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Sammanfattning 

 

Denna studie har undersökt hur gymnasieelever på det estetiska musikprogrammet upplever 

motivation i relation till upplevda centrala behov, självuppfattning samt upplevd kompetens. Metoden för 

datainsamling har varit halvstrukturerade intervjuer med såväl manliga som kvinnliga elever. 

Urvalet har gjorts på grund av aspekter för inlärning som karakteriserar det estetiska musik 

programmet, programmets relativt jämna könsfördelning, samt av hänsyn till det genomsnittliga 

betygsresultatet bland programmets elever. Analys av det bearbetade intervjumaterialet har gjorts 

genom kvalitativ textanalys med inriktning mot diskursanalys. Resultatet visar bland annat att en 

aktivitets förmåga att tillfredsställa centrala behov, ge eleven upplevelser av positiv 

självuppfattning samt hög kompetens bidrar detta till hög motivation för aktiviteten hos eleven. 

Samtliga tre delar sammanfaller ofta i motivationsupplevelsen hos eleven. Majoriteten av eleverna 

tycks uppleva lärarens förmåga att ge beröm, samt stimulera till ökad kompetens som viktigt för 

motivationen. En hög kompetensupplevelse samt upplevelsen av läraren som signifikante andre 

ökar mottaglighet för kritik och beröm hos eleven. Tillfredställelse av centrala behov kan även ses 

som en framtida belöning och således även utgöra en motivationsfaktor. Vid ensidig fokusering 

på en höjd kompetens inom skolämnen tycks eleven kunna tillämpa en sorteringsstrategi och 

därigenom sortera ut vilka ämnen hen vill fokusera sin motivation på. Studien diskuterar vikten 

av att se till motivationens samtliga tre delar vid önskan att uppnå ökat studieresultat bland 

eleverna samt rusta dem bättre för världen utanför skolan. 
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Inledning 

För att klara av allt som krävs i dagens svenska skola underlättar det förmodligen avsevärt om 

eleven känner sig motiverad. Det går då att fråga sig var denna motivation finns någonstans, om 

den ser olika ut för olika elever, och vad som kan locka fram den. Många lärare kanske drömmer 

om att motivation till att arbeta under lektionerna skall finnas automatiskt hos varje elev, medan 

eleven kanske önskar att den skall levereras på löpande band av läraren. 

Om det finns särskilda sätt att tänka, samt särskilda faktorer att ta hänsyn till gällande 

motivation hos eleven bör dessa möjligtvis gå att spåra. Ett sätt att hitta sådana mönster skulle 

kunna vara genom att fråga eleverna vad de upplever vara av betydelse för att de ska känna sig 

motiverade. Om en sådan studie skulle visa på mönster där motivation går att spåra till särskilda 

sätt att arbeta utifrån enskilda elevers motivationsfaktorer, skulle möjligtvis denna kunskap kunna 

fångas upp och tillämpas av lärare inom en mängd olika ämnen. 

Det kan hända att det finns elever som i princip alltid känner en stark motivation för 

skolarbetet och är väldigt angelägna om att prestera bra och lära sig mycket. För dessa elever 

kommer förmodligen skolan att fungera bra, oavsett hur läraren strukturerar sin undervisning. På 

motsvarande sätt bör det även finnas elever kanske har svårt att motivera sig själva. Om vi skulle 

kunna hitta gemensamma nämnare för vad som tycks stimulera motivationen för flera olika 

elever så finns det en stor chans vi kan använda kunskapen om dessa gemensamma nämnare för 

att motivera fler elever. Vidare skulle kanske fler elever än de absolut mest högpresterande och de 

som har förmågan att motivera sig själva kunna känna en ökad studiemotivation. Ett resultat av 

detta skulle kunna vara att fler elever än idag skulle kunna fångas upp och få möjlighet att uppleva 

ökad lust att lära samt ökad kunskapsutveckling. Av denna anledning kan en studie om 

motivation och upplevelser av vad som motiverar till lärande vara en viktig byggsten i skapandet 

av en skola där elever trivs och vill lära sig och där lärare känner att de har möjlighet att nå ut till 

fler elever. 

Bakgrund 

Ett sätt att skapa bättre förutsättningar för fler elever att motiveras och således trivas, utvecklas, 

samt att nå målen i skolan beskrivs med följande ord i en artikel av Giota (2003): 

 

 Dagens skola är inte anpassad till vare sig de negativa och kritiska eleverna eller de som lär för att 

tillfredsställa egna behov och intressen. Bäst klarar sig de som försöker uppfylla andras krav eller 

förväntningar. Skolan måste bli bättre på att ta hänsyn till olika elevgruppers behov. (Giota, 2003) 
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I en vidareutveckling av artikeln ger Giota sin syn på den svenska skolan och hur den förhåller sig 

till elevers motivation. Vad som anses vara en motivationshöjande faktorer för en elev beror på 

många olika orsaker, så som eleven själv, elevens bakgrund, samt sociala omgivning (Giota, 

2003). Ytterligare en gemensam uppfattning tycks vara att ökad motivation möjliggör en ökad 

prestationsnivå vilken i sin tur ökar chansen att nå högre mål och bättre resultat. De frågor som 

jag ställer mig utifrån ett sådant forskningsresultat, vilket även bidragit till viljan att genomföra 

denna studie, är om det finns ytterligare fördelaktiga aspekter än ökad prestation och högre 

måluppfyllelse med ökad motivation, eller om ökad måluppfyllelse eventuellt skulle kunna vara en 

motivationsfaktor i sig. 

Inom skolans värld finns en mängd situationer där lärare och elever varje dag arbetar under 

omständigheter där det, på något sätt, krävs en mer eller mindre uttalad grad av motivation. 

Motivation krävs av både läraren, i planering och genomförande av undervisning, samt av elever, 

för att klara de nationella mål som ställts upp av Skolverket (Skolverket, 2011a; Skolverket, 

2011b). Ju fler elever som klarar målen och går ut skolan med fullständiga betyg, ju högre blir 

även den statistik som visar genomsnittlig måluppfyllelsen bland rikets elever. Studier som gjorts 

angående betygsresultat och måluppfyllelse inom det svenska skolväsendet pekar på sjunkande 

eller otillräckliga studieresultat i synnerhet i matematik (Forskning.se, 2013; Skolverket, 2011c). 

Studier gjorda inom andra ämnen, bland annat engelska, visar däremot ett toppresultat bland 

svenska elever i internationella mätningar (Skolverket, 2012a). Trots spridda skurar vad gäller 

betygsresultat hörs många kritiska röster uttala sig om den svenska skolan och de otillräckliga 

elevresultaten. Orsaker till en upplevd sjunkande standard bland svenska skolor anses bland annat 

bero på den politiska styrningen, läraryrkets låga status, samt bristande kompetens bland lärare 

och behovet av bättre lärarutbildningar (Almer, 2013).   

Samtidigt visar studier som behandlar elevers attityder till skolan att många elever upplever 

stress, prestationsångest, krav och andra psykosomatiska problem på grund av den bedömning de 

var dag utsätts för (Skolverket, 2012b, s. 45). Andelen elever mellan årskurs 7 och gymnasiet som 

anger att de upplever stress varje dag eller minst en gång i veckan på grund av betyg har även 

ökat sedan 2009 (Skolverket, 2012b, s. 45). När det gäller gymnasieskolan uppger nästan hälften 

av alla flickor att de alltid eller ofta känner sig stressade i skolan (Skolverket, 2012b, s. 41).  Trots 

stress och press uppger ändå hela åtta av tio elever i de högre åldrarna att de tycker kraven som 

ställs på dem är lagom höga (Skolverket, 2012b, s. 41). Det råder således olika uppfattningar och 

resultat både vad gäller elevers prestationer, skolans utformning, samt hur elever uppfattar krav 

och press i skolmiljön. 
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Gymnasievalet – frihet och ansvar 

Till skillnad från gymnasiet är grundskolan obligatorisk i Sverige. Innehållet i grundskolan är 

således relativt lika för alla elever och eleverna strävar i hög grad mot samma nationella mål samt i 

övervägande del efter samma kursplaner (Skolverket 2011a). 

När det kommer till gymnasiet, däremot, har eleven ett större val i fråga om vilka kurser hen 

vill prioritera samt vilken typ av prestation som förväntas av hen utifrån en mer individualiserad 

utbildningsplan. Eleven kan i gymnasiet anpassa val av gymnasieinriktning till egna 

intresseområden. Ett gymnasieprogram som ger eleven möjlighet att ägna en relativt stor del av 

sina studietimmar till ett specifikt intresseområde är det estetiska programmet. Det estetiska 

programmet kan innefatta linjer så som musiklinjen, bildlinjen eller teaterlinjen, beroende på 

skolans utbud. Jämfört med många andra gymnasieprogram så som bygg, teknik eller barn och 

fritid har det estetiska programmet även en relativt jämn fördelning av manliga och kvinnliga 

elever (Skolverket, 2012c). Programmets elever skiljer sig även från många andra 

gymnasieprogram genom att de har ett avgångsbetyg som ligger något högre än det 

genomsnittliga avgångsbetyget bland övriga elever i riket (Skolverket, 2012c). Således bör det råda 

en förhållandevis hög grad av studiemotivation inom programmet bland såväl manliga som 

kvinnliga elever.  

En del av det estetiska programmet utgörs av musiklinjen. Elever som går musiklinjen har i 

många fall med sig särskilda kunskaper inom musik och instrument. De har även ofta ägnat 

många övningstimmar till att bli duktiga på detta (Karlsson, 2002, s. 121). För att utvecklas, bli 

bättre, samt ha ork att öva upp sin förmåga krävs förmodligen en stark drivkraft hos eleven. En 

ytterligare aspekt gällande elever från det estetiska musikprogrammet är att det ofta finns en 

blandning av inlärningsmetoder bland eleverna. Det finns både de som gått i en kommunal 

musikskola för att behärska ett instrument, men även de som till en större del är självlärda, samt 

att det ofta funnits engagemang att utöva musikstudier före gymnasietiden samt utöver skoltiden 

(Karlsson, 2002, s. 92-95). Vad som är av vikt och vad som kommer behandlas i denna uppsats är 

således frågan om vilka faktorer elever på det estetiska musikprogrammet upplever som viktiga 

och betydelsefulla för att skapa, stimulera och upprätthålla motivation. 
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Tidigare forskning 

Utifrån vad som beskrivits i bakgrunden finns det fördelar med att studera hur motivation 

upplevs och stimuleras hos elever. Forskning visar att graden av motivation har betydelse för 

elevers kognitiva förmåga, samt för skolprestationen (Giota, 2006, s. 96). Om skolan ska bli 

bättre på att ta hänsyn till olika elevgruppers behov, är det av vikt att veta vad eleverna behöver, 

på vilka grunder behoven skapas, samt hur detta går att relatera till elevens motivation. Själva 

ordet motivation kan te sig svårt att förklara. Giota (2006, s. 95) beskriver motivation som ”ett 

komplext och multidimensionellt fenomen som refererar till en mängd olika begrepp såsom drift, 

behov, intresse, inre och yttre motivation, lärande- och prestationsmål, multipla mål, 

förväntningar, värden och attityder.” Reiss (2004, s. 179) beskriver motivation som orsaken till 

varför en individ väljer att handla utifrån ett visst beteende utifrån bakomliggande motiv. Vilka 

dessa bakomliggande orsaker är kan sedan skilja sig åt från person till person. De bakomliggande 

orsakerna kan även kopplas till de mål som individen strävar efter att nå genom sitt handlande.  

Därigenom påverkas den grad av motivation en individ upplever i en viss situation även beroende 

på vilken målbild individen har (Reiss, 2004, s. 179). 

Utifrån vad som nyss nämnts kan således motivation och orsakerna till vad som motiverar oss 

te sig relativt diffust. I denna studie kommer motivationsfaktorer hos eleverna att kategoriseras 

utifrån olika faktorer som forskning visat kan påverka motivationen. Först presenteras motivation 

utifrån olika teorier om behov och motivation för att därefter presenteras relaterat till självuppfattning 

och motivation. Slutligen presenteras motivation relaterat till kompetens och motivation. 

Behov och motivation 

Frågan om vad som motiverar och styr människan till vissa handlingar mer än andra är något som 

genom tiderna väckt intresse hos forskare. En forskartradition som började ta form under tidigt 

1900-tal och som studerat ovan nämnda aspekter är psykologin (Hein, 2012, s. 21-39). Psykologin 

har sedan dess haft ett antal trender så som behaviorism, kognitivism, humanistisk psykologi, 

samt existenspsykologi. Utifrån dessa inriktningar har sedan olika sätt att studera och förstå 

människans handlande och tänkande vuxit fram (Hein, 2012, s. 21-39). Parallellt med den 

psykologiska forskningen har det även utvecklats forskning och teorier som fokuserar på 

människors motivation och hur motivation kan stimuleras, upprätthållas och analyseras (Hein, 

2012, s. 22). En aspekt av motivationsforskningen är att försöka förklara varför individer 

prioriterar och väljer vissa handlingsalternativ framför andra vilket kan förklaras på olika sätt 

utifrån olika motivationsteorier. 
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Maslows behovshierarkiska teori 

En forskare som gett upphov till en mängd behovsteorier, och som även varit en stor 

inspirationskälla till den positiva psykologin, är Abraham Harold Maslow (Hein, 2012, s. 64). En 

av hans teorier, som kommit att påverka vidareutvecklingen av flera motivationsteorier, är teorin 

om behovshierarki (Maslow, 1943). Maslows behovshierarkiska teori delar in mänskliga behov i 

fem steg.  1. Fysiologiska behov, (Physiological needs) 2. Trygghetsbehov, (Safety needs) 3. Behov av 

gemenskap, (The belongingness and love needs) 4. Behov av uppskattning, (Esteem needs)och 5. Behov 

av självförverkligande (The need of self-actualization) (Maslow, 1954, s. 80-92). De fysiologiska 

behoven, (s. 80-84) utgörs av lägre stående behov, så som behov av sömn, mat, och värme (s. 82). 

De mest basala behoven, vilka en organism primärt riktar in sig på att tillfredsställa, befinner sig 

således längst ner i behovshierarkin. I toppen av behovshierarkin ligger behovet av 

självförverkligande, vilket individen fokuserar på att tillfredsställa först när de lägre behoven är 

tillräckligt tillfredsställda (s. 149). Eftersom Maslows behovskategorier är strukturerad enligt en 

hierarkisk princip gestaltas den ibland även i form av en triangel med spetsen uppåt, där de basala 

behoven befinner sig längst ner och behovet av självuppfyllelse befinner sig i toppen (Salkind, 

2008, s. 634). 

Trygghetsbehovet (Maslow, 1954, s. 84-89) är det nästkommande behovet i skalan. 

Trygghetsbehovet kan te sig något subjektivt beroende på vem som upplever det. Bland annat 

kan barn reagera starkare på en upplevd otrygg miljö medan den vuxne kan ha anpassat sig till 

och lärt sig de sociala reglerna för samma miljö och således inte upplever samma känslor av 

otrygghet (s. 85). I en behovsstudie, relaterad till Maslows fem behovskategorier, bland personer 

inom högre utbildning mellan 20-63 år, kopplades behovet av trygghet framför allt till aspekter av 

en stabil tillvaro, att uppleva skydd från faror, samt att inte behöva känna sig rädd. Behovet av 

trygghet i form av: struktur, gränser, samt lag och ordning föreföll mindre relevant (Haymes & 

Logan, 1982, s. 185). 

 

Behov av gemenskap och uppskattning 

De lägre stående behoven i Maslows behovshierarki, så som behov av trygghet och gemenskap, 

är sällan behov som totalt dominerar en individ i dagens moderna samhälle (Maslow, 1954, s. 83). 

Ofta behöver den moderna människan till lika hög grad få möjlighet att uppfylla behov av 

gemenskap (s. 89-90) samt behov av uppskattning (s. 90-91). Behov av gemenskap är av 

grundläggande betydelse för att en individ skall fungera och må bra. Framför allt utgörs det av 

behovet att känna sig älskad och betydelsefull för andra människor samt behovet att tillhöra en 

grupp (s. 89). Ibland händer det att en individ hindras från att uppfylla ett behov på en högre 

nivå, så som behov av gemenskap. I sådana situationer händer det ibland att ett lägre stående 

behov får utgöra substitut för de högre behoven (Maslow, 1954, s. 81, 102). Nyttjande av 
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substanser, så som nikotin eller alkohol, för att döva behov av gemenskap, ge tröst, eller ge en 

känsla av självuppskattning, är tecken på hur tillfredsställelse av fysiologiska behov kan fylla en 

sådan typ av substituerande funktion. 

När det kommer till tillfredställelse av behov av uppskattning (Maslow, 1954, s. 90-91) bidrar 

detta till att individen känner sig värdefull, respekterad, och kompetent. Uppskattning påverkar 

således individens självkänsla positivt samt gör att individen känner sig värdefull och behövd, 

medan brist på uppskattning har motsvarande negativa effekt (s. 91). Uppskattningsbehovet delas 

in i två kategorier. Det första syftar till att rikta uppskattningen inåt och skapa positiva känslor 

hos individen så som självsäkerhet, styrka, oberoende, och kompetens (Maslow, 1954, s. 90). Den 

andra kategorin riktar uppmärksamheten utåt mot omgivningen vilket resulterar i att individen 

söker yttre uppskattning i form av beröm, bekräftelse, prestige, samt känslan av att vara värdefull 

och viktig utifrån omgivningens perspektiv. Maslow (1954, s. 91) menar att det finns en fara i att 

enbart bygga sitt självförtroende på uppskattning av kategori två och enbart söka uppskattning 

utifrån yttre medel. Detta menar han kan resultera i att individen blir allt för beroende av 

bekräftelse från omgivningen för att upprätthålla sitt självförtroende, snarare än att bygga 

självförtroende och självuppskattning på vad individen faktiskt klarar av och hur individen 

värderar sig själv som person (Maslow, 1954, s. 91). 

Behov av självförverkligande 

När det kommer till behovet av självförverkligande (Maslow, 1954, s. 91-92) står detta enligt 

Maslow högst i rang. Självförverkligandet, till skillnad från de övriga behoven, tillfredställs enligt 

Maslow i högre grad från inre faktorer än från yttre medel. Kärlek och bekräftelse, vilka bidrar till 

att tillfredsställa behov av gemenskap samt behov av uppskattning, är något som individen saknar 

och således måste söka tillfredställelse av genom att vända sig utåt. Självförverkligandet, å andra 

sidan, drivs och uppnås enligt Maslow (1954, s. 183) av en inre kraft som resulterar i viljan och 

förmågan att utvecklas som person. 

Enligt Maslow är behovet av självförverkligande något som bör resultera i att varje individ når 

sin fulla potential. Den fulla potentialen och självförverkligandet yttrar sig som sådant i ett behov 

av att göra vad som upplevs som det enda rätta. ”A musician must make music, an artist must 

paint, a poet must write, if he is to be ultimately at peace with himself. What a man can be, he must 

be. This need we may call self-actualization.” (Maslow, 1954, s. 91) 

Maslows behovsteori och motivation 

Maslow (1943, s. 371) påpekar att motivationsteori inte fullt ut kan förklara våra handlingar och 

vårt beteende men att en viss del av vårt beteende kan förklaras utifrån vad som motiverar oss. 

Ytterligare menar Maslow att en organisms beteende i stort styrs av de biologiska principer som 

verkar inom den (Maslow, 1943, s. 371). I denna studie är dock inte de biologiska och kemiska 
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processer som styr elevens behovskänslor i fokus. Snarare fokuserar studien på elevens uttalade 

upplevelser av behov, samt hur behovsupplevelsen kan relateras till faktorer så som 

självuppfattning och upplevd kompetens. 

Maslow (1943, s. 184-5) betonar även att individer kan känna behov av att lära sig och söka 

kunskap för att förstå. En orsak till detta skulle kunna vara en inneboende nyfikenhet som bidrar 

till motivation och att nyfikenhet därigenom skulle kunna ses som en motivationsfaktor. För att 

koppla nyfikenhet och behovet av kunskap till behovsteorin menar Maslow att de skulle kunna ha 

sitt ursprung i en önskan att finna lösningar på problem som på ett eller annat sätt kan 

tillfredsställa ett behov. (Orsaken till att vilja lära sig hur man bygger en båt skulle således bottna i 

en önskan att ta sig till en ö där det finns kokosnötter. Behovet av att äta kokosnötter skulle 

således vara orsaken till önskan om att lära sig båtbygget.) Däremot menar han att orsaken till vår 

nyfikenhet att upptäcka sådant vi ännu inte har någon kunskap om är svår att förklara som ett 

biologiskt fenomen. 

Det finns forskare som kritiserat Maslows behovshierarkiska teori, samt teorin om den 

självförverkligande människan, för att vara ovetenskaplig (jmf Neher, 1989). Andra studier visar 

på ett resultat där den hierarkiska strukturen på behovsskalan, och hur den beskriver behov, går 

att applicera på en faktisk verklighet med faktiska individers upplevda behov. Enligt detta resultat 

strävar individen först och främst efter att tillfredsställa lägre behov. Nä dessa är tillfredsställda 

går individen vidare till att vilja tillfredsställa behov av en högre karaktär (Haymes & Logan, 1982, 

s. 188-9). Således finns både teorier som ifrågasätter samt stärker Maslows teorier. 

I den här studien kommer jag tillämpa delar av Maslows teori. Framför all kommer delar av de 

teoretiska begrepp Maslow använder för att kategorisera olika behov att tas i bruk. På så sätt 

stödjs teorin utifrån sitt sätt att närma sig en förståelse för hur olika behov kan utgöra en 

motivationsfaktor. Däremot kommer jag inte enbart använda Maslows teori som grund för att 

förstå motivation bland elever utan jag kommer att försöka närma mig fenomenet motivation i 

ett vidare perspektiv. Inte heller den hierarkiska struktur som Maslow tillämpar kommer tas 

någon närmare hänsyn till i denna studie då behovsupplevelser ämnas relateras till ytterligare 

faktorer och således studeras ur ett vidare perspektiv. 

Vidareutvecklingar av det behovshierarkiska perspektivet 

En ytterligare motivationsteori, som även den delar in behov i kategorier, är McClellands 

behovsteori så som den beskrivs av Hein (2012, s. 115). Till skillnad från Maslow (1943) ser 

McClelland inte behovskategorierna som hierarkiskt strukturerade (Hein, 2012, s. 115). 

Ytterligare en skillnad, menar Hein (2012, s. 116-117), är att McClelland endast delar in behoven i 

tre kategorier vilka är maktbehov, behov av gemenskap, samt prestationsbehov. 

Maktbehovet delas i sin tur in i institutionaliserad- eller socialiserad makt, där makten utövas med 

hänsyn till olika institutioner, samt personlig makt, vilken syftar till ett mer personligt maktutövande 

som framför allt gynnar den egna individen. Enligt Hein (2012, s. 116-117) menar McClelland att 
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individer som styrs av institutionaliserad eller socialiserad makt är ofta bättre och mer effektiva 

ledare, än individer som drivs av personlig makt.  

När det kommer till människor med prestationsbehov delas dessa in i ytterligare två kategorier 

beroende på vilken feedback de eftersöker med prestationen. Den första kategorin är prestation 

utifrån behov av känslo-feedback, vilket utgörs av beröm och uppskattning. Den andra kategorin är 

prestation utifrån behovet av uppgifts-feedback, vilket är mer fokuserat på den feedback som 

kopplas till det konkreta resultatet av prestationen (Hein, 2012, s. 116-117). Behovet av 

känslomässig feedback är starkt kopplat till personens behov av gemenskap och att bli omtyckt, 

vilket således anknyter till Maslows teori om behov av yttre uppskattning (Maslow, 1954, s. 90-

91). Personer som i högre grad motiveras av den uppgiftsorienterade feedbacken är mer benägna 

att finna tillfredställelse i själva prestationen (Hein, 2012, s. 118-19) Prestation utifrån motivation 

av uppgifts-feedback kan i sin tur delvis relateras till Maslows teori om den inre uppskattning 

som driver individen att genomföra prestationer (Maslow, 1954, s. 90). 

Hein (2012, s. 115) betonar även att McClellands teori poängterar individens kulturella 

bakgrund, utvecklingsprocess samt andra erfarenheter som betydelsebärande faktorer för 

formandet av individens motivation och sökande efter behovstillfredställelse. Vilka behov som 

dominerar en individ, om det så är maktbehov, prestationsbehov, eller behov av gemenskap är i 

McClellands teori således starkt influerade av den sociala kontext individen verkar, (Hein, 2012, s. 

115) till skillnad från Maslow som i högre grad förklarar behovskänslor utifrån de kemiska 

processer som verkar inom en organism (Maslow, 1943, s. 371).  

Självuppfattning och motivation 

Även den sociala omgivningen samt hur individen uppfattar sig själv, i och med andra och genom 

andras värderingar, har betydelse för motivationen (Giota, 2006, s. 100). Hur eleven förstår och 

värderar sig själv, genom andras och egna iakttagelser och värderingar, kan även beskriva 

processen för skapandet av elevens självuppfattning (Giota, 2006, s. 99). Även de tankar en individ 

har om sig själv och sina förmågor spelar en väsentlig roll för vilka uppgifter och utmaningar 

individen tar sig för (Bong & Skaalvik, 2003, s. 1). Detta resulterar i att självuppfattningen till viss 

del även bestämmer utfallet av en elevens handling. Den är ofta även skapad och djupt rotad i 

elevens tidigare erfarenheter och upplevelser (Bong & Skaalvik, 2003, s. 2). Detta gör att den kan 

ta lång tid att förändra. 

När det kommer till andra människor påverkas självuppfattningen för det första av summan 

av hur samtliga människor och den stora massan bemöter och värderar individen. Den stora 

massans bild av och påverkan på självuppfattningen kallar Aspelin (2003, s. 63) för den 

generaliserande andre.  

Samtliga människor som en individ möter medverkar således till att forma individens 

självuppfattning och identitet. I dessa möten skapas dels en situationsbunden identitet, vilket 

innebär hur individen uppfattar sig själv i bemötandet med människor här och nu (Aspelin, 2003, 
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s. 62) samt dels en generell identitet (Ibid, s. 62-3), vilket innebär en identitet som är under 

kontinuerlig utveckling i samspel med den generaliserande andre (Ibid). 

För det andra påverkas självuppfattningen även starkt av bemötandet av specifika människor, 

vars åsikter och värderingar har en signifikant betydelse för individen (Bong & Skaalvik, 2003, s. 

3). Människor inom denna kategori kallar Rosenberg (1979, s. 84) för signifikanta andra. 

 Den signifikante andre är någon vars åsikter och kunskaper vi värderar högt samt någon vars 

trovärdighet vi anser tillräckligt hög för att vilja ta till oss ett utlåtande av personen i 

fråga(Rosenberg, 1979, s. 84). Behovet av att uppskattas av signifikanta andra kan vara högre än 

behovet av uppskattning från andra människor med liknande positioner. Respekten för den 

signifikante andre är således ofta mycket hög hos individen (Rosenberg, 1979, s. 84). 

Den signifikante andre kan vara en person som har förmåga att ge känslomässigt stöd till 

individen och många människor har ett stort behov av att söka bekräftelse hos signifikanta andra 

(Aspelin, 2003, s. 64-5). Rosenberg (1979, s. 83) menar även att betydelsen av hur den 

signifikante andre uppfattar individen kan ha en lika stor, om inte större, betydelse för 

självuppfattningen än betydelsen av den stora massans och den generaliserande andres, så som 

den beskrivs av Aspelin (2003, s. 62-3), uppfattning om individen. Personer som skulle kunna 

inta rollen som den signifikante andre för en elev är bland annat lärare, klasskompisar, föräldrar, 

en partner, eller vänner (Rosenberg, 1979, s. 84). Då graden av påverkan från den signifikante 

andre, som tidigare nämnts, beror på dennes trovärdighet samt hur högt dennes åsikter och 

kunskaper värderas av individen ligger således valet av vem som kan inta rollen som den 

signifikante andre i betraktarens ögon (Rosenberg, 1979, s. 84). 

Självuppfattning och den signifikante andre 

För att en lärare skall kunna kategoriseras som en signifikant andre krävs alltså att eleven 

uppfattar läraren som en sådan. Det vill säga, eleven måste uppfatta läraren som trovärdig, 

respektera läraren, samt värdera dennes åsikter högt (Rosenberg, 1979, s. 86-87). Beroende på 

hur högt eleven värderar lärarens åsikter samt hur viktiga dessa åsikter är för eleven kommer 

läraren kunna utöva en mer eller mindre grad av påverkan på elevens självuppfattning. 

Det finns således en risk att eleven väljer lärare som signifikanta andra utifrån vilken attityd 

läraren har gentemot denna, samt hur de värderar eleven, för att på så sätt maximera 

självuppfattningen. På motsatt sätt kan eleven undvika att välja en lärare som en signifikant andre 

om de upplever att denne bidrar till att eleven riskerar att drabbas av negativ självuppfattning 

(Rosenberg, 1979, s. 87). Att utse signifikanta andra på detta sätt skulle kunna vara en metod för 

eleven att skydda självkänslan (s. 89). 

Vidare forskning visar bland annat på att elever tenderar att bortse från en lärares åsikter och 

uppfattningar om denne visar tecken på att ogilla eleven. Om eleven däremot har ett högt 

anseende hos en lärare är chansen större att samma elev skall värdera lärarens åsikter högre 
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(Rosenberg, 1979, s. 89). Sammanfattningsvis har den signifikante andre, oavsett om eleven 

strategiskt väljer denne eller ej, möjlighet att utöva stor påverkan på elevens självuppfattning. 

Självuppfattning och skolprestationer 

Elever som annars tycks äga likartade förutsättningar att genomföra diverse handlingar med ett 

likartat resultat har visat sig uppvisa olika kognitiv förmåga, social förmåga, samt emotionell 

förmåga i skolan, beroende på hur elevens självuppfattning är (Bong & Skaalvik, 2003, s. 1-2). 

Hur eleverna väljer att agera samt vilka mål de vill sträva efter med sin prestation har därigenom 

”sin grund i den egna självuppfattningen” (Giota, 2006, s. 103). 

Självuppfattningens struktur ser likadan ut för flickor och pojkar (Giota, 2006, s. 106). 

Däremot visar undersökningar att elevernas syn på sin förmåga, samt upplevda krav, skiljer sig åt 

mellan könen. Flickor tycks bland annat uppleva att de ställer högre krav på sig än vad pojkar 

tycks uppleva (Skolverket, 2012b, s. 41). Fortsättningsvis tenderar pojkar att uppleva en något 

högre självuppfattning när det gäller musikämnen än vad flickor gör (Karlsson, 2002, s. 130). 

Dock tycks flickor tendera att ha ett högre medelvärde inom musikbetygen än vad pojkar har (s. 

117). Vissa skillnader finns dock vad gäller ämnena musikproduktion och ljudteknik där pojkars 

betyg tenderar att vara högre en flickors (s. 117). Detta är ett fenomen som skulle kunna förklaras 

med att pojkar generellt visar ett större intresse för tekniska, samt datorrelaterade ämnen 

(Karlsson, 2002, s. 29). 

Ytterligare en beskrivning av självuppfattningen bland elever är hur de upplever och värderar 

sin kompetens inom akademiska områden (Giota, 2006, s. 106). Således finns tecken på en stark 

koppling mellan självuppfattning och prestationer inom områden som generellt går att relatera till 

skolan och skolämnen. 

Till skillnad från självuppfattning, som är en mer övergripande beskrivning av hur individen 

uppfattar sig själv, beskriver självmedvetenhet hur vi uppfattar oss själva vid en specifik situation 

eller tidpunkt (Rosenberg, 1985, s. 231). 

Tonåren ternderar att vara en period då individens självmedvetenhet tenderar att öka. Framför 

allt gäller detta i sociala situationer (Rosenberg, 1985, s. 234). Den extrema självmedvetenhet som 

många unga upplever anses ta sin början i de tidiga tonåren (12-13 år) för att sedan bibehållas in i 

de övre tonåren (Rosenberg, 1985, s. 243). Flickor tenderar att uppleva en högre nivå av negativ 

självmedvetenhet, vilket kan resultera i att de upplever något högre krav på sig att lyckas och 

prestera bra utåt mot omgivningen än vad pojkar i samma ålder upplever (Rosenberg, 1985, s. 

234). En sådan negativ självmedvetenhet lägger även mer press på individen att bete sig väl i 

framför allt sociala situationer och sammanhang (s. 234). 

En studie som går att relatera till nyss nämnda tema som är värd att nämna är Fanny 

Ambjörnssons studie I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (2010). I studien 

beskrivs den fixering och det engagemang kvinnliga elever på samhällsprogrammet ägnar åt att 

följa samt anpassa sig till yttre krav för att accepteras och respekteras (jmf, s. 166-171). De 
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kvinnliga eleverna i studien är således ytterst medvetna om den bild de sänder ut till omgivningen, 

samt vilka krav de kan ställa på sig själva och varandra för att passa in och uppfattas som 

respektabla och normala. 

En annan faktor som påverkar starkt hur eleven agerar samt vilka utmaningar eleven tar sig för 

är självförtroendet. Detta är i synnerhet av betydelse när det gäller elever i tonåren då 

medvetenheten om hur eleven tror sig uppfattas av andra förstärks. En individs självförtroende 

karakteriseras av hur hen uppfattar sig äga individuella kvalitéer som bedöms som viktiga eller 

psykologiskt centrala av individen (Bong & Skaalvik, 2003, s. 4). Att uppleva sig behärska olika 

förmågor kan även relateras till individens upplevda kompetens inom ett område. 

Kompetens och motivation 

Vi ska här titta närmare på hur begreppet kompetens och upplevelsen av den relateras till 

motivation och självuppfattning. Begreppet kompetens beskriver elevens förmåga att anpassa sig till 

omvärldens krav men även förmågan att uppfylla individuella krav. En ytterligare beskrivning av 

kompetens är den ”kapacitet, och de färdigheter och kunskaper som främjar människans 

kognitiva och sociala anpassning” (Giota, 2006, s. 105). 

Harter (1985, s. 55) poängterar att självkänslan redan vid tidig ålder är starkt kopplad till 

känslan och upplevelsen av förmågan att utveckla sin kompetens. Självförtroendet är därför starkt 

kopplat till i vilken mån en individ upplever sig klara av och bemästra olika förmågor i relation till 

hur vi värderar våra ansträngningar inom motsvarande aktivitet (Harter, 1985, s. 55). Hur vi 

lyckas med något och vilken kompetens vi därigenom upplever oss äga, är fortsättningsvis en av 

faktorerna som bidrar till skapandet av vår känsla av självvärde (Harter, 1985, s. 56). 

Bedömningen av den egna kompetensen i relation till den faktiska prestationsnivån är dock 

inte alltid självklar. Förmågan att göra en adekvat bedömning mellan upplevd kompetensnivå och 

den faktiska kompetensnivån inom skolrelaterade ämnesområden ökar med stigande ålder bland 

eleverna (Harter, 1985, s. 71). Trots en generell ökning av denna förmåga finns även individuella 

skillnader. Det finns de elever som överskattar sin kompetens, de som underskattar sin 

kompetens, samt de som tycks skatta sin kompetens i en övervägande överensstämmande nivå 

med hur läraren skattar elevens förmåga och kompetens utifrån det faktiska presterade resultaten 

(Harter, 1985, s. 71). 

De elever som anser sig ha en hög kompetens upplever i lägre utsträckning skolrelaterad 

ångest än de som skattar sin kompetens på en lägre nivå. Elever som upplever sig ha en hög 

kompetens ansåg även att de förstod en uppgifts bedömningsfaktorer, samt tenderade att anta 

högre utmaningar i skolarbetet, till en högre grad än övriga elever (Harter, 1985, s. 71). 

Elever tycks även tendera att välja en uppgifts svårighetsgrad utifrån självuppfattad 

kompetensnivå snarare än det faktiska prestationsresultatet (Harter, 1985, s. 71-74). De elever 

som kontinuerligt överskattar sin kompetensnivå, i förhållande till vad de faktiskt presterar tycks, 

i många avseenden ändå välja uppgifter på en lägre svårighetsgrad än den svårighetsgrad som 



 

 

17 

 

skulle motsvara deras självuppskattade kompetens. En teori bakom orsaken till att elever av 

denna kategori tycks uppvisa dessa tendenser skulle kunna vara att den elev som överskattar sin 

kompetens någonstans ändå är medveten om sin faktiska kompetensnivå. Av rädsla att misslyckas 

med en uppgift, och på så sätt få bekräftat att deras kompetens är lägre än väntat, väljer eleverna 

därför uppgifter på en relativt låg nivå. Oavsett om detta val är medvetet eller omedvetet handlar 

det om att eleven anpassar svårighetsnivån på uppgiften till en nivå de garanterat tror sig klara av. 

På så sätt förmodar eleven att de även kommer kunna behålla känslan av upplevd kompetens 

(Harter, 1985, s. 71-74). Detta fenomen, som visar hur elevens egna val till stor del går ut på att 

behålla känslor av kompetens och, eventuellt även självförtroende, går till viss del att relatera till 

de elever som på motsvarande sätt förmodas välja lärare som signifikanta andra utifrån lärarens 

uppfattning om eleven. De lärare som eleven tror sig uppfattas positivt av väljs då i högre 

utsträckning som signifikanta andra. 

Elever som väljer lärare som signifikanta andra utifrån hur eleven tror sig uppfattas av läraren 

väljer denna lärare framför allt som en strategi för att skydda självkänslan (Rosenberg, 1979, s. 

87). Att eleven strategiskt kan välja signifikanta andra för att skydda sin självuppfattning kan 

således relateras till teorin om att elever strategiskt väljer uppgifter av en lägre svårighetsnivå för 

att skydda sin upplevelse av att vara kompetent. Valet av svårighetsgrad görs således utifrån viljan 

att behålla en upplevelse av att vara kompetent, snarare än val av uppgifter som motsvarar den 

överskattade kompetensnivån. 

Att genomföra prestationer innebär således i många fall, inte enbart att eleven har den faktiska 

förmågan att genomföra dem, utan även viljan, orken samt tron på den egna förmågan och 

kompetensen för genomförandet av uppgiften (Giota, 2002, s. 286). Hur en elev klarat en uppgift 

vid ett tidigare tillfälle, och vilken känsla uppgiften skapat hos eleven, bestämmer enligt denna 

logik vilken nivå eleven lägger sin prestationsnivå på vid nästa försök att klara av en motsvarande 

uppgift (Giota, 2002, s. 286). 

Således hänger självuppfattning, självförtroende, samt upplevd kompetens intimt samman när 

det kommer till att förutse hur eleven väljer att handla och agera mot uppsatta mål och uppgifter i 

skolan. 

Kompetens och självuppfattning 

Som tidigare nämnts finns starka kopplingar mellan graden av upplevd kompetens och elevens 

självuppfattning (Bong & Skaalvik, 2003, s. 1, 10). Graden av upplevd kompetens tycks i många 

avseenden även spela en nyckelfunktion i hur elevens fortsatta självuppfattning formas. När det 

kommer till en elevs motivation har graden av den upplevda kompetensens roll visat sig vara av 

central betydelse (Bong & Skaalvik, 2003, s. 1).  

Beroende på hur kompetent eleven upplever sig vara påverkas elevens glädje när hen klarar 

svåra uppgifter. Upplever eleven att hen har en hög kompetensnivå inom ett ämne kommer hen 
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känna större glädje i att klara en svårare uppgift än om eleven upplever sin kompetens som låg 

inom samma ämne (Giota, 2006, s. 107).  

När det kommer till sociala sammanhang kan eleven, även där, uppleva en högre eller lägre 

grad av kompetens. Elever som gör försök i att öka sin kompetens i sociala samanhang är ofta i 

extra stort behov av uppskattning och uppmuntran från omgivningen. Om tecken på sådan 

uppmuntran och uppskattning uteblir kan detta resultera i att eleven drabbas av låg 

självuppfattning (Giota, 2006, s. 107). En ytterligare följd kan bli att eleven uppfattar prestationer 

i sociala sammanhang som ångestladdade. Orsaken till att utebliven uppskattning och 

uppmuntran från omgivningen kan resultera i låg självuppfattning och ångest inför prestationer i 

sociala sammanhang beror på att eleven upplever att kriteriet att de lyckas prestera eller ej är 

beroende av yttre påverkan i form av andras åsikter (Giota, 2006, s. 107). Ett sådant resultat går 

att relatera till Maslows varning om att lägga allt för stor vikt av behovsuppfyllelse av 

uppskattningsbehovet utifrån uppskattning som utgörs av yttre belöningar, så som omgivningens 

beröm, samt yttre status och prestige (Maslow, 1954, s. 91). En elevs försök att öka sin 

kompetens i sociala samanhang skulle även kunna ses som ett försök av eleven att skapa sig 

sociala verktyg och strategier. Således skulle försök att utveckla sin sociala kompetens även kunna 

ses som försök att tillfredsställa behov av gemenskap så som det beskrivs av Maslow (1954, s. 89-

90). 

Bristande kompetens och bristande motivation 

På samma sätt som kompetens kan ha en motivationshöjande effekt kan således upplevelsen av 

låg kompetens, utifrån vad som tidigare nämnts, bidra till att elevens motivation hämmas. Ett 

sådant agerande kan bero på en försvarsstrategi som syftar till att skydda elevens självkänsla 

(Giota, 2002, s. 284). En elev som upplever låg kompetens, uppskattning eller bekräftelse inom 

ett område kan därför välja att undvika ansträngningar inom nämnda område. En sådan strategi 

medför att den bristande kompetensen istället upplevs som självvald och inte som en faktisk 

brist. En benämning för sådana fenomen är anpassningsstrategier (Giota 2002, s. 284). 

Känslan av att vara kompetent inom ett område kan, som tidigare nämnts, även relateras till 

känslan av att vara lyckad och värdefull vilket gör att individen kan tendera att värdera sig själv 

utifrån sina prestationer. Kompetensen kan då även relateras till hur väl eleven tror sig klara av de 

krav och förväntningar det framtida samhället kommer ställa på hen (Giota, 2002, s. 285). 

Hur individen värderar sig själv knyter även det an till Maslows (1954, s. 90-91) teori om 

behovet av uppskattning där uppskattning kan skapa känslor av att räcka till och vara värdefull 

som person. Det knyter även an till hur Hein (2012, s. 116-17) beskriver McClellands teori om 

prestationsbehov utifrån behovet av känslo-feedback, där feedbacken relateras till hur 

omgivningen uppmuntrar, berömmer eller uppskattar individen som person, snarare än hur 

individen lyckats med en prestation. 
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Teoretiskt perspektiv 

Motivation, behov, självuppfattning, samt graden av upplevd kompetens kan tolkas och 

analyseras i respondenternas utsagor utifrån en uppsättning teoretiska begrepp. Dessa begrepp 

som berörts i tidigare forskning kommer presenteras närmare i detta avsnitt. 

Både Maslows (1943), och McClellands (Hein, 2012, s. 116-17) teorier om hur motivation är 

kopplat till behov och behovstillfredsställelse är av intresse för att analysera hur 

motivationsutlösande faktorer upplevs bland gymnasieelever i denna studie. 

Utifrån ett behovsteoretiskt perspektiv kan motivation förklaras som en önskan hos individen 

att uppfylla otillfredsställda behov (Maslow, 1943). En sådan motivation förklarar inte allt 

mänskligt beteende men kan ge en förståelse för en stor del av det (Maslow, 1943, s. 371). För att 

få ut en variation av tänkbara bakomliggande behov bakom elevernas motivationsupplevelser 

kommer begrepp från två behovsteorier att tillämpas. 

Den första teorin är kategoriseringen av behov utifrån Maslows behovsteori. Dessa kategorier 

är 1. Fysiologiska behov, 2. Trygghetsbehov, 3. Behov av gemenskap, 4. Behov av uppskattning, och 5. Behov av 

självförverkligande (Maslow, 1954, s. 80-92). Dock kommer den hierarkiska struktur som Maslows 

behovsteori innebär inte tillämpas i denna studie. Orsaken till detta är att det är 

behovskategoriseringen, och inte rangordningen av behoven, som står i fokus. 

Den andra behovsteorin är hämtad från McClellands tre behovskategorier. Dessa kategorier är 

1. Maktbehov, 2. Behov av gemenskap, samt 3. Prestationsbehov (Hein, 2012, s. 116-117). Tillämpningen 

av två behovsteorier på elevutsagorna möjliggör en bredare analys av vilka behov som kan spåras 

i elevens uppfattningar om de aspekter som relaterar till motivationshöjande faktorer.  

Således kommer Maslows fem kategorier, samt McClellands tre kategorier av behov att 

överlappa samt komplettera varandra i syfte att spåra centrala behov vilka kan fungera som 

motivationsutlösande faktorer hos eleverna.  

När det kommer till elevernas självuppfattning kommer Bong och Skaalviks (2003, s. 2) 

definition av självuppfattning som de tankar en individ har om vem han eller hon är som person 

att tillämpas.  För att få en närmare förståelse av elevens självuppfattning undersöks även hur 

eleven uppfattar sig själv utifrån den generaliserande andre (Aspelin, 3002, s. 63), samt den signifikante 

andre (Rosenberg, 1979, s. 84).   Självuppfattningen kommer alltså förstås utifrån individens 

egen bild av sig själv och sin självuppfattning samt utifrån hur eleven upplever att andra ser på 

och uppfattar hen. 

Den upplevda kompetensens roll beskrivs utifrån hur eleven upplever sig bemästra förmågor för 

att uppnå ett önskvärt resultat, både utifrån omvärldens samt egna krav (Giota, 2006, s. 105). En 

ytterligare faktor som har betydelse för den upplevda kompetensen är hur mycket kraft och 

ansträngning individen upplever sig behöva ge för att klara av en prestation. (Harter, 1985, s. 55). 

Vad som kommer att tillämpas som teoretiskt analysverktyg för att förstå olika 

motivationsfaktorer är således ett behovsteoretiskt perspektiv utifrån den kategorisering av de 
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fem behov som Maslow (1954, s. 80-92) presenterar i sin behovshierarkiska teori, i kombination 

med Heins (2012, s. 116-117) beskrivning av McClellands tre behovskategorier. Utöver detta 

kommer även elevernas självuppfattning samt upplevda kompetens, så som dessa beskrivits ovan, 

ligga till grund för analysarbetet av intervjumaterialet.  

Trots den spridda diskussion som förts angående Maslows behovsteori (jmf, Neher, 1989) har 

jag i denna studie valt att presentera och tillämpa de begrepp som används i Maslows (1954, s. 80-

92) fem behovskategorier. Med detta sagt vill jag påpeka att studien inte gör anspråk på att 

tillämpa Maslows teori utifrån de grundläggande hierarkiska principer vilka teorin bygger på i sitt 

original. Orsaken till detta är att studiens syfte inte är att undersöka enbart behovsmönster genom 

att applicera en färdig behovsteori på elevers motivation. Istället görs försök inom studien att 

urskönja eventuella mönster gällande motivation utifrån olika upplevda behov, samt i 

kombination med ytterligare möjliga motivationsfaktorer. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer elever på det estetiska musikprogrammet 

upplever har betydelse för motivationen samt hur dessa kan relateras till elevernas 

behovsupplevelse, självuppfattning, samt upplevda kompetens. 

Frågeställningar 

Vilka faktorer bidrar till att höja elevernas motivation? 

Hur förhåller sig graden av upplevd kompetens till upplevelsen av motivation? 

På vilka sätt kan läraren utgöra en motivationsfaktor? 
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Metod  

Nedan följer en beskrivning samt motivering av vald metod, en beskrivning av principerna för 

urval av respondenter, samt genomförande av intervjuerna. Därefter följer bearbetningsmetod, 

reliabilitet och validitet, samt etiska aspekter angående datainsamlingsmetoden. 

Metod för datainsamling 

Den datainsamlingsmetod som tillämpats i denna studie är intervjuer. De intervjuer som 

genomförts har varit halvstrukturerade, vilket innebär att forskaren valt ut vilka ämnen och teman 

intervjun skall behandla på förhand (Dalen, 2008, s. 31). Dessa teman har sedan samanställts i en 

intervjuguide, vilken tjänade till att underlätta för både intervjuaren samt respondenten att styra 

intervjun mot de ämnen som var relevanta för studiens syfte och frågeställningar.  

Intervjun har genomförts med en intervjuguide vilken innehåller olika teman som är relevanta 

för studien.  Intervjuguiden presenteras som bilaga 1. Genom att presentera tillvägagångsätt och 

teman görs materialet och genomförandet av intervjuerna i en studie mer öppet för granskning av 

andra forskare (Dalen, 2008, s. 27). 

Intervjuguiden följer, som tidigare nämnts, på förhand bestämda teman vilket betyder att 

datainsamlingen skett genom halvstrukturerade intervjuer (Esaiasson m.fl. 2004, s. 289-90). 

Tematiseringen av intervjuguiden grundar sig i studiens frågeställningar och knyter även an till 

den teori som presenterats i tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. På så sätt har 

intervjuguiden utformats utifrån en teoretisk referensram (Dalen, 2008, s. 29). 

För att undersöka om intervjuguiden lämpar sig för de frågor som intervjun avsågs ge svar på 

har en provintervju genomförts. Vikten av att genomföra en eller flera provintervjuer är, dels för 

att testa intervjuguiden, men även för att förbereda den som skall genomföra intervjuerna på vilka 

möjliga svar som kan tänkas uppkomma (Dalen, 2008, s. 36). 

Studiens intervjuer har genomförts med en respondent åt gången. Då samtliga elever är över 

15 år behövs inget godkännande för deltagande av föräldrarna (Vetenskapsrådet, 2013). För att få 

tillgång till intervjuer med eleverna representeras en potentiell gatekeeper (Dalen, 2008, s. 37) i 

denna studie istället elevernas lärare. Läraren har således tillfrågats om godkännande för att 

eleverna skall kunna kontaktas för intresse av deltagande i intervjun. Läraren har i detta avseende 

även fungerat som en kontaktperson för möjliggörandet av intervjuerna. 

Reflektion över val av metod 

När det kommer till undersökningar som syftar finna svar på hur individer uppfattar sin värld är 

samtalsintervjuer generellt en bra metod (Esaiason, m.fl. 2004, s. 281). Intervjun är även en 
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passande insamlingsmetod när forskarsamhället eller forskaren själv inte har svaret på frågorna 

samt om det resultat som eftersöks ligger i utanför forskarsamhällets erfarenheter (Esaiason, m.fl. 

2004, s. 280). När det kommer till vilka uppfattningar och erfarenheter angående motivation som 

finns bland elever faller således valet av metod i aktuell studie på intervju. Intervjun lämpar sig 

framför allt väl för att få fram kunskaper, attityder, synpunkter och uttryckssätt från ett tilltänkt 

urval av respondenter (Karg, 1993, s. 182). 

Urval 

De urvalskriterier som begränsat respondenturvalet för denna undersökning är delvis kopplat till 

Skolverkets statistiska undersökningar om betygsresultat, vilket visar statistik över 

betygsfördelningen bland elever på gymnasieskolor i Uppsala län. Enligt det statistiska materialet 

befinner sig elever inom det estetiska programmet sedan tio år tillbaka bland de som har ett 

genomsnittligt avgångsbetyg som ligger något över medelvärdet. För elever som gick ut 

gymnasiet läsåret 2011/2012 i Uppland låg det genomsnittliga betyget för elever på det estetiska 

programmet på 14,6 (Skolverket, 2012d). Betygsskalan möjliggör en poäng mellan 0 till 20 och 

sammanställs av elevens tillgodoräknade betygspoäng. Betygsresultaten ges utifrån den dåvarande 

poängfördelningen där IG=0 poäng, ett G=10 poäng, VG=15 poäng och ett MVG=20 poäng 

(Skolverket, 2012c). I hela riket var avgångsbetyget bland elever på det estetiska programmet från 

samma läsår 14.9, vilket även det är något högre än medelvärdet (Skolverket, 2012c). Statistik från 

gymnasieskolor i hela riket visar även att det estetiska programmet har en förhållandevis jämn 

fördelning av män och kvinnor (Skolverket, 2012c) vilket motiverar undersökandet av om det 

finns några märkbara könsskillnader vad gäller motivationsuppfattning mellan manliga och 

kvinnliga elever inom programmet. Således har ett jämnt antal pojkar och flickor. Då en av 

intervjuerna med en manlig elev blev väldigt kort på grund av schemaförändringar gjordes en 

ytterligare intervju med en manlig elev.  Därför har tre flickor från år ett, två och tre samt fyra 

pojkar från motsvarande år, samt en ytterligare elev från årskurs två, valts ut för intervju. 

Då många musikelever bör känna igen kravet, lusten, eller intresset som krävs för att öva upp 

sin förmåga inom ett musikinstrument, finns goda chanser att de även kan relatera motsvarande 

krav, lust, eller intresse för övriga skolämnen. I ett sådant scenario bör en elev inom det estetiska 

musikprogrammet vara förhållandevis förtrogen med att reflektera över hur kunskap och 

utveckling inom ett ämne kan ske utifrån olika aspekter av att känna sig mer eller mindre 

motiverad. 

Således är aktuella urvalskriteer för undersökningen att respondenterna skall vara både män 

och kvinnor, gå på det estetiska gymnasieprogrammet med inriktningen musik, samt att den 

gymnasieskola eleven går på skall befinna sig i Uppsala län. Utifrån nyss nämnda urvalskriterier 

relateras frågan om hur val elever utifrån ämnesinriktning, kön, geografiskt läge, samt 

betygsrelaterade skolprestationer återspeglas i elevers uppfattningar om motivation.  Urvalet i en 

intervjustudie speglar således en hypotes om förekomsten av åsikter och uppfattningar bland 
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urvalsgruppen, vilka förhoppningsvis kommer kunna belysa de frågeställningar studien har för 

avsikt att besvara (Dalen, 2008, s. 56). 

Genomförande av intervjuer 

Inför intervjuerna har lärare för samtliga elever kontaktats som en nyckelperson för att nå fram 

till eleverna. Eleverna har sedan informerats av mig eller lärare om studien och därefter fått 

anmäla intresse för medverkan. De elever som anmält intresse för medverkan, och därigenom 

även lämnat sina kontaktuppgifter, har sedan kontaktats personligen av mig, dels genom e-mail 

och dels genom mobil. Samtliga intervjuer har ägt rum på relativt tysta platser, så som 

konferensrum, grupprum, bibliotek, samt ett lugnt café. Nämnda platser har valts för att intervjun 

i största möjliga mån skall kunna ske ostört samt för att underlätta en bra ljudupptagning. Således 

har samtliga intervjuer spelats in på en Mp3-spelare. I samband med intervjutillfället har eleverna 

informerats ytterligare om studiens syfte. De har även informerats om att deltagande är frivilligt 

och att om de händelsevis skulle uppleva frågorna som jobbiga eller av någon annan orsak inte 

vilja fortsätta intervjun har de rätt att när som helst avbryta sitt deltagande. Ingen av eleverna 

valde att avbryta intervjun. Eleverna blev även tillfrågade om de godkände att intervjun spelades 

in för underlättandet av en senare bearbetning av materialet, och således enbart för nyttjande av 

intervjuaren. Samtliga elever godkände att intervjun spelades in. Varje intervju tog mellan 25-45 

minuter bortsett från en intervju som endast tog 15 minuter, varför mitt val att genomföra 

ytterligare en intervju. Utöver inspelning av intervjuerna gjordes även anteckningar löpande under 

intervjutillfället. Eleverna blev även informerade om att de kunde höra av sig i efterhand om de 

önskade få tillgång till det färdiga resultatet av studien. Det planerade antalet intervjuer med 

pojkar var från början tre, men då en av pojkarna var tvungen att avsluta intervjun mycket 

tidigare än beräknat på grund en framflyttad lektion valde jag att genomföra ytterligare en intervju 

med en manlig elev. Således har fyra pojkar och tre flickor har intervjuats. 

Metod för analys av empiri 

Att bearbeta ett intervjumaterial är dels en praktisk skrivprocess där talat språk ska bli text och 

text skall sammanställas på ett strukturerat sätt, och dels är det en tolkningsprocess (Dalen, 2008, 

s. 69). Intervjumaterialet i denna studie har tolkats utifrån en kvalitativ textanalys (Esaiasson m.fl. 

2004, s. 233-34). Vad som skiljer den kvalitativa textanalysen från den kvantitativa är att den 

förstnämnda i högre grad försöker tolka meningar (Esaiasson m.fl. 2004, s. 233-4) medan den 

senare i högre grad räknar frekvensen av kvantitativa data i materialet (s. 219). Dessa bägge 

analysmetoder kan även sägas syssla med olika delar av texten. Den kvantitativa analysen ser i 

högre grad till textens manifesta och beskrivande nivå (Esaiasson m.fl. 2004, s. 219), medan den 

kvalitativa till större del fokuserar på textens latenta och underliggande budskap (s. 245). Genom 

att arbeta utifrån en kvalitativ textanalys har svar och uttalanden tolkats utifrån vilken mening de 
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bär på i ljuset av studiens syfte och frågeställningar. Det är således i tolkningsarbetet som diverse 

mönster, så som återkommande skillnader och olikheter i respondenternas utsagor, har 

sammanställts och analyserats. För att fokusera tolkningen har analysmetoden även en karaktär av 

en diskursanalys. 

Diskursanalysen är en förhållandevis ny analysmetod inom kategorin kvalitativ textanalys 

(Esaiasson m.fl. 2004, s. 235). Den beskrivning av diskursanalysens karaktär, så som den 

presenterats nedan utgör istället en fullvärdig grund för hur metoden som sådan tillämpats för 

analys av intervjumaterialet i denna studie. 

Motivering av metodval i anknytning till diskursanalys 

Inom den kvalitativa textanalysen finns möjlighet att studera en mängd aspekter som relaterar till 

textens kvalitativa nivåer. Ett tillvägagångssätt är att utgå från det språk och de ord eleverna 

använt sig av inom en specifik diskurs. Inom diskursanalysen behandlas text och språk som 

skapat av och medskapande av vår sociala kontext samt hur vi ser på oss själva (Bergström & 

Boréus, 2000, s. 378-9). En diskurs kan även beskrivas som vad man talar om, vilket anses vara 

besläktat med begreppet tankestil eller paradigm (Selander & van Leeuwen, 1999, s. 181). Detta gör 

en diskursanalys av respondentmaterialet till ett verktyg att se på det talade språket som både 

skapat och medskapande av den omgivande sociala kontexten. 

I anknytning till denna beskrivning kan en diskurs även ses som någonting vilket vi omedvetet 

befinner oss inom. Vad som kan medvetandegöra en diskurs inom ett respondentmaterial är att 

de tankestilar och paradigm som utgör diskursens ramar synliggörs genom tolkning av 

respondentens medvetna eller omedvetna avvägning att belysa vad han eller hon anser relevant 

och viktigt genom orden och språket. Således blir det som den intervjuade anser lämpligt, eller 

inte lämpligt, att säga ett utryck för det sociala sammanhang, och därigenom även den diskurs, 

vilket den intervjuade är en del av (Selander & van Leeuwen, 1999, s. 181). 

Diskursen visar och bestämmer således, både direkt och indirekt, vad som är viktigt och vad 

som är lämpligt vid en viss tidpunkt angående ett visst sakförhållande. Detta görs genom en 

analys av textens latenta budskap, eller med andra ord, hur ord och mening tolkas. Eftersom 

diskursanalysen lägger stor vikt vid språket som betydelsebärande men också som 

meningsskapande kan olika individer beskriva en viss mening på olika sätt. Det finns således inget 

som kan sägas sant eller falskt i ett yttrande (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 464). Istället är 

individens, eller som i denna undersökning, elevens ordval och uttryck angående en viss 

upplevelse av motivation något som måste analyseras i anknytning till det språk eleven använder 

och hur eleven väljer att uttrycka sig i övrigt (s. 464-5). Med språket som verktyg i en sådan analys 

kan därför en tolkning av en utsagas djupare, latenta, betydelse möjliggöras. 

Ett ytterligare sätt att särskilja latenta och manifesta budskap, samt urskilja vilka delar av en 

text som anses mer viktiga för tolkningsarbetet och förståelseskapandet kan göras genom att ta 

hänsyn till hur den som tolkar bidrar i betydelseskapandet av texten (Svedner, 1999, s. 204-5). 
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Läsaren har då möjlighet att plocka ut delar av texten som anses relevanta. Dessa kan sedan 

belysas från olika håll och anknytas till övriga aspekter inom den aktuella diskursen. Texten, 

vilken i denna studie utgörs av respondentmaterial, kan således förstås på en individuell nivå, 

genom den betydelse den ges av läsaren och tolkaren, samt utifrån en gemensam nivå, vilken 

pekar på den sociala kontext som läsaren befinner sig i (Svedner, 1999, s. 205). Den som 

genomför analysen är således oundvikligen alltid en del av tolkningsprocessen precis som 

tolkningsprocessen, som tidigare nämnts, är en oundviklig del av bearbetningsfasen av ett 

intervjumaterial (Dalen, 2008, s. 69). 

I relation till studiens syfte och frågeställningar används därför en kvalitativ textanalys med 

inslag av diskursanalys, i syfte att avtäcka och tolka mönster i respondentsvaren. Dessa mönster 

tolkas och förstås sedan som både skapade och medskapande av den sociala och kulturella 

kontext som respondenterna vistas i och där fokus ligger på upplevelsen av motivationsfaktorer. 

Reliabilitet och validitet 

Utifrån vad som tidigare nämnts angående de teoretiska utgångspunkterna för en kvalitativ 

textanalys med inslag av diskursanalys skall frågan om validitet och reliabilitet behandlas. Då 

studiens forskningsobjekt syftar till att avtäcka mönster och beskrivningar av gymnasieelevers 

upplevelser av motivation relaterat till behov, kompetens, samt självuppfattning kan valet av 

diskursanalys visa på den tankeprocess och sociala praktik där dessa mönster skapats och skapas. 

Denna sociala praktik och de tankeprocesser eleverna ger uttryck för är i en vidare mening en del 

av den diskurs de befinner sig i (Selander & van Leeuwen, 1999, s. 181). Således kan validiteten av 

en kvalitativ textanalys med inslag av diskursanalys motiveras av att det möjliggör ett avtäckande 

av tendenser och tankeprocesser inom den diskurs som både skapar samt skapats av elevernas 

språkliga tankar, utsagor, och uppfattningar. 

En förutsättning för att skapa reliabilitet i en textanalys är, vidare, att tydligt redogöra för 

läsaren hur analysen gått till. Vilka tillvägagångsätt har tillämpats samt vilka analysmetoder har 

forskaren tagit i bruk. Genom att redovisa och noga förklara hur de resultat som studien pekar på 

tagits fram, utifrån analysmetod samt tematisk bearbetning, minskar risken för att arbetet skall 

brista i intersubjektivitet samtidigt som studien blir mer transparent (Bergström & Boréus, 2000, 

s. 405-6). Detta belyser även behovet av att redovisa tematiseringar och bearbetningar i relation 

till studiens syfte och frågeställningar. Nedan följer således en redovisning av hur materialet 

sammanställts och bearbetats utifrån olika tematiseringar. 

Bearbetning 

Det är under redigeringsarbetet som intervjumaterialet formas och bearbetas så att det får en mer 

sammanhängande och stramare struktur (Karg, 1993, s. 198). En följd av detta blir att delar av 

materialet sorteras bort för att det ska vara möjligt att lyfta fram det som är väsentligt, samt 
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relevant, för att ge svar på studiens frågeställningar (Karg, 1993, s. 198). I konkreta ordalag har 

det råmaterial från intervjuerna som inte anknyter till studiens teman blivit sådant som sorterats 

bort medan de delar av respondentsvaren som starkt belyser aspekter av ett eller flera teman har 

behållits. De för studien relevanta respondentutsagorna har vidare sammanställas i en mer 

komprimerad textform vilken utgjort material för vidare analys och diskussion. Intervjumaterialet 

har bearbetats och kategoriserats enligt följande fyra teman: 

Centrala behov, vilket innefattar de upplevda behov som går att spåra i elevens svar på 

motivationsutlösande faktorer. Behoven relateras till Maslows behovskategorier (Maslow, 1954, s. 

80-92) (bortsett från den hierarkiska strukturen) samt McClellands tre behovskategorier (Hein, 

2012, s. 116-17). 

Självuppfattning, (Bong och Skaalviks, 2003, s. 2) vilket behandlar hur elevens självuppfattning 

relateras till omgivningen samt till olika motivationsfaktorer. Elevens självuppfattning har 

behandlats utifrån hur eleven uppfattar sig själv genom den generaliserande andre (Aspelin, 2003, 

s. 63), samt den signifikante andre (Rosenberg, 1979, s. 84).    

Kompetens, vilket innefattar hur eleven upplever sig kunna bemästra olika förmågor utifrån egna 

och andras krav (Giota, 2006, s. 105) samt hur detta speglas i relation till vad som framkommer i 

övriga svar. 

Lärarens roll, vilket relaterar till vilka faktorer elever generellt beskriver som väsentliga för att 

läraren skall bidra till ökad motivation.  

Etiska aspekter  

Vetenskapsrådet presenterar en mängd olika etiska aspekter som en forskare är skyldig att hålla 

sig till vid bedrivande av forskningsstudier. Då insamlingsmaterialet i denna studie utgörs av 

respondentsvar från samtalsintervjuer är det framför allt viktigt att ta hänsyn till 

individskyddskravet, vilket innefattar fyra krav. Det första är informationskravet, vilket innebär att 

de medverkande skall informeras om studiens syfte. Det andra kravet är samtyckeskravet vilket 

lägger vikt vid att respondenten måste ge sitt samtycke för medverkan, samt skall känna till att 

hen när som helst kan välja att avstå från fortsatt medverkan i undersökningen. Det tredje kravet 

från Vetenskapsrådet är konfidentialitetskravet vilket betonar forskarens ansvar att se till att de 

medverkande inte skall gå att identifiera av utomstående. Det fjärde kravet är nyttjandekravet vilket 

gör gällande att det material som samlats in under intervjun endast skall vara tillgängligt och 

nyttjas för den aktuella forskningen (Vetenskapsrådet, 2013). Då samtalsintervjun stundvis kan 

gränsa till det vanliga samtalet är det av extra vikt att de som deltar i intervjun har klart för sig att 

det är en intervjusituation (Esaiason m.fl. 2004, s. 285) och att samtycke från dem erfordras. För 

att säkerställa detta samtycke har intervjurespondenten inledningsvis tillfrågats om att lämna sitt 

samtycke att delta i studien. Dessutom har respondenten vid samma skede informerats ytterligare 

om studiens syfte, att hen kommer förbli anonym, samt att inspelningsmaterialet endast ligger till 

grund för underlättandet av analysarbetet och inte kommer lämnas vidare. Utöver 
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samtyckeskravet har således även informationskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

tagits hänsyn till vid genomförandet av studien.  
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Resultat 

Intervjuresultatet i denna studie bildar ett visst mönster vilket jag valt att illustrera i form av en 

motivationskarta som finns representerad i bilaga 2. På motivationskartan finner vi att ökad 

motivation förekommer i beröringspunkten mellan hög tillfredsställelse av centrala behov, en positiv 

självuppfattning samt en hög upplevd kompetens. Inom de områden där eleven upplever hög motivation 

tycks eleven även ha en högre förmåga att motivera sig själv till fortsatt kompetensutveckling. De 

centrala behoven är hämtade från de behovskategorier som presenterats i teoretiskt perspektiv 

benämns i denna studie som centrala behov då de befinner sig centralt på elevens 

motivationskarta, samtidigt som de bestäms utifrån vilka behov den enskilda individen upplever 

som mest centrala att tillfredsställa.  

Vi ska nu titta närmare på hur principerna för ovan nämnda motivationskarta framkommit ur 

elevsvaren. Vi börjar med att titta på hur elever uttrycker upplevelser av centrala behov i relation 

till självuppfattning. Därefter behandlas elevernas uttalanden angående kompetensens roll som 

motivationsfaktor. Slutligen behandlas elevernas syn på lärarens roll som motivationsfaktor. 

Lärarens påverkan på motivationen kan relateras till olika aspekter på samtliga delar av 

motivationskartan (det vill säga centrala behov, självuppfattning samt upplevd kompetens). 

Eleverna har tilldelats fiktiva namn utan etiskt klingande prägel då etiska aspekter inte är av 

relevans för denna studie. 

Centrala behov och elevens självuppfattning som motivationsfaktorer 

Då den centrala behovsbilden samt självuppfattningen ser olika ut för olika elever har jag valt att, 

i separat form, presentera fyra exempel på hur mönstret mellan en positiv självuppfattning och 

tillfredställelse av centrala behov uttrycks hos fyra elever. Då syftet med denna 

resultatredovisning är att visa på det återkommande mönstret blir därför närmare information om 

vilka eleverna är irrelevant, varför de fiktiva namnen har ersatts av elev 1, 2, 3, och 4. I och med 

detta ökar även samtliga elevers chans till anonymitet, då elevuttalandena i följande avsnitt 

stundvis kan tolkas som personliga och då de beskriver stora delar av elevens självuppfattning. 

Elev 1 - centrala behov och självuppfattning 

Vi ska nu titta närmare på hur hög tillfredställelse av centrala behov sammanfaller med en positiv 

självuppfattning inom aktiviteter där elev 1 upplever hög motivation Att samarbeta och 

kommunicera, samt utöva makt över och leda en grupp är något som motiverar elev 1. ”Det jag 

gillar med ensemble (musikutövande i grupp) är att man kommer närmre som en grupp. Man kan 

nästan säga att jag är född att vara ledare så det faller naturligt för mig att leda gruppen.” Ett 
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centralt behov hos elev 1 tycks vara behovet av makt. När gruppen presterar, bra tack vara denna 

elevs ledaregenskaper, tillfredsställs således ett centralt maktbehov hos eleven som motiverar till 

fortsatt aktivitetsutövande. Den typ av maktbehov som motiverar eleven tycks vara 

institutionell/social makt. McClellands kategorisering av detta maktbehov beskrivs i Hein (2012, 

s. 116-17) som ett behov av att vilja leda gruppen för att resultatet av gruppens prestationer skall 

bli optimala, medan motivation av personlig makt i högre grad relateras till maktutövande för 

egen vinning. Att det rör sig om institutionell/social makt får vi tydligare indikationer på i ett av 

elevens senare uttalande.  

Ja. För då känner jag att jag gör nånting rätt. Dom tycker om det jag gör. Vissa kan ju säga att dom 

tycker att det är bra, men dom tycker på ett helt annat sätt. Men då som ledare så vill ju jag prata 

med dom … För jag vill ju bara göra saken rätt så att alla tycker om det. 

När det kommer till samma elevs självuppfattning beskriver hen sig som: ”Väldigt blyg. Väldigt 

dominant.” Den dominanta sidan tycks endast vara något som kommer farm då eleven upplever 

att situationen är i behov av en ledare.  I situationer där eleven inte har samma förutsättningar att 

tillfredsställa sitt maktbehov blir ett centralt behov av yttre uppskattning, så som det beskrivs av 

Maslow, (1954, s.91) en motivationsfaktor. Eleven beskriver en situation där hen arbetade som 

serveringspersonal i en restaurang och där hen kände stark motivation. ”När man fick höra från 

kunderna att man är jätteduktig, eller att man är väldigt söt. Det är en sak som gör att man blir 

väldigt motiverad.” 

En situation där elev 1 upplever bristande tillfredställelse av centrala behov, så som behovet av 

institutionell/social makt eller behovet av yttre uppskattning samt en mer negativ 

självuppfattning minskar även elevens motivation. En situation som överensstämmer med ovan 

nämnda aspekter beskriver elev 1 så här: ”Terminsproven (en typ av redovisningar för lärare). 

Det är nånting som jag känner väldigt mycket obehag över.” Eleven upplever sig alltså 

omotiverad för terminsprov så väl som redovisningssituationer generellt. 

Vad som kan sägas är att elev 1 motiveras av att leda en grupp, men inte vara gruppens fokus, 

så som på en redovisning. Som ledare kan eleven fokusera på gruppmedlemmarna och det 

resultat gruppen kan uppnå. Något som relateras till flera delar av skolarbetet. 

Nu (i helklass klassen) är vi ganska stor grupp. Där är jag mest tystlåten. Jag är blyg som person. 

Jag tystlåten för att jag lyssnar på läraren och på vad alla andra säger. Men om det blir mindre 

grupparbeten i klassen brukar det bli så att jag tar kontrollen. 

Utifrån vilka centrala behov vi kunnat spåra i denna elevs uttalanden, vilka är behov av 

institutionell/social makt samt behov av yttre uppskattning, ser vi att tillfredställelse av dessa 

behov sammanfaller med en positiv självuppfattning. Självuppfattningen genomsyrar även av hur 

eleven tror sig upplevas av den generaliserande andre så som detta beskrivs av Aspelin (2003, s. 

63). Situationer där eleven upplever brist på behovstillfredställelse speglar även delar av en mer 

negativ eller osäker självuppfattning.  
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Elev 2 - centrala behov och självuppfattning 

Vi ska nu titta närmare på hur en annan elevs centrala behovsupplevelse samt tillfredställelse av 

hur går att relatera till en positiv självuppfattning samt ökad upplevelse av motivation. När det 

gäller elev 2 får vi veta att hen, till skillnad från elev 1, inte tycks motiveras av behov av vad 

Maslow (1954, s. 91) beskriver som behov av yttre uppskattning, så som beröm och prestige. 

Jag vill inte vara en som försöker klättra upp i marknaden och blir rik genom att sticka ryggen 

bakom dom svaga och äta småfisken och sen bli stark själv och sen, bara för att sen få en massa 

pengar och vara ännu mer rädd för allting, speciellt tjuvar som försöker stjäla det man har. 

Detta skulle kunna beskrivas som vad eleven inte upplever som ett centralt behov och således 

inte motiveras av. Vidare beskriver elev 2 vad som gör hen motiverad vilket går att relatera till 

andra centrala behov. Elevens uttalande indikerar att det förmodligen rör sig om ett behov av 

självförverkligande. 

När jag hör musik av dom kompositörer som … är mina idoler. Jag är intresserad av dom 

personerna. När jag hör deras musik blir jag också själv motiverad till att skapa musik… Jag har 

kreativa utlopp, när jag vill bara göra något kreativt. Det finns tillfällen då jag vill komponera! 

Vad som kan tolkas från denne elevs svar är att ett motivationshöjande centralt behov 

förmodligen utgörs av det behov Maslow (1954, s. 91-2) beskriver som behovet av 

självförverkligande. ”Jag brukar ofta känna en väldigt stor spänning inom mig. Och det är inte en 

negativ spänning, det är ett nöje i det hela. En stimulans för hjärnan.” Den inre känslan och 

behovet att få uttryck för sin kreativitet kan jämföras med den inre kraft vilken Maslow (1954, s. 

183) beskriver som typisk för människor som drivs av behovet av självförverkligande. 

Självförverkligandet uttrycks även på det sätt att själva behovstillfredsställelsen sker i aktiviteten, 

snarare än i resultatet av den. Detta är även något som eleven ger uttryck för. ”Jag skulle inte 

påstå att jag drivs mycket av resultatet alls.” 

Maslow (1954, s. 214-15) menar att människor som drivs av självuppfyllelse ofta tenderar att 

inte drivas av yttre belöningar, vilket vidare passar in på elevens motivationsupplevelse. Detta 

uttrycks även i form av ett ointresse för att tjäna pengar på det som motiverar eleven, vilket 

beskrivs så här: ”Sen har jag inget emot om mitt yrke (som jag försörjer mig på) är att jobba på 

posten, för jag tänker vara ideell. Alla pengar (från min kreativa syssla) går till välgörenhet.” 

Utöver behovet av självförverkligande drivs denna elev således även av något som skulle 

kunna liknas vid ett fysiologiskt behov (Maslow, 1954, s. 80-84). Behovet av att röra sig samt att 

vara tillräckligt pigg för att kunna röra sig beskriver hen som en viktig faktor för att kunna känna 

ökad motivation. ”Den första mest tydliga saken som visar att jag är kreativ är att jag hoppar 

omkring. … Man märker att jag får idéer när jag hoppar.”  

Vidare beskriver elev 2 sin självuppfattning så här. ”Rörlig, rastlös, för att jag kan inte sitta still 

i de flesta situationer utan att göra någonting.”  Eleven tycks därigenom ha, vad vi skulle kunna 

kalla ett behov av att röra på sig vilket vi skulle kunna applicera på ett fysiologiskt behov som det 
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beskrivs av Maslow (1954, s. 80-84). När eleven får tillfredsställa ett centralt behov av 

självförverkligande upplever eleven även ett behov av att ha ork och kraft nog att hoppa och 

skutta. För att ha energi nog att göra detta finns även tecken på att ett centralt fysiologiskt behov 

behöver vara tillfredsställt i hög grad för att denna elev skall kunna känna hög motivation samt en 

positiv självuppfattning. 

En negativ och de-motiverande situation för denne elev skulle således kunna vara där hen inte 

har möjlighet att uppfylla centrala behov av fysiologiskt välbefinnande eller självförverkligande 

Vilket även skulle bidra till en mer negativ självuppfattning. När eleven beskriver en situation av 

bristande motivation visar sig även detta mönster.  

Det första som krävs är enkelt sagt att jag måste va trött. Får då blir jag väldigt enkelt negativt 

inställt. Det andra som krävs är det att jag måste FÖRSÖKA att bli kreativ trots att allting säger att 

det kommer bara gå fel.  

Eleven beskriver vidare upplevelsen av att vara trött men ändå försöka göra någonting kreativt: 

”Fast än allt inom säger att det inte går … och då blir jag SÅ missnöjd. Jag har höga krav på mig 

själv.” Uttalandet synliggör den negativa självuppfattning som präglar de situationer av låg 

upplevd motivation där eleven inte förmår känna tillfredställelse av centrala behov. 

Elev 3 - centrala behov och självuppfattning 

Så här beskriver elev 2 sig själv samt hur hen tror sig uppfattas av andra: ”Dom flesta skulle nog 

beskriva mig som ganska smart. Det mesta kommer väldigt lätt till mig. Jag är väldigt självkritisk. 

Så om jag gör nånting fel så ska det bli rätt eller inte alls.” 

Då elevens självuppfattning präglas av att vara relativt kompetent tycks eleven framför allt 

söka sig till situationer som tillåter tillfredställelse av ett prestationsbehov. En situation där ett 

sådant behov lätt kan få tillfredställelse är i jämförelse med andra. 

Jag strävar efter att bli bättre än andra. Det är ingenting jag är stolt över, men om jag ser någon 

som är bättre än mig, då kommer jag kämpa tills jag blir bättre. Trots att det tar mycket på mig. 

och att jag inte mår bra av det. 

Samtidigt som eleven strävar efter att vara bättre än andra uttrycker hen ett obehag inför samma 

aktivitet. Eleven inte uppger sig heller inte ha ett behov av att bekräftas från andra. Vad som 

tycks viktigare är känslan av den egna prestationen. Att motiveras av positiva resultat i den egna 

prestationen skulle således kunna relateras till ett centralt prestationsbehov utifrån McClellands 

kategorisering av uppgifts-feedback så som det beskrivs i Hein (2012, s. 116-17). Vidare svarar 

eleven så här när det gäller frågan om hur omgivningen reagerar på hens betyg: 

Ingenting. Jag lever i en miljö där man inte uppmuntrar det.(höga betyg) Dom (omgivningen och 

föräldrarna) har liksom blivit ganska vana. Får jag A på flera prov så berättar jag inte det för det är 

inte något speciellt längre. 
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Den miljö elev 3 vuxit upp i tycks sällan stimulerat till behovstillfredställelse i form av yttre 

uppskattning och belöning vilket skulle kunna orsakat en utebliven utveckling av just dessa 

behov, alternativt att eleven inte är van vid att söka tillfredställelse av dem. Detta går att relatera 

till hur Hein (2012, s. 115) beskriver McClellands teori om vad som orsakar behov, det vill säga 

hur behov och motivation skapas i den kultur samt den miljö en individ befinner sig i och således 

hur behovsupplevelsen blir en social produkt. 

Vid frågan om vad som motiverar eleven till att exempelvis bli bättre än klasskompisarna 

uttrycker eleven en relativt klar uppfattning om den egna motivationsfaktorn. ”Det är för min 

självuppskattning… Har jag inte gjort en läxa på ett bra tag så kan jag börja må väldigt dåligt, 

psykiskt, just eftersom jag inte fått bekräfta mig själv. Vilket jag konstant måste göra.” 

Samtidigt uttrycker eleven en viss olustkänsla både mot läxor, samt det faktum att hen alltid 

försöker vara bättre än andra. I detta avseende tycks motivationen att prestera framför allt 

härstamma från viljan att undvika känslor av obehag vilka tycks grundar sig i känslor av bristande 

uppskattning.  

När det kommer till denna elev tycks därför den centrala behovstillfredsställelse, så som behov 

av prestation och behov av självuppskattning, utgöra ett substitut för ett behov av yttre 

uppskattning från omgivningen. Detta går att relatera till Maslows (1954, s. 81,102) teori om att 

en behovsupplevelse kan utgöra ett substitut för ett annat. 

De centrala behoven hos denna elev utgörs som vi sett framför allt av prestationsbehov, i 

form av uppgifts-feedback så som det beskrivs i (Hein, 2012, s. 116-17) vilket bidrar till att 

tillfredsställa behov av inre uppskattning så som det beskrivs av Maslow (1954, s. 90-1). Oavsett 

om ett sådant mönster är fördelaktigt eller ej för ett långsiktigt välmående finns det en stark 

koppling mellan centrala behov, hur eleven tror sig kunna maximera sin självuppfattning samt 

ökad motivation (se motivationskartan i bilaga 2). 

Elev 4 - centrala behov och självuppfattning 

Den fjärde eleven beskriver sig själv så här: ”Lugn, gillar inte höga ljud och sådär. Vill ha koll på 

mitt och vill ha koll på läget.” Kontroll och att ha koll på sig själv, är viktigt för denna elev. Till 

en viss utsträckning skulle detta gå att tolka som ett behov av personlig makt (Hein, 2012, s. 116-

17) men även ett behov av trygghet och att befinna sig i en trygg miljö (Maslow, 1954, s. 84-89). 

Behovet av trygghet framkommer även i ytterligare svar på vad eleven upplever som viktigt för 

att må bra. ”Trygghet. Jag vill gärna ha trygghet. Som dom flesta människor.” Centrala behov för 

denna elev är således behov av trygghet så som det beskrivs av Maslow (1954, s. 84-9) samt 

behov av personlig makt så som det beskrivs i Hein (2012, s. 116-17). En aktivitet där eleven har 

möjlighet att tillfredsställa centrala behov är således en situation, där eleven även känner hög 

motivation, vilket eleven beskriver så här: ”Det är när jag jobbar som tekniker. Då känner jag att 

jag verkligen har koll på allting. Jag vill göra saker, och jag tycker det är svinkul.” 
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Att befinna sig i en sådan situation tycks även bidra till att eleven upplever en mycket positiv 

självuppfattning vilket beskrivs med dessa ord: ”Lite smånervös, men också väldigt självsäker när 

jag väl fått koll på allting, och när jag känner det här ljuset ska dom ha, och då är det inget som 

kan rubba mig. ”När samma elev beskriver de-motiverande situationer tenderar dessa även att 

brista i förmågan att tillfredsställa centrala behov samt bidra till att eleven upplever en mer 

negativ självuppfattning. Eleven tror att den negativa självuppfattningen även gör sig synbar för 

andra människor generellt. Således är bilden av hur den generaliserande andre så som det beskrivs 

av Aspelin (2003, s. 63) uppfattar eleven möjlig att relatera till såväl negativa som positiva 

aspekter av elevens självuppfattning och generella identitet (Ibid, s. 62-3). ”Dom (andra elever) 

märker när jag inte har koll för då är jag uppstressad och jag är inte kanske världens trevligaste 

person att umgås med just då. Men dom märker när saker och ting går bra också.” 

Sammanfattning av centrala behov och självuppfattning som motivationsfaktorer 

Sammanfattningsvis kan vi se att mönstret mellan möjligheten att uppfylla centrala behov samt en 

positiv självuppfattning, vilket vi ser bidrar till hög motivation på motivationskartan, visar sig 

således tydligt även hos denna elev. Således samspelar en aktivitets förmåga att ge hög 

tillfredställelse av centrala behov, vilka är individuella från elev till elev, med förmågan att bidra 

till en positiv självuppfattning hos eleven. Tillsammans bidrar dessa faktorer till en ökad 

motivation vilket illustreras med hjälp av motivationskartan (se bilaga 2). En ytterligare 

motivationsfaktor som även finns representerad på motivationskartan är kompetensupplevelsen, 

vilket vi ska titta lite närmare på härnäst.  

Hög upplevd kompetens som motivationsfaktor 

Kompetenupplevelsen är något som i många avseenden gör sig märkbar i elevens skolvardag. Att 

uppleva kompetens, eller brist på kompetens, tycks kunna orsaka såväl förekomst samt avsaknad 

av motivation. Ett tecken på detta visas tydligt i hur eleverna i denna studie uttrycker sin 

upplevda kompetens inom de ämnen de motiveras för. Hur Gina upplever sin kompetensnivå 

inom ett ämne hon motiveras för, vilket är engelska, uttrycker hon så här: ”Jag förstår nästan 

allting dom (lärare, elever) gör. Engelska har jag alltid haft lätt för så det tycker jag är roligt. ” 

En ytterligare elev, Karl, uttrycker sig såhär om motiverade ämnen: ”Engelskan. Och Svenska. 

Jag kan inte riktigt sätta fingret på varför. Det är för att jag… Jag är ganska duktig på engelska 

och svenska. När jag är bra på något så tycker jag det är kul helt enkelt.” 

Något som verkligen motiverar Ella är stunden strax innan hon ska upp på scenen inför ett 

framträdande. Orsaken till varför det känns så motiverande menar hon har mycket att göra med 

känslan av att vara kompetent och känna att hon verkligen behärskar det hon ska göra. ”Det 

skulle väl va, kanske om vi ska ha nån konsert… och så har jag tränat jätte jättemycket och jag 
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kan verkligen det jag ska och då så är det jätte, jätte roligt å verkligen ställa sig på scen och veta 

att jag kan allting.” 

Att jämföra den egna kompetensen med andra blir även ett sätt att se sin egen kompetens. 

Detta tycks särskilt viktigt hos elever som drivs av prestationsbehov med fokus på uppgifts-

feedback (Hein, 2012, s. 116-17) samt behov av uppskattning som syftar till att rikta 

uppskattningen inåt (Maslow, 1954, s. 91). När det kommer till jämförelse med klasskompisarna 

uttrycker sig Sara och Lukas såhär: 

Jag har ju fått höra … att jag är den bästa eleven han (läraren) haft i engelska sen han började 

undervisa i engelska… Det är alltid roligt å höra sånt. Det stärker ju självförtroendet. (Sara) 

Jag ligger främst i klassen. Det är jag ganska stolt över. Det känns kul… eftersom matten inte var 

något vidare så trodde jag inte att jag skulle klara av programmering, men det är antagligen för att 

jag tycker att det är kul som det gått så bra. Det fungerade så fort jag kom dit. Jag hann aldrig gå 

igenom det här att jag inte kunde någonting. Många av dom andra (i klassen) är mycket mer trötta 

och mindre engagerade. (Lukas) 

Lukas som upplever en hög grad av motivation inom ämnet programmering uttrycker även ett 

obehag och en bristande motivation för ämnet matematik. Av denna anledning tycks upplevelsen 

av att vara mer kompetent än vad som förväntats utgöra något som kan bidra till ytterligare 

motivation. Detta knyter an till teorin om hur elever i gymnasieåldern tenderar att ha hunnit bilda 

sig en relativt hög uppfattning om den egna kompetensnivån, samt att en sådan 

kompetensupplevelse bidrar till vilka mål eleven väljer att sikta mot samt vilka uppgifter eleven 

tar sig för (Harter, 1985, s. 71).  

Upplevelsen av ökad kompetens samt tillräcklig kompetens som motivationsfaktorer 

Så här beskriver Gina känslan av att uppleva ökad kompetens inom ett ämne, så som musik, även 

kan sporra till ökad motivation. När Gina klarar en uppgift och därigenom upplever en ökad 

kompetens tycks hon även få en mer positiv självuppfattning. 

Om man känner såhär, jag börjar ju bli rätt bra. Då vill man liksom ta det till nästa nivå med 

svårare låtar liksom, med lite mer press på sig själv. Det är inte andra som sätter press på en det är 

ju en själv som säger om du klarar du den här så är du fett bra. (Gina) 

Detta knyter an till tidigare forskningsbevis på hur graden av upplevd kompetens både påverkar 

och formar självuppfattningen (Bong och Skaalvik, 2003, s. 1,10). Vad som går att spåra i Ginas 

svar är även tecken på att ett behov av yttre uppskattning, så som det beskrivs av Maslow, (1954, 

s. 90-1) tillfredsställs när hon klarar av svårare uppgifter. Hon beskriver det positiva med att klara 

av svårare uppgifter, som ”en inre känsla” som även skulle kunna knyta an till tillfredställelse av 

centrala behov samt upplevelsen av en positiv självuppfattning. Således kan förmodligen fler 

delar än kompetensupplevelsen tas med i beräkningen när det kommer till ökad motivation. 

Flera elever beskriver att upplevelsen av att vara kompetent nog att klara av en uppgift 

definitivt kan hjälpa motivationen på traven, ett fenomen som även visats av tidigare forskning 



 

 

36 

 

(Giota, 2002, s. 286). Förmågan att se ett mål, samt uppleva sig kompetent nog att fortsätta sträva 

mot målet, utgör därför även en motivationsfaktor. 

Om jag snart blir klar med en joggingtur, … i slutet kan det gå från att ha varit lite sakta… till 

snabbt, och det är för att jag är snarligen klar, jag vet att jag kan klara av det. Däremot ju svårare 

det blir i mitten desto mindre är chansen att jag klarar av det, desto mindre motiverad blir jag. 

(Ted) 

Att vara mer kompetent än vad som väntats tycks även motivera för flera elever. Bland annat Ted 

som, till skillnad från Lukas, upplever stark motivation inom ämnet matematik. ”När jag bytte 

skola trodde jag att jag skulle få ett F i matematik, för jag trodde det skulle vara svårare. När jag 

väl kom till skolan, så såg jag att det var enkelt och det var då jag började satsa.” 

En hög upplevd kompetens inom ett ämne går således ofta hand i hand med en stark 

motivation för samma ämne. Det finns dock tillfällen då en elev tycks motiverad för ett ämne på 

grund av vilken framtida nytta en ökad kompetens inom ämnet kan ge, något som behandlas 

närmare härnäst. 

Kompetensökningens nytta som motivationsfaktor 

Ella, som upplever låg kompetens inom musikteori, berättar att hon ändå är motiverad för ämnet 

då det kan hjälpa henne med övriga delar av musiken. ”Det (musikteori) är kul men svårt ibland 

men det är bra att lära sig.” Ella ser ett nyttosyfte med musikteorin då hon har användning av den 

i ett annat sammanhang så som praktiskt musikutövande, vilket blir en motivationsfaktor. 

I likhet med Ella motiveras Ted av nyttosyftet han finner i musikteori eller musiklära. Detta då 

han anser att det kan hjälpa honom i en aktivitet som han upplever väldigt motiverande. ”Och 

musikläran (ett ämne han är motiverad inom) för jag vill lära mig skriva noter.” Då Teds 

framtidsplaner handlar om att arbeta som musiker finns här även tecken på motivation utifrån 

vetskapen om att kompetensen kan bidra till en framtida belöning eller behovstillfredsställelse. 

Även Lukas menar att ett nyttosyfte och att känna att det finns bruk för kunskapen utanför 

skolan utgör en motivationsfaktor. ”Med programmering får jag ju stimulans för min logiska sida, 

samtidigt som man gör något som man faktiskt kan ha användning av.” Nyttoaspekten menar 

Lukas har betydelse i de flesta ämnena för att han ska känna ökad motivation. ”När det verkligen 

betyder någonting antar jag. När det inte bara är en text i en bok som man ändå aldrig kommer 

titta på. Så man vet att man kan använda det någonstans.” 

Även Sara motiveras av nyttoaspekten i ämnet engelska vilket hon har användning för även 

utanför skolan. ”Jag har väldigt mycket kontakter utanför Sverige. (kompisar, släktingar som hon 

uppger att hon kommunicerar med med hjälp av engelskan).” 

Sara poängterar även hur ett ämnes framtida funktion kan bidra till ökad motivation att uppnå 

högre kompetens. ”Det är också en anledning till varför jag valde att börja studera engelska… 

Om jag har lust att studera utomlands eller jobba utomlands. Att jag har grundkunskaperna.” 

Även detta, precis som Teds och Ellas syn på nyttan med musikteorin, kan relateras till 
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motivation utifrån den ökade kompetensens förmåga att eventuellt tillfredsställa ett framtida 

centralt behov. Enligt Sara har motivationen för skolarbetet ökat i gymnasiet, just på grund av 

hur betyg i gymnasiet kan ge behörighet till fortsatta studier. ”I grundskolan var det inte så. Jag 

tror att det är annorlunda i gymnasiet för man vet att, det här är that’s it, för om vi inte fixar det 

då får vi inte behörighet.” Sara ser dock även nackdelar i att enbart fokusera på de ämnen som är 

viktiga för ett framtida yrke, då hon därigenom riskerar att missa något viktigt i övriga ämnen. 

Jag ska nog söka till … och där vet jag vilken behörighet jag behöver. Så om jag riktar in mig på en 

högskola och jag vet vad behörigheten är, då fokuserar jag bara på dom ämnena jag behöver. Men 

det är ju inte heller så bra, för man vill ju ha betyg i alla ämnen så man kommer in på fler grejer… 

(Sara) 

Det finns dock situationer där en nyttoaspekt, eller ett framtida behovstillfredsställelse kan vara 

svårt för eleven att finna. Detta bidrar till lägre chanser för eleven att öka kompetensen samt 

bristande motivation. Flera tecken på att bristande kompetens och bristande motivation ofta går 

hand i hand framkommer tydligt av flera elevuttalanden, något vi nu ska titta lite närmare på. 

Bristande kompetens, motivation och självuppfattning 

Intervjuresultatet visar att upplevelsen av hög kompetens kan bidra till ökad motivation och viljan 

till fortsatt kompetensutveckling. Det går då att fråga sig hur ämnen där elevens motivation 

brister förhåller sig till den upplevda kompetensen. Lukas uttrycker en låg kompetensupplevelse 

samt bristande motivation för matematik. ”Jag skulle nog säga matten. Inte för att den är dålig 

eller tråkig utan för att jag inte kan och för att jag inte är engagerad.”. Jämförelsen med övriga 

elever och upplevelsen av att vara sämre än dem tycks även ha påverkat självuppfattningen. 

”Ända sen jag gick i lekis så har jag alltid, alla andra, gjorde liksom klart häftet, alla andra killar. 

Jag gjorde tre uppgifter, sen så kastade jag bort boken. Inte rent bokstavligt men…” Att uppleva 

bristande kompetens inom matematik tycks således vara en del av Lukas självuppfattning  vilket 

har sitt ursprung i tidigare upplevelser. Att självuppfattningen påverkas av faktorer som kan ligga 

djupt rotade i individen överensstämmer med tidigare forskning (Bong & Skaalvik, 2003, s. 2). 

Samma mönster går att spåra i ytterligare elevuttalanden hos bland annat Gina. ”Jag har alltid 

haft problem med matte sen jag började skolan. Det har inte gått så bra för mig i matte typ hela 

mitt liv. Jag har alltid haft som en kamp emot matematiken.” Gina fortsätter med att beskriva den 

känsla hon upplever under matematiklektionerna och hur hon menar att 

matematikundervisningen sett ut under i stort sett hela skoltiden. ”Långtråkigt och ingen kan 

hjälpa mig och dom som sitter runt omkring mig är bättre än mig. Jag ska inte sitta här liksom. 

Jag sitter bara av tiden.” Även i Ginas svar ser vi tecken på hur en kompetensjämförelse med 

klasskamraterna, vilka hon upplever som mer kompetenta än henne, även tycks ha en negativ 

inverkan på hur eleven värderar sig själv. Detta sätt att värdera sig själv utifrån upplevd 

kompetens finns även prov på i tidigare forskning (Harter, 1985, s. 56). 
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Karl som uttrycker bristande motivation inom både matematik och idrott beskriver även han 

hur upplevelsen av låg kompetens bidrar till att blockera fortsatta försök till inlärning. 

Det är ingenting som har funkat där. Det går inte. Jag tycker det är så meningslöst och tråkigt så 

jag har ingen som helst motivation när jag går dit. Jag går dig och så gör jag ingenting, utan jag 

sitter mest och… Alltså jag kan inte, det är jättesvårt. (Karl) 

Detta fenomen kan kopplas till hur en elevs försök att nå kompetensutveckling behöver bemötas 

med uppmuntran för att eleven skall våga sig på vidare försök till prestationer, så som inom social 

kompetens (Giota, 2006, s. 107). Om uppmuntran uteblir kan eleven börja känna ångest eller 

obehag för aktiviteten. När det gäller Karl, och flera andra elever, tycks en låg 

kompetensupplevelse bidra till sänkt motivation samt obehag och ångest för ett ämne. Som 

forskning visat, tenderar även elever som upplever en låg kompetens i högre grad uppleva 

ångestladdade känslor inför aktiviteter där kompetensen testas (Harter, 1985, s. 71). Om eleven 

inte ens vill försöka prestera eller delta i aktiviteter kan eleven tillämpa en anpassningsstrategi 

(Giota, 2002, s. 284). Anpassningsstrategin blir då något eleven tar till för att undvika känslan av 

bristande kompetens, vilken i längden kan slå ner på självkänsla och självuppfattning om eleven 

börjar relatera sitt självvärde till den upplevda kompetensen (Harter, 1985, s. 55-6). 

Även Karl upplever sig ligga på en lägre kompetensnivå än övriga elever inom både matematik 

och idrott, en upplevelse som bidrar till minskad motivation att delta, vilket i sin tur försvårar ett 

arbete för ökad kompetens. 

Nej jag är ingen idrottsmänniska. Jag tycker det är onödigt att ha idrott över huvud taget. Det är 

väl för att jag inte har varit särskilt bra på idrott. Dom andra (klasskompisarna) har varit bland 

dom bättre. Och läraren är ju inte världens bästa. (Karl) 

Både Ginas och Karls uttalanden går att relatera till hur elever som upplever låg kompetens i ett 

ämne i högre utsträckning tycks uppleva ångest inför samma ämnen vilket även visats i tidigare 

studier (Harter, 1985, s. 71). Dessutom tycks eleverna ge uttryck för att undvika att ens försöka 

prestera samt välja uppgifter på en låg svårighetsnivå inom ämnen, vilket även det går att relatera 

till tidigare forskning (Harter, 1985, s. 71).  Karl poängterar även läraren som ”inte världens 

bästa” inom de ämnen han känner sig omotiverad. Att se läraren som sämre i de ämnen eleven 

upplever bristande kompetens i är ett mönster som visar sig bland flera elever. Gina, beskriver 

även hur ett ständigt byte av matematiklärare bidrar till sänkt motivation.  

Jag har bytt mattelärare fem gånger, på ett år, så det är bara att börja om, börja om. Så det är såhär, 

gå tillbaks i samma fotspår istället för att fortsätta. Varje gång man byter mattelärare. Jag har haft 

dåliga lärare i matte hela min skoltid. (Gina) 

Vad som även går att spåra i Ginas svar är tecken på hur en utebliven kompetenshöjning har en 

negativ effekt på motivationen, vilket kan ställas i kontrast till att ökad kompetensupplevelse 

tycks höja motivationen. 
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Sammanfattning 

I relation till hur en låg kompetensupplevelse tycks sänka motivationen har vi även sett spår av 

hur upplevelser av hög, samt ökad, kompetens inom ett ämne tycks öka motivationen. Vi har 

även sett hur hög kompetensupplevelse kan bidra till ytterligare motivationshöjande faktorer, så 

som en mer positiv självuppfattning samt tillfredställelse av centrala behov. Således samspelar 

även kompetensen med de övriga två faktorerna på motivationskartan, vilka är tillfredställelse av 

centrala behov samt självuppfattning (se bilaga 2). 

Härnäst kommer vi se närmare på hur eleverna uttrycker upplevelsen av lärarens förmåga att 

motivera. Vi ska även se på hur lärarens förmåga att motivera kan relateras till elevens centrala 

behov samt påverkas av om eleven upplever eller inte upplever läraren som en signifikant andre. 

Lärarens roll som motivationsfaktor 

Relaterat till kompetens tycks eleverna vara överens om att en lärare som bidrar till ökad 

motivation hjälper eleverna höja kompetensen. Att vara uppmuntrande och stöttande tycks vara 

andra viktiga läraraspekter. Eleverna beskriver även att de motiveras om läraren förmår göra 

ämnet roligt och intressant, vilket kan ske på olika sätt beroende på vad eleven finner roligt. Det 

som gör ett ämne roligt tycks i hög utsträckning vara ämnets förmåga att tillfredsställa centrala 

behov. Således anses beröm och uppskattning extra viktigt bland elever som motiveras av 

centrala behov så som yttre uppskattning och känslo-feedback. Kevin beskriver en bra, 

motiverande lärare så här: 

Bra lärare är ju lärare som får ett ämne att bli roligt, oavsett vad du tyckte om ämnet innan. Det är 

en lärare vars lektioner man ser fram emot att gå till. Jag har aldrig tyckt om religion för jag har 

haft så dåliga religionslärare men nu är varje religionslektion rolig att gå till. Det märks att läraren 

är engagerad och vill att vi ska lära oss och är pedagogisk kan man säga, lär ut på ett smart sätt som 

får en att vilja veta mer ungefär. (Kevin) 

Förutom förmågan att göra undervisningen rolig betonar Kevin lärarens förmåga att bidra till 

kompetenshöjning hos eleverna, samt betydelsen av lärarens engagemang. Hur läraren kan visa på 

bristande engagemang beskrivs även det av många elever. 

En lärare som, som man inte orkar lyssna på i mer än 4 minuter.(Kevin) 

Läraren pratar väldigt långsamt… Jag blir förvånad varje gång att han vet så mycket. Men det är 

sättet han pratar på som gör att man inte blir så motiverad.(Sara) 

Att man söker uppmärksamhet och har extreeeeemt långa genomgångar. (Karl) 

Han … bara och mumlade och det var ingen som hörde vad han sa så det var ingen som riktigt 

lärde sig nånting av det han sa utan man lärde sig av det man läste i böckerna.(Ella) 

Bristande engagemang, precis som ett visst sätt att formulera sig, tycks kunna bidra till en 

otillfredsställande inlärning och utveckling av kompetensen hos eleverna. Detta i sin tur tycks 

bidra till att elevernas motivation för ämnet minskar. Att en lärare som upplevs oengagerad kan 

bidra till att sänka motivationen poängteras av flera elever. 



 

 

40 

 

Han har inte riktigt den här glöden kvar. (Sara) 

En lärare (som gjorde att eleven blev omotiverad)… verka tycka att det var lite jobbigt å va 

lärare… (hur lektionerna var) Typ en kvarts lektion. Det var gruppuppgifter hela tiden och det var 

lite jobbigt. (Ella) 

Det var en lärare som var väldigt oengagerad, vi fick knappt några läxor. Det slutade med att jag 

inte behövde gå för hon ansåg att jag inte behövde det. (Lukas) 

Lukas menar även att läraren kan skapa ökad motivation genom att variera sitt arbetssätt och 

utmana eleverna till fortsatt utveckling ” Kanske testa något nytt. Jag vill ju hellre ha väldigt svåra 

uppgifter som jag misslyckas med än väldigt simpla.” Karl poängterar vidare en bra lärares 

förmåga att ”vara uppåt och få klassens uppmärksamhet ganska bra”. 

Utöver förmågan att höja kompetensen hos eleven betonar flera elever även betydelsen av att 

läraren är uppmuntrande, stöttande, samt berömmande vid behov. Lärarens förmåga att ge 

berömma beskriver Ella så här: ”Ganska viktigt! För är inte läraren uppmuntrande eller bra på att 

lära ut, så blir det ju tråkigt och man lär sig ingenting. Och man står ju kvar på samma plats hela 

tiden.” Vad Ella beskriver går även att relatera till lärarens förmåga att höja elevers kompetens. 

Beröm relaterat till kritik som motivationsfaktor 

Beröm och uppskattning anses ofta viktigare bland elever som motiveras av centrala behov så 

som yttre uppskattning och känslo-feedback. Detta då de delar som gör ett ämne roligt många 

gånger även tycks samspela med ämnets förmåga att tillfredsställa centrala behov hos eleven. 

Gina, som till hög grad motiveras av behov av gemenskap, men även behov av uppskattning, 

beskriver en motiverande lärare så här: ”Berömmer en för det man gör. Liksom peppar en och 

säger det här är bra, du kan ju tänka på det där och det där, inte säga men nej det här var dåligt du 

får gå härifrån. ” 

Även Sara uttrycker betydelsen av att läraren ger beröm och uppmuntran som viktigt. En 

annan aspekt av berömmet är att påverka till en positiv självuppfattning samt bekräfta elevens 

kunskapsutveckling. Således finns tecken på att både centrala behov av känslo-feedback som 

uppgifts-feedback tillfredsställs av beröm och bekräftelse hos Sara. 

När läraren berömmer mig. Då får jag bekräftelse och att jag gör rätt. … Det stärker ju 

självförtroendet. Då får man veta att jag är bra på det man gör. Då har man fått bekräftelse att jag 

gör rätt och jag är bra. (Sara) 

I likhet med många andra elever betonas behovet av uppskattning även av Ted. När det kommer 

till Ted är behovet av uppskattning dock till stor del inriktad mot prestationens resultat i form av 

uppgifts-feedback (Hein, 2012, s. 116-117). ”Väldigt väldigt väldigt viktigt. … Jag vill veta vid 

nästan varenda uppgift … Jag frågar matteläraren, trots att jag kan kolla upp i facit själv. Har det 

här blivit bra?” När läraren bekräftar att Ted har gjort rätt tillfredsställs även ett centralt behov av 

prestation av uppgifts-feedback, vilket ytterligare bidrar till ökad motivation. 

Det finns dock situationer då läraren inte enbart kan berömma utan måste visa på vad en elev 

gjort fel, eller ännu inte behärskar. Att ta emot kritik kan av många elever dock upplevas som 
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jobbigt. Gina beskriver hur en negativ kommentar från en lärare inom ett ämne hon upplever låg 

kompetens inom kan kännas. 

Att läraren kommer och säger du kommer inte klara den här kursen. Då känner man liksom 

schaise, vad ska jag göra nu. Det är jättejobbigt. Jag har alltid haft problem med vissa ämnen under 

min skolgång. Och vissa lärare skiter ju i det. (Gina) 

Graden av upplevd kompetens inom ett område tycks vara av betydelse för hur kritik tycks 

mottas av eleven. Om eleven redan upplever bristande kompetens inom ett ämne tycks kritik från 

läraren bidra till minskad motivation för ämnet. Däremot tycks de flesta elever vara mer 

mottagliga för kritik inom ämnen de upplever motivation samt relativt hög kompetens. 

Ytterligare av vikt för hur kritik mottas tycks även vara om läraren upplevs som en signifikante 

andre eller ej, något vi ska se närmare på i följande avsnitt. 

När läraren upplevs som signifikante andre 

Den upplevda kompetensnivån inom ett ämne har visat sig ha betydelse för hur eleven uppfattar 

kritik från lärare. Sara har gett uttryck för att uppleva en hög kompetens inom ett ämne. ”Jag har 

ju fått höra att jag är den bästa elev han (läraren) har haft sen han började undervisa inom 

(ämnet).” Detta ökar chansen att kritik från läraren mottas med bibehållen motivation. Dock 

tycks inte enbart den upplevda kompetensen vara av betydelse för hur kritik mottas. Sara ger 

även uttryck för att ha ett högt förtroende för sin lärare, känna stor respekt för läraren, samt anse 

läraren som pålitlig och trovärdig vilket gör att läraren kan tolkas som en signifikante andre så 

som den beskrivs av Rosenberg (1979, s. 86-87). Sara vet att läraren har höga tankar om henne 

samtidigt som Sara är positivt inställd till, samt mottaglig för råd och kritik från, läraren. Detta 

kan även tolkas som att Sara valt läraren som signifikante andre (Rosenberg, 1979, s. 84). Så här 

uttrycker sig Sara om hur hon skulle reagera på kritik från läraren: 

Jag skulle ta åt mig men inte på ett dåligt sätt. På ett bra sätt. Efter jag fått höra den kritiken så 

tänker jag om. Och hur ska jag göra nästa gång för att det ska bli bra. Jag lyssnar på vad dom säger 

och sen tänker jag om. Det tycker jag alla borde göra. (Sara) 

Även Ted är en av de elever som har gett uttryck för att beröm från läraren är viktigt och 

motiverande. Orsaken beror i hög sannolikhet på i vilken utsträckning Ted upplever läraren som 

en signifikante andre, vilket han visar starka tendenser att göra. ”Det har jag nästan alltid gjort, 

haft förtroende för lärare och rektorer.” Samma mönster visar sig även i andra elevuttalanden. 

Både Sara och Ted värderar även andra människors kompetens och kunskap högt. Utifrån ett 

sådant perspektiv skulle förmodligen inte enbart lärare, men även kompetenta klasskompisar, 

kunna inta rollen som signifikanta andra. Detta visar sig hos Ted. ”Jag hade en vän som fick A i 

matematik. Jag såg upp till honom väldigt mycket.” Vidare beskriver Ted en kunnig vän han såg 

upp till som fungerade som en motivationsfaktor för Ted att vilja höja kompetensen i matematik. 

När det gäller Teds matematikintresse ger han även uttryck för en positiv relation till läraren. 
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”Läraren är otroligt trevlig.” Hos Ted kan vi således se hur såväl klasskompisar som lärare kan 

utgöra en signifikante andre vilken bidrar till motivation för Teds matematikintresse. 

När läraren inte upplevs som signifikant andre 

Det förekommer elever som ger uttryck för en hög kompetensupplevelse inom ett ämne, men 

som ändå har mycket svårt att ta till sig vare sig beröm eller kritik från läraren. Dessa elever tycks 

heller inte motiveras av beröm för framsteg inom ett ämne i samma utsträckning som många 

andra elever gör, trots att de, i likhet med samtliga elever, värderar upplevelsen av ökad 

kompetens som en motivationsfaktor. En elev som ger uttryck för sådana upplevelser är Lukas. 

Hur Lukas upplever beröm från läraren, samt en lärares förmåga att ge beröm beskriver han så 

här: ”Det är ganska viktigt men jag tar inte till mig så mycket längre.” Ytterligare en elev som 

delar uppfattningen att beröm och uppskattning inte är viktigt är Kevin. ”Jag skiter fullständigt i 

vad min trumlärare tycker… hur bra han tycker att jag är. Det viktiga är hur mycket jag känner att 

jag gjort och hur mycket jag har lärt mig.” 

Vid frågan om hur Lukas skulle reagera på en tillrättavisning eller tillsägelse från en lärare svarar 

han däremot: ”Då blir jag arg. Jag får sämre självkänsla. Ribban sänks.” Om en lärare 

kommenterar hur han utför en uppgift på ett negativt sätt tycks detta alltså påverka hans 

självuppfattning i samma riktning. 

Lukas och Kevin visar heller inte motsvarande förtroende för lärare som Sara och Ted gör. 

Vidare tycks elever som Lukas och Kevin i mindre utsträckning se lärare som signifikanta andra. 

Lukas beskriver denna upplevda svårighet i att skapa förtroende för människor omkring sig. 

”Nej, jag har mig själv att lita på. Jag är väldigt… Jag har ganska svårt att få såna band till folk. 

Just det här att få förtroende. Det kommer naturligt eller så kommer det inte alls.” Då Lukas 

uppger att han sedan en ganska lång tid tillbaka haft svårigheter att skapa band till, samt få 

förtroende för, andra tycks detta utgöra en del av den egna självuppfattningen. För elever som 

Lukas blir det därför viktigare att kunna bekräfta sig själv samt lita till sin egen förmåga. 

Då läraren upplevs som för auktoritär 

Elever som Lukas och Kevin tycks även uppleva en relativt hög kompetensnivå inom många 

ämnen. De tycks även ha en ganska klar bild av vad de klarar av och därigenom vilka mål de kan 

sätta för sin egen inlärning. Ytterligare en gemensam nämnare är att eleverna visar en 

självuppfattning som präglas av reflektioner över den egna kompetensen. Lukas ger även uttryck 

för att ständigt sträva efter högre kompetens. ”Jag försöker alltid bli bättre.”  Vidare beskriver 

han sig själv på ett sätt som visar på en vilja att hela tiden få större insikt i hur han uppfattas av 

andra: ”Jag studerar mig själv och alla andra när jag är i sociala sammanhang.”  

Att reflektera över sin egen kompetensnivå relateras även till en förmåga att reflektera över 

andras kompetensnivåer, vilket uttrycks av Kevin: ”Jag vet hur jag kan komma underfund med på 
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vilken nivå folk är på vissa saker och ta mig upp eller ner till respektive nivå om jag ska förklara 

någonting.” 

Lukas ger även uttryck för att föredra självständigt arbete framför grupparbete utifrån en vilja 

att ansvara för den egna prestationen. ”Jag vill liksom lita på mig själv.” Således tycks denna typ 

av elever sig ha en självuppfattning som präglas av en förmåga att ansvara för, reflektera över, 

samt utveckla den egna kompetensnivån, samt upplevelsen av en relativt hög kompetensnivå. 

Detta tycks resultera i att de uttrycker en direkt aversion mot att utföra uppgifter vilka de 

uppfattar som order från läraren. 

Jag har kommit underfund med en sak. Ber du mig göra en sak så gör jag det oftast, säger du åt 

mig att göra nånting då blir jag helt plötsligt inte lika engagerad… Jag tycker inte om auktoriteter. 

(Kevin) 

Om nån säger att jag måste göra det, då blir jag omotiverad. Det blir en stress istället för ett nöje. 

(Lukas) 

Eleven har således en självuppfattning om att vara någon som i hög grad vill ta ansvar för den 

egna kompetensutvecklingen. Lägger läraren fram en arbetsuppgift som en order, eller krav på 

kompetenshöjning, kan detta ha en starkt de-motiverande effekt då det blir ett hot mot elevens 

självuppfattningen Utöver detta ger eleverna uttryck för att vara väldigt självkritiska, samtidigt 

som de har svårt att skapa förtroendefulla band till andra. Ett resultat av detta blir att eleven i 

ännu högre grad än andra elever avstår från att utse specifika lärare som signifikanta andra. 

Sammanfattning lärarens roll som motivationsfaktor 

Utifrån det resultat olika elevuttalanden gett angående betydelsen av beröm och uppskattning 

från läraren har vi sett att eleven reagerar olika beroende på vilka behov eleven drivs av, den 

upplevda kompetensnivån, om läraren upplevs som en signifikant andre eller ej samt 

självuppfattningen. Elevens självuppfattning tycks till viss del även bestämma vilka arbetssätt som 

motiverar, men även de-motiverar, eleven, så väl som hur eleven tacklar både beröm samt kritik 

från en lärare. Således ser vi att det finns flera faktorer som påverkar vad en elev upplever att 

läraren kan göra för att påverka elevens motivation. Majoriteten av eleverna tycks dock uppleva 

beröm och uppskattning som viktigt och i princip samtliga elever pekar på att lärarens förmåga 

att bidra till kompetensutveckling hos eleven är en väsentlig motivationshöjande faktor. 
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Analys 

Nedan följer en analys av vad som framkommit i resultatet. En stor del av analysen går att 

relatera till vad som beskrivs i motivationskartan (se bilaga 2). 

Vilka faktorer bidar till att höja motivationen? 

I likhet med vad som beskrivits i tidigare forskning indikerar resultatet som framkommit i denna 

studie att begreppet motivation kan te sig både brett och mångfasetterat. Vad denna studie har 

försökt göra är dock att genom intervjuer närma sig en förståelse för hur behov, självuppfattning, 

samt upplevd kompetens påverkar motivationsupplevelsen hos elever i gymnasiet. En möjlig 

illustration över hur detta kan tolkas finns representerad i motivationskartan i bilaga 2.  

Vad som kan sägas är att såväl grad av positiv självuppfattning, tillfredsställda centrala behov, 

samt hög upplevd kompetens samspelar med en hög motivation. På motsvarande sätt tycks en 

otillräcklig central behovstillfredsställelse, en negativ självuppfattning, eller låg grad av upplevd 

kompetens bidra till låg motivation hos eleven. Elever som upplever hög motivation utifrån dessa 

aspekter tenderar även att vara mer själv-motiverande än andra. Det vill säga, dessa elever tycks i 

större utsträckning ha förmågan att mer självständigt ta sig förbi motgångar i ett 

aktivitetsutövande för att vidareutveckla sin kompetens, sin självuppfattning eller för att uppleva 

ökad behovstillfredsställelse inom aktiviteten. Om eleven upplever låg motivation tycks eleven 

även vara mindre själv-motiverande. Eleven är då i större utsträckning i behov av yttre faktorer, 

så som beröm och uppskattning eller känslan av höjd kompetens, för att uppleva ökad 

motivation. 

Centrala behov och självuppfattning relaterat till motivation 

Olika elever tenderar att motiveras av olika centrala behov. De centrala behoven utgörs av de 

behov eleven tycks finna störst motivation i att tillfredsställa för att må bra.  Det är även i 

anslutning till dessa behov som självuppfattningen är som mest positiv. När eleven inte har 

möjlighet att tillfredsställa centrala behov, däremot, tycks eleven lättare bli stressad, irriterad, må 

dåligt, bli omotiverad, samt få en mer negativ självuppfattning. När eleven får möjlighet att 

uppfylla centrala behov tycks hen, däremot, uppleva mer positiva känslor, förmå känna ökad 

motivation, samt uppleva en mer positiv självuppfattning och starkare självförtroende. 

Hur detta relateras till upplevd kompetens illustreras med hjälp av motivationskartan i bilaga 2. 

I relation till kompetensen blir elever som styrs av ett prestationsbehov utifrån uppgifts-

feedback (Hein, 2012, s. 116-17) eller behov av självuppskattning utifrån den egna prestationen 

(Maslow, 1954, s. 90) särskilt intressanta. Om sådana elever inte får tillfredsställa sina centrala 
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behov infinner sig alltså känslor av obehag, samt en negativ självuppfattning. Då förmågan att 

känna behovstillfredsställelse blir intimt förbundet med känslan av upplevd kompetens finns en 

hög sannolikhet att dessa elever framför allt väljer aktiviteter som tillåter kompetensökning 

alternativt hög kompetensupplevelse, då en låg kompetensupplevelse kan blockera central 

behovstillfredsställelse. Således tycks dessa elever tendera att ta till en anpassningsstrategi (Giota, 

2002, s. 284) inom de ämnen de upplever låg kompetens. för att uppleva motivation samt känna 

sig tillfreds med den egna prestationen tenderar dessa elever i större utsträckning än övriga att 

befinna sig inom området för upplevelsen av hög kompetens på motivationskaran (se bilaga 2).  

Elever som, däremot, till högre utsträckning motiveras av centrala behov av yttre uppskattning 

så som det beskrivs av Maslow (1954, s. 91) befinner sig i större utsträckning i ett område något 

längre ner på den centrala delen av motivationskartan där en positiv självuppfattning kan 

stimuleras. Förmågan att uppleva en hög kompetens är förmodligen inte lika väsentlig för att 

tillfredsställa centrala behov för dessa elever. Dock bidrar upplevelsen av hög kompetens, oavsett 

i vilken mån det bidrar till att tillfredsställa centrala behov, till ökad motivation hos samtliga 

elever i mer eller mindre utsträckning, vilket även indikeras av motivationskartan (se bilaga 2). 

Elevens valmöjligheter relaterat till motivation 

Vad som kan sägas är att eleven, utifrån vilka centrala behov som upplevs viktigast att 

tillfredsställa, till viss del väljer vilka ämnen hen motiveras av. Elever som motiveras av 

prestationsbehov som relateras till en upplevelse av hög kompetens kommer således i högre 

utsträckning därför att välja aktiviteter där hen känner sig ha goda chanser att prestera bra. Detta 

relateras till tidigare forskning om hur elever kan välja svårighetsnivå på en uppgift för att 

maximera sin självkänsla (Harter, 1985, s. 71-74). Utifrån centrala behov skulle således elever som 

motiveras av behov av prestationsbehov i form av uppgifts-feedback vara mer benägna att välja 

att anpassa en uppgifts svårighetsnivå för att maximera chansen att få känna sig kompetent, 

alternativt undvika uppgiften om den upplevs som för svår. Elever som däremot motiveras av 

centrala behov av yttre uppskattning så som det beskrivs av Maslow (1954, s. 91) är förmodligen 

mer benägna att välja att motiveras av aktiviteter som ger maximal chans till beröm eller yttre 

bekräftelse. När det gäller just dessa elever blir således möjligheten att uppnå en positiv 

självuppfattning genom en aktivitet mer fokuserad på omgivningen. 

Självuppfattningen genomsyras även en stor del av hur eleven tror sig upplevas av den 

generaliserande andre så som detta beskrivs av Aspelin (2003, s. 63) vilket lägger grunden för en 

generell identitet (Ibid, s. 62-63). I relation till centrala behov kan vi se hur dessa tycks prägla hur 

eleven väljer att beskriva sig själv och således självuppfattningen. Elever som motiveras av 

centrala behov av gemenskap tycks även välja att i större utsträckning beskriva sin 

självuppfattning med ord som beskriver hur hen är med andra och i mindre utsträckning med ord 

som beskriver den egna kompetensen. De elever som inte motiveras av centrala behov av 

gemenskap tenderade däremot att beskriva sig själva utifrån mer individuella samt 
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kompetensrelaterade aspekter. Detta visar även hur elevens självuppfattning påverkar centrala 

behov, precis som de centrala behoven tycks kunna påverka självuppfattningen. 

 Således finns möjlighet att en elev kan välja aktiviteter som framför allt bidrar till en positiv 

självuppfattning och därigenom belyser detta område på motivationskartan (se bilaga 2). En 

annan elev kan istället prioritera aktiviteter som ger en hög kompetensupplevelse, vilket gör att 

dessa delar av motivationskartan prioriteras. Så länge aktiviteterna bidrar till upplevelser som 

håller sig i de centrala delarna av motivationskartan, det vill säga där eleven känner ökad 

motivation, kan den individuella motivationsupplevelsen således skilja sig något åt mellan olika 

elever. 

Belöningsfaktorer relaterat till motivation 

De tre generella motivationshöjande faktorerna (se bilaga 2) kan även ses som belöningar. 

Belöningen bidrar således till att stärka elevens självuppfattning, stimulera centrala behov, 

och/eller öka kompetensen. Belöningen kan befinna sig nära eller långt bort från tidpunkten då 

aktiviteten utövas. Belöningen i att få ett centralt behov tillfredsställt kan utgöras av exempelvis 

behovet av yttre uppskattning så som det beskrivs av Maslow (1954, s. 91) i form av beröm eller i 

vad McClelland kategoriserar som känslo-feedback utifrån en prestation, så som det beskrivs i 

Hein (2012, s. 116-17). Eleven beskrev uppmuntran och beröm som mycket viktigt för både 

självuppfattning och motivation. En annan belöning utifrån behovet av social eller institutionell 

makt (Ibid) skulle kunna vara att en grupprestation där eleven är ledare, vilket elev 1 gav uttryck 

för, får ett önskvärt resultat. Det skulle även kunna utgöras av ett önskvärt resultat av den egna 

prestationen om det centrala behovet grunda sig i ett prestationsbehov utifrån uppgifts-feedback 

(Ibid). En elev som tycktes motiveras starkt av en sådan belöning av uppgifts-feedback var Lukas 

som även upplevde en stark självuppskattning i samband med denna belöning. 

Ett ytterligare exempel på en framtida belöning är den roll betyget spelar. Motivationen att 

uppnå ett visst betyg skulle kunna vara ökad behörighet till en framtida utbildning, så som det 

beskrivs av Sara. Den framtida utbildningen förväntas underlätta tillfredsställelse av centrala 

behov vilket således blir belöningen. Detta går att relatera till hur Maslow ser på behovet av 

kunskap och nyfikenhet (Maslow, 1943, s. 185). Således får kunskapen inom ett ämne ett viktigt 

nyttosyfte för att kunna bemästra en framtida aktivitet som, vidare, underlättar tillfredställandet 

av ett behov. 

Ett sådant synsätt förklarar varför vissa elever upplever högre motivation för skolarbete i 

gymnasiet än i grundskolan. Ur ett sådant perspektiv tycks den betydelse betyget kan ha för 

motivationen framför allt utgöras av en ökad chans till behovstillfredsställelse utifrån ett bredare 

val av yrkesmöjligheter. Ur denna aspekt tycks betyg som ett kvitto på en hög grad av uppnådd 

kompetens således inte utgöra en direkt motivationsfaktor. 
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Upplevd kompetens relaterat till motivation 

Flera elever har kommenterat hur känslan av att vara kompetent nog, eller inte kompetent nog, 

kan påverka motivationen för en uppgift. Den upplevda förmågan relateras till i hur hög 

utsträckning eleven motiveras till att anstränga sig för att nå detta mål eller belöning.  

Att mål kan motivera till handlande på olika sätt för olika individer är känt från tidigare 

forskning (Reiss, 2004, s. 179). Att målen skiljer sig åt tycks, i relation till elevernas beskrivningar, 

även bero på hur den upplevda kompetensen bidrar till vilka mål som anses mer eller mindre 

relevanta. Vilka mål eller belöningar som prioriteras, som motivationskartan indikerar, (se bilaga 

2) tycks även bero på vilka behov eleven strävar efter att tillfredsställa, samt hur detta påverkar 

elevens självuppfattning. 

Detta knyter an till teorin om hur elever i gymnasieåldern tenderar att ha hunnit bilda sig en 

relativt hög uppfattning om den egna kompetensnivån, samt att en sådan kompetensupplevelse 

bidrar till vilka mål eleven siktar mot och vilka uppgifter eleven tar sig för (Harter, 1985, s. 71). 

Om vi ser viljan att nå ett mål eller belöning som en motivationsfaktor har således eleven i hög 

utsträckning möjlighet att påverka vad hen vill motivera sig för. Om eleven endast väljer att 

motiveras för aktiviteter och ämnen som hen upplever sig tillräckligt kompetent att klara av finns 

risk att det inte sker någon utveckling inom andra områden och ämnen. Detta behöver dock inte 

ses som något negativt då det förmodligen bidrar till en självutveckling av vad eleven anser sig 

både kompetent inom, så väl som något eleven känner stämmer överens med en positiv 

självuppfattning. Vad tidigare forskning visar är dock att självuppfattningen påverkas av faktorer 

som kan ligga djupt rotade i individen (Bong & Skaalvik, 2003, s. 2). Således tycks de faktorer 

som påverkar elever, redan vid en tidig skolålder, även kunna påverka vilka val eleven gör, samt i 

hur hög utsträckning eleven förmår motiveras av en variation ämnen och aktiviteter, även i 

gymnasiet. Därigenom höjs frågan om motivationsökning samt förmågan att motivera fler elever 

inom fler ämnen möjligen är något vi kan hjälpa elever att göra om vi, redan i de tidiga skolåren, 

utvecklar och riktar deras självuppfattning och kompetensupplevelse mot att täcka en så stor och 

varierad mängd aktiviteter som möjligt. 

Upplevd kompetens för att nå belöningar relaterat till motivation 

 I min undersökning tycks elever som upplever en högre kompetens än de väntat sig inom ett 

ämne uppleva en hög känsla av lust och motivation för ämnet. Fenomenet att elever skulle känna 

en högre motivation för ämnen där de sedan tidigare upplevt sig ha en låg kompetens 

överensstämmer dock inte helt med vad som antytts i tidigare forskning. Vad tidigare forskning 

visat tecken på är att ju högre kompetensupplevelse eleven har inom ett ämne, ju mer positiv blir 

känslan av att lyckas med en uppgift, och tvärtom (Giota, 2006, s. 107). Elever som upplever en 

relativt låg kompetensnivå inom ett ämne och som sedan presterar överraskande bra inom 

samma ämne skulle således inte uppleva en lika positiv känsla. Mitt intervjuresultat indikerar dock 
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att elever som presterar bättre än de förväntat sig inom ett område tycks uppleva en mycket stark 

positiv överraskning. En följd av denna positiva känsla tycks även vara att de upplever en ökad 

motivation för ämnet. 

Vad resultatet även visar är att en generell upplevelse av hög kompetens inom ett ämne bidrar 

till ökad motivation för samtliga elever. Vad som dock inte framkommer fullt ut är om det är 

kompetenshöjningen i sig som bidrar till att motivera eleven, eller om den endast är en följd av 

ett fortsatt utövande av en aktivitet som eleven känner hög motivation för. Förmodligen är en 

hög upplevd kompetens för ett ämne, i samspel med hur väl ämnet tillfredsställer centrala behov 

samt ger en positiv självkänsla, vad som primärt bidrar till ökad motivation. Däremot är 

kompetens och upplevd kompetens oundvikligen en viktig och bidragande orsak till varför eleven 

upplever hög motivation för vissa aktiviteter. Hur dessa faktorer (tillfredställelse av centrala 

behov, positiv självuppfattning, hög upplevd kompetens) samspelar, samt hur brist på en eller 

flera av faktorerna kan minska motivationen hos eleven illustreras med hjälp av 

motivationskartan i bilaga 2. 

Läraren och läraren som signifikante andre relaterat till motivation 

En lärare som tycks ha stor möjlighet att påverka elevens kompetensutveckling är en lärare som 

upplevs som en signifikante andre, så som detta beskrivs av Rosenberg (1979, s. 86-7). Vad som 

karaktäriserar elever som upplever lärare som signifikanta andra är att de visar förtroende för 

läraren, ger uttryck för att både respektera samt värdera lärarens kunskap väldigt högt samtidigt 

som de visar mottaglighet av beröm och feedback från läraren och omgivningen. Lärarens beröm 

och feedback bidrar även till att höja dessa elevers motivation samt har en hög förmåga att 

påverka elevernas självuppfattning.  

Det finns dock elever i min studie som generellt har svårigheter att skapa band till andra, 

oavsett om de är lärare eller andra elever. Detta kan bero på att eleven har sårats många gånger av 

människor de haft starka band till eller att eleven har en bräcklig självuppfattning som är känslig 

för omgivningens kommentarer. Det andra kan möjligen vara ett resultat av det första och 

tvärtom. Oavsett vilket, resulterar detta i att dessa elever i högre utsträckning avstår från att välja 

lärare som signifikanta andra. Detta för att minimera risken att någon får en direkt möjlighet att 

påverka deras självuppfattning, vilket en signifikante andre i hög grad kan (Rosenberg, 1979, s. 

87). Dessa elever tycks i högre utsträckning även vara mer benägna att ta ansvar för sin egen 

kompetensutveckling, samt i högre grad vara mer självkritiska. Därigenom har de även 

svårigheter att ta vad de upplever som order från en lärare. Orsaken till detta kan vara en 

kombination av en högt värderad kompetens, bräcklig självuppfattning, samt svårigheter att skapa 

förtroendefulla band till signifikanta andra hos dessa elever. Därigenom blir eleven även extra 

känsliga för kritik av den egna kompetensen, samtidigt som beröm inte tycks motivera eleven i 

särskilt hög utsträckning. Vad som tycks motivera dessa elever är dock en lärare som utmanar till 

kompetensutveckling, utan att vara kritiserande eller dömande av elevens prestationer. 
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Lärarens påverkan relaterat till motivation och de-motivation 

Elever som inte karaktäriseras av ovan nämnda egenskaper tycks i större utsträckning motiveras 

och de-motiveras av andra faktorer som har med läraren att göra. Vilka faktorer som verkar 

motivationshöjande tycks framför allt bero på vilken av de tre delarna på motivationskartan som 

bidrar till att sänka motivationen. Är eleven omotiverad på grund av negativ självuppfattning 

tycks läraren ha större förutsättningar att kunna motivera genom att skapa band och 

förtroendefulla relationer till dessa elever. På så sätt ökar chansen att eleven skall ta till sig läraren 

som en signifikante andre utifrån hur detta beskrivs av tidigare forskning (Rosenberg, 1979, s. 86-

7) vilket vidare ökar chansen för läraren att kunna stärka elevens självuppfattning. Elever som 

verkar omotiverade på grund av både en negativ självuppfattning samt låg upplevd kompetens 

tycks ta större skada än andra av kritik från läraren, då detta tycks tendera att skapa olustkänslor 

samt minskad motivation för ämnet hos eleven. Ett ytterligare steg är att eleven upplever så pass 

starkt obehag att hen tar till en anpassningsstrategi (Giota, 2002, s. 284), avstår från samtliga 

prestationsförsök att höja kompetensen, alternativt helt undviker att delta i ämnets aktiviteter. 

Således tycks befogat beröm och uppmuntran extra viktigt för dessa elevers motivationsökning. 

Elever i min undersökning som primärt tycks omotiverade på grund av bristande uppfyllelse 

av centrala behov förekommer också. De individuella centrala behoven tycks visa sig när eleven 

ger uttryck för att uppleva motivation inom aktiviteter där behoven tillfredsställs. Att finna vägar 

till aktiviteter som bidrar till en elevanpassad behovstillfredsställelse kan således vara ett sätt för 

läraren att ytterligare motivera dessa elever. 

Tillfredsställelsen av centrala behov, möjligheten att uppleva en positiv självuppfattning, samt 

upplevelsen av att vara kompetent tycks, som tidigare nämnts, viktiga för att eleven skall uppleva 

motivation. Upplevelsen av att känna ökad kompetens tycks även vara något som samtliga elever 

upplever som en central motivationsfaktor. Utifrån vad som framkommit i denna studie blir 

därför lärarens förmåga att skapa en känsla av kompetensutveckling hos eleven – i relation till att 

vara uppmuntrande, berömmande, samt upplevas engagerad för sitt ämne – bland det viktigaste 

en lärare tycks kunna göra för att upprätthålla, samt stimulera till ökad motivation hos eleverna.  

Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka faktorer elever på det estetiska 

musikprogrammet upplever har betydelse för motivationen samt hur dessa kan relateras till 

elevernas behovsupplevelse, självuppfattning, samt upplevda kompetens.  

Vad som framkommit i denna studie är, i likhet med vad som nämnts i tidigare forskning 

(Giota, 2006, s. 95), att motivation och hur den uppkommer är något som går att förstå och 

förklara på flera sätt beroende på vilka faktorer som studeras. Ser vi närmare på studiens 

frågeställningar ser vi ett visst mönster. Den första frågeställningen om vilka faktorer som bidrar 

till att höja elevernas motivation kan besvaras med att samtliga av de faktorer sam valt att 
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studeras, nämligen behov, självuppfattning och kompetensupplevelse, samspelar i elevens 

motivationsupplevelse. Detta illustreras genom motivationskartan i bilaga 2. När det gäller behov 

som motivationsfaktor tycks olika behov motivera olika elever i olika hög grad. Två 

behovskategorier tycktes dock något mer vanligt förekommande bland eleverna i min studie. Det 

första var hur många elever tycktes uppleva ökad motivation i situationer där de kände sig 

omtyckta och bekräftade av yttre uppskattning. Dessa elever skulle således kunna sägas motiveras 

av vad Maslow kallar ett behov av yttre uppskattning (Maslow, 1954, s. 90). Den andra vanligt 

förekommande kategorin var elever som i hög grad tycktes motiveras av den inre känslan av att 

lyckas med en prestation, vilket i sin tur kan jämföras med behovet av McClellands 

prestationsbehov utifrån uppgifts-feedback så som det definieras i Hein (2012, s. 116-17). Vad 

som är gemensamt för samtliga elever tycks dock vara att en ökad behovstillfredsställellse i 

kombination med hur denna bidrar till en positiv självuppfattning är faktorer som ökar 

upplevelsen av motivation. Hur självuppfattningen skapas blir således relevant för elevens 

motivationsupplevelse. Utöver möjligheten att uppnå behovstillfredsställelse tycks även möten 

med generaliserande andra, så som de beskrivs av Aspelin (2003, s. 63) samt signifikanta andra, så 

som de beskrivs av Rosenberg (1979, s. 84), även möjliggöra en mer positiv självuppfattning. En 

positiv självuppfattning i utövandet av en aktivitet tycks även gynna möjligheten för 

behovstillfredsställelse. En positiv riktning av de båda faktorerna behovstillfredsställelse samt 

självuppfattning kan således sägas samspela för ökad motivation (se motivationskarta i bilaga 2). 

 När det kommer till den andra frågeställningen och hur graden av upplevd kompetens 

förhåller till motivationsupplevelsen visar sig även ett samband mellan en upplevelse av hög 

kompetens samt tillfredställelsen av centrala behov och en positiv självuppfattning. På 

motsvarande sätt visar mina resultat att en låg kompetensupplevelse även tycks bidra till en 

minskad motivationsupplevelse. Vad som är intressant är hur den upplevda kompetensen 

påverkar elevens fortsatta motivationsupplevelse för en aktivitet. Enligt tidigare forskning (Giota, 

2006, s. 107) ökar chanserna för att en elev skall känna stor tillfredsställelse med en prestation om 

denne sedan innan har en hög kompetensupplevelse för aktiviteten. Min studie visar istället att en 

överraskande hög kompetensupplevelse tycks ha en lika starkt positiv inverkan på elevens 

tillfredställelse av prestationen, vilket även tycks bidra till ökad motivationsupplevelse. 

Gällande den tredje frågeställningen om på vilka sätt läraren kan utgöra en motivationsfaktor 

ser vi här ett samband till nyss nämnda kompetensupplevelse. Då en hög grad av kompetens, 

som tidigare forskning visat (Bong & Skaalvik, 2003, s. 1, 10), även tycks ha en positiv inverkan 

på elevens självuppfattning, och då en positiv självuppfattning enligt min studie är en bidragande 

faktor till ökad motivationsupplevelse hos eleven (se bilaga 2), blir lärarens förmåga att ge eleven 

en ökad kompetensupplevelse ett sätt på vilket läraren kan utgöra en positiv motivationsfaktor 

för eleven. Resonemanget att läraren kan öka elevernas motivation genom att bidra till en högre 

kompetensupplevelse är även något om understryks av majoriteten elever i min studie. 
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Då läraren även har förmåga att utgöra en signifikante andre för eleven, (Rosenberg, 1979, s. 

84) och i och med att signifikanta andra, enligt Rosenberg (1979, s. 83) visat sig ha en stor 

förmåga att påverka en persons självuppfattning, blir även lärarens bemötande av eleven viktigt. I 

denna studie visar sig detta främst i hur eleven värderar lärarens beröm och uppskattning som en 

stark motivationsfaktor. 

Även aspekten av hur eleven själv tycks kunna välja om hen vill acceptera en lärare som 

signifikante andre eller ej, vilket poängterats av Rosenberg (1979, s. 87), bekräftas i min studie. 

De elever som i min studie visar tecken på att avstå från att välja lärare som signifikanta andra 

uttrycker i mindre utsträckning än övriga elever även ett behov av beröm och uppskattning. 

Dessa elever menar att beröm och uppskattning från läraren inte bidrar till en mer positiv 

självuppfattning i lika hög grad som övriga elever. Istället finns tecken på att dessa elever styrs av 

en mer kompetensinriktad behovsupplevelse, genom att de värderar uppgifter som ger en 

tillfredställelse av McClellands prestationsbehov i form av uppgifts-feedback, så som det förklaras 

i Hein (2012, s. 116-17), i högre utsträckning än övriga elever. 

För att sammanfatta de tre frågeställningarna kan sägas att svaret på de två första relateras 

starkt till hur samtliga faktorer som nämns i syftesformuleringen, nämligen behovsupplevelse, 

självuppfattning, samt upplevd kompetens, samspelar i att ge eleven en ökad 

motivationsupplevelse så som detta illustreras av motivationskartan (se bilaga 2). Vad gäller den 

tredje frågeställningen visar min studie att även lärarens roll som motivationsfaktor har 

kopplingar till de faktorer som nämns på motivationskartan. Lärare kan då i varierande grad 

påverka elevens motivation beroende på lärarens förmåga att 1. bidra till tillfredställelse av 

centrala behov, 2. öka elevens kompetensupplevelse, samt 3. bidra till en positiv självuppfattning 

hos eleverna. 

 I motsvarande ordning tycks exempel på hur läraren kan göra detta, utifrån vad som 

framkommit i min studie, vara genom att 1. ha en medvetenhet om att elever har olika behov och 

således eftersträva en variation undervisningssättet, 2. anpassa svårighetsgrad på 

undervisningsstoff samt förmedla detta på ett sätt som bidrar till en ökad kompetensupplevelse 

hos eleverna, samt 3. eftersträva att inta rollen som en signifikante andre för eleven och därifrån 

ha en stöttande roll, alternativt bemöta eleven på den nivå eleven tycks uppleva en positiv 

självuppfattning. Lärarens roll som motivationsfaktor går således även den att relatera till 

faktorerna på motivationskartan (se bilaga 2). 

Vidare diskussion av vad som framkommit av studien 

Om vi underlättar elevens möjligheter att tillfredsställa centrala behov, samt uppleva hög 

kompetens och positiv självuppfattning bör fler elever kunna känna högre motivation för fler 

ämnen. Att motivera fler elever är något som bör anses som eftersträvansvärt av både lärare och 

elever. Samtidigt som många elever uttrycker en önskan att kunna fokusera på, samt förmå 

motivera sig själva, inom fler ämnen är det även många som uttrycker en stress och ångest över 
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allt de förväntas prestera samt uppnå ökad kompetens inom. Därav skulle möjligen förmågan att 

fokusera på särskilda belöningar inom valda ämnen kunna ses som en sorteringsstrategi hos 

eleven. På så sätt kan eleven sortera ut vilka ämnen, och kompetenser, som verkligen är värda att 

satsa på samt slippa känna stressen och pressen över att vara tvungen att motivera sig själv till 

ökad kompetens inom samtliga skolämnen. Detta skulle även kunna relateras till hur olika 

individer motiveras av olika mål och olika belöningar (Reiss, 2004, s. 179) samt eventuellt vara en 

av flera möjliga förklaringar till varför det är så. I en situation av hög stress och höga krav kan 

elevens förmåga att välja ut särskilda kompetensområden således bidra till känslor av kontroll 

eller lugn. 

I relation till de motivationshöjande delarna på motivationskartan (se bilaga 2) kan en positiv 

självuppfattning förklaras som en sak för en elev men på ett annat sätt för nästa elev. Lika så 

förefaller det vara med de centrala behoven. Olika elever upplever även olika hög kompetens 

inom olika ämnen eller aktiviteter. Den höga kompetensen sammanfaller ofta med en positiv 

självuppfattning, precis som en låg kompetens tydligt sammanfaller en negativ självuppfattning 

samt låg tillfredställelse av centrala behov. Att öka kompetensen inom ett ämne hos en elev, visar 

sig av underökningen ha en positiv påverkan på motivationen.  

Att enbart se ökad motivation som en strävan efter hög kompetens och höga resultat bland 

eleverna, däremot, är således att bortse från stora delar av vad som tycks skapa upplevelser av 

ökad motivation. 

Frågan är om vi vill att samtliga elever skall nå ökad kompetens inom samtliga ämnen även om 

detta skulle bidra till eleverna i lägre utsträckning uppleva tillfredställelse av centrala behov samt 

positiv självuppfattning. Utifrån vad som skrivs i forskningsrapporter och pressmeddelanden 

(Forskning.se, 2013;Skolverket, 2011b; Skolverket, 2011c) har det stora fokus på att höja 

kompetens och resultat som präglar den svenska skolan möjligtvis brustit i att se till andra 

aspekter som bidrar till motivation. Att enbart höja kompetensen men inte nå fullständigt ökad 

motivation kan således ses som en kortsiktig lösning vilken inte ser till elevens hela 

motivationsupplevelse för lusten att lära. Om vi vill att våra elever skall prestera bättre behöver vi 

kanske skapa ännu bättre förutsättningar för ökad motivation Förutom att öka elevernas 

förutsättningar till ökad kompetenupplevelse, bör vi kanske även öka elevernas förutsättningar till 

så väl central behovstillfredsställelse, samt förmågan att uppleva positiv självuppfattning. Hur 

detta antas bidra till ökad motivation visas på motivationskartan (se bilaga 2). På så sätt ökar 

chansen att eleverna skall välja att motiveras för fler ämnen, känna ökad lust i skolarbetet, och 

framför allt, undvika att de fastnar i situationer av bristande motivation för ämnen. 

Den ångest och press många elever, i så väl tidigare undersökningar (Skolverket, 2012b, s. 45) 

som i denna studie, tycks uppleva i skolan, trots förmågan att uppleva ökad kompetens skulle 

således kunna bero på att samtliga delar av motivationskartan (se bilaga 2) inte tagits hänsyn till. 

Delar så som elevernas möjligheter att tillfredsställa centrala behov samt förutsättningar att skapa 

positiva självuppfattningar. Detta skulle även kunna förklara den sorteringsstrategi elever tycks 
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tillämpa för att välja ut ämnen, bland alla de kunskapsområden de förväntas uppnå ökad 

kompetens i, vilka de verkligen känner det värt att motiveras för. 

Konklusion 

De tre faktorerna, vilka finns representerade på motivationskartan i bilaga 2, har visat sig 

samspela när det kommer till att skapa förutsättningar för elevernas upplevelse av motivation. 

Tidigare forskning (Giota, 2006, s. 69) har indikerat att ökad motivation kan resultera i att eleven 

når ökad kompetens och högre skolresultat. Upplevelsen av ökad kompetens har i denna studie 

även visat sig utgöra ett medel att nå ökad motivation.  Om ökad kompetens, däremot, är ett mål 

med önskan om ökad motivation bör vi fråga oss om det inte finns andra mål för eleven att 

uppnå med ökad motivation, så som tillfredställelse av centrala behov samt en positiv 

självuppfattning. Det finns således möjlighet att påverka en mängd faktorer i samtliga skolämnen 

för att eleven skall känna ökad motivation. 

Vi bör därför försöka ge eleverna verktyg med vilka de kan skapa motivation för fler ämnen. 

Dessa verktyg bör inte enbart fokuseras på elever i de högre åldrarna där betyg ges, vilka ligger till 

grund för en stor del statistiska data, utan även i de lägre åldrarna där grunden till 

självuppfattning, och således även central behovsupplevelse, samt kompetensupplevelse läggs. 

Ger vi eleverna verktyg och förutsättningar att uppleva tillfredsställelse av fler aspekter än 

enbart ökad kompetens, är förmodligen chansen större att vi får elever som, kanske inte i alla 

ämnen, men i högre utsträckning i fler ämnen, upplever en äkta ökad motivation och lust att lära, 

samt att lärandet och motivationen inte enbart härstammar ur en känsla att vilja uppnå högre 

resultat och högre kompetens, utan även en känsla av att vilja utveckla fler delar av den egna 

individen. Delar som en positiv självuppfattning samt tillfredsställelse av centrala behov, vilka 

följaktligen kan göra våra elever starkare, tryggare i och med sig själva, och följaktligen även mer 

rustade att ta sig an en även verklighet utanför skolan.  

Förslag till vidare forskning 

Till en början var studiens syfte i hög grad inriktat på att se motivationsmönster utifrån 

förhoppningen att motivation hos eleven skulle kunna uppnås i fler ämnen för att öka kompetens 

och höja resultat i dessa ämnen. Vad som framkommit utifrån mina svar är att jag nu i högre 

utsträckning även ser motivation som ett medel att stärka eleverna, samt spåra vägar till mer 

positiva självuppfattningar. Trots att kompetens tycks vara en viktig aspekt av 

motivationsupplevelsen, och trots att kompetens i hög grad utgör det som mäts i ett flertal prov 

samt nationella skolundersökningar, tycks kompetens i många avseenden inte enbart vara vad 

som skapar engagerade, välmående elever med stark självuppfattning och ljus framtidssyn. 

Där av skulle det vara intressant att se undersökningar om hur skillnader i att se på värdet med 

motivation kan relateras till olika sammanhang så som olika familjer, samhällsklasser, kulturer, 
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och generationer, samt vidare vad skillnaderna i motivationssynen kan tänkas beror på. Vidare 

skulle det vara intressant att se studier om hur detta relateras till hur olika elever, men även hela 

skolkulturer, tenderar att uppfatta, värdera och förespråka en viss motivationssyn. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Uppvärmningsfrågor- bakgrundsinformation: kort. 

 Vilket program går du på nu? 

 Varför valde du det programmet? 

Tema 1- Motivationsutlösande faktorer: 

 Motivation till skolarbete -: 

  Vad tycker du är roligt i skolan? 

  Är du motiverad för dessa ämnen? 

  Vilken roll har du i de här ämnena, situationerna?  

Känner du att du är bra på det här ämnet? 

På en skala från 1-10, hur motiverad skulle du säga att du är inom dessa ämnen? 

Vad är det som gör att du är motiverad, omotiverad, tror du? 

 Motivation till skolarbete -tråkigt: 

  Vad tycker du är tråkigt i skolan? På vilket sätt? 

  Hur är du med dina klasskamrater i dessa ämnen, situationer? 

Känner du att du är bra på det här ämnet? 

På en skala från 1-10,hur motiverad skulle du säga att du är inom dessa ämnen? 

Vad är det som gör dig motiverad, omotiverad, tror du? 

Motivation generellt: 

Tänk på en situation när du känner dig motiverad: Vad är det? 

  Vad är det som gör att du känner dig motiverad här? 

Hur är du, vilken roll har du i den här aktiviteten, situationen? 

Gemenskap. Hur viktig är den sociala biten? 

Tema 2-Upplevda behov 

 Behov utanför skolan 

  Om vi bortser från skolmiljön. Vad är viktigt för dig? 

Tänk på en situation när du känner dig riktigt tillfreds, beskriv den situationen? 

Om du känner dig stressad eller nedstämd- vad gör du för att du ska må bättre?  

 Behov i skolan 

Vad är viktigt för dig för att du ska må bra i skolan? 

Vad saknar du i skolan som skulle få dig att må bra? 

  Finns det något i skolan som får det att må dåligt? 

    L)Vad är det som får dig att må dåligt? 

 Behov i framtiden och generellt. 

 Om du tänker dig tio år framåt i en situation som du vill ha det då? 

  Vad är det som får dig att vilja ha en sån framtid? 
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Tema 3- Självuppfattning  

 Beskriv dig själv, vem du är, 

   Vilka är dina svaga och starka sidor. 

  Varför är det dina starka sidor? Dina svaga sidor? 

Hur tror du att andra skulle beskriva dig? 

  Hur skulle dina närmsta vänner beskriva dig? 

  Hur skulle en lärare som du har förtroende för, beskriva dig? 

Hur är den läraren? 

 Hur skulle du beskriva dina vänner, eller människor du tycker om? 

Hur skulle du beskriva människor omkring dig som du inte tycker om: 

Om du får välja mellan grupparbete eller självständigt arbete vad väljer du? 

 I ett ämne du tycker om? 

 I ett ämne du inte tycker om? 

  (Vilken av situationerna stämmer mest in med vem den vill vara) 

Tema 4 – Lärarens roll 

 Vad kan läraren göra för att du ska känna dig mer eller mindre motiverad 

Hur är en motiverande lärare? 

   Hur känner du dig på den lärarens lektioner-i ämnet? 

   Vad är det i som gör läraren bra? 

  Vad gör en lärare som kan sänka motivationen? 

   Hur känner du dig på den lärarens lektioner-i ämnet? 

Hur skulle denna lärare kunna motivera dig? 

 

B) Avslut, summering 

Hur skulle du beskriva dig själv som person? Är du motiverad? 

Har du något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 - Motivationskarta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Motivationskartan visar hur tillfredsställelse av centrala behov 
samspelar med elevens självuppfattning och upplevda 
kompetensnivå. Ju närmare mitten av figuren eleven befinner sig i 
ett aktivitetsutövande, ju högre motivation upplever eleven. Ju 
närmare mitten eleven kommer, ju mer påverkar även de olika 
faktorerna varandra. Ju längre ifrån mitten av figuren en aktivitet får 
eleven att befinna sig i, ju lägre motivation upplever eleven. 

 

 

 

 


