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Abstrakt 

 
Syftet med vårt arbete har varit att få förklaringar till hur motivationen fungerar hos 
elever som valt olika intresseinriktningar under sina senare grundskoleår. Vi ville 
veta vad som gör att eleverna klarar av både förlängda skoldagar och det ordinarie 
skolarbetet. I studien som är av kvalitativ karaktär har vi intervjuat högstadieelever 
med frågor angående om de upplever att deras motivation påverkas av att de studerar 
på en utbildning med profilerad inriktning. Vi har genom arbetet fått nya 
infallsvinklar på hur motivation kan fungera. Vår studie har visat att glädje och 
gemenskap är viktiga faktorer för elevers motivation. Då motivation är centralt i vårt 
arbete som lärare anser vi att vi fått många tankar om hur vi i vårt kommande yrke 
kan stödja elever som har brist på motivation att hitta just sina drivkrafter för att 
klara studierna. Vår egen motivation och ibland brist på densamma har vi också fått 
anledning att reflektera över. Det har skapat en medvetenhet om hur vi själva 
fungerar som vi tror kan vara till nytta för oss i framtiden. 
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Förord 
 

 
”Utan tvivel är man inte riktigt klok” 

Tage Danielsson 
 
 
 

Tage Danielsson var i våra ögon inte bara klok utan i vissa hänseenden till och med 
genialisk. Därför är det en ära att få sälla sig till den tvivlande skaran, ty många är de 
stunder vi tvivlat på än det ena än det andra i arbetet med denna uppsats. Nu är vi alla 
tvivel till trots vid mållinjen. Vi har brottats med vår egen motivation i vårt arbete 
med att förstå andras motivation. Så vi vill tacka oss själva för att vi orkat söka, leta 
och spana efter möjliga vägar att gå. Men framför allt vill vi tacka Camilla Lindmark 
och Tanya Nilsson utan vilkas fenomenala stöd, envetna frågande och uppmuntrande 
tillrop vi ännu inte ens skulle ha sett målflaggan i horisonten.  

 
Så tack Tanya för handlingskraft, tack Camilla för tålmodiga frågor och tack Tage 
för tvivlet. 
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Bakgrund 
 
Inledning 
Som blivande lärare har vi insett att vi i vår framtida yrkesroll många gånger 
kommer att möta elever med brist på motivation för våra under visningsämnen. 
Under vår egen studietid har vi själva många gånger upplevt både närvaro och 
frånvaro av motivation. Skälen till upplevd motivation eller brist på den samma 
tycker vi är ytterst växlande och ofta svårdefinierade. Varför går vissa kurser som en 
dans och upplevs roliga och intressanta från början till slut medan andra känns 
tråkiga och meningslösa? Vi kan hos oss själva se att motivation ofta uppstår i 
samband med upplevelsen av att vi behärskat något eller av att vi har stor möjlighet 
att påverka aktiviteten som avses. Vi tycker oss ana vissa mönster som har med 
intresse och engagemang att göra. För att få fördjupad förståelse för hur motivation, 
intresse och engagemang kan fungera vill vi undersöka detta inom ett avskilt område.  
 

 
Motivationens många ansikten 
Enligt Sjöberg (1997) mår och presterar människor bäst när de gör något som de är 
intresserade av. Intresset, vilket han kallar en emotion, skapar en stark koncentration 
och en viss lustkänsla som kan göra att omgivningen försvinner ur medvetandet för 
en stund. Till skillnad från de flesta emotioner vilka oftast är tämligen kortvariga, 
menar Sjöberg att intresset är mer att betrakta som en passion, ett tillstånd som är 
bestående över en längre tid. Ett starkt intresse är därför av stor betydelse för 
studiearbete. Sjöberg fann att den främsta anledningen till intresse i skolan var 
undervisningsmetoder som krävde elevens aktivitet. ”En aktiverande pedagogik har 
större chans att skapa intresse än en där eleverna är mer eller mindre passiva 
mottagare av information.” (Sjöberg, 1997, s.24) Sjöberg anser att pedagogik som 
aktiverar eleven ger hög grad av egenkontroll, eleven upplever sig ha kontroll över 
sin inlärningssituation och kan påverka den.  

 
 
 
Motivation i skolan 
Enligt Imsen (1988) handlar motivation om hur ”känslor, tankar och förnuft flätas 
ihop och ger färg och glöd åt våra handlingar. Det ligger känslor och förväntningar 
före en aktivitet, de följer med medan vi utför aktiviteten, och de lägger sig som en 
slöja runt minnet av handlingen” (Imsen,1998, s.271). Hon definierar motivation som 
det som orsakar aktivitet hos en människa, det som ger mål och mening åt aktiviteten 
och håller den vid liv. När det gäller att förstå mänskligt beteende är motivation det 
centrala begreppet. Motivation är ett ord som vi använder i dagligt språk. Ordet 
motivation används inom skolvärlden ofta i positivt värdeladdade sammanhang som 
till exempel: den positiva, pliktuppfyllande eleven som alltid är tillmötesgående, den 
uthållige eleven som aldrig ger upp, eleven som är intresserad och aktiv, som brinner 
av intresse och nyfikenhet. Med negativ värdeladdning talas om bristen på 
motivation till exempel när elever i en skolklass är bråkiga, okoncentrerade och 
upptagna av helt andra saker än undervisningen. I vår kulturtradition är motivation 
ett centralt fenomen eftersom målinriktade handlingar, styrning av andras 
verksamhet och effektiv användning av tid är väsentliga drag i ett 
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produktivitetsorienterat samhälle. Motivation hänger här samman med 
grundläggande värdering. Skaalvik och Skaalvik (1996) anser att motivationen har 
stor betydelse för vårt välbefinnande, vårt intresse och vår uthållighet. Skolsituation 
är för eleverna en prestationssituation. Motiven bakom elevernas beteenden i olika 
situationer kan vara olika. Eleverna kan vara motiverade för att öka sina kunskaper, 
uppnå beundran från andra elever, få erkännande från sin lärare eller helt enkelt att 
undgå att känna sig dumma. 

Även Leontev (1986) talar om motiven bakom motivation och menar att när man 
utför en handling är man inte alltid i stunden klar över motiven bakom handlingen. 
En motivering kan man oftast ge men den verkliga drivkraften bakom denna 
motivering kan vara en annan än det som i grunden driver fram handlingen. Även om 
vi inte själv är klara över vad som är drivkraften bakom vårt handlande så upplever 
vi en känsla som driver oss framåt och får oss att utföra en handling. Bakom en 
handling kan finnas flera drivkrafter men vi är ej medvetna om dessa utan bara om 
den känsla som de skapar i oss. ”Det kan inte förekomma någon verksamhet utan 
motiv; ´omotiverad ´verksamhet är inte den verksamhet som saknar motiv utan den 
vars motiv är dolt…” (Leontev, 1986, s.158) 

 
Inre och yttre motivation 
Rogers (1976) definierar inre motivation som något som finns när människan själv 
vill utföra en handling. Fokus ligger då på den aktuella handlingen och störs inte av 
tankar på att det finns annat man hellre skulle göra. I skolsituationen gäller enligt 
Rogers att alla elever ha en naturlig, medfödd önskan att lära. Människor mår bäst 
när de gör något av fri vilja vilket dock inte betyder att de mår sämst när de gör något 
de måste göra. Den yttre motivationen består i att man upplever ett tvång att göra 
något. Yttre omständigheter är då drivande för motivationen. Skaalvik och Skaalvik 
(1996) tar upp inre motivation som en aktivitet som har ett mål i sig själv. Då finns 
intresse lust och glädje i aktiviteten. Den yttre motivationen däremot antyder att 
aktiviteten inte har något värdefullt mål i sig själv utan den utförs för att uppnå något 
som ligger utanför aktiviteten, som till exempel belöningar av olika slag. Det är då 
förväntningen om belöning som upprätthåller aktiviteten. 

 
 

Lust och motivation 
Enligt Vygotskij (1997) är intresset för ett ämne grunden för lustfyllt lärande och 
detta intresse blir den naturliga drivkraften som får eleven att spontant stäva efter 
själva lärandet. Det vi ser på med största intresse det lär vi oss också bäst. Han ser 
lusten som den motor som startar lärandeprocesser och sedan håller dessa vid liv. 
Om inte lusten finns hos eleven engagerar sig inte eleven som den skulle göra om 
den kände glädje och lust. När lusten och engagemang finns fungerar det som egen 
motivation. Även Imsen (2000) kopplar samman motivation med glädje. Hon menar 
att det finns ett antal begrepp som är nära sammankopplade med motivation 
nämligen: vilja, glädje, intresse, plikt, nyfikenhet, att lyckas samt utmaning. När en 
elev är motiverad inifrån utförs handlingar för dennes egen skull. Genom intresset för 
handlingen eller saken i sig hålls inlärningen och arbetsprocessen i gång. 
Motivationen skapar tillfredsställelse och glädje hos eleven som aktiveras utifrån sitt  
eget intresse och beteendet är elevens eget val. Eleven drivs inte av belöning eller 
straff, som till exempel ett betyg som kan ses som en yttre motivation, utan gör saker 
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för sin egen skull. Yttre motivation som till exempel straff och belöning uppnås inte 
med inlärningsprocessen som drivkraft utan kommer utifrån. Eleven hoppas på en 
effekt som är ovidkommande för själva ämnet, som inte ökar inlärningen. Fokus 
ligger inte längre på uppgiften utan på lärarens värderingar. Det gäller att passa in i 
lärarens värderingsgrunder för att uppnå det yttre målet.  

Rogers (1976) beskriver vikten av att inlärning sker i mer än bara huvudet. 
Inlärning måste göras relevant som en helhet för individen, detta sker genom känslor. 
Hela personen, såväl känslor som andra aspekter, engageras i inlärningen så att även 
om den utlösande faktorn kommer utifrån så väcks känslan av upptäckt, riktning, av 
att fatta och tillägna sig, inifrån. Utan nyfikenhet drivs till exempel inte 
femtonåringen att ta reda på allt om mopedmotorer. Upplevelsen vid inlärning ska 
enligt Rogers vara att man håller på att upptäcka något, att något utanför mig känns 
så intressant att jag vill göra det till en del av mig och min kunskapsvärld.  

 
 

Flow och glädje  
Csíkszentmihályi (1997) talar också om glädje i sin forskning. Den är då kopplad till 
begreppet Flow. Så kallat Flow uppstår när det krävs hela en persons skicklighet för 
att han ska lyckas med en utmaning. Aktiviteten ger omedelbar feedback så att 
framåtskridandet i processen hela tiden är märkbart. Vad som ses som en utmaning 
varierar från människa till människa men vissa mönster kan hittas i olika aktiviteter. 
Arbete skapar mer flow och utmaning än fritidsaktiviteter, eftersom utmaningen av 
ens färdigheter är hög när man arbetar och målen samt återkopplingen på om man 
klarat sin uppgift ofta är omedelbar. Uppgifter som kräver koncentration och mental 
ansträngning, alltså aktiva aktiviteter, ger de största mängderna flow. Verksamheter 
där vi agerar tillsammans med andra tenderar att ge mer flow än sådana där vi är 
ensamma. Detta gäller i synnerhet tonåringar. Karaktäristiskt för flow är 
medvetenhet om allt som pågår i den aktuella aktiviteten och en trygg känsla av att 
det hela bär iväg i avsedd riktning. Upplevelsen är att ens förmåga matchar uppgiften 
som aldrig blir tråkig eller svår utan endast en positiv utmaning. Flow i sig är inte 
känslan av lycka. Den som är inne i en aktivitet som kräver personens totala 
koncentration har inte omedelbar kontakt med upplevelsen av lycka.  Först när 
uppgiften är avklarad går det att se tillbaka på vad som hänt och genomströmmas av 
lycka över den tidigare prestationen. Därför menar Csíkszentmihályi att 
flowupplevelsen är en slags kognitiv utvärdering som fungerar likt en magnet för 
inlärning genom att man i denna upplevelse av total uppmärksamhet och fokusering 
inte har något utrymme för irrelevanta känslor eller distraherande tankar. Under 
upplevelsen av flow är människor helt befriade från rädsla och obehagskänslor. 
Enligt Csíkszentmihályi uppnås inte glädjen genom verksamheter som kräver yttre 
motivation utan uppstår när en människa drivs av sin inre motivation som gör att de 
tillfredsställer sina egna inre behov. 

Frankens (2002) beskrivning av lycka och tillfredställelse som att man upplever 
många positiva känslor, känner få negativa känslor, är involverad i intressanta 
aktiviteter samt upplever sig nöjd, stämmer väl med den som Csíkszentmihályi 
beskriver ovan. Glädje och lycka är kopplade till goda sociala relationer då dessa är 
centrala för upplevelsen av djup glädje och tillfredsställelse. Kärnan i att skapa nära  
vänskapsrelationer är att hitta människor som är lik en själv, som uppskattar en och 
värderar ens egenskaper och förmågor.  
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Behovens betydelse för motivationen 
Maslow (1970) ansåg att tidigare forskning allt för ofta fokuserat på motivation som 
uttryck för missnöje med olika bristfälligheter. Istället tyckte han att man skulle rikta 
uppmärksamheten mot hur människor kreativt tillfredsställer sina behov och når sin 
fulla potential. Något som kan ske när grundläggande behov är tillfredsställda. Enligt 
Maslow finns ett antal fundamentala behov som måste tillfredsställas, dessa är: 
kroppsliga behov, behov av trygghet, behov av gemenskap, behov av uppskattning 
och slutligen behov av självförverkligande. Dessa behov placerade han i en hierarki 
där han menade att behoven måste fyllas ett i taget innan nästa steg kunde nås ( se 
fig. 1) Behovet av självförverkligande innebär enligt Maslow behov av kunskap och 
förståelse, estetiska behov och behov av att utveckla sina möjligheter. I motsats till 
övriga grundbehov kan behovet av självförverkligande aldrig tillfredsställas helt, 
tvärt om, ju mer kunskap man får desto starkare blir motivationen för att få ännu mer 
kunskap. Han ansåg att utgångspunkten för att människor ska vara motiverade är att 
de kan tillfredsställa sina behov, eller reducera det obehag som det innebär att ha 
otillfredsställda behov. Maslow utgick alltså både från fyllda och ofyllda behov som 
drivkraft för motivation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1. Maslows behovshierarki (baserad på A.H. Maslow: Motivation and personality, 1970).  
 
 

Nilsson (1993) tar upp ordets latinska ursprung vilket är ungefär motor, drivkraft. 
Motiv och motivation är det som får oss att agera och fortsätta att agera. Han ser 
motivation och behov som två sidor av samma sak där motiv är en inre reaktion på 
behov och resultatet av ett samspel mellan upplevda, inlärda och medfödda behov.  
Dessa behov skapar ett tvång att förändra ett tillstånd av fysisk eller psykisk 
spänning. Nilsson beskriver behov som biologiska (mat, värme), inlärda (självkänsla, 

Behov av 
självförverkligande: att 
uttrycka sig själv, skapa, 
utforska, lösa problem. 

Behov av uppskattning och positiv 
självuppfattning. Vem är jag? Vad kan jag? Hur 
fungerar jag tillsammans med andra? 

Behov av kärlek och social anknytning.  
Accepterande och status. 

Behov av trygghet och säkerhet 

 
Fysiologiska behov: upprätthållande och försvar av organismen, mat, vatten 
skyddm.m. 
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prestationsbehov) eller en kombination mellan dessa två (känslomässig trygghet, 
fysisk säkerhet och tillhörighet).  

Steinberg (1994) beskriver några övergripande behov som alla människor har, 
nämligen behov att uppleva att man duger så att man kan uttrycka sig själv och lära 
sig nya saker som gör att man kan klara sig, samt behovet att känna sig omtyckt av 
andra, bli accepterad, uppskattad och uppmuntrad. Steinberg anser att om dessa 
behov kan tillgodoses i den pedagogiska situationen innebär detta att 
inlärningsprocessen underlättas för eleven. ”Dagens tradition bygger på tanken att 
vad man lär sig är det viktigaste. Men det är frågan om hur som avgör om vi kommer 
ihåg, har fortsatt lust att lära och har väckt eller dödat nyfikenheten.” (Steinberg, 
1994, s.76) 

 
 
Medansvar initierar motivation 

   Enligt Skaalvik och Skaalvik (1996) är målet för varje undervisandesituation är att 
göra eleverna så självständiga som möjligt för att öka deras motivation för lärande 
genom att de kan kontrollera sin egen inlärandesituation. Medansvar för inlärningen 
ger känslan av självständighet och en ökad positiv självuppfattning, vem är jag, vad 
kan jag och hur fungerar jag. Lärandet är en aktiv process, ett arbete, och detta arbete 
måste utföras av den som skall lära. Eleverna bör därför ges medansvar får lärandet, 
inte av moraliska aspekter, utan för att främja inlärningen. När Skaalvik och Skaalvik 
talar om elevens ansvar som ett medansvar betonas att det fortfarande är läraren som 
har huvudansvaret för undervisningen. Denna bör forma undervisningen så att 
eleverna får möjlighet att ta eget ansvar. Eleverna måste få den frihet och tillit som 
detta kräver. Om eleverna får känna att de är betrodda uppgiften ger det en signal om 
att de är positivt värderad, att andra har tillit till att de är i stånd till att ta ansvar. En 
positiv självuppfattning är en förutsättning för att eleverna ska vara motiverade att 
använda sig av de olika inlärningsprocesserna som gör att de kan ta ansvar för sitt 
eget lärande.  

Steinberg (1987) anser att elevansvar är viktigt för att träna eleven inför livet i ett 
demokratiskt samhälle som kräver deltagande i samhällsutvecklande beslut. 
Ansvarsfrågan bör enligt Steinberg ägnas stor uppmärksamhet då han menar att ju 
större ansvar de enskilda eleverna tar för sin utbildning desto större är möjligheterna 
att hela elevgruppen upplever motivation. Ett stöd för att eleverna ska kunna ta detta 
ansvar kan läraren ge genom att visa tydligt ledarskap. I diskussioner om värderingar 
och normer där gemensamma regler skapas i samarbete med eleverna skapas goda 
förutsättningar för elevansvar. Dessa samtal underlättar bildandet av gruppnormer 
som i sin tur ökar förutsättningar för engagerad elevmedverkan som blir drivkraft för 
motivationen. Carl Rogers (1976) säger att ”när studenter ser att de är fria att följa 
sina egna syften satsar de flesta mer av sig själva, arbetar hårdare och utnyttjar mer 
av det som de lär sig”. (Rogers, 1976, s. 89) Rogers  anser att det är elevens förmåga 
att välja och följa sin egen väg, hennes nyfikenhet samt vilja att lära som är grunden 
för inlärning. 
 
Motivation och självuppfattning 
Maslow (1970) menar att behovet av uppskattning och positiv självuppfattning har 
två viktiga sidor. För det första är det en önskan att duga till något, ha ett slags 
faktisk kompetens, känna att man självständigt kan utföra en uppgift. På det sättet  
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kan självvärderingen och självkänslan grundas på förtjänad respekt från andra och 
inte på skryt eller smicker. Det rör sig med andra ord om ett behov av att klara av, 
som innebär bemästring av sig själv och en känsla av styrka frihet och tillit till sina 
egna krafter. För det andra innebär detta behov en önskan av att ”vara någon” i 
andras ögon. Detta är den sociala sidan av självuppfattningen. Vi har alla ett behov 
av att ha ett gott förstånd, känna oss värdesatta av andra, bli respekterade. 
Självuppfattningen är alltså summan av en lång rad värderingar av sig själv. 

Trots att ovanstående behov är tillfredsställda kan vi ändå känna oss 
otillfredsställda. Det blir viktigt för oss är att göra något vi känner att vi passar för 
och där vi kan utnyttja våra förmågor fullt ut. Det är här fråga om ett behov av att 
förverkliga sig själv, att utnyttja sina förmågor i meningsfulla sammanhang. Uneståhl 
(1984) talar om mental träning. Han menar att man kan träna att skapa målbilder som 
ett led i att lättare nå sina mål och att graden av självförtroende som en människa har 
är den kanske viktigaste delen av det program i vår hjärna som avgör om vi kommer 
att lyckas i livet. Uneståhl menar att dåliga skolresultat till stor del beror på 
skolelevers uppfattning om sig själva. Elevens föreställningar och bilder om sin egen 
oförmåga försämrar studieresultaten. Dessa negativa bilder är starkare än elevens 
viljeansträngningar och för att kunna förändra dessa negativa självbilder behövs nya 
erfarenheter som ger en positivare självbild. Om man då har en positiv bild av vad 
man klarar kan man frigöra mer av sina resurser vilket gör att man klarar uppgifter 
bättre. Detta stärker då ytterligare bilden av vad man kan prestera och på detta sätt 
har man startat en spiral av positiva resurser. Självförtroendet, tilliten till ens egen 
förmåga, är hela tiden nära sammankopplat med förväntningar inför framtiden  

Även Skaalvik och Skaalvik (1996) anser att förväntningar om vad man klarar av 
har stor betydelse för självkänsla, tankegångar och motivation. Val av aktiviteter och 
egen insats i aktiviteten är till stor del beroende på vad jag själv tror att jag kan klara 
av. Vi har en tendens att vilja undgå situationer och aktiviteter som ställer 
kompetenskrav som vi inte tror att vi kommer att kunna uppfylla vilket gör att elever 
som tvivlar på sin egen kompetens har lättare för att ge upp och tappa sugen. Elever 
som däremot har starkt självförtroende och litar på sin egen kompetens har större 
uthållighet när de möter utmaningar och problem. Imsen (2000 )menar att 
självförvekligande i hög grad sammanfaller med vårt arbete eller skolgång. Hon 
anser att det är väldigt viktigt att man har arbetsuppgifter där man kan prestera sitt 
yttersta och där det ges rum för kreativitet och självständighet. Skolan har enligt 
Imsen en viktig uppgift i att utveckla eleven som person, kunskapsmässigt, 
känslomässigt, skapande och socialt. Skolan har en identitetsskapande funktion i den 
meningen, att den på ett positivt sätt skall stötta elevens allsidiga utveckling. 
Individen handlar i enighet med sin egen självbild och gör det hon tror sig passa för 
En elev ger sig knappast i kast med en lång och besvärlig utbildning med mindre än 
att hon har en uppfattning om att hennes förmåga räcker till. 

Franken (2002) anser att människor har uppfattningar om både sin nuvarande 
förmåga att sätta upp mål och sina möjligheter att i framtiden utveckla förmågor så 
att målen kan nås. Människors målsättningar framöver beror alltså på deras 
självuppfattning. När det gäller självuppfattning menar Gardner (1994) att det är 
viktigt hur vi ser på oss själva i termer av intelligens. Gardner har utarbetat 
definitioner om mänsklig intelligens som visar att en intelligens är förmågan att lösa 
problem eller framställa alster som värderas högt i olika kulturella sammanhang. 
Enligt Gardner har människan tillgång till ett flertal olika intelligenser. Motivation 
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och engagemang ökar med möjligheterna att använda den mest utvecklade 
intelligensen, personligheten, kreativiteten, talangerna och intresset när man ska lära 
sig någonting nytt.  
 
 
Målet som morot 
Självuppfattningen skapas även genom målbilder enigt Csíkszentmihályi (1997) som 
ser dessa som viktiga för motivationen. Hur vi uppfattar oss själva beror på 
förhållandet mellan våra förväntningar och den framgång vi får, hur väl vi når våra 
mål. Han beskriver skillnader mellan avsikter och målsättningar där avsikter 
koncentrerar psykisk energi på kortsikt medan målsättningar är mer långsiktiga. 
Rogers (1976) beskriver hur elever som känner frihet att följa sina egna syften satsar 
de mer av sig själva och arbetar hårdare. När en elev upplever att ämnet är av vikt för 
egna ändamål är motivationen stor.  Skaalvik och Skaalvik (1996) tar upp vikten av 
känna till elevens mål för att förstå dennes motivation. De beskriver 
uppgiftsorientering, där målet är att få ökad förståelse, större insikt och färdighet 
samt ego-orientering där målet är att bli uppfattad på ett specifikt sätt av 
omgivningen.  

 
 
Prestationsmotivation, att vilja prestera 
En individ som är starkt motiverad att prestera något vill klara av utmaningar, inte 
bara för att uppnå fördelar eller status utan också rätt och slätt för att göra ett bra 
arbete (Imsen, 2000). I Maslows (1970) behovshierarki finner man denna önskan i 
den övre delen bland de grundläggande behoven. Prestationsmotivation innebär en 
positiv inställning till att själv kunna klara av saker och ting. Prestationsorienterade 
individer ser framåt (Imsen, 2000) och är mer upptagna av långsiktiga än av 
kortsiktiga mål och föredrar en större belöning i framtiden framför en mindre för 
ögonblicket. På grund av det långa tidsperspektivet in i framtiden upplever de också 
att tiden går fort och att de inte får tid att göra allt de önskar att göra. Skaalvik och 
Skaalvik (1996) uttrycker tanken att prestationsmotivation handlar om hur viktigt det 
är för en person att lyckas eller att undgå att misslyckas, med konkreta uppgifter. De 
menar att om en person känner sig helt säker på att klara en uppgift så sjunker 
motivationen att utföra den. Värdet i uppgiften försvinner om den ej uppfattas som 
en utmaning vilket gör det viktigt att svårighetsgraden ligger på en sådan nivå att den 
uppfattas som möjlig att klara utan att vara för enkel. 

Imsen betonar att individen själv bedömer den situation han står mitt uppe i. Det 
rör sig inte bara om att bedöma vilka möjligheterna är att lyckas med uppgifterna, 
utan också om huruvida uppgifterna på det hela taget har något värde eller någon 
mening. Den inre belöningen har stor betydelse för utvecklingen av 
prestationsmotivet. Det ligger tillfredsställelse bara i att utföra en handling på ett bra 
sätt, detta kan få en känsla av att man blir ”tänd” på att lyckas, att man känner att 
man brinner för uppgiften. Men det finns enligt Imsen en anledning att höja ett 
varningens finger för att prestationskraven riskerar att istället för att motivera 
individen får den motsatta effekten. Hon menar att risken finns att resultatet blir att 
man tappar utvecklingsgnistan och blir passiv om man försöker forcera fram 
prestationsorientering hos en individ. Därför är det av yttersta vikt att man kan 
uppleva att man verkligen är tänd på, alltså brinner för att göra uppgiften för sin egen 
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skull. Enligt Sjöberg (1997) är intresset en förutsättning för kreativa insatser i ett 
arbete. Han menar att extern belöning är exempel på utifrånstyrning som kan ha 
negativ effekt på intresset. Man tenderar att tappa intresset för en uppgift om 
motivationen styrs utifrån. Intresset relateras till hur en elev inför sig själv kan 
förklara framgång respektive motgång i skolarbete. Denna förklaring bör vara knuten 
till ansträngningen som krävs för uppgiften inte till externa faktorer. I ett samhälle 
som vårt svenska där var och en uppmanas att följa den väg som intresset utpekar är 
det ämnesinnehållets egen förmåga att fascinera som styr motivationen, inte yttre 
vinstfaktorer. 

 
 
Profilerade inriktningar i årskurs sju till nio 
I Lärpolanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshemmet 
(Lpo 94) står det att skolans uppdrag är bland annat att utforma skolarbetet så att 
elevernas praktiska, sinnliga och estetiska aspekter uppmärksammas. ”Eleverna ska 
få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva att utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, 
musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans 
verksamhet”(s.18). Läroplanen slår även fast att ”skolan ska sträva efter att varje elev 
tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö” (s.18). samt att ”skolan 
skall sträva efter att varje elev utvecklar tillit till sin egen förmåga” (s.11). Sådan 
tillit hjälper eleven att utmana sig själv utan rädsla för att misslyckas. Det påpekas 
också i styrdokumentet att lärarna skall stärka elevernas vilja att lära och deras tillit 
till den egna förmågan. 

 Inom kommunala skolor erbjuds idag profilerade inriktningar för att inom 
timplanen erbjuda eleverna möjlighet till särskild inriktning mot till exempel musik 
idrott dans och naturorienterade ämnen.   Dessa inriktningar är individuella val som 
eleverna själva medvetet gör, alltså ett steg i riktning mot att ta personligt ansvar för 
sina studier.  Musikinriktningen på den skola vi använt i vår undersökning är en icke 
yrkesförberedande utbildning. Man har här alla ämnen som de övriga klasserna i 
grundskolans år 7-9 har, man har däremot utökat musikundervisningen med ett antal 
timmar i veckan. Dansinriktningen däremot är en förberedande yrkesutbildning 
genom svenska Balettskolan. Ett byte av kommun och skola innebär att ungdomarna 
får skapa helt nya sociala kontakter samt i flera fall att de får betydligt längre resväg 
varje dag än om de valt en skola utan profilerad inriktning. De långa dagarna får till 
följd att de får liten fritid för att träffa sina gamla kamrater. Här har eleverna dans 
tolv timmar i veckan, men i stället behöver de inte ha någon idrott eller slöjd. 
Eftersom dansundervisningen är integrerad i den andra skolundervisningen, är alla 
elever i Sverige välkomna att söka till inriktningen. Intagning till utbildningen sker 
genom ett intagningsprov, som hålls varje å i början av vårterminen. Efter årskurs nio 
har eleverna vid Svenska Balettskolan samma behörighet till gymnasieskolornas 
program som övriga elever i samma årskurs. Svenska balettskolan arbetar efter en 
egen läroplan (Svenska balettskolan, 2001) i dansen men i de övriga ämnena så har 
de samma läroplan som övriga skolor. I dansen är utbildningens huvudmål att sträva 
mot bland annat: 
Skolan skall i sin yrkesförberedande undervisning i dans, sträva mot att eleven: 

- Utvecklar sin musikaliska och rytmiska förmåga. 
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- Utvecklar sin kreativitet och lust till att använda dans och rörelse för att 
kunna skapa, uttrycka och förmedla egna tankar och känslor. 

- Utvecklar en god scenisk förmåga, samt få kunskap om scenen som 
arbetsplats. 

Inom musiken är huvudmålen att sträva mot att eleven utvecklar bland annat: 
- Sin musikaliska förmåga, kreativitet och lust att använda musik för att kunna 

skapa och förmedla egna musikaliska tankar och känslor även i samverkan 
med andra uttrycksformer. 

- Sin förmåga att delta i skolans och även samhällets musikliv. 
- Sin förtrogenhet med olika konstnärliga och etiska uttryck. 

Vi vill med vår undersökning försöka förstå vilka faktorer som påverkar 
motivationen hos dessa elever. Vi vill ta reda på om eleverna själva upplever att 
deras val av profilämne och undervisningen i detta ämne, i detta fall dans- och 
musikundervisningen, inverkar på deras motivation. Därför är motivation det centrala 
begreppet i vår uppsats. 

 
 

Syfte 
 

Att förstå hur elever upplever att deras val av profilerad inriktning i årskurs sju till 
nio påverkar deras studiemotivation. 

 
  

Metod 
 
Kvalitativa kontra kvantitativa undersökningar 
Då vårt examensarbete handlar på att ta reda på hur eleverna själva upplever vilken 
betydelse deras val av en profilerad inriktning på grundskolans senare år har för 
deras studiemotivation, har vi valt att göra en kvalitativ studie ur ett fenomenologiskt 
perspektiv. Sådan forskning innebär enligt Kvale (1997) undersökning med uppgift 
att ge beskrivningar av de intervjuade personernas uppfattning om den värld de lever 
och verkar i. Man försöker, som Kvale beskriver det, förstå olika sociala fenomen 
sedda ur den agerandes egna perspektiv och beskriver världen så som den subjektivt 
uppfattas av den som utför en handling. Forskningsintervjun handlar om ett samspel 
mellan människor där man möts inom ett ämne där gemensamma intressen finns. 
Den kvalitativa metoden inriktar sig på människans situation till skillnad från 
kvantitativa metoder som mäter och jämför olika resultat. Kvalitativa och 
kvantitativa metoder kan liknas vid verktyg och vilket av dessa verktyg som är bäst 
lämpat beror på vilka frågor som ställs. Vill vi ha svar på frågorna: Hur många? Hur 
stora är skillnaderna? bör vi använda oss av de kvantitativa metoderna. Om vi 
däremot vill ha svar på frågor som: Vad är detta? Vilka är de underliggande 
mönstrena? handlar det om att tolka och förstå människors upplevelser och den 
kvalitativa metoden bör användas. Om man vill studera människors upplevelser samt 
självuppfattningar är intervjun ett bra redskap. Utifrån detta har vi valt att använda 
oss av den kvalitativa metoden. 
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Urval och undersökningsgrupp 
Vi gjorde vår empiriska undersökning genom att intervjua elever som alla går på en 
skola som har profilerad inriktning (dans eller musik) i årskurs sju, åtta och nio. 
Gemensamt för respondenterna är att de alla har valt denna inriktning i årskurs sex. I 
fyra av klasserna fick eleverna själva bestämma vem som skulle delta i intervjuerna. 
Detta innebar en risk att bara få de mest engagerade eleverna som respondenter men 
med tanke på att vi endast skulle intervjua sex elever ville vi försäkra oss om att de 
som kom gjorde det frivilligt. Vi hoppades att på detta sätt säkerställa att vi skulle få 
någorlunda uttömmande intervjusvar. För att förhindra snedfördelning, till exempel 
endast flickor, i urvalet uttryckte vi att vårt önskemål var att få både pojkar och 
flickor som respondenter samt två elever från varje årskurs. Antalet respondenter 
blev sex, tre pojkar och tre flickor, en av varje kön i varje åldersgrupp. I två av 
klasserna valde läraren ut elever som för stunden inte var alltför upptagna med annat. 
Detta kom sig av att vi inte hade kunnat förbereda eleverna utan endast lärarna, på att 
vi skulle komma.  Vad intervjuerna skulle användas till klargjorde vi för eleverna 
innan vi påbörjade frågesamtalen. Vi talade också om hur svaren skulle bearbetas 
samt användas och att eleverna är helt konfidentiella.  
 
Metod och genomförande  
Nyckelfrågor i den kvalitativa forskningsintervjun är enligt Kvale (1997): Vad? 
Varför? Hur? Det är viktigt att redan innan det först intervjutillfället ha funderat ut 
hur man har tänkt analysera och rapportera intervjuerna. Eftersom varför-frågor i en 
intervju kan associeras till skolförhörsfrågor är de två viktigaste frågorna nu istället 
av vad och hur-karaktär. Dessa frågor kan leda till spontana beskrivningar av 
händelseförlopp och känslolägen snarare än intervjupersonens egna skäl till varför 
vissa handlingar utfördes eller varför vissa känslor dök upp. Skäl och förklaringar till 
att något hände är snarare forskarens uppgift att söka fram. Kvale framhåller också 
vikten av att ”…lyssna både till de direkt uttalade beskrivningarna och innebörderna 
och till vad som sägs mellan raderna” (s.37) för att höja reliabiliteten i en intervju. 

Enligt Svenning (2000) bör utformandet av intervjufrågor ske i olika steg. För det 
första ska klarhet råda över viken information som ska inhämtas genom intervjuerna. 
För det andra bör en skiss över de aktuella frågorna göras för att täcka in 
intresseområdet. Det tredje och sista steget innebär att bygga ut och revidera frågorna 
om och om igen tills de kan möta de behov som finns i studien. Svenning råder även 
till en försöksintervju innan de ordinarie intervjuerna genomförs. Även Nyberg 
(2000) menar att man genom en pilotstudie får en uppfattning om huruvida 
respondenterna förstår frågorna på det sätt man tänkt, eller om någon fråga upplevs 
som mångtydig. Det blir också tydligt hur lång tid själva intervjuarbetet tar. 

För att testa våra undersökningsmetoder, våra frågor, vår intervjuteknik samt den 
utrustning, i form av bandspelare, som vi skulle utnyttja gjorde vi i enlighet med 
ovanstående en pilotundersökning. I hemmiljö intervjuade vi var sin elev. Båda dessa 
hade tidigare gått profilerade inriktningar under sin tid i grundskolans senare år. Vi 
upptäckte vid dessa testintervjuer att våra frågor inte gav svar på det som var vårt 
syfte att undersöka. Vi utnyttjade våra erfarenheter från pilotundersökningen för att 
förbättra våra frågor och tekniken vid datainsamlingen Efter omarbetning av frågorna 
genomförde vi våra intervjuer med de utsedda respondenterna. När vi gjorde våra 
slutliga intervjuer befann vi oss i skolmiljö där vi båda två satt med vid 
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intervjutillfällena. Den ena intervjuade och den andra observerade. Detta gav oss fler 
möjligheter att tolka svaren än om bara en av oss gjort varje intervju. I våra 
tolkningar av svaren ingår även tolkningar av kroppsspråk och minspel hos 
respondenterna. Under intervjuerna blev vi heller inte avbrutna utan fick sitta i lugn 
och ro i speciellt tilldelade rum. Vi använde oss också av bandspelare för att vara 
säkra på att få med allt som sades. 

 
 

Forskningsetiska principer 
Inför varje vetenskaplig undersökning skall varje ansvarig forskare väga värdet av de 
förväntade kunskapstillskotten mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser 
för de som deltar i undersökningen och även om det kan medföra konsekvenser för 
eventuell tredje person. Det grundläggande individskyddskravet kan sammanfattas i 
fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav är de man kallar 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Vi anser att vi uppfyllt dessa krav då vi före intervjuerna 
informerade respondenterna om hur uppgifterna skulle användas och vilken del de 
hade i hela vår undersökning. Vi informerade dem också om att de kunde avbryta sitt 
deltagande om de önskade. Varje deltagare fick veta att deras intervjusvar var helt 
konfidentiella och att de enda som hade tillgång till svaren var vi som gjorde 
intervjuerna. Själva visste vi inte ens elevernas namn, vi kände bara till vilken årskull 
de tillhörde. Till sist erbjöd vi lärarna som hjälpte oss med att få tillgång till dessa 
elever att ta del av vårt arbete när det blev klart.  

 
 
Analys 
Patel & Davidsson (2003) menar att eftersom kvalitativa metoder inte kan ses som en 
enhetlig företeelse finns inga enkla procedurer och rutiner att följa vid analys av 
sådana. Dock är det viktigt att man redovisar tillvägagångssätten vid bearbetningen 
av materialet för att läsaren ska få en tydlig bild av arbetsgången och därmed kan 
göra sig en egen bild av relevansen i resultaten. Kvale (1997) beskriver 
analysmodellen ad hoc som är en samling av olika metoder för analys. I denna form 
av analys växlas fritt mellan olika tekniker. Intervjuerna läses igenom för att få en 
allmän överblick. Sedan återvänder man till särskilda avsnitt och fenomen som tolkas 
djupare. Mönster och teman i intervjuerna söks fram. Kontraster skapas och 
jämförelser görs för att skärpa förståelsen för innebörden i intervjusvaren. Precis som 
Kvale beskriver ovan har vi i vårt arbete med analysen inte hållit någon rak och enkel 
linje. Arbetet har inneburit att vi vandrat fram och tillbaka mellan intervjusvar, 
slutsatser, teorier och tolkningar. Våra intervjusvar bearbetade vi genom att först var 
och en skaffa en helhetssyn över intervjuerna och enskilt tolka varje elevs svar på 
samtliga frågor. Vi plockade ut ord som var återkommande och visade på likartade 
mönster i de olika intervjuerna. Kroppsspråk och minspel, så som vi mindes dem 
lades med i tolkningen av svaren. Steg två var att vi tillsammans resonerade och 
jämförde vilka olika tolkningar vi gjort och vilka nyckelord och uttryck vi funnit. Vi 
diskuterade oss sedan fram till gemensamma tolkningar på de punkter där vi inte haft 
samma uppfattningar om innebörden i svaren. Ett flertal gånger har vi fått ompröva 
våra tolkningar och slutledningar. Vi har även gått tillbaka till våra pilotrespondenter 
för att kontrollera om våra förklaringar och tydningar kan stämma. 
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Resultat 
 
Drivkraft att välja profilerad inriktning 
Resultatet av vår studie visar att den profilerade inriktning eleverna valt spelar stor 
roll för deras motivation i profilämnet. Vi fann att ett grundläggande drag var att 
eleverna genom denna undervisning upplevde stor glädje och gemenskap som i sin 
tur fungerar som stark drivkraft för deras motivation. Skälen till att välja den 
profilerade inriktningen var vid en första anblick varierande. De flesta eleverna 
tänkte noga efter innan de besvarade denna fråga. En aning svävande och tveksamt 
kom svaren. Oftast angav de flera viktiga faktorer och osäkerheten hos 
respondenterna var stor om vilken faktor som hade mest betydelse. De angav 
kompisar, föräldrar, intresse, nyfikenhet med flera anledningar som skäl. 
 

Det var en grannkompis som brukade dansa på kvällarna. Jag följde med honom och tittade på när 
dom uppträdde när jag var 9-10 år. Sen var jag med och dansade några gånger och jag har alltid 
sportat så jag valde utifrån det. 

 
En bit in i intervjuerna visade det sig sedan ofta dyka upp även ett annat skäl 
nämligen det att de ville bort från den situationen de då hade i skolan. Så många som 
fyra av de sex respondenterna talade om hur de vantrivts i sina gamla klasser. 
Beskrivningar av utanförskap i olika former gjorde starkt intryck på oss när vi 
lyssnade. En bild skapas inom oss av hur viljan att komma bort från något var en 
starkare drivkraft än den att komma till något.  

 
Jag har alltid känt mig utanför i min gamla klass. Liksom känt mig efter, som jag inte passar in. 
Här har vi samma intressen oavsett ambitioner man får liksom lite mer att leva för. 
 

Blickarna var något flackande och kroppsspråket tvekande när de talade om detta 
jämfört med betydligt säkrare kroppshållning vid andra frågor. 
 
 
Elevernas behov av gemenskap 
Eleverna uttryckte starka upplevelser av gemenskap. Denna menade de kom sig av 
att de var många som delade samma intresse, nämligen dansen eller musiken. 
Upplevelsen av gemenskap genomsyrade deras tillvaro och gjorde för en del elever 
att de önskade att de kunnat vara på skolan dygnet runt. Flera av eleverna uttryckte 
att de inte trivts så bra i sina tidigare klasser och menade att detta berodde på 
avsaknaden av gemensamma intressen mellan eleverna. Detta gemensamma de nu 
upplevde var den starkaste drivkraft de hittills upplevt för att klara nya utmaningar. 
När eleverna talade om denna gemenskap lyste de upp och sträckte ofta på sig om de 
tidigare suttit ihopsjunkna. De talade fortare och mer energisk än de gjort vid tal om 
bristen på gemenskap i tidigare skolor. Att uppleva gemenskap var för de flesta 
eleverna en grund till att de ville komma till skolan varje dag även om själva 
undervisningen inte alltid var vad de längtade efter. Att ingå i en intressegemenskap, 
att känna tillhörighet var centralt för alla intervjuade eleverna i undersökningen. 
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Jag har pratat med såna som går kvar jag tror jag har mer roligt, mer gemenskap, bättre klass för 
hela klassen har ju ett gemensamt intresse där ingen lämnas utanför. 
 

En av våra frågor tog upp hur de trodde att deras situation i dag skulle ha varit om de 
inte hade gått den här skolan. På den punkten var alla ense om att de inte trodde att 
de skulle ha haft lika roligt. Vissa av eleverna talade även om att de var säkra på att 
de skulle ha haft en helt annan situation med kompisar om de hade gått på en annan 
skola. 
 

Tror ej jag skulle ha haft samma motivation liksom. Hade inte varit lika roligt typ. Jag har fått 
uppleva så mycket här. Jag har fått så mycket mer kompisar, vi har ju samma intressen. Jag har 
alltid känt mig utanför i min gamla klass. Jag var alltid liksom minst, kortast, efter…känt som att 
jag inte passar in. Här har vi samma intressen oavsett ambitioner, man får liksom lite mer att leva 
för. 
 
 

Elevernas behov av att kunna påverka sin undervisning. 
Ingen av eleverna kände att de var med och påverkade sin undervisning särskilt 
mycket, varken i dans/musikämnena eller i de övriga skolämnena. Detta var 
emellertid ingenting som någon av de intervjuade eleverna verkade tycka var ett 
problem. De flesta tyckte inte att det var nödvändigt eftersom de i de stora hela var 
väldigt nöjda med både undervisningen i profilämnena och resten av skoldagarna.  

 
Nä, det känns inte så nödvändigt. Jag har alltid varit den som har köpt det mesta. Jag går med på 
vad de har bestämt. 
 

Vissa av eleverna tyckte att det inte kändes så nödvändigt för att de var säkra på att 
om de verkligen skulle vilja förändra något så skulle de skulle få gehör för sina 
åsikter. Just denna upplevelse att ha möjlighet till inflytande var viktig för deras 
engagemang i de olika ämnena. 

 
Om de inte lyssnade det minsta på oss elever så skulle det ju inte kännas särskilt meningsfullt att 
jobba med deras ämne. 

Lärarna beskrevs som deltagande och förstående samtidigt som de var krävande 
inom sina ämnen. Dansen eller musiken fick inte bli en ursäkt för att inte göra sitt 
bästa i övriga ämnen och inte heller tvärt om. Dessa krav upplevdes som rättmätiga 
och inte allt för svåra att leva upp till.  
 

 
Längtan efter lust och glädje 
I grund och botten ser de flesta skolan som helhet som något betungande. Något man 
som ungdom ska slussas igenom vare sig man vill eller inte. Detta har dock för 
många förändrats efter att de börjat denna inriktning. Alla anser att skolan blivit 
roligare genom dansen/musiken. Genom gemenskapen känner eleverna glädje och 
lust, känslor som är pådrivande för deras motivation även dagar när undervisningen 
känns tyngre och de själva är fyllda av motstånd. Just glädjen och lusten i  
gemenskapen är tillräcklig för att få dem att vilja vara närvarande och åtminstone 
försöka agera helhjärtat under lektionerna. 
 

Jag får sån energi av dansen eftersom jag brinner för den. Jag har så roligt på skolan eftersom jag 
har nåt att se fram emot varje dag och vi har kul hela dagarna. 



 

14  

 
Alla elever uttrycker någon gång under intervjun energi och glädje när de talar. 
Kroppsspråket blir yvigare, armarna används för att förstärka orden. Ögonen vidgas 
och leendena är många. Skolan som helhet anses fortfarande som något icke 
självvalt. Alla är på det klara med att i skolan måste man vara. Men i den skola de nu 
går fanns många stunder med positiva känslor av glädje nöjdhet, lust som ger en 
positiv helhetsbild av skolgången. Motstånd och tunga dagar är inte okända begrepp 
men eleverna upplever inte att dessa blir så stora att de är oövervinneliga. Att ge upp 
på grund av långa dagar och mycket skolarbete är inte aktuellt för någon av dem. För 
vissa kan till och med motståndet i forma av stora utmaningar verka som en sporre 
för motivationen. 

 
  

Mål att se fram emot 
Alla elever talar i sina intervjuer om att de finner det viktigt att ha något att se fram 
emot. Detta gör hela skoldagen lättare.  
 

Jo men man märker inte att vi har så många fler timmar varje vecka för man går ju där för man 
tycker det är rolig eftersom man har varje dag nåt att se fram emot. 

 
Att ha något att se fram emot är av stor betydelse för alla respondenterna. När de 
pratar om detta blir de långsammare i sitt tal. Eftertänksamhet märks och de 
förklarade gärna med många ord vilka olika delar i undervisningen de längtar till. De 
ser fram emot skoldagen men även mot uppträdanden, att få stå på scenen. I 
utbildningen ingår ett antal turnéer som görs gemensamt av alla årskurser. Dessa 
turnéer är något som eleverna verkligen ser fram emot. Att eleverna upplever detta 
som något positivt framgår klart och tydligt. Varje termin avslutas med någon form  
av framträdande för skolans övriga elever. Oftast ordnas även ett framträdande för 
allmänheten. 
 

Ja uppträda och så, det är det som är det roligaste, alltså uppträda och fara omkring och så blir det 
bättre gemenskap i klassen eftersom man har samma intressen och så är man ju med varandra 
hela dagarna. 

 
Som ett led i en positivare självuppfattning berättar många av eleverna om ett ökat 
självförtroende sedan de började på sin profilinriktning. De beskriver med stolthet att 
de har blivit säkrare som person, fått lättare att förmedla sina känslor. De talar om att 
de har lättare för att tala inför andra människor och att de har lättare för att uttrycka 
sig i sitt tal. En del tycker också att de har lättare för att våga ta kontakt med andra 
människor.   
 

Klart det påverkar MIG Jag blev säkrare när jag började det här, blev en säkrare person. Man 
öppnar sig. Man måste stå på scen. 
 
 

Påverkas engagemanget i ämnen utöver profilämnet? 
De flesta eleverna ansåg att deras engagemang i de övriga ämnena förmodligen 
påverkades av att de hade så långa dagar. Eftersom de var tvungna att planera sina 
eftermiddagar väldigt noga för att hinna med sina hemuppgifter såg de att de också 
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planerade studierna i de övriga ämnena på ett sätt de antagligen ej skulle gjort om de 
haft mer tid.  

 
 Om jag hade gått i en klass utan dans så hade jag haft kortare dagar och säkert tyckt att jag hade 
mer gott om tid för att plugga. Men risken med det är att man skjuter det framför sig hela tiden 
och sen kvällen innan har man det ändå ogjort. 
 

Engagemanget påverkades även enligt eleverna av att de hade ett roligt ämne att se 
fram emot. 

 
 Jag  får energi när jag gör nåt jag brinner för. Brinner man för nåt så klarar man det. Man tvingas 
strukturera när det är så mycket varje dag och ordningen gör det lättare att klara/ hinna allt annat 
också. 

 
Utan dansen skulle jag inte haft lust och ork till så mycket. 

 
Det är dansen som är roligast, den vill jag, sen åker det andra bara med. 

 
 
Jag har lättare för att jobba bra på lektionerna när jag vet att jag har dans sen. 
 

Ingen av eleverna trodde emellertid att goda resultat i de övriga ämnena berodde på 
att de på grund av sina inriktningar fick ett större intresse för dessa.  

 
 

Efter grundskolan då? 
En naturlig följdfråga för oss som intervjuade blev vad de hade tänkt göra sen. Vilket 
mål hade det med sin utbildning? Där blev svaren varierande. En flicka var väldigt 
säker på att hon skulle bli prima ballerina och hade helt klart för sig att hon ville gå 
på kungliga svenska balettskolan i Stockholm.  

 
Den ska leda mig till min karriär för jag vill jättegärna bli prima ballerina. Jag ska dansa här och 
sen försöka komma in i Stockholm när jag blir sexton år. 
 

De flesta eleverna hade visioner om att kunna utöva sitt intresse på något sätt när de 
blir vuxna. Även om de hade lite olika drömmar på det planet så var de alla ense om 
att dansen och musiken inte var något man slutade med. Dessa intressen skulle alltid 
finnas i deras liv på ett eller annat sätt.  
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”Om det nu blir så att min fot kommer att stoppa mig så kommer jag ändå alltid att jobba med 
dans. Jag kommer kanske att bli danspedagog eller något sådant, dansen är mitt liv liksom. 
 

Ett gemensamt drag hos de intervjuade var att de som hade dans som inriktning 
tänkte mer i yrkesbanor än musikeleverna. De som dansade ville gärna arbeta med 
detta när de blir vuxna, medan de som gick musik mer var inställda på att utöva sitt 
intresse på sin fritid senare i livet. 

 
Jag kanske kommer att spela i något band senare när jag blir äldre, det vore kul. 
 

En av de intervjuade eleverna i årskurs nio berättade att det inte var så många av de 
eleverna som i år går ut högstadiet som fortsätter på gymnasiet med inriktningarna. 
Ingen av de som gått musikinriktningen har valt den estetiska inriktningen med 
musik på gymnasiet som sitt förstahandsval. Detta kunde i och för sig bero på att den 
musikaliska undervisningen de haft under högstadiet haft sådan hög kvalitet att de 
upplever att de får ”gå tillbaka” i sitt lärande. En av de intervjuade flickorna som gått 
musikinriktningen har valt fotbollsgymnasium istället för musik, vilket innebär en 
profilerad gymnasieutbildning men med en helt annan inriktning. 

 
Spelar mycket fotboll, det är faktiskt en större passion än musiken. Jag hade hellre valt den 
inriktningen under högstadiet också om det hade funnits. 

 
Av dansarna är det fem elever av elva som på något sätt fortsätter med dansen under 
gymnasiet. Vissa har valt den estetiska danslinjen medan andra ska gå det 
yrkesinriktade dansprogrammet. De andra eleverna har valt andra program under 
gymnasietiden.   

 
 

 

Diskussion 
 
Validitet och reliabilitet. 
För att en undersökning ska anses ha hög validitet är det enligt Patel & Davidsson, 
(2003) viktigt med säkerhet om att undersökning sker inom just det eller de områden 
som avses. Att vara säker på vad som utforskas handlar om överensstämmelsen 
mellan vad som avsetts att undersökas och vad som faktiskt undersöks. När 
undersökningar görs om människor rör det oftast inställningar, upplevelser, kunskap 
och liknande. Allt detta är abstrakta fenomen, alltså inte påtagliga i samma 
bemärkelse som till exempel vikt eller längd.  

När det gäller reliabilitet gäller det enligt Patel och Davidsson att undersökningen 
utförs på ett tillförlitligt sätt. Enkelt uttryckt omfattar kvalitet i kvalitativa studier 
hela forskningsprocessen. I det kvalitativa fallet är ambitionen att upptäcka 
företeelser, att tolka och förstå innebörden eller att beskriva uppfattningar. Då det 
gäller kvalitativa undersökningar menar de även att begreppen validitet och 
reliabilitet gränsar till varandra. I vår undersökning skapar vi relativt hög reliabilitet 
genom att vi i rapporten använt oss av exakta ord som respondenterna använt. Vi har 
beaktat de intryck som minspel och kroppsspråk gav oss vid intervjutillfället. Vi tror 
därför att om någon skulle genomföra samma undersökning igen i den valda skolan  



 

17  

skulle det vara rimligt att svaren skulle bli desamma som de vi fått vilket vi ser som 
just tillförlitlighet. 

Tillförlitligheten skapades också genom att vi båda satt med vid intervjun och 
fick samma intryck, samt uppfattade svaren på liknande sätt. 
När vi sammanfattar vår undersökning kan vi säga att eftersom den bara grundar sig 
på det som kommit fram på en skola är det inte möjligt att dra några generella 
slutsatser. Dessutom intervjuade vi bara sex elever, så vi måste anta att det kan vara 
så att vi skulle få andra svar om vi hade intervjuat andra elever. Tanken att det finns 
en risk att eleverna gav oss de svar de trodde att vi ville ha, har dykt upp hos oss, 
men detta hoppas vi ha undvikit genom att försöka ställa så få ledande frågor som 
möjligt samt genom uppföljning med många följdfrågor.  
 
Resultatdiskussion  
Vår studie har visat att glädje och gemenskap är viktiga faktorer för elevers 
motivation. Detta kan styrkas av Vygotskij (1997) som beskriver lusten som en 
drivande kraft bakom lärandeprocesser. Utan lust minskar engagemanget hos 
eleverna. Imsen (2000) menar att glädje är nära sammankopplat med motivation. 
Csíkszentmihályi (1997) kopplar glädje till begreppet flow som han menar fungerar 
som en magnet för inlärning. Efter flow upplevs glädje över att ha tillfredställt sina 
egna inre behov. Frankens ( 2002) kopplar glädje och lycka till goda sociala 
relationer. När vi tolkade våra intervjuer upptäckte vi att eleverna upplevde en stark 
gemenskap i sin grupp med dansare eller musiker. Gemenskapen byggde på 
samhörigheten man upplevde inom sitt respektive profilämne. Den här gemenskapen 
gav de kraft att klara nya utmaningar och blev grunden till att skolan kändes rolig 
varje dag.  

Maslow talar om behov av social anknytning, känslan av att vara en del av en 
grupp och uppleva tillhörighet som ett grundläggande behov som varje människa 
måste få tillfredsställt. Även Nilsson (1993) tar upp behoven av känslomässig 
tillhörighet. Steinberg (1994) anser att om behoven av att känna sig omtyckt av andra 
och att bli accepterad i gruppen kan tillgodoses underlättas inlärningsprocesserna för 
eleven. Våra respondenters svar åskådliggör tydligt att de anser gemenskap vara en 
mycket viktiga faktor för deras motivation och engagemang. Det faktum att de 
upplevde denna stora gemenskap inom gruppen gjorde att de alltid längtade till 
skolan, även när de hade skollov, vissa uttryckte också att de gärna skulle vara på 
skolan dygnet runt. Att skolan ibland kändes arbetsam uppvägdes av den stora 
samhörigheten i gruppen. Detta visar att ett väldigt viktigt instrument för att uppleva 
en stark motivation till nya utmaningar är att man känner tillhörighet i den grupp 
man ingår. Intervjusvaren visade att flera av våra respondenter inte hade känt den 
samhörigheten i sin gamla klass och att de inte alls hade trivts där, i något fall var det 
en stor vantrivsel till följd av mobbing. En del av eleverna trodde att bristen på 
gemenskap i deras gamla klass berodde på avsaknaden av gemensamma intressen. 

 En av våra intervjufrågor tog upp varför de hade valt att gå dessa inriktningar. 
De svar vi hade förväntat oss om att det stora intresset var den avgörande faktorn vid 
ansökningarna kom inte fram vid alla intervjutillfällen. Eleverna angav istället ytterst 
varierande orsaker till varför de sökt till denna inriktning, en del hade sökt för att 
kompisar sökte, andra sökte av nyfikenhet och någon hade sökt för att mamman ville 
det. Intresset för dans och musik fanns hos alla, men det var sällan den avgörande 
faktorn till varför de sökte sig till dessa profilerade inriktningar. I överraskande 
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många av intervjuerna kom det efter hand fram att många av respondenterna hade 
vantrivts i sin gamla skola, därför växer tankar fram hos oss att just detta var en stark 
drivkraft till att söka denna utbildning. Maslow (1970) ansåg att utgångspunkten för 
att människor ska vara motiverade är att de kan tillfredsställa sina behov, eller 
reducera det obehag som det innebär att ha otillfredsställda behov. Maslow utgick i 
sina teorier både från fyllda och ofyllda behov som drivkraft för motivationen. Med 
detta som tolkningsgrund ligger det nära till hands att se det som om en mängd behov 
ej var fyllda hos många av dessa elever i deras gamla skolmiljö. I sina tidigare 
skolklasser fick de inte behovet av uppskattning, trygghet och social anknytning 
tillfredsställda av vilket vi drar slutsatsen att valet att byta klass också var ett sätt att 
försöka fylla dessa behov. Väl inne i den nya skolmiljön fann alla respondenterna en 
miljö präglad av gemensamma intressen, kamratskap, glädje, lustfylldhet och 
positiva utmaningar. Här fylldes plötsligt alla de behov som tidigare varit en källa till 
obehag på grund av att de ej tillfredsställts. Denna tillfredsställelse ser vi som en av 
källorna till motivationen som får eleverna att orka sina långa skoldagar. Vi tror att 
eleverna när de sökte utbildningen var relativt omedvetna om sina behov men fullt 
medvetna om de obehagskänslor som detta skapade. Relativt få elever ur årskurs nio 
söker in till gymnasieprogram med dans respektive musik för att där vidareutveckla 
sitt intresse. Eventuellt kan det vara så att de eleverna som valt att gå vidare med 
andra gymnasieprogram känner att ovanstående behov har blivit fyllda och därför nu 
med ett större självförtroende kan gå vidare mot nya utmaningar. 

Alla eleverna har naturligtvis ett stort intresse för den profilinriktning de valt, 
detta intresse ökade inte bara gemenskapen i klassen utan bidrog också till att man 
hela tiden hade något att se fram emot. Det gjorde inte så mycket att andra ämnen 
ibland kunde kännas betungande eller att skoldagarna var väldigt långa när 
dansen/musiken hela tiden fanns att se fram emot. Enligt Sjöberg (1977) mår 
människor bäst när de får göra något de är intresserade av. Han anser att intresset 
skapar en stark koncentration och en viss lustkänsla, därför presterar de också bättre 
när de får göra något de är intresserade av. Ett starkt intresse är därför av stor 
betydelse för studiearbetet. När vi påbörjade vår studie gjorde vi det med tanken att 
elevernas stora intresse för dans och musik även skulle öka motivationen i de andra 
skolämnena. Under arbetes gång har vi ändrat vår uppfattning. Vi tror inte längre att 
profilämnena i sig ökar motivationen i de övriga ämnena utan man kan fortfarande 
tycka att till exempel matte eller engelska är väldigt tråkigt. Däremot tycker vi oss se 
att det starka intresset för dansen och musiken och glädjen att få utöva detta varje dag 
skapar drivkrafter till att klara av de andra ämnena. Dessa kan vara till exempel 
uthållighet, energi och tålamod.   

Även om motivation för dessa ämnen inte ökar på grund av inriktningen så 
presterar de ändå bra i de flesta ämnena och inget ämne känns oöverkomligt. Många 
av de intervjuade eleverna trodde själva att den noggranna planeringen de var 
tvungna att hålla för att hinna med de övriga skolämnena, även kunde bidra till att de 
fick bra resultat i många av de andra ämnena också.  Sjöberg (1997) menar att hög 
självkontroll över inlärningssituationen ökar motivationen för det som ska läras in. 
Skaalvik och Skaalvik (1996) betonar vikten av medansvar och självständighet i en 
aktiv lärandeprocess som viktiga komponenter för motivation. De anser att frihet 
måste ges till eleven och att denna frihet kräver att läraren har tillit till elevens 
förmåga att sköta sitt inlärande. Vi tänker att detta planerande av skolarbetet och 
livet utanför skolan kan vara en del i att eleverna känner sig delaktiga och upplever 
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inflytande över sitt skolarbete trots att de inte själva aktivt anser sig utöva inflytande. 
Även  Steinberg (1987) uttrycker vikten av att  eleverna tränas i ansvarstagande då 
han anser att hela elevgruppens motivation kan påverkas av den enskildes förmåga 
till eget ansvar.  

Med förmågan att ta ansvar följer ofta upplevelsen av ökat självförtroende. Alla 
elever berättade under intervjuerna att de kände ett större självförtroende nu när de 
gick sin profilinriktning. Maslow (1970) menar att vi har alla ett behov av att känna 
oss värdesatta av andra och bli respekterade. Vi tänker att det kan vara så att de 
elever som upplever att de behärskar ett profilämne i skolan har, eller genom 
studierna får, starkt självförtroende. Uneståhl anser att ett gott självförtroende frigöra 
resurser som gör att man kan klara uppgifter bättre. Detta stärker då också 
självbilden och på detta sätt kan man starta en spiral av positiva effekter. Enligt 
Skaalvik och Skaalvik (1996) är målet för varje undervisandesituation att göra 
eleverna så självständiga som möjligt för att öka deras motivation för lärande. 
Medansvar för inlärningen ger känslan av självständighet och en ökad positiv 
uppfattning. Även Steinberg (1987) anser att elevansvar är viktigt för att träna eleven 
inför livet. Ansvarsfrågan bör enligt Steinberg ägnas stor uppmärksamhet då han 
menar att ju mer ansvar eleverna tar för sin utbildning desto större är möjligheten att 
elevgruppen upplever motivation. De eleverna vi intervjuade upplevde inte att de 
påverkade sin inlärningssituation aktivt, men ingen av dem tyckte heller att det var 
något problem. Tolkat utifrån Maslows teorier om behovstillfredsställelse tänker vi 
att eleverna var så nöjda med sin skolsituation att de faktiskt inte kände något större 
behov av att förändra något. Tilläggas ska att de flesta av eleverna var övertygade om 
att de skulle kunna påverka sin situation om de verkligen skulle vilja lägga ner 
engagemang på det. 

Genom vårt arbete har vi förändrat vår bild av vad motivation är och hur den 
fungerar. Vi tänkte oss tidigare att vad eleverna upplevde under 
profilämnesundervisningen skulle påverka motivationen för de övriga ämnena men 
förstår nu att detta inte sker. Vad som sker är förmodligen istället att när de gör något 
de anser roligt och meningsfullt blir det lättare kan stå ut med att även ta sig an vissa 
sysslor som inte känns skojiga och viktiga. Undervisningen i dans och musik 
påverkar alltså inte motivationen i de övriga ämnen utan den påverkar lusten, orken, 
energin och envisheten. I figur 2 illustrerar vi hur vi tänker oss att förloppet från att 
välja inriktning till att man genomför det dagliga skolarbetet förlöper. 
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1. Vad som motiverar till val av profilerad inriktning. 
2. Resultatet av profilerad inriktning. 
3. Faktorer som ökar motivationen för profilämnena/resultat av 

profilämnesundervisningen. 
4. Drivkrafter för övriga ämnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Effekterna av olika val ger varierade former av motivation som får skiftande följder. 
 
 
Vi frågar oss vad det är som gör att man har så stor motivation inom dansen/musiken 
men så liten motivation för övriga skolämnen. Vad händer inom dansen/musiken 
som inte sker i det dagliga skolarbetet? Vi tror att det handlar om ett antal olika 
faktorer. För det första är dansen/musiken oförutsägbar eftersom den växer fram 
genom ett kreativt skapande. Även om lärarna kan ha färdiga mallar för vad som ska 
ske inom ämnet bygger mycket i undervisningen på elevernas egen kreativitet och 
handlingskraft. Skapandet är centralt och elevernas egna nya tankar och uppslag 
värderas högt. Detta ökar elevens upplevelse av inflytande och kontroll över arbetet. 
Precis som Skaalvik och Skaalvik (1996) tror vi att medansvaret för lärandet ger 
upplevelsen av självständighet och därigenom en ökad positiv självuppfattning. 
Maslow (1970) uttrycker samma sak när han talar om behovet att självkänslan 
handlar om upplevelsen att klara av något, att känna tillit till sina egna krafter. Det 
oförutsägbara blir det intressanta. Vad kan jag göra av detta? Vad kan hända nu? 
Spänningen i att utveckla höjer motivationen. 

Vill bort från 
något. 
 Intresset för 

dans/musik. 
Nyfikenhet 
Längtan att få se 

fram emot något. 
(=ofyllda behov) 

3 ger faktorer som ökar motivationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
som ökar motivationen för prestationer  
inom profilämnena. 

Gemenskap 
Glädje 
Energi 
Lust 
Självförtroende 

(=Fyllda behov) 

2 Resultat av profilinriktning:

Fördjupat intresse 
Ökad glädje/lust 
Större sammanhållning 
Känslan av att behärska 
något  
Få synas 

Uthållighet 
Tålamod 
Energi /kraft 
Envishet 

4 som i sin tur ger: 

till övriga ämnen. 

1 Vad motiverar till att välja profilerad inriktning?
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Inom musiken/dansen får eleverna omedelbar feedback. Reaktioner på vad som 
skapas med hjälp av kreativiteten kommer genast i stunden från både medarbetande 
elever och lärare. Ett felsteg i dansen ett falskt ackord i musiken ger en omedelbar 
reaktion hos utföraren. Eleven behöver inte vänta på reaktioner utan får genast en 
reaktion som hon kan ta ställning till för att sedan vidareutveckla med förändrat 
resultat. Det dagliga skolarbetet bygger ofta på att man gör uppgifter som sedan 
lämnas in för värdering och feedback. Detta kan ofta ta flera dagar. När sen 
responsen kommer känns den inte längre aktuell. Eleven har gått vidare med annat 
och intresset för att förändra, skapa nytt har falnat. Kvar blir upplevelsen av att ha 
blivit bedömd utan möjlighet att förändra. 

Precis som Imsen (2000) så tror vi att motivation och värderingar hänger ihop. I 
ett lag, en grupp med samma mål, som ju eleverna i dans och musikklasserna har, 
finns ett antal grundläggande värderingar. Dessa gemensamma värdegrunder skapar 
känslan av samhörighet eftersom gemensam värdegrund är likställt med trygghet. 
Man vet vad andra i gruppen tycker och va de värderar positivt respektive negativt. 
Våra respondenter talar sig varma kring upplevelsen av gemenskap och hur viktig 
den är för deras motivation. Även om varje elev har sitt eget mål med sitt dansande 
respektive musicerande så har de under skoltiden många gemensamma mål i form av 
uppvisningar och dylikt. Det finns i gruppen till och med inbyggd konkurrens. Alla 
vill stå främst och synas mest samtidigt som de alla är medvetna om gruppens 
betydelse för helhetsintrycket inför en publik. Uneståhl (1984) beskriver möjligheten 
att skapa tydliga mål som oerhört viktig för att öka chansen att komma dit vi vill i vår 
utveckling. Att nå målen ger enligt Uneståhl självförtroende vilket han anser vara en 
av de viktigaste faktorerna för om man ska lyckas i livet. 
 
 
Sammanfattning av diskussion 
Alla elever har möjlighet att uppleva sig motiverade. Frågan är vad som sätter igång 
motivationen och hur man finner dessa. Intresset för ämnet är avgörande för hur 
mycket man ser fram emot undervisningen och hur stort engagemang eleven lägger 
in i ämnet. Gemenskap är en av de viktigaste drivkrafterna för elevers motivation. 
Denna uppstår när eleverna känner samhörighet med den övriga gruppen som ingår i 
klassen. Motivation upplevs som störst när eleverna har något att se fram emot, som i 
vårt fall profilundervisningen. Vi förstår nu att motivationen berör endast 
profilämnena, och inte som vi trodde, smittar av sig på de övriga ämnena. Eleverna 
anser fortvarande att många ämnen förutom profilämnena är tunga, tråkiga och 
meningslösa. Däremot ger glädjen, lusten och gemenskapen i profilämnena energi 
och uthållighet att orka med dessa ämnen. 
 
 
Vad vi har nytta av i vår kommande yrkesroll 
Uppsatsskrivandet har gett oss många perspektiv på hur motivation fungerar. Precis 
som Rogers (1976) beskriver så har vi fått uppleva att vi håller på att upptäcka något. 
Vi hade förväntningar på vad vi skulle finna i våra undersökningar men vi upptäckte 
något annat. Den upplevelsen, att vi var på väg att få veta något nytt blev drivande 
för vår motivation. Vi kommer att arbeta med elever som är både motiverade och 
omotiverade och har nu fått en bredare bild av vad som kan vara drivkrafterna bakom 
motivation. Detta kan förhoppningsvis vara till nytta i våra möten med eleverna så att  
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vi har förståelse för vad som sker inom dem när de uttrycker ovilja mot eller stort 
intresse för något ämne. Med den kan vi kanske guida dem genom snårskogen av 
inre och yttre motiverande faktorer, fram till större utbyte av undervisningen. 
 
 
Fortsatt forskning 
Vad är det som gör att så få fortsätter med dans och musikinriktningar efter 
högstadiet fastän möjligheten finns i form av gymnasieinriktningar med liknande 
profilering? Det vore intressant att här göra undersökningar i årskurs nio för att få 
veta hur eleverna tänker och på vilka grunder de gör sina val till gymnasiet. Kan det 
vara så att de behov som var aktuella i årskurs sju nu är fyllda och därför söker man 
sig till nya utmaningar? Vi tror också att det vore klokt att använda sig av fler 
undersökningsmetoder för att få mer bredd och kanske även göra fler elevintervjuer. 

Ett antal elever har hoppat av utbildningen efter några veckor med just 
motivationen att kraven blivit för stora. Man har inte orkat med långa dagar, långa 
resor och dessutom läxor. Dessa elever ingick dock inte i vår undersökning. Det vore 
intressant att veta hur motivationen fungerar hos dem. Vilka är drivkrafterna bakom 
ett sådant beslut?  
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 Bilaga 
 
INTERVJUFRÅGOR 
 
1. Vad fick dig att välja denna inriktning?  
 
2. Vilken betydelse har det för dig som person att du går denna inriktning.  
 
3. Ni har ju många fler timmar i veckan än elever som går högstadiet utan inriktning 
vilket innebär att ni får långa dagar. Vad är det som får dig att orka med allt?  
 
4. Vad kan få dig att ge upp, ”tappa sugen”?  
 
5. Vad är roligast i skolan?  
 
6. Får du känslan att tiden ibland går väldigt fort när du har lektioner i skolan? I så 
fall vilken typ av lektion? 
 
7. Tycker du att du kan påverka undervisningen i dina skolämnen? (Hur? I vilka 
ämnen? På vilket sätt?) 
 
8. Påverkar det din motivation att du har eller inte har inflytande? 
 
9. Hur tror du att ditt val att gå en inriktning under högstadiet påverkar hur du 
engagerar dig i de övriga ämnena?  I vilka ämnen? 
 
10. Hur tror du att det hade varit för dig att gå högstadiet om du inte hade gått denna 
inriktning? 




