna 

från Skolverket som en objektiv diskurs. I gymnasieskolans styrdokument, Lgy11, står 

att skolan har som mål att varje elev ska ta personligt ansvar för sina studier. För att ta 

personligt ansvar måste viljan finnas.  

De elever jag intervjuat är alla fullt medvetna om vad det innebär att vara elev och vilka 

förväntningar och krav det följer med elevidentiteten. Guvå tog i sin rapport upp att 

personlig identitet och social identitet är två skilda självbegrepp (Guvå, 2005, s. 12). De 

elever jag intervjuat går dansinriktningen på estetiska programmet. Att dansa är en del 

av deras personliga identitet. Dansa är något de gör av lust och de är därför motiverade 

till dansämnet och känner att de har egen inre drivkraft att utvecklas. De har valt att vara 

danselever. Jag har under mina dryga 20 år som danspedagog i gymnasiet upplevt att 

ämnen, lärare och elever har olika status och rangordning. Elever på det estetiska 

programmet har inte legat på högsta rangordningsnivå.  Det kan innebära att 

danseleverna tillskrivs och tillskriver sig en identitet i danssalen men en annan när de 

kommer utanför. Min önskan är att eleverna ska kunna integrera danselevsidentiteten 

som för eleverna förknippas med stolthet, lust, glädje, motivation och drivkraft med 

skolelevidentiteten. Vad som visar sig i intervjuerna är att dansämnet särskiljs från 

”andra skolan”. Eleverna ser skolan som ett måste, något man måste göra och som en 

påtvingad aktivitet medan dansen är något de valt för att de vill. Jag anser att om lärare, 

skolledare och politiker skulle se alla skolämnen som likvärdiga skulle eleverna få en 

tydligare helhetsbild både över skoldagen men också identitetsmässigt. Att som lärare ta 
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del av och intressera sig för elevers intressen får eleverna att känna sig sedda och 

känslan av delaktighet ökar (Engström, 2014). 

Något som förvånat mig i elevernas utsagor är att de lägger största ansvaret på att hålla 

motivationen uppe på sig själva. Varje elev har strategier för hur de motiverar sig för 

studierna. Det handlar om att ha kontroll över sin tid och sina uppgifter, att äta, vila och 

sova. Att lärarna inte åläggs ett större ansvar kan vara ett uttryck för att just de här 

eleverna som jag intervjuat anpassat sina uttalanden till situationen. Precis som Helena 

Andersson (2013) menar kan det vara svårt att få fram elevernas ärliga bild av den 

verklighet de upplever i skolan. Bilden av skolan som eleverna framställer kan jag tänka 

mig anpassas till vem som ställer frågorna. Att till exempel uttala sig med ett allmänt 

subjekt som ”man” gör att det eleverna pratar om inte behöver betyda att de pratar om 

sin egen aktuella situation. En elev väljer att prata om dansläraren på hobbykursen som 

ger så bra feedback, det tolkar jag som ett uttryck för att hen inte anser sig få lika bra 

feedback på skoltid. Jag tolkar ett sådant uttalande som lojalitet och ett uttryck för ett 

ojämlikt maktförhållande mellan mig och eleven där eleven är väl medveten om mitt 

”övertag”.  

Jag upplever eleverna som jag intervjuat som utelämnade åt skolorganisationen. Genom 

att organisera elevernas tid på ett bättre sätt kan deras motivation hållas uppe. En av de 

intervjuade eleverna beskriver hur hon ger upp när stressen över läxor och prov känns 

övermäktig. Att ha en känsla av att vara delaktig och att ha kontroll är två faktorer som 

stimulerar motivationen (Giota, 2013). En tredje faktor som eleverna lyfter fram är att 

tillskriva sig och tillskrivas en attraktiv gruppidentitet.   

Mina båda undersökningsgrupper, eleverna och texterna från Skolverket, är relativt 

överens om vad som motiverar. När det kommer till vem som äger rätten att uttala sig 

med auktoritet om vad och hur motivation kan påverkas visar Skolverkets texter på att 

det är forskare tillsammans med författare som styr över diskursen. Text nummer 1 

skiljer sig från de andra texterna genom att framställa skolan och lärarna som tråkig och 

oengagerande. Genom att välja hur vi talar om och beskriver hur och varför eleverna 

bör gå i skolan skulle bilden av att måsta kunna förskjutas till att vilja.  
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Bilaga A  
	  
Intervjufrågor	  
	  
Om	  jag	  påstår	  att	  det	  finns	  två	  sorters	  motivation,	  inre	  och	  yttre	  motivation.	  Hur	  tänker	  

du	  dig	  de	  olika	  motivationstyperna?	  

	  

	  

Vad	  får	  dig	  att	  känna	  dig	  motiverad?	  

	  

	  

När	  kände	  du	  dig	  motiverad	  senast?	  

	  

	  

Hur	  påverkade	  det	  dig?	  

	  

	  

Vad	  får	  dig	  att	  känna	  dig	  omotiverad?	  

	  

	  

När	  kände	  du	  det	  senast?	  

	  

	  

Hur	  påverkade	  det	  dig?	  

	  

	  

Drivs	  du	  av	  inre	  eller	  yttre	  motivation?	  

	  

	  

	  

Vad	  tänker	  du	  att	  du	  behöver	  för	  att	  påverka	  	  yttre	  respektive	  inre	  motivationen?	  

	  
	  
	  



	  

	  

1(3)	  

Bilaga B 
	  
Övriga citat från elevintervjuer som kan anses ha ett värde för att förstå den analys 
jag gjort. 
 
Elev 1: 

 
Elevens uppfattning av vem eller vad som kan påverka motivationen. 

 

”I skolan är det ju mycket att andra sätter upp. att det här- asså 

kursplanen- det här ska man ju fixa. det är ju bara så det är. Men 

sen så vill man ju- asså man måste ju inte få A, men sen så vill 

ju jag ha A och så ah, så man- ah man vill ju alltid lite: mer än 

man måste kanske.” 

 

”ja det tror jag är viktigt att få veta varför så man inte bara gör 

det och sen inte vet varför” 

”ja, annars vet jag inte det är lite svårt att bli motiverad till 

saker man inte: känner att man vill bara man måste liksom. 

Måsten är alltid tråkiga, för det mesta. ah städa till exempel, 

usch” 

Elev	  2:	  

	  

Elevens upplevelse av vad det är som skapar motivation. 

 

”Man vill fortsätta och lära sig mer(1) ehm så känner jag att: jag 

oftast blir motiverad när det går bra liksom när jag_ när jag när 

det går framåt när jag känner att_jag lär mig nya saker att_ 

nånting händer liksom som ska bli kul som att komma med i en 

musikal att då vill man utvecklas mer kanske prestera bättre och 

sånt” 

”Eh: ja:_eh jag tror det beror på om man eh_ känner att man 

mår bra liksom. Att om man är glad och:_ pigg och sånt tror jag 

att man blir på nåt sätt automatiskt motiverad 



	  

	  

2(3)	  

att när man kanske är lite deppig så är man inte motiverad till 

någonting liksom” 

 

Elevens uppfattning av vem eller vad som kan påverka motivationen. 

 

”[…]om någon säger att ja men va bra det går för dig_ men man 

måste ändå känna det själv” 

 
”om jag känner mig motiverad och sånt där att jag brukar ju ofta 

analysera att nu mår jag ju ganska bra, vad har jag gjort då? och när 

jag känner mig motiverad  vad har jag gjort då? Och då tvärt om 

också om jag känner mig omotiverad om jag inte känner mig glad 

varför då? Då vet man ju på nåt sätt hur man ska göra” 

 

Elev 3: 

Elevens upplevelse av vad det är som skapar motivation. 

 

”Det är ofta när man har typ lite svårare koreografier allstå då blir 

jag väldigt motiverad att jag ska liksom_ kunna dem eller så” 

	  

”ehm: alltså  öh när det inte är kul eh: då blir jag väldigt 

omotiverad”	  

	  

Elevens uppfattning av vem eller vad som kan påverka motivationen. 

 

”[…] alltså kritik får man ju oftast  alltså då blir man ju mer 

motiverad fast ibland kan det ju också_ göra så man blir mindre 

motiverad_ det händer ju också om man känner att det går 

jättedåligt, men oftast är ju kritik att man liksom _ vet_ alltså  då blir 

man mer motiverad  liksom _ till att göra saker bättre och så […] 

det känns  man blir mer motiverad av personlig kritik”  

	  

	  

	  



	  

	  

3(3)	  

Elev	  4:	  

Elevens upplevelse av vad det är som skapar motivation. 

 

”om jag har en uppgift som jag verkligen_ vill lyckas med  liksom 

drivs jag av och_  klara det.” 

 

”alltså jag vill få typ ett bra betyg och då  blir jag motiverad av att 

jobba hårt för att få det betyget jag vill ha.” 

 
Elevens uppfattning av vem eller vad som kan påverka motivationen. 

 

”ja (fniss) jag vet inte riktigt man kan pusha en lite typ säga om det 

går bra eller dåligt. ok du är inte så bra på det här då vill jag 

verkligen _ kämpa för det typ det kan ju påverka eller om nån  säger 

att man är jättebra i nånting  då blir det bara yes då kan jag” 

 

 


