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Sammanfattning 

Syftet med studien är att identifiera hur fenomenet motivation konstrueras i tre olika diskurser. 

Dessa diskurser är fokusgruppsamtal med gymnasieelever, läroplanen för gymnasiet samt en 

text om motivationsforskning för skolans värld. Analysen av diskurserna är baserad på 

Faircloughs tredimensionella kritiska diskursmodell. Studien synliggör skillnader och likheter i 

de studerande diskursena med särskilt fokus på vad detta får för påverkan på elevernas 

drivkrafter till lärande. Analysen visar att läroplanen konstruerar ett ideal där eleven ses som 

ansvartagande med motivation till lärande av ett meningsfullt kunskapsstoff. Eleverna 

konstruerar motivation som något som främst är ett resultat av yttre drivkrafter. Eleverna arbetar 

för att uppnå höga betyg vilket ger möjligheter till högre studier och ett bra arbete i framtiden. 

Utan betygen som sporre ses det dagliga arbetet i skolan som meningslöst. 

Motivationsforskningsdiskursens konstruktioner av fenomenet motivation för diskussioner 

baserade på skolans organisatoriska former. I diskussionen av studiens resultat tolkas de olika 

konstruktionerna av fenomenet motivation även med kulturella skillnader i diskurserna 

avseende syn på ansvar och lydnad. 

Nyckelord 

Kritisk diskursanalys, motivation, gymnasieskolan 
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It also points clearly to a new direction for schools, which must recognise that abilities are 

achievable skills and not innate abilities and must find a way to motivate every child.  

 

The genius in all of us, David Schenk



 

 

Kapitel 1 Bakgrund ..................................................................1 

Inledning ................................................................................................... 1 

Styrdokument/riktlinjer/policydokument ..................................................... 3 

Kunskapsområde ........................................................................................ 3 

Syfte och problem ....................................................................................... 4 

Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv ................................................5 

Tidigare forskning ....................................................................................... 6 

Centrala begrepp ..................................................................................... 7 

Kapitel 3 Metod .......................................................................8 

Faircloughs tredimensionella modell .............................................................. 8 

Urval ......................................................................................................... 9 

Uppläggning och genomförande .................................................................. 11 

Materialbearbetning ............................................................................... 11 

Tillförlitlighetsfrågor ............................................................................... 15 

Etiska aspekter ..................................................................................... 15 

Kapitel 4 Resultat .................................................................. 16 

Beskrivning av data/empiri ........................................................................ 16 

Analys av data/empiri ................................................................................ 16 

Textanalys ............................................................................................ 16 

Diskurs elevers utsagor - textanalys .................................................................................... 17 

Diskurs läroplan - textanalys ............................................................................................... 22 

Diskurs motivationsforskning - textanalys .......................................................................... 27 

Analys av den diskursiva praktiken .......................................................... 31 

Diskurs elevers utsagor - praktik ......................................................................................... 31 

Diskurs läroplan – analys diskursiv praktik ......................................................................... 33 

Diskurs motivationsforskning – analys diskursiv praktik .................................................... 34 

Kapitel 5 Diskussion .............................................................. 39 

Analys och diskussion av den sociala praktiken ............................................. 39 

Sammanfattande slutsatser ........................................................................ 45 

Forskningsfrågor ................................................................................... 45 

Betydelse ................................................................................................. 48 

Reflektion över forskningsprocessen ............................................................ 48 

Nya frågor/vidare forskning .................................................................... 49 

Referenser ............................................................................. 50 



1 

 

Kapitel 1 Bakgrund  

Inledning 

Vad är det som får oss att ibland kunna arbeta hur hårt som helst och samtidigt tycka att det är 

roligt? I denna typ av situationer kan man se en inneboende kraft som kan ha sitt ursprung i en vilja 

att t.ex. uppnå ett mål eller att få medlemskap i ett team. Man får en sådan drivkraft som gör att 

man sveps med och glömmer tid och rum. I andra situationer måste man kämpa för att uppbåda 

energi för att utföra något över huvud taget.  

Motivation som fenomen och dess betydelse för lärande i skolan har vi alla erfarenhet av från vår 

egen skolgång. Vi minns hur vi av en eller annan anledning hade hög eller låg motivation för något 

ämne eller kurs. Ofta domineras debatten om motivation i skolans värld idag om motivation i 

negativ bemärkelse, då som en avsaknad av motivation, med undersökning efter undersökning som 

visar resultatkurvor som lutar åt fel håll. Hela 89% av rektorer anger att avsaknaden av motivation 

är orsaken till att elever fick icke godkänt betyg i en eller flera kurser (Skolverket 2010, s 35). 

Framtidskommissionen (2012) menar att trots överflödet av skolor och pedagogisk kompetens finns 

stora problem. Om orsaken diskuteras att det kan ”handla om elevers sviktande intresse och brist på 

lust och motivation för skolan” (s 14). Sammantaget visar detta vilken vikt vi lägger vid det vi 

kallar "motivation" eller på bristande sådan när vi försöker hitta förklaringar till elevers lärande 

eller utblivet lärande.  

Det är inte bara i skolans värld som dessa tankar förekommer. Motivation som en vilja till 

förändring är ett fenomen vi pratar om i princip i alla sociala sammanhang och fenomenet ges olika 

betydelser beroende på hur man talar om det och i vilka sociala sammanhang. Sådana sätt att tala 

om motivation kan också avslöja mer grundläggande värderingar kring människan och hennes 

drivkrater i livet. För ett axplock kan vi i DN.se, i december 2012, hitta apropå polisens arbete att 

”många poliser tappar i både motivation och prestation med åren”, om barnarbete i Kina sägs att 

”många tappar sin barndom tidigt, sin disciplin, sin motivation”, om Zlatans succé i landslaget ser 

vi att när ”Zlatan återvände till landslaget var det med större motivation och större glädje”.  

Mitt intresse för frågeställningar rörande fenomenet motivation kommer ur min bakgrund som 

ledare inom näringslivet. För en ledare eller chef finns en uppsjö ledarskapskurser där motivation 

av medarbetaren ofta står i fokus. Arbetsgivaren ser det som en god investering att låta sina ledare 

bli en del av denna motivationskultur, och för en chef eller ledare i dagens arbetsliv måste 

medbetarnas motivation vara i fokus eftersom det får arbetstagaren att göra ett bra jobb och stanna 

kvar på företaget. Här finns en stor förändring jämfört med tidigare när vi mer levde i vad som 

skulle kunna kallas en lydnads eller pliktkultur. I lydnadskulturen fanns ett fokus på ”rätt och fel, 

bra och dåligt, straff och belöning ” (Normell 2008, s 15). Vidare beskriver Normell hur denna 

lydnadskultur har utvecklats till en ansvarskultur under de senaste årtiondena, en ansvarskultur där 

förståelse och meningsfullhet istället blir grunden för vårt arbete. Lydnaden och plikten har ersatts 

av det personliga ansvaret för arbetsuppgifterna. Denna förändring sker inte isolerat på en av 

samhällets arenor, utan även skolan har genomgått en liknande förändring, från en lydnadskultur 

där omgivningens krav och förväntningar styr, till en kultur med ansvarstagande och betoning av 

individens vilja och kraft.  
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Vikten av motivation i skolan uttrycks i en litteraturöversikt av Giota (2002) genom att det finns en 

mängd empirisk forskning ”som visar på en klar koppling mellan elevers motivation att lära i 

skolan och deras kognitiva engagemang i skolarbetet samt skolprestationer” (s 3). Elevers 

prestationer, eller bristande sådana, får stort utrymme i mediernas rapportering och på den politiska 

arenan. Denna diskussion utgår ofta från jämförelser av resultat mellan skolor i Sverige, eller från 

internationella jämförelser såsom TIMSS, PIRLS och PISA. Skolverket (2012a) argumentarer i en 

studie av högpresterande elever från dessa tre studier att dessa elevers kompetenser ”utgörs till stor 

del av s.k. icke-kognitiva kompetenser, exempelvis motivation, tro på egen förmåga och 

uthållighet.” (s 9).  Detta är intressant då trenden inte bara i Sverige utan även internationellt är en 

utökad diskussion och vidare arbete på kunskapskraven i skolan (Dowson, McInerney, och Van 

Etten 2007). För att lyfta resultaten i skolan har en viktig åtgärd i den nya läroplanen från 2011 varit 

tydligare kunskapskrav och en mer fingradig betygsskala tillsammans med en utökad 

kontrollverksamhet för att följa och, om nödvändigt, kunna korrigera utvecklingen. En tydlighet 

genom målstyrning är ett arbetssätt som lyfts fram som befrämjande för eget ansvarstagande i 

skolan. Hur denna trend påverkar elevers motivation är en viktig aspekt för framtida resultat i 

skolan. 

I sin sammaställning om motivation i skolan inleder Wentzel och Wigfield (2009) med att visa hur 

teorierna under de senaste årtiondena gått från ett synsätt med belöning, förstärkning och 

bestraffning av beteenden till teorier om motivation som karakteristika hos individen och teorier om 

kognitiv utveckling. Perspektivet inom forskningen har ändrats från att se elever som i behov av 

belöningar och bestraffningar för att prestera till att se dem som individer med eget ansvar och 

frihet. Denna utveckling har skett parallellt med utveckling av samhället i stort och specifikt med 

utvecklingen av psykologins bild kring hur människors vilja och drivkrafter beskrivs. Studier av 

motivation i skolan kan alltså inte isoleras från utvecklingen i samhället i övrigt, och med dagens 

debatt om att identifiera vad som verkligen fungerar i utbildning påpekar Wentzel och Wigfield 

(2009) att forskningen än mer behöver röra sig i riktning mot kunskap baserad på den komplexa 

situation som råder inom utbildningen, med de praktiska utmaningar som finns i skolan för dess 

personal och elever. Detta utgör i viss mån kritik för det atomistiska synsätt som en stor del av 

motivationsforskningen historiskt använt. Sådan forskning bygger ofta på en experimentliknande 

design där enstaka variabler väljs ut och testas baserat på ibland outtalade antaganden om vad som 

formar motivation som fenomen. Det är utifrån sådana forskningsresultat - som reducerar 

fenomenet motivation till enstaka aspekter - svårt att dra slutsatser om motivation som fenomen i 

mer komplexa situationer.  

Förklaringsvärdet av psykologisk experimentell forskning kan därför vara lågt utanför 

experimentsituationen, t.ex. i skolans komplexa och ständigt skiftande lärandemiljöer. 

Observationer baserade på enstaka variabler behöver därför kompletteras med studier av mer 

övergripande karaktär av sociala processer och undervisningsprocesser i skolan. Inom den 

psykologiska forskningen syns en trend i denna riktning. För det samhällsvetenskapliga perspektiv 

jag använder i denna studie är det grundläggande att studera sociala processer och skapandet av vår 

världsbild från ett övergripande synsätt. En analys med detta arbetssätt, rörande hur motivation 

framställs, kompletterar därför andra perspektiv av hur fenomenet hanteras. Med denna studie vill 

jag så ett frö till det viktiga området om motivationsforskning i skolans värld från ett teoretiskt 

perspektiv som sällan används inom detta område.  
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Styrdokument/riktlinjer/policydokument 

För denna studie studerar jag läroplanen för gymnasieskolan och specifikt de två första kapitlen i 

detta dokument som jag nedan kallar Gy11 eller läroplanen men vars egentliga namn är Läroplan, 

examensmål och gymnasie- gemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Detta styrdokument 

föreskriver inte hur undervisningen ska bedrivas och inte heller detaljerat stoffinnehåll, men lägger 

ändå grunden för de kunskaper eleverna i Sverige ska tillgodogöra sig under sin skolgång. Även en 

förespråkad värdegrund och ett förespråkat normsystem beskrivs. Läroplanen är det främsta 

styrinstrumentet för undervisningens innehåll och inriktning, och dess abstrakt beskrivna syn på 

kunskap och lärande får antas genomsyra skolornas olika vadagliga praktiker. Därigenom påverkar 

läroplanen elevers syn budskapet om skolans raison d´ȇtre, vilket får en avgörande påverkan på 

deras inställning till skolväsendet och deras lust inför aktiviteterna inom skolans väggar. Detta får 

även en direkt påverkan på elevers konstruktioner om fenomenet motivation, varför läroplanen som 

styrdokument är intressant för min studie. 

Kunskapsområde 

Motivationsforskning bedrivs framförallt inom den psykologiska disciplinen och bygger då ofta på 

individualpsykologiska inriktningar. I denna forskning isoleras enstaka drivkrafter och studeras i 

förenklade sammanhang. Mitt angreppssätt utgår från ett kritiskt diskursperspektiv och 

konstruktioner av motivation närmar sig därför fenomenet från ett annat perspektiv än det 

psykologiska. I detta perspektiv studeras hur människor ser på och uttrycker sig kring fenomenet 

och hur de förklarar vad som skapar motivation i den komplexa skolmiljön istället för 

laboratorieliknande förenklingar. Huvudfokus ligger i språkliga konstruktioner av motivation som 

fenomen och hur olika konstruktioner påverkar elevers utsagor om lärande och kunskap. I studien 

betraktas språket som en bärare av rådande maktförhållanden och ideologier. Specifikt analyseras 

de problem som konfronterar elever i skolmiljön samt hur dessa problem kan belysas, d.v.s. ett 

kritiskt betraktelsesätt används för det studerade fenomenet, vilket här även innebär att jag som 

forskare tar ställning till resultaten från granskningen. 

Till grund för den kritiska diskursanalysen för konstruktioner av fenomenet motivation i skolans 

värld ligger Faircloughs tredimensionella modell. Fairclough (1995, s 219) beskriver 

utbildningsväsendet som en tydlig delmängd av den sociala problematiken där språk och makt för 

en kamp. Makten uttrycks i vår del av världen via samförstånd snarare än tvång och via ideologi 

snarare än våld. Denna beskrivning har relevans för de studerade diskurserna, speciellt med 

utgångspunkt från elevers utsagor relaterade till de ideologiska maktförhållanden som råder. 

Fairclough (1995, s 220) beskriver vidare hur utbildning utgör ett kärnområde för språklig och 

diskursiv makt och ett område för skapande av diskursiva praktiker. Vidare är utbildning ett område 

där produktion och reproduktion av sociala diskurser sker varför hög grad av överlappning med 

andra diskurser kan förväntas.  
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Syfte och problem 

Syfte, senaste 

Syftet med studien är att identifiera och beskriva hur fenomenet motivation konstrueras diskursivt 

inom tre arenor, i fokusgruppssamtal med gymnasieelever, i styrdokument, samt i forskning om 

motivation, och vad dessa konstruktioner kan ha för betydelse för hur vi ser på undervisning och 

lärande.  

Forskningsfrågor 

1. Hur kan elevers konstruktioner av motivation till lärande förstås i förhållande till 

läroplanens diskurs och i förhållande till diskurs om motivationsforskning?  

2. Vilka maktförhållanden visar studien, specifikt vad gäller elevers utsatthet, och vad får 

detta för konsekvenser i förhållande till de studerade konstruktionerna av motivation? 

3. Vilka olika synsätt på kunskap och lärande konstrueras i de olika diskurserna i förhållande 

till fenomenet motivation? 
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv  

I denna studie har jag valt att använda ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv. När man använder 

kritisk diskursanalys innebär det att man utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv (Winther 

Jörgensen och Phillips 2000). Detta perspektiv har många uttolkningar ment utgår från fyra 

gemensamma antaganden som formar såväl teori som metodologi. För det första finns ingen 

självklar kunskap. Man har en kritisk inställning till kunskap och menar att vi skapar 

kategoriseringar av verkligheten, och vår kunskap är inte samma sak som verkligheten utan en 

produkt av vårt sätt att kategorisera den. Kunskapen blir vår subjektiva bild av världen. För det 

andra är kunskap alltid historiskt och kulturellt präglad. Vår uppfattning om världen är en produkt 

av den tid vi lever i och det sociala sammanhang vi befinner oss i. För det tredje finns ett samband 

mellan kunskap och sociala processer. Vår kunskap byggs upp genom social samverkan, på så sätt 

definierar vi gemensamt vad som är sant och falskt. Som sista och fjärde aspekt, menar Winther 

Jörgensen och Phillips (2000), att det finns ett samband mellan vår världsbild och sociala 

handlingar. En viss världsbild styr vilka handlingar som är accepterade och möjliga och vilka 

handlingar som är otänkbara. 

Diskursanalys kan användas inom många olika områden, men, påpekar Winther Jörgensen och 

Phillips (2000), det är viktigt att förstå att metoden inte kan användas isolerad från de 

grundläggande principerna gällande teori och metod. Ett grundläggande antagande i diskursanalys 

är att språket formar vår upplevelse av världen, eller ”vårt tillträde till verkligheten går alltid genom 

språket” (Winther Jörgensen och Phillips 2000, s 15). Det är alltså med språket som vi skapar vår 

bild av verkligheten och det är dessa bilder som ger betydelse åt verkligheten, vi ger betydelse åt 

verkligheten genom diskursen. Genom språket konstutueras sociala relationer och identiteter och 

genom språket förändrar vi dessa. Diskursens förändring ger i sin tur sociala förändringar vilket ses 

som en kamp på den diskursiva nivån där den sociala verkligheten förändras och reproduceras. Med 

ett abstrakt fenomen som motivation kommer diskurserna att vara olika beroende på vem och i 

vilken situation och i vilken tid konstruktionen av fenomenet sker, exempelvis har 

motivationsforskare sina diskurser, läroplanstexten och elever har andra diskurser. Språket används 

alltså inte enbart för att förstå verkligheten, språket även producerar eller konstituerar den sociala 

verkligheten (Bryman 2011). Bryman (2011) beskriver hur språket påverkar vår uppfattning om ett 

objekt och blir vår syn på detta objekt. Diskursen blir vårt ramverk för den sociala verkligheten för 

detta objekt och befäster praktiker och maktförhållanden, diskursen är alltså inte ett neutralt verktyg 

för att förmedla kunskap om verkligheten. I kommunikationen ingår ett syfte, en vilja att förändra. 

Genom analys av en diskurs finns frågeställningar om vad diskursen gör och uppnår, hur diskursen 

är konstruerad och vika resurser som finns för att uppnå syftet. 

I den kritiska diskursanalysen finns, enligt Bryman (2011), en betoning på språkets roll som 

maktresurs, en maktresurs som är kopplad till ideologi och sociokulturell förändring. I grunden 

finns Foucaults teorier om diskurs som maktutövning. Enligt Winther Jörgensen och Phillips (2000) 

finns fem gemensamma drag för all kritisk diskursanalys. För det första, sociala och kulturella 

processer och strukturer har en delvis lingvistisk karaktär, d.v.s. dessa processer och strukturer 
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reproduceras och förändras genom vardagens diskursiva praktiker. För det andra är diskurs både 

konstituerande och konstituerad, d.v.s. diskurser formar sociala praktiker och formas också av dem. 

För det tredje ska språkbruk analyseras i det sociala sammanhanget, d.v.s. en konkret analys sker av 

texter. För det fjärde fungerar diskurs ideologiskt, d.v.s. de diskursiva praktikerna bidrar till 

skapandet och reproduktionen av ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper med syftet att 

förändra mot mer jämlika maktförhållanden. För det femte är den kritiska diskursanalysen i sig 

själv kritisk forskning, d.v.s. den är inte politiskt neutral utan istället politiskt ställningstagande till 

förmån för de undertryckta grupperna. I denna studie är det elevernas röster som görs hörda. 

Påverkan på elevernas vardag, från mål och riktlinjer som formuleras i diskurser med maktposition, 

står i fokus. 

Den kritiska diskursanalysen ska avslöja ojämlika maktförhållanden och ”ska kunna användas i 

kampen för social förändring” (Winther Jörgensen och Phillips 2000, s 70). Som verktyg för den 

kritiska diskursanalysen (CDA) i denna studie används Faircloughs analysmodell. Fairclough 

(2001) påpekar att CDA inte ska ses som en verktygslåda eller en metod. CDA kan ta skepnaden av 

både en teori och en metod och gränser mot andra samhällsvetenskapliga teorier och modeller är 

inte skarpt definierade. Genom detta förfarande, menar Fairclough, finns möjligheter att influeras 

av, och samtidigt influera, andra samhällsvetenskapliga teorier och metoder. Dessa möjligheter ska 

tas till vara, vilket dessutom kommer att förändra förhållandet mellan dessa teorier och metoder. 

Tidigare forskning 

Jag har sökt i Stockholms universitetsbiblioteks databas, EBSCO, Proquest, ERIC, Google Scholar, 

Skolverket och DiVa. Jag har främst sökt engelskspråkig litteratur, men även svensk med 

motsvarande svenska sökord. Jag har använt följande sökord: critical discourse analysis, discourse 

analysis, motivation, education och school. 

Det finns endast ett fåtal studier i skärningspunkten kritisk diskursanalys, motivation och skola eller 

utbildning. En studie beskriver en longitudinell ansats där kinesiska studenter lär sig engelska som 

andraspråk (Gu, 2008). Där utarbetades en modell som visar hur motivation konstrueras diskursivt i 

en process där studentens engagemang, föreställning om framtiden samt samspel med 

engelskspråkiga personer samverkar. En annan amerikansk studie använder kritisk diskursanalys i 

ett projekt där utsatta ungdomar erbjuds litteraturstudier utanför skolans ram som ett sätt att höja 

motivationen för skolarbete och hur detta kan användas som en brygga för ett rättvisare samhälle 

(Mellinee, 2008). En tredje diskursanalytisk studie undersöker hur lärarstödd undervisning med 

inriktning mot elevers autonomi i lärandeprocessen kan öka motivationen för elever i 

matematikundervisning (Meyer & Turner, 2002). Specifikt studeras elevers självinlärning och hur 

matematik i klassrummet utvecklas genom lärares användning av olika slags bedömningsmetoder. 

En svensk studie använder kritisk diskursanalys för att analysera det fria skolvalet på högstadiet 

(Lund, 2008). Syftet med studien var att diskutera hur val av skola är en del i de samhälleliga 

integrations- och differentierings-processerna inom högstadieområdet. 

Studier i skärningspunkten kritisk diskursanalys och motivation hanterar ett brett spektrum av 

forskningsområden utanför skolans värld, såsom drogmissbruk och stadsplanering. Dessa studier 

hamnar i periferin av mitt intresseområde varför ingen vidare diskussion görs här. 
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Centrala begrepp  

Nedanstående begrepp är väsentliga för min analys och diskussion av de diskurser jag studerar. 

Ansvarskultur:  En beskrivning av en kultur som präglas av ett tillåtande klimat. I skolans värld ger 

detta ett förlåtande klimat med en närhet mellan aktörerna (elever, lärare, föräldrar, 

skolledning). Eget ansvar, mål, personlig utveckling och reflekterande kunskap 

betonas (Normell 2008, s 10). Se även lydnadskultur. 

Diskurs: Winther Jörgensen och Philips (2000) beskriver diskurs som ”ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).” (s 7). Denna kortfattade 

beskrivning ger en bra bild av användandet av begreppet i denna studie. Fairclough 

(2011) beskriver hur olika uttryckssätt, såsom tal, kan vara föremål för kritisk 

diskursanalys. Elevers utsagor i denna studie betraktas sålunda som en diskurs där 

transkriptionerna av samtalen blir den textuella formen av denna diskurs. De två 

andra analysobjekten är i sin obearbetade form redan texter och formar varsin diskurs 

för denna studie. 

Hegemoni: En beskrivning av utvidgandet av en diskurs till en dominerande position där 

dominansen baseras på samförstånd snarare än tvång. Den hegemoniska diskursen 

blir ”det sunda förnuftets diskurs” där ideologi är viktig för att uppnå och bevara 

hegemonisk ställning (Chouliaraki & Fairclough 1999, s 24; Rogers 2011, s 76) 

Ideologi:  För begreppet ideologi baserar jag mitt arbete på den beskrivning som ges av Wodak 

(2001). Ideologi beskrivs där som konstruktioner som bidrar till etablerandet av 

ojämlika maktförhållanden samt hur dessa maktförhållanden underhålls. Detta 

påverkar hur man känner och tänker i olika situationer och även hur verkligheten 

konstrueras. 

 Interdiskursivitet: Ett begrepp som beskrivs som närvaron av en diskurs i en annan diskurs vilket 

kan leda till dynamiska omformuleringar av tidigare stabila diskurser (Chouliaraki & 

Fairclough 1999, s 146-149). 

Kritisk: Användandet av begreppet kritisk grundar sig på Faircloughs (2001) diskussioner. 

Han baserar sin beskrivning på problem som konfronterar människor i sitt sociala liv 

och hur dessa problem kan belysas och lösningar därigenom kan diskuteras. Centralt 

i begreppet är frigörelse av den svaga parten i relationen. Wodak (2001) påpekar 

vikten av distans till det analyserade objektet, samtidigt som den kritiska 

granskningen inte kan stå utanför då det samtidigt är viktigt att ta ställning. 

Lydnadskultur: En beskrivning av en kultur som präglas av stränghet och distans till elever och 

föräldrar. Lydnad, auktoritetskunskaper, kontroll och betyg betonas (Normell 2008, s 

10). Se även ansvarsskultur. 
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Kapitel 3 Metod 

Faircloughs tredimensionella modell 

Analysen av materialet baseras på Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys. 

Denna modell kan som diskuterats betraktas både som en teori och som en metod. Fairclough 

(1995) ger sin syn på begreppen diskurs och diskursanalys, vilket stämmer väl överens med hur 

dessa begrepp används i denna studie: ”My view is that ‘discourse’ is use of language seen as a 

form of social practice, and discourse analysis is analysis of how texts work within sociocultural 

practice.” (s 7). Olika texter kan ses som bärare av budskap både för de praktiker som kommer till 

uttryck i diskurser i det lilla sociala sfären samt i ett större samhällsperspektiv.  

Enligt Fairclough (1995) utförs en kritisk diskursanalys genom tre av varandra beroende analyser: 

CDA is consolidated here as a ‘three-dimensional’ framework where the aim is to map three 

separate forms of analysis onto one another: analysis of (spoken or written) language texts, 

analysis of discourse practice (processes of text production, distribution and consumption) and 

analysis of discursive events as instances of sociocultural practice. (Fairclough 1995, s 2) 

Analysobjekten kan alltså utgöras av såväl talad som skriven text och denna text utgör grunden för 

analysen. Texten påverkar och formar både den diskursiva och den sociala praktiken, samtidigt som 

texten blir påverkad och formad av både den diskursiva och den sociala praktiken. Fairclough 

(1995, s 9) påpekar att analys av text inte ska isoleras från analys av det sociala och institutionella 

sammanhang som texten utgör en del av. 

Maktbegreppet är centralt i kritisk diskursanalys. I skolans värld ser Fairclough (1995) all 

undervisningspraktik som en maktutövning genom den språkliga interaktionen:  

Educational institutions are heavily involved in these general developments affecting language in 

its relation to power. First, educational practices themselves constitute a core domain of linguistic 

and discursive power and of the engineering of discursive practices. (s 220) 

Maktbegreppet ska i min analys inte ses som ett uttryck för förtryck, utan kan ge uttryck för såväl 

positivt som negativt inflytande. Utövning av makt ses som grundläggande i alla diskurser och i 

deras förhållande till andra diskurser. 

Textanalysen, den första dimensionen i modellen, i denna studie görs på tre texter som beskrivs 

närmare nedan under kapitlet Urval. Fairclough (1995, s 9) beskriver hur många olika egenskaper i 

en text kan analyseras, såsom form, struktur, organisation, fonologiska egenskaper, grammatiska 

egenskaper och använd vokabulär. Fairclough (1995, s 9) påpekar att en grundläggande aspekt är 

hur texten används i sin sociala kontext, vad texten uttrycker i sin praktik.  

Denna studie analyserar tre texter av olika karaktär; transkriberingar av fokusgrupper, 

styrdokument samt en text som behandlar motivation i skolans värld. För transkriberingarna, som 

inte är texter där en reflektion skett på samma sätt som för de övriga, sker textanalysen genom 

studie främst av strukturen av utsagor, säkerheten i utsagorna samt den tyngd som ges för olika 
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utsagor. Fairclough (2011) beskriver hur olika uttryckssätt, det han kallar semiotiska modaliteter, 

kan användas som material i en kritisk diskursanalys. Tal är en av de former som nämns, och min 

transkribering av elevernas tal är ett sätt att göra en textuell analys av deras utsagor. 

Styrdokumentet består av en text där enskilda ord och dess sammanhang har genomgått ett arbete 

med övervägningar för att texten ska uttrycka det den avser. Här kan alltså större vikt läggas vid 

enskilda ord och den textuella analysen av styrdokumentet söker samband med hur yttranden kan 

ge upphov till olika konstruktioner av fenomenet motivation inom skolväsendet. 

Det tredje dokumentet är i mycket en översikt av det författaren anser vara viktigt inom fältet 

motivationsforskning rörande fenomenet motivation inom skolan. Här sker textanalysen mer 

övergripande avseende hur texten problematiserar fenomenet motivation samt vad som inte 

problematiseras. 

Den andra nivån av Faircloughs modell är en analys av den diskursiva praktiken. Här menar 

Fairclough att textens produktion samt tolkningen av texten, textens betydelse, är central (1995, s 

97). Min analys fokuserar på tolkning av textens betydelse och dess huvudsakliga budskap. 

Den tredje nivån av Faircloughs modell är en analys av den sociala praktiken. Såsom diskuterats 

ovan menar Winther Jörgenson och Phillips (2000) att språkets användning formar den sociala 

praktiken. Fairclough (1995, s 98) beskriver hur en analys av den sociala praktiken är avsedd att ge 

förklaringar, förklaringar som bygger på de diskursiva och textuella analyserna. Genom analys av 

framförallt interdiskursivitet diskuteras hur de tre texterna förhåller sig till varandra samt till andra 

diskurser. Analys av den sociala praktiken lägger grunden för slutsatserna för denna studie. 

Urval  

I studien ingår tre egentliga analysobjekt: transkriberingen av elevers utsagor i fokusgrupper om 

motivation, läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket 2011) samt en text om motivation i skolan 

(Jenner 2004). Genom detta urval erhåller jag tre olika arenor som samtliga har en grund i skolans 

verksamhet, men från tre olika perspektiv. Var och en av dessa arenor formar en egen diskurs. 

Dessa diskurser kallar jag diskurs elever, diskurs läroplan samt diskurs motivationsforskning. 

För skolans verksamhet finns ett antal s.k. styrdokument. I dessa föreskrivs riktlinjer och i denna 

studie ingår Läroplanen som representant för dessa texter. Läroplanen är det dokument som är 

kanske det viktigaste för lärarna i sin yrkesutövning där de som ämbetsmän ska låta sin verksamhet 

utgå från dessa styrdokument. Därigenom blir det även det styrdokument som ligger närmast den 

vardag eleverna möter i sitt samspel med lärarna varför dess diskurs i förhållande till elevernas 

diskurs blir intressant för analys. Jag har valt gymnasieskolans läroplan och elever från gymnasiet, 

istället för grundskolan. Anledningen till detta är att de äldre eleverna får antas kunna vara mer 

reflekterande i sina utsagor med så liten ledning från moderatorn som möjligt. I läroplanen för 

gymnasiet har kapitel 1 och 2 analyserats. Dessa två kapitel hanterar skolans värdegrund och 

uppgifter samt övergripande mål och riktlinjer. De kapitel som utlämnas är kapitlet om 

examensmålen för gymnasiets alla nationella program, som i detalj beskriver linje efter linje, samt 

efterföljande kapitel om gymnasiegemensamma ämnen som i detalj beskriver kunskapskraven 

ämne för ämne. Detta urval har gjorts med anledning av att de två sistnämnda kapitlen är 

detaljerade beskrivningar, de är mycket omfattande textmässigt, och framförallt bygger de på den 

grund som lagts i de två första kapitlen. 
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För att få utsagor från elever vars skolmiljö är sammankopplad till Gy11, är alla elever utom en från 

gymnasiets årskurs 2 (den avvikande eleven är från gymnasiets årskurs 3). Dessa elever har längst 

erfarenhet av en miljö sammakopplad till den nya läroplanen Gy11, eleven som är ett år äldre är 

fortfarande sammankopplade med den föregående läroplanen. Eleverna har en förhållandevis 

homogen bakgrund. Samtliga elever går gymnasiets högskoleförberedande naturvetenskapliga 

program på två olika skolor. De kommer från ett medelklassvillaområde och har åtminstone en 

förälder med eftergymnasial utbildning. Vidare så hade de meritpoäng från grundskolans årskurs 9 

mellan 250-300. Maximalt poäng är 320, d.v.s. de var högpresterande i grundkolan. Det finns både 

fördelar och nackdelar med detta homogena urval. Fördelen är att kunna fokusera på just detta 

urval, med en föraning om att utsagorna kommer att vara mer homogena än med en mer heterogen 

sammansättning, och därmed eventuellt kunna få större tydlighet i utsagorna. En mer heterogen 

grupp skulle eventuellt kunna ge utsagor som spänner över ett bredare spektrum vad gäller 

fenomenet motivation, men samtidigt skulle materialet kunna bli mer svårbearbetat. De valda 

eleverna har jag tidigare träffat i olika sammanhang. Även detta kan vara både en nackdel och en 

fördel. Fördelen är att de kan vara mer avspända i fokusgruppsituationen, och nackdelen kan vara 

att de inte känner att de kan säga vad de vill eftersom det finns en hög sannolikhet att jag kommer 

att träffa dem igen. Ungdomarna kände till varandra innan fokusgrupperna, vilket även detta kan 

vara både en nackdel och en fördel. Fördelen kan vara att de redan känner varandra så väl att de 

obehindrat kan samtala. Nackdelen kan vara att de känner alltför stor gemenskap och inte vill 

utmana denna. För denna förhållandevis begränsade studie har jag valt sammansättningen av elever 

med förhoppningen att homogeniteten och mitt tidigare förhållande till dem kan vara en fördel. Mitt 

intresse ligger i elevernas sätt att tala om det studerade fenomenet, varför sammansättningen av 

elever alltid kommer att reflektera just detta urvals utsnitt av konstruktioner av verkligheten. Vid 

transkriberingen av diskurs elever har allt nedtecknats som jag kunde bedöma på något sätt kan ha 

intresse för den vidare analysen av diskursen med avseende på utsagor om fenomenet motivation. 

Detta utgör den överväldigande majoriteten av diskussionerna. Sådant som inte transkriberats är 

t.ex. kommentarer om det ymniga snöfallet eller lunchmaten. Transkriberingen innehåller endast en 

text av elevernas utsagor, andra uttryck såsom intonation, rytm eller betoning har inte 

transkriberats. Dessa uttryck ligger utanför utrymmet för denna studie, och även utanför mitt 

kunskapsområde. 

Det tredje analysobjektet en text som specifikt hanterar motivation i skolan som är utgiven av 

dåvarande Myndigheten av skolutveckling som sedermera har slagits samman med Skolverket. 

Detta är den enda text av sitt slag som återfinns i Skolverkets databas av eget material, vilket gör 

den intressant för min studie. I förordet till skriften säger myndighetens dåvarande forskningschef 

Annika Andræ Thelin om syftet med texten att: 

Någonstans på vägen mellan stora skolreformer och breda satsningar på skolutveckling har 

intresset för motivationens betydelse för lärandet kommit på efterkälke och fått lämna utrymme 

för andra diskussioner. Myndigheten för skolutveckling hoppas med denna skrift kunna stimulera 

till ett förnyat engagemang i frågor om motivation och lärande. (förord till Jenner 2004) 

Texten är skriven av Jenner, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, och hans syfte är att 

analysera och ge en översikt av motivationsforskning och även att anknyta till skolans dagliga 

verksamhet. Jag analyserar inte Jenners praktiska tillämpningarna då detta ligger utanför mitt syfte, 

utan diskursanalysen grundas på de tre kapitel som hanterar olika teorier om motivationsforskning, 
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kapitel 3, 4 och 5. Jag kallar därför denna diskurs för diskurs motivationsforskning, väl medveten 

om att Jenner hanterar ett urval som presenterats på ett specifikt sätt.  

Uppläggning och genomförande 

Som framgår ovan består två av analysobjekten av existerande texter, varför ingen bearbetning av 

dessa är nödvändig för analysfasen. Transkriberingarna av elevers utsagor skiljer sig på så sätt från 

dessa två texter. Elevernas utsagor har inhämtats genom två stycken fokusgruper med fyra elever 

per grupp. Valet av fokusgrupp istället för t.ex. intervjuer grundar sig på att jag ville ha så liten 

påverkan som möjligt på utsagorna från mig själv, samtidigt som jag ville ha ett någorlunda 

fokuserat samtal angående elevers syn på motivation i skolan. Metoden för genomförandet av 

fokusgrupperna är inspirerad av Krueger och Casey (2009). De första försöken till att samla 

ungdomarna för fokusgruppsamtal misslyckades, de hade helt enkelt glömt eller prioriterade andra 

saker. Detta var en anledning till att begränsa antalet deltagare till fyra. Den andra, och viktigare, 

anledningen var att samtal om motivation kan bli personligt varför så få deltagare som möjligt var 

eftersträvansvärt, samtidigt som dynamiken av en större grupp också skulle uppnås. Därför föll 

valet på fyra elever per fokusgrupp. Ungdomar som finns i en geografisk närhet till varandra fick 

frågan om deltagande. Ungdomarna har alltså vuxit upp i samma område och känner till varandra 

sedan tidigare. Förslag angående andra deltagare kom även från ungdomarna, utöver de som jag 

själv kontaktade direkt. 

Med ena gruppen åt vi pizza tillsammans och med den andra fikade vi hemma hos mig. Jag valde 

att vara hemma hos mig, dels för att de första misslyckade försöken hade varit på mer neutral mark, 

men också för att få en så avspänd atmosfär som möjligt. Jag hade rollen som mentor och samtalen 

spelades in digitalt. Efter en inledning med framförallt etiska aspekter var min avsikt att i så liten 

utsträckning som möjligt påverka eller vara involverad i diskussionerna. Jag använde mig av öppna 

frågor och påståenden av karaktären ”Berätta vad ni tänker på när ni hör att jag ska studera 

motivation i skolan.”, eller ”Vad tänker ni om detta?”. Sessionerna varade i ungefär en timme 

vardera, inklusive sådant som dukning och aktivering av inspelningsutrustningen. Ungdomarna fick 

även de etiska aspekterna i kortfattad skriftlig form för underskrift. 

Materialbearbetning 

Den första fasen i analysarbetet av de tre texterna, transkriptioner av elevers utsagor, läroplanen för 

gymnasiet samt Skolverkets text om motivation, var att noggrant läsa samtliga texter. Detta gav en 

god överblick samt insyn i materialet. Detta gav mig även en första bild av hur en struktur med 

olika kategorier kunde skapas, kategorier där fenomenet motivation konstrueras utifrån olika 

synsätt. I nästa fas urskiljdes olika sammanhängande yttranden vilka analyserades. Vid analysen 

avgjordes om yttrandet kunde tolkas som en konstruktion av fenomenet motivation och yttrandet 

antingen sorterades som sådant eller lämnades osorterat. De osorterade är sådana där analysen inte 

har kunnat påvisa konstruktioner av fenomenet motivation, varken explicit eller implicit. De 

sorterade har i en vid bemärkelse syftat till en vilja, ovilja eller likgiltighet till kunskap eller 

lärande, aktivitet eller förändring. Dessa ses som olika språkliga konstruktioner av fenomenet 

motivation. I min analys har dels de använda orden studerats och även betydelsen av hela yttrandet 

och sammanhanget för yttrandet. Yttrandena har sedan i en fortsatt analys sorterats in i kategorier, 

där yttranden med liknande betydelse eller mening sammanförts till samma kategori. När nya 
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yttranden inte kunnat sammanfogas med redan existerande kategorier har en ny kategori skapats. 

Dessa kategorier har namngivits varefter de hittats i texterna. Efter genomgången av texterna har 

kategorierna åter analyserats varvid vissa har slagits samman för att göra materialet mer 

överskådligt. Detta resulterade i nio kategorier med olika konstruktioner av fenomenet motivation. 

Mina definitioner på kategorierna med förklarande exempel följer nedan. 

För att transkribera fokusgruppernas samtal har transkriptionsverktyget Express Scribe för PC 

använts, utgivet av NCH Software. Detta verktyg ger möjlighet till att skriva text samtidigt som 

man kan pausa och starta ljudfilen i samma fönster. Även andra funktioner såsom bakåt- och 

framåtspolning och steglös inställning av hastighet för ljudfilen finns tillgängliga. För en smidig 

hantering finns s.k. snabbknappar där tangentbordets funktionsknappar används för de vanligaste 

kommandona. Många andra funktioner, såsom exakt tidsstämpel, finns tillgänglig, men för denna 

studie, där utsagorna enbart studeras på gruppnivå, har dessa inte använts för arbetet med 

transkriptionen. Möjligheterna i verktyget gjorde arbetet förhållandevis effektivt och underlättade 

för att utföra en bra transkribering.  

Vid transkriberingen har det mesta av dialogen tagits med, men passager som inte ansågs vara 

relevanta transkriberades inte. Det kunde gälla t.ex. längre diskussioner med upprepningar om en 

lärares förehavanden där det relevanta för denna studie framkom i första delarna av yttrandet, vad 

eleverna skulle göra efter fokusgruppsamtalet, samtal om väderförhållandena (under samtalet med 

FG1 var lokaltrafiken lamslagen p.g.a. ymnigt snöfall) eller om valet av pizzapålägg. Sådana 

passager markerades med … i transkriptionen. Generellt spelades samtalen upp med ca 70% av 

normalhastighet. Vid otydliga yttranden var det oftast lättare om hastigheten ökades till normalfart. 

Hjälpt av den lägre uppspelningshastigheten kunde stora stycken transkriberas parallellt samtidigt 

med att jag lyssnade på samtalet, utan alltför många pauser. Detta upplevdes ge bättre säkerhet i 

transkriberandet av yttrandena ord för ord än vid användandet av normalhastighet där flera ord 

behövde hållas i minnet under tiden som de nedtecknades. Framförallt de yttrade orden 

transkriberades, men även vissa andra uttrycksmedel såsom paus (markerades med ..) och utfyllnad 

i form av mmm. Ohörbara ord markerades med (ohörbart). Efter transkriberingen kopierades 

texterna till ordbehandlingsverktyget Word med vars hjälp den fortsatta bearbetningen utförts. I ett 

första steg av analysen markerades yttranden för de olika kategorierna med olika färg och textstil. 

På detta sätt har de olika kategorierna tydligt kunnat urskiljas vid den fortsatta analysen. 

Transkriberingarna finns i tre olika versioner, en obearbetad, en med yttranden sorterade i 

kategorier genom färgmarkeringar och textstilar samt en där yttranden som tillhör samma kategori 

har grupperats intill varandra. Yttranden från fokusgrupp ett respektive två benämns FG1 och FG2. 

Ovan har beskrivits hur materialet sorterades i olika kategorier. I en första fas analyserades 

yttrandena och sorterades sedan i följande 19 kategorier: yttre press, belöning, framtida målsättning 

i form av betyg eller framtida studier/arbete, nytta, meningsfullhet, status, undvikande av negativ 

status, intresse, kunskap, icke-motivation, negativa orsaksförklaringar, positiva orsaksförklaringar, 

negativa förväntningar, positiva förväntningar, negativa förväntningar, demokrati, ansvar samt 

läraren. 

För att göra kategoriseringen hanterbar sammanfogades dessa kategorier enligt följande: 

Yttre stimuli:  Jag har fört samman yttranden som handlar om yttre motiv som grund för 

prestationer i denna kategori. Med detta avses yttranden där motivet är 

olika former av yttre press eller en konkret, gripbar belöning. Om en elev 
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t.ex. motiveras av den egna stoltheten i att få ett visst betyg hamnar utsagan 

i denna kategori. Samma sak om eleven studerar för att föräldrarna annars 

drar in veckopengen. Exempel på yttrande från elev: ”Man kanske inte 

gillar att ha läxorna, men man uppskattar det när provet kommer” (FG2).  

Framtida mål:  Denna kategori avser yttranden om målsättningar för ett betyg, för en framtida 

utbildning, för framtida karriär, yrke eller en aktiv del i samhälls- och kulturlivet. 

Exempel på yttrande från elev: ”Det är ju betygen man jobbar för, alltså det är 

verkligen så.” (FG1). Ett annat exempel från Gy11 där det sägs att skolan 

ansvarar för att eleven: ”tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i 

elevens studieväg och kan använda dessa kunskaper för vidare studier och i 

samhällsliv, arbetsliv och vardagsliv” (s 9). 

Nytta: I denna kategori har de initiellt diskuterade kategorierna nytta och meningsfullhet 

slagits samman. Även om de inte exakt uttrycker samma tankar ligger de nära 

varandra. Grunden för denna kategori är att förvärvad kunskap ses som ett 

verktyg som framförallt kan användas för någon aktivitet eller verksamhet och 

därför kan ses som nyttig. Det är alltså inte möjligheten att vara en del av 

verksamheten i sig som är målet såsom i kategorin Framtida mål. Här avses 

yttranden som beskriver nytta och meningsfullhet i både positiv och negativ 

bemärkelse. Negativa yttranden uttrycker förvärvade kunskaper där framtida 

nyttoaspekter saknas, eller är proportionerligt små eller meningslösa. Exempel på 

positiv bemärkelse för nytta i yttrande från elev: ” Just med derivata kan jag se 

lite användning.” (FG1), och ett annat med meningslöshet, d.v.s. yttrande i 

negativ bemärkelse: ”De är så svårformulerade, man förstår inte vad det står” 

(FG1). Ett annat exempel från Gy11 i positiv bemärkelse: ”Undervisningen ska 

också utveckla förståelse för kunskapers relativitet och förmåga till dynamiskt 

tänkande.” (s 7). 

Status: I denna kategori sorteras yttranden som förmedlar motivation som ett resultat av 

att antingen kunna uppvisa en framgång för att erhålla uppskattning från 

omgivningen, eller för att undvika negativa reaktioner från omgivningen, det som 

initiellt benämndes undvikande av negativ status. Exempel på yttrande från elev 

för undvikande av negativ status: ”Alltså, stor del så har jag min motivation från 

klassen, man vill inte vara sämst i min klass.” (FG2).  

Inre motivation: I denna kategori samlas yttranden där drivkraften är kunskapen i sig, drivkraften är 

alltså inte målet med kunskapen. Även utsagor som beskriver intresse är sorterade 

i denna kategori. Exempel på yttrande från elev: ”jag vill ha mer förståelse för det 

här, jag vill liksom lära mig” (FG1). Ett annat exempel från Gy11 angående 

skolans ansvar att eleven: ”kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt 

kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje” (s 9). 

Attributioner:  Attributioner hanterar orsaksförklaringar till olika händelser. I denna kategori har 

alltså yttranden som har en grund i orsaksförklaringar samlats. Man skyller t.ex. 

ett misslyckat resultat på otur eller förklarar ett lyckat resultat med en hård insats. 

Jag har jag även sorterat yttranden om läraren i denna kategori. Lärarens insats 

kan ses som orsaker till framgång eller misslyckande, även om dessa orsaker 
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skiljer sig från de föregående, och samtidigt har yttranden om läraren en stor 

bredd, så har jag valt att sortera dem här. Exempel på yttrande från elev för 

kategorin Attributioner: ”Det här är bara att plugga, läsa fem gånger och så” 

(FG1). Orsaksförklaringen är här att eleven vet att kapaciteten finns, det gäller 

bara att lägga arbete och tid på att få det gjort. 

Förväntningar:  Yttranden som kan hänföras till konstruktioner rörande fenomenet motivation där 

förväntningar från någon i omgivningen ligger i fokus har sorterats under denna 

kategori. Exempel på yttrande från Jenners text: ”Idag kan man tala om en total 

enighet om att förväntanseffekter verkligen existerar. Man är överens om att 

lärarens positiva och negativa förväntningar påverkar elevernas beteende och 

prestationer, om än inte deras IQ.” (s 70). 

Ansvar: Ansvar som en kategori för konstruktioner av fenomenet motivation ses här som 

ett förhållningssätt som leder till vilja av lärande genom den delaktighet som 

ansvar och demokratiskt tänkande och demokratiska arbetsformer kan ge. Här 

sorteras yttranden som berör t.ex. demokrati, rättigheter, jämlikhet, integritet, 

frihet, solidaritet och givetvis ansvar. Exempel från Gy11: ”Skolväsendet vilar på 

demokratisk grund” (s 5). 

Icke-motivation:  I denna kategori samlas yttranden där det framgår att motivation saknas, det ges 

uttryck för att vilja eller ovilja saknas, d.v.s. en likgiltighet råder för vilja till att 

utföra uppgiften. Exempel på yttrande från elev: ”Motivation i skolarbetet? Alltså, 

finns ingen motivation. Det är bara det att det ska bli gjort.” (FG2) 

 

Kategoriseringen ovan är ett sätt att sortera informationen och ge materialet en överblickbarhet, 

även om kategorierna givetvis aldrig kan vara en exakt spegling av utsagornas betydelse. Vid 

djupare analys av en och samma utsaga skulle man kunna hitta spår av flera olika kategorier. Om en 

elev säger att han studerar för att uppnå ett betyg, men samtidigt finner nöje i att kunna hitta rätt 

lösning på ett problem finns inslag av t.ex. kategorierna Framtida mål, Inre motivation och Yttre 

stimuli, beroende på hur man tolkar hans uttalande. Andra motiv, som han inte uttalar, kan vara helt 

annorlunda för att han antingen inte vill avslöja dem, eller för att han inte förmår reflektera över 

dem.  

I min kategorisering har jag sorterat de flesta yttrandena i enbart en kategori, den där tyngdpunkten 

i yttrandet ligger. För vissa yttranden har ett uttryck delats upp i flera kategorier, men här är det 

fråga om en strikt uppdelning i två eller flera delar. Jag har inte tolkat samma ord som hörande till 

två eller flera olika kategorier. 

Kategorierna skulle även kunna benämnas på många sätt, t.ex. diskurser i diskursen då de uttrycker 

olika sätt att tala om världen. För att få en bättre läsbarhet av studien har jag dock valt att kalla 

dessa sorterade yttranden för kategorier. Vid kategoriseringen är utgångspunkten de språkliga 

yttrandena. Kategoriseringen av språkliga konstruktioner kan vara vansklig, varför jag dels använt 

kategorier där ansatsen varit att de tydligt skiljer sig från varandra samt att studien diskuterar många 

exempel på yttranden som avser att ge klarhet i uppdelningen i kategorier. Vidare har jag använt ett 

förhållandevis stort antal yttranden och slutsaster diskuteras inte med utgångspunkt från enstaka 

yttranden. Detta gör att beroendet av enstaka yttranden blir förhållandevis litet. 
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För att summera så har jag sammanfört innehållsliga teman till övergripande kategorier som fångar 

upp olika inställningar till fenomenet motivation i de studerade diskurserna. Dessa kategorier 

används fortsättningsvis för att strukturera resultaten från analysen. 

Tillförlitlighetsfrågor 

Studien är en kvalitativ studie utförd med ett samhällsvetenskapligt perspektiv varför tillförlitlighet 

främst är avsedd att åstadkommas genom att ge en god transperens till den utförda studien. Detta 

avser transperens både rörande använda texter och använd metod. Den använda metoden med 

Faircloughs tredimensionella modell, samt en struktur som är avsedd att underlätta för läsaren att 

kunna hantera texten under läsningen, förmodas bidra till denna transperens. Då analysobjekten 

utgörs av texter och studier av konstruktioner rörande ett abstrakt, omätbart fenomen ligger i fokus, 

är diskursanalys en lämplig metod, specifikt används en kritisk diskursanalys för att synliggöra 

maktstrukturer som finns i olika diskurser av konstruktioner av verkligheten. Genom denna analys 

är avsikten att kunna diskutera helhet i texterna snarare än detaljer, även om detaljerna används för 

att problematisera och söka efter innehållet i texten. Dessa förfaranden baseras på Esaiasson, 

Giljam, Oscarsson och Wängnerud (2007), kapitel 12. 

Genom att sortera en relativt stor mängd yttranden i ett brett spektrum av kategorier är avsikten att 

analysen bygger på en valid bas för de behandlade diskurserna. Resultatet och efterföljande 

diskussion utgår från denna bas när helheter i diskurserna samt interdiskursivitet diskuteras. 

Avsikten är att detta utmynnar i en tillförlitlig studie. 

Etiska aspekter  

Vetenskapsrådets (1990) forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning har tillämpats för denna studie. Dessa principer bygger på fyra huvudkrav som beaktats 

på följande sätt för diskurs elevers utsagor: 

Informationskravet: Vid förfrågan om medverkan i fokusgruppen informerades om syftet med 

forskningen. Samma gjordes åter innan fokusgrupperna startade. Detta framgick även av den 

kortfattade skriftliga informationen. 

Samtyckeskravet: Vid förfrågan om medverkan i fokusgruppen informerades om att deltagande var 

frivilligt. Samma gjordes åter innan fokusgrupperna startade. Detta framgick även av den 

kortfattade skriftliga informationen. 

Konfidentialitetskravet: Inga personuppgifter finns lagrade eller nedskrivna. Medlemmarna i 

fokusgruppen blev även informerade om att inga personuppgifter eller andra uppgifter varvid de 

skulle kunna identifieras kommer att finnas i studiens rapport eller annat material samt att 

fokusgruppens utsagor kommer att hanteras endast på gruppnivå. 

Nyttjandekravet: Innan fokusgrupperna startade informerades om att uppgifterna endast kommer att 

användas för forskningsändamål. Detta framgick även av den kortfattade skriftliga informationen. 
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Kapitel 4 Resultat  

Beskrivning av data/empiri  

De tre analyserade texterna skiljer sig åt i sin karaktär. Läroplanen för gymnasieskolan (Gy11) är 

politiskt överenskommen, varför det behöver läsas med förståelsen att det är ett ideologiskt 

dokument som ger uttryck för rådande samhälleliga krav (Linde 2006). I studien är läroplanen 

representanten för det Fairclough (1995) beskriver som den dominerande diskursen med 

maktinnehavet. Textens karaktär speglar denna position. Texten producerad av Jenner (2004) som 

jag kallar diskurs motivationsforskning är skriven med syfte att kunna läsas av många intressenter 

och avsikten är att förmedla en förståelse av hans budskap. Det förmedlade syftet är upplysning och 

undervisning om ett område som Jenner anser behöver mer uppmärksamhet. För min analys 

fokuseras på de kapitel som beskriver olika motivationsteorier. De andra delarna av texten hanterar 

framförallt praktiska tillämpningar av Jenners beskrivningar, tillämpningar sedda ur lärarens 

perspektiv. Elevernas utsagor om motivation skiljer sig på så sätt att den transkriberade texten inte 

har skapats i en process såsom de två övriga texterna har. Utmärkande för båda fokusgrupperna är 

att samtalen skiftade från en kategori till en annan, med en slags turordning. Vissa utsagor speglas 

av säkerhet, andra av osäkerhet. Vissa utsagor var mycket korta, andra betydligt längre. Även här 

följer ofta korta utsagor efter andra korta utsagor, och samma sak med långa utsagor. Samtalen höll 

sig oftast till mitt intresseområde, även om andra inslag blir ofrånkomliga och även kanske 

önskvärda. Önskvärda för att detta skapar en avspänd atmosfär och kan samtidigt ge eleverna 

impulser om mitt intresseområde. 

Analys av data/empiri  

Analysen är uppdelad enligt Faircloughs tredimensionella modell. Först sker en analys av texten, 

följt av den diskursiva praktiken och sist en analys och diskussion av den sociala praktiken. 

Analysen är uppdelad i enskilda avsnitt för de tre studerade diskurserna. Varje avsnitt är i sin tur 

uppdelat efter kategoriseringen som beskrivits ovan. I varje analysavsnitt behandlas först diskurs 

elevers utsagor, följd av diskurs läroplan och sist diskurs motivationsforskning.  

Textanalys 

Nedan följer en textanalys av de tre diskurserna, vilket utgör första dimensionen i Faircloughs 

modell för kritisk diskursanalys. I analysen av den textuella nivån studeras framförallt den 

bakomliggande betydelsen av orden. Mindre utrymme ägnas åt enstaka ord, med visst undantag för 

läroplansdiskursen. Identifiering av problem, specifikt för den svaga parten, är ett huvudtema. Då 

texterna är av olika karaktär används inte samma typ av analys för varje text. Diskussionen 

presenteras en kategori i taget. Frånvaro av yttranden för en kategori är också del av diskussionen.  
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Diskurs elevers utsagor - textanalys 

Textanalysen av elevers utsagor utgår från observationer av följande områden i de transkriberade 

texterna: längd på de olika uttalandena, säkerhet i utsagorna, om kategorierna behandlas i positiv 

eller negativ bemärkelse samt hur stort utrymme utsagor i de olika kategorierna tog. Även likheter 

och skillnader mellan de två fokusgrupperna, FG1 och FG2, analyseras. Totalt har 195 st. 

uttalanden sorterats, varav FG1 står för knappt 100 st. och FG2 för litet drygt 100 st. Diskussionen 

kommer att nämna kvantiteter i form av antal uttalanden av olika kategorier endast i syfte att ge en 

uppfattning av hur stor del av diskussionen som berörde respektive kategori. Om dessa kvantiteter 

blir missvisande, d.v.s. om diskussionen ger mer eller mindre tyngd åt en kategori än antalet 

uttalanden visar kommer detta att påtalas i analysen. 

Yttre stimuli – textanalys elevers utsagor 

Kategorin Yttre stimuli uppvisar störst skillnad mellan de två fokusgrupperna. FG2 har ett stort 

antal yttranden i denna kategori, nämligen 25 st., och FG1 endast 2 st. I den tidigare diskussionen 

rörande denna kategori fanns en uppdelning mellan yttre stimuli i form av en yttre press samt yttre 

stimuli i form av belöning. Samtliga 25 uttalanden i FG2 var av typen yttre press. Här kan man 

urskilja två olika slag av yttre press, den ena där eleven uttrycker det som positivt och den andra där 

det uttrycks som negativt. I den positiva kategorin diskuteras framförallt läxor och lärare. Av de 25 

uttalandena i FG2 var 17 st. av den positiva typen. Följande citat exemplifierar detta:  

Man kanske inte gillar att ha läxorna, men man uppskattar det när provet kommer (FG2)  

Här yttrycks alltså en uppskattning av läxor som en press för att utföra skolarbete, och underförstått 

är att utan läxor skulle man inte göra något skolarbete och därmed få svårare när det väl är dags för 

prov. Säkerheten i detta uttalande är påtaglig, eleven är tydlig med vad syftet med läxor är och vad 

de får för effekt. Ett exempel från den negativa kategorin: 

men sen är det ju också press från liksom föräldrar och elever, andra  elever (FG2) 

Även om det här rör sig om yttre press är detta uttalande är av ett annat slag än läxor som yttre 

press. Här är det omgivningen som påverkar genom press till prestation, vilket uttrycks i negativa 

termer under samtalet. Säkerheten i uttalandet är betydligt mindre vilket visas genom ord såsom 

”men sen är det ju också press från liksom” (FG2). Även om detta är ett uttryckssätt som kanske 

kan anses vara typiskt för ungdomar, speciellt användanded av ”liksom”, så är min analys att det rör 

sig om utfyllnadsord som påvisar en osäkerhet för uttalandet. Uttalandena i FG2 var av både kort 

och lång karaktär. De av positiv karaktär var ofta korta och bland de av negativ karaktär var många 

längre och reflekterande. 

I FG1 fanns endast 2 korta uttalandet för kategorin Yttre stimuli, varav det ena var av typen yttre 

press och det andra av typen yttre belöning. Båda var ospecifika till sin karaktär vilket 

exemplifieras av det med negativ karaktär: 

Å andra sidan så då skulle vi inte vara där vi är idag, om det inte fanns några krav liksom.(FG1) 

Här ser man en tydlig skillnad jämfört med uttalandet om läxor ovan. Uttalandet är inte om någon 

specifik yttre press, ej heller är den uppnådda effekten specifik till sin karaktär. Anledningen till 

den stora skillnaden mellan fokusgrupperna är svårförklarlig på en makronivå, men på mikronivån 

kan de ingående individerna varit orsaken till resultatet, och även situationen kan ha påverkat till 

inriktningen för diskussionen. 
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Framtida mål – textanalys elevers utsagor 

I båda fokusgrupperna är Framtida mål den kategori som ges mest utrymme. Till denna kategori 

sorterades även flest antal yttranden. Av de 195 uttalandena hamnar 45 st. i denna kategori, ganska 

jämnt fördelade mellan de två grupperna. Speciellt i FG1 är uttalandena mycket reflekterande till 

sin karaktär. Detta exemplifieras av följande citat: 

Jag kan vara sådan att när jag läser t.ex. historiatexten, det kan vara så att jag läser någon gång 

och så tänker jag ingenting och så gör jag det bara för att jag gör det men sen kan jag sitta där 

och känna att gud vad det här är tråkigt, jag vill verkligen inte göra det här ... då kan jag tänka 

såhär, varför gör jag det, jo för jag vill göra det här andra sen i mitt liv och jag kan verkligen 

tänka så. (FG1) 

Här visas hur eleven i sin studiesituation aktivt reflekterar över målsättningen med sin 

ansträngning. Uttalandena i denna kategori speglas även av en stor säkerhet. Två korta exempel 

som tydligt visar detta: 

Att själva lära sig är inte större delen, utan det är att få vinsten som man får av att lära sig 

(FG2) 

Där är det betygen, där är det bara betygen (FG1) 

I det första exemplet diskuteras vinsten som det man uppnår för framtida studier eller karriär. Det 

andra exemplet är taget ur ett sammanhang där det diskuterades varför man lägger ned tid till att 

studera inför ett prov. 

Ett annat tema för utsagor i denna kategori är det uttryckta tvånget i samband med skolarbete som 

syftar till framtida mål vilket uttrycks i detta citat:  

men jag känner att det är inte alltid så kul och sen är det bara, nu måste jag plugga för att få bra 

betyg (FG1) 

Här blir gränsdragningen till Yttre stimuli svår, men detta yttrande har jag sorterat under kategorin 

Framtid mål eftersom betygen är målet som motiverar arbetsinsatsen. 

Följande citat är mycket tydligt vad gäller avvägningen kunskap respektive kunskap som ett medel 

för framtida mål: 

Just nu är det ärligt talat motivationen att lära mig är väldigt liten jämfört med motivationen att 

komma in på universitet och komma in på någon bra utbildning och bli något bra yrke (FG2) 

Här blir gränsdragningen med nedanstående kategori Nytta en gråzon, man jag har valt att 

kategorisera detta yttrande under Framtida mål då jag tolkat detta som huvudtemat. Dessa tankar 

angående nyttoaspekterna med det inlärda återkommer i den fortsatta diskussionen. 

Kategorin Framtida mål ges inte enbart mest utrymme i diskussionen, diskussionen i denna 

kategori är genomtänkt och yttrandena görs med stor säkerhet vilket ger dem tyngd.  

Nytta – textanalys elevers utsagor 

Även denna kategori tar stort utrymme i diskussionerna, totalt 42 av de 195 sorterade uttalandena, 

jämnt fördelade mellan FG1 och FG2. I denna kategori är endast ett fåtal positiva till nyttoaspekten, 

ett exempel på detta: 

Idrott, att hålla formen (FG2) 
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Detta är det enda uttalandet i denna kategori som har en säkerhet i sättet att uttrycka nyttoaspekten. 

Övriga uttalanden karakteriseras av mer eller mindre osäkerhet, t.ex.: 

Just med derivata kan jag se lite användning. (FG1) 

Nu kan jag inte säga något speciellt. Det kan vara såhär, nu ska du kunna det här, och då sitter 

de flesta och tänker, jamen varför ska jag kunna det. Ja, det är bra i framtiden, men för vadå 

och då kan inte läraren svara på det. Då blir det såhär (FG1) 

Det första visar på en positiv nyttoaspekt, men utan stor säkerhet till denna nytta. De flesta 

yttrandena i denna kategori är av negativ karaktär som exemplifieras av det andra citatet ovan. De 

karaktäriseras även av en osäkerhet och det ges även uttryck för meningslöshet inför arbetet. Under 

kategorin Nytta hittas alltså mest diskussion om elevers tveksamheter inför nyttoaspekten på det 

utlärda stoffet i skolan. En diskussion som fördes i FG1 rörde kunskapskraven för olika 

betygsnivåer: 

De är jätteinexakta, man skriver typ grund formulera det här bra typ och de säger inte ens vad 

det är man ska göra, vad som är skillnaden mellan E,C och A är. Du gör det väl, du gör det med 

säkerhet, du gör det nyanserat och det känns liksom att de kanske skulle lägga litet mer tid på 

det, ge exempel, för då kan man ju liksom se vad det är man ska kunna (FG1) 

Och sedan skriva mer anpassat för elever, jag kan inte alla sådana där jättesvåra ord, jag förstår 

ingenting (FG1) 

Men lärarna brukar ju också säga liksom, jag kommer inte riktigt gå igenom det här för det är så 

jobbigt så man förstår inte (FG1) 

Här finns en uppgivenhet i uttalandena, ”jag förstår ingenting”, man arbetar helt enkelt på utan att 

förstå kunskapskraven och det är man van vid. 

Status – textanalys elevers utsagor 

Kategorin Status har en mindre framträdande roll i diskussionerna. Detta märks även i antalet 

uttalanden. För status med positiva förtecken av karaktären att jag vill vara bra för att bli omtyckt 

har grupperna 11 uttalanden jämnt fördelade mellan sig. För status med mer negativa förtecken av 

karaktären att jag vill vara bra för att slippa framstå som dum finns endast uttalanden i FG2, 

numerärt 4 st. Två exempel på det senare: 

Och sedan betygshets också ... och man vill inte framstå som korkad (FG1) 

Alltså, stor del så har jag min motivation från klassen, man vill inte vara sämst i min klass. (FG1) 

I det andra exemplet beskrivs denna drivkraft som viktig. Även om diskussionerna om status tog 

litet utrymme kanske det beror på att detta kan vara ett känsligare ämne än när man t.ex. diskuterar 

tillkortakommanden i formuleringarna för betygsnivåer. I FG1 var yttranden om status oftast 

påkopplade i slutet av andra yttranden såsom exemplifieras av det rödmarkerade avsnittet nedan: 

Det är svårt, matte ... det är inte lika tråkigt om man är bra på ett ämne, om man pluggar på 

t.ex.  fysik, jag har inte lika lätt för det så då är det inte lika kul, men i matte då känner jag att 

jag kan hänga med på alla lektionerna och sen inte ens behöva någon motivation när jag pluggar 

om man redan lärt sig på lektionen. Och sedan är det väl också att man ska prestera på proven 

eftersom folk jämför provresultat och sånt (FG1) 
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Här sker yttrandet med försiktighet och osäkerhet vilket skulle kunna tolkas som att eleven sonderar 

för att se vad som egentligen kan sägas rörande jämförelsen med andra. 

Inre motivation – textanalys elevers utsagor 

Yttranden som sorterats i kategorin Inre motivation diskuterar konstruktioner om motivation 

genomgående i positiv bemärkelse. Totalt sorterades 25 av de 195 kategoriserade yttrandena som 

Inre motivation. Av dessa rörde 8 st. motivation och dataspel, en diskussion FG2 hamnade i under 

en kortare stund. Om dessa 8 sorteras bort återstår 17 st., jämt fördelade mellan FG1 och FG2. I 

diskussionen om dataspel förekom endast kategoriseringen Inre motivation. 

Av de 17 uttalandena är majoriteten sådana där jag sorterat samma yttrande i två eller fler olika 

kategorier. Ett exempel på detta där delen som sorterats som Inre motivationen är grönmarkerad: 

Programmering för det är någonting som jag tycker är intressant och roligt och jag tror att det är 

mycket för att jag tror det är någonting jag kommer att ha nytta av i framtiden… (FG1) 

Den andra delen av detta uttalande kategoriseras under Nytta. Ett sätt att tyda denna delning av ett 

uttalande skulle kunna vara att den uttryckta inre motivationen ofta är förknippad med en annan 

kategori. 

I FG2 framkom att två av eleverna redan hade inträdeskraven avklarade för högre studier. Den ena 

hade gjort högskoleprovet med resultat som skulle ge tillträde till de planerade högskolorna och den 

andra, som går i gymnasiets årskurs 3, hade redan full poängskörd för gymnasiet med de avklarade 

kurserna. Båda uttrycker att de ändå kommer att fortsätta studera under gymnasietiden: 

Alltså, jag tror att meningen med individuella var att man ska göra det för kunskapen och nu har 

jag 300 p med högsta betyg, men jag läser mer kurser, det betyder att jag gör det för kunskapen 

eller för jag läser idrott B alltså för min hälsa, man vill fortfarande ha hälsa, det är litet med 

vinsten, och litet press från Bengan [gymnastikläraren] (FG2) 

  

Jag skulle säga att det är mest kunskap och litet betyg, just eftersom jag skrivit högskoleprovet 

och jag kommer in på universitet på det, så betygsfaktorn försvann litet grann, jag kommer 

fortfarande att jobba med alla ämnen fast det är inte det [betygen] som är målet (FG2) 

I ovanstående uttalanden framstår kunskapen som den främsta faktorn, men även nyttoaspekter och 

statusaspekter kan skönjas. Motivbilden blir långt ifrån entydig. En aspekt skulle även kunna vara 

en pliktfaktor, något som skulle kunna ses som ett yttre stimuli eller del av en lydnadskultur, om än 

mindre tydligt.  

Attributioner – textanalys elevers utsagor  

I kategorin Attributioner har en mindre homogen samling yttranden sorterats. Ett skäl är att 

yttranden för den ursprungliga kategorin Läraren sorterats här såsom varandes en orsaksförklaring. 

Av de uttalanden som sorterats under denna kategori hör 19 st. till läraren och 14 st. till övriga 

orsaksförklaringar. De flesta yttranden där läraren figurerar är generella, korta och ospecifika till sin 

natur. Ett tydligt exempel på detta: 

Det är viktigt vad det är för lärare typ (FG2) 



21 

 

I båda grupperna nämndes inte läraren förrän 2/3 in i samtalet vilket kan tydas som att lärarens 

betydelse i konstruktioner av motivation inte återfinns som en viktig faktor hos eleven. Alternativt 

är det så självklart att så är fallet att eleverna inte reflekterar i dessa banor. 

Den andra typen av attributioner berör orsaksförklaringar av mer mental karaktär såsom 

självförtroende eller humör. Följande två citat speglar dessa: 

Det beror på vilken person man är, de som inte tror på sig själva och som kanske inte är så bra i 

kursen, men kanske därmed inte tror på sig själva, dom kanske bara satsar på att liksom bara 

klara av kursen medans några andra satsar på att vinna, men man kan inte vinna om man inte 

satsar på det. (FG2) 

 

det beror litet på, det beror på vilket humör man är på och vad det handlar om (FG1) 

Även om det första citatet växlar mellan att se tro på sig själv som ett statiskt tillstånd till att det går 

att förändra om man satsar, och att alla trots allt behöver satsa för framgång. Det andra beskriver 

humöret, ett mentalt tillstånd av mycket mer labil karaktär som kan vara olika från en tid till en 

annan. Några av de 14 st. uttalandena som inte diskuterar läraren beskriver en ansträngning som 

krävs för framgång: 

Det handlar bara att tro på sig själv bara och, alltså, alla kan nog vinna bara de lägger ned 

tillräckligt med tid. (FG2) 

 

Det här är bara att plugga, läsa fem gånger och så ... (FG2) 

Detta återger en tro till att framgång kan nås, det som krävs är en ansträngning. Denna syn kanske 

framkommer eftersom urvalet är relativt högpresterande elever, och andra grupper av elever kanske 

kan ha en annan syn. 

Av de 14 st. uttalanden som inte berörde läraren var nästan samtliga sådana som beskrev 

attributioner i samband med framgång och en positiv orsaksförklaring. 

Förväntningar – textanalys elevers utsagor 

Endast ett uttalande återfanns under denna kategori. Detta uttalande förekommer tillsammans med 

en diskussion om en lärare: 

Om det är en bra lärare som är bra på att förklara eller som själv är engagerad så blir man själv 

mer motiverad, som när vi fick Anna, … hon är riktigt, riktigt bra tycker jag. Eftersom hon själv 

är så himla engagerad så blir man själv pushad till att intressera sig, eller att fortsätta jobba 

(FG1) 

En orsak till den närapå totala avsaknaden av yttranden i denna kategori skulle kunna vara att det 

krävs mer reflektion än vad en ostrukturerad fokusgrupp medger, eller helt enkelt att eleverna inte 

uttrycker sin konstruktion av motivation med yttranden som kan sorteras i denna kategori. 

Ansvar – textanalys elevers utsagor 

Yttranden inom kategorin Ansvar diskuterar sampelet lärare-elev och i vilken utsträckning eleverna 

involveras i undervisningen. Endast 4 st. yttranden sorteras i denna kategori, vilket mycket väl 

avspeglar i princip avsaknaden av denna aspekt i diskursen elevers utsagor. Följande visar en 
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diskussion mellan två elever i samband med en diskussion rörande lärare där uttalandena är 

förhållandevis långa, vilket annars inte är normen för uttalanden där läraren figurerar: 

Anna, hon typ involverar en så att man är med, hon pratar med eleverna och diskuterar vilka tal 

man ska göra, medans många lärare säger "Nu ska vi göra såhär", om läraren involverar 

eleverna så blir det mycket, mycket bättre 

Fast inte för mycket, jag har en lärare som håller på att vi ska typ rösta om saker på varannan 

lektion och det tar liksom 30 min att göra någonting för hon är så otydlig ... så vi får nästan 

ingenting gjort för hon ska hålla på och involvera oss hela tiden. .. Jag känner inte att man får 

någonting gjort, jag skulle kunna gå igenom det hon går igenom på 80 min på 5 min och lära mig 

lika mycket om jag satt hemma istället och läste igenom boken. (FG1) 

Här ser man hur eleverna söker ett förhållningssätt till grad av involvering av läraren och där denna 

involvering kan bli både en framgång eller ett misslyckande. Detta kan bero på lärarens arbetssätt 

såsom beskrivits ovan, eller på att elever har olika syn på ett utdelat ansvar och vad som kan 

benämnas ett demokratiskt arbetssätt. 

Icke-motivation – textanalys elevers utsagor 

Denna kategori förekom nästan inte alls i samtalen. I FG1 diskuterades inte former av icke-

motivation och i FG2 endast 3 gånger och samtliga dessa var korta inslag. Det längsta och 

tydligaste av dessa var: 

Motivation i skolarbetet? Alltså, finns ingen motivation. Det är bara det att det ska bli gjort. 

(FG2) 

Detta var precis i början av samtalet, och det framkom många andra synpunkter efter denna varför 

detta kanske ska ses som ett första oreflekterat uttalande, eller så innebär just reflektionen att den 

icke-spontana verkligheten inte kommer till uttryck. En anledning till varför yttranden i denna 

kategori inte är framträdande kan vara att urvalet består av högpresterande elever. Det kan också 

vara att eleverna vet att fokusgruppen ska hantera motivation varför det blir främmande att tala om 

icke-motivation. 

Diskurs läroplan - textanalys 

Med läroplanen avses såsom diskuterats den nuvarande läroplanen för gymnasiet, Gy11. Detta är en 

text som produceras i en process med många deltagare, t.ex. ämnesexperter och politiker, som alla 

påverkar texten med sin ideologi. Den slutliga produkten blir påverkad av de olika producenternas 

bidrag, och i Faircloughs termer kan detta ses som en ideologisk maktkamp om den slutliga textens 

innehåll. Eftersom den slutliga textens innehåll beslutas av regeringen får texten mycket tydligt ett 

ideologiskt innehåll och budskap. Texten får anses vara väl genomarbetad där betydelse lagts vid 

enskilda ord för att försöka uttrycka den mening som avses av de inblandade parterna. Dock blir 

textens innehåll även en kompromiss mellan de olika producenterna och deras ideologier, men med 

ett fokus mot den rådande samhälleliga majoritetens ideologi som regeringen ytterst ger uttryck för. 

Som beskrivet ovan är mitt urval för analysen kapitel 1 och 2 ur Gy11 som hanterar skolans 

värdegrund och uppgifter samt övergripande mål och riktlinjer vilket omfattar sidorna 5-16 av 

dokumentet, d.v.s. totalt 12 sidor. Varje kapitel är uppdelat i olika områden med underrubriker och 

under varje sådan rubrik är texten uppdelad i paragrafer eller punkter. Varje paragraf eller punkt har 

ett tydliggjort syfte. Totalt finns 140 olika paragrafer eller punkter i dessa två kapitel varav 119 st. 
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har sorterats, d.v.s. 21 st. har inte sorterats. De osorterade är ofta av mer beskrivande typ, t.ex. 

”Betyget uttrycker i vilken utsträckning den enskilda eleven har uppfyllt de nationella 

kunskapskrav som finns för varje kurs respektive målen för gymnasiearbetet.” (s 14). Det finns 

även de av värderande typ som jag haft svårt att sortera, t.ex. angående rektorns ansvar för att 

”skolans arbete med kunskapsområden, där flera ämnen ska bidra och samordnas så att de utgör en 

helhet för eleven” (s 16). Utgångspunkten med kategoriseringen för Gy11 är, såsom beskrivet ovan, 

att enskilda yttranden, eller delar av yttranden, endast sorteras i en kategori. 

Då texten är väl strukturerad har den stora majoriteten av paragrafer eller punkter sorterats under 

endast en kategori. Detta gäller för 116 av de 119 sorterade yttrandena, vilket betyder att tre 

yttranden delats upp i två olika kategorier. I de flesta fall, då vissa enskilda ord skulle kunna 

motivera en sortering av en paragraf eller en punkt i flera kategorier, har paragrafens eller punktens 

huvudsakliga budskap beaktats. Denna arbetsmetod för sortering bygger på att texten är väl 

genomtänkt och resultatet av en process där textens tydliga uppdelning med överskrifter och 

paragrafer tyder på att strukturen har varit viktig. 

Texten är vidare skriven med en stil där yttrandena ges stor säkerhet, med förvissning om att det 

som uttrycks kommer att efterlevas och även återfinnas i skolans värld. Texten är skriven med 

eleven i fokus, specifikt med målsättningen för hur eleven ska ha formats under sin 

gymnasieutbildning samt vilka värderingar, arbetssätt och kunskaper som ska ha anammats. Detta 

visar tydligt att texten gör anspråk på makten över elevernas tillvaro i skolan, vilket inte förvånar då 

detta är textens övergripande syfte. Texten anmodar till olika målsättningar. Detta uttrycks ofta med 

verbet ”ska”. I kapitel 1 som är tre sidor långt förekommer ”ska” 60 gånger. Detta kapitel är indelat 

i 68 st. meningar, d.v.s. ”ska” förekommer i genomsnitt i nästan varje mening. Detta ger en 

påtagligt befallande karaktär åt texten. I kapitel 2 är inte verbet lika vanligt förekommande i texten, 

men däremot finns ”ska” i många rubriker som i sig ska läsas som en del av efterföljande punkter 

under respektive rubrik. Texten i kapitel 2 består uteslutande av punkter under en rubrik, eller under 

en inledande beskrivande text. Dessa rubriker och inledande texter har en befallande karaktär, 

varför även detta kapitel ger samma intryck av ålägganden som ska lydas, på liknande sätt som 

kapitel 1. Det finns i huvudsak tre olika varianter av rubriker eller inledningar, nämligen ”Det är 

skolans ansvar att varje elev”, ”Alla som arbetar i skolan ska” samt ”Läraren ska” (s 9-15). För 

rektorns ansvar uttrycks det som att rektorn har ”ett särskilt ansvar för att” (s 15). Efter dessa 

rubriker och inledningar följer som sagt all text i kapitel 2förutom viss inledande text. 

Sökning av ordet motivation i texten ger noll träffar, inte endast i de två studerade kapitlen utan 

även i resterande del av dokumentet. Andra ord som direkt skulle kunna tydas som 

motivationskategoriserande har även de låg frekvens i de två första kapitlen: vilja - 4 gånger, lust - 

1 gång, drivkraft – 0 gånger, samt intresse - 1 gång. En analys har därför istället gjorts av 

bakomliggande syfte till de olika yttrandena i texten. 

Delar i texten som berör värderingar är oftast av hegemonisk karaktär. Det går t.ex. inte att 

ifrågasätta att människolivet är okränkbart, individens frihet eller demokratins grund. Att dessa 

ändå ges stor tyngd i texten är givetvis för att det anses viktigt, samtidigt bidrar det till en 

oantastlighet av andra delar av texten. Innehållet får en tyngd genom att bygga på de hegemoniska 

värderingarna, vilket är ett retoriskt grepp för att ge tyngd även åt andra delar av texten. Att 

utelämna text om värdegrunden har inte ansetts som möjligt, varför detta retoriska grepp i sig blir 

en oantastlig del av texten. En annan aspekt för den analyserade texten är att den tydligt förespråkar 



24 

 

målsättningen med skolans verksamhet, men det finns samtidigt en tydlig avsaknad av hur dessa 

mål ska uppnås. Det finns ett undantag av detta där texten beskriver riktlinjer för läraren och 

rektorns ansvar. Denna beskrivning ger en inriktning av skolans organisation, men den kan inte 

anses kontroversiell då det är den organisationsform som återfinns i skolorna och som har en lång 

historisk tradition. 

Precis som i textanallysen av diskurs elevers utsagor kommer kvantiteter i form av antal uttalanden 

av olika kategorier att nämnas endast för att ge en uppfattning av hur stor del av diskussionen som 

berörde respektive kategori. Om dessa kvantiteter blir missvisande, d.v.s. om diskussionen ger mer 

eller mindre tyngd åt en kategori än antalet uttalanden visar kommer detta att förtydligas i analysen. 

Nedan kommer både paragrafer och punkter i den analyserade texten att kallas enbart paragrafer. 

Yttre stimuli – textanalys läroplan 

Till denna kategori har inga yttranden sorterats från den analyserade texten. Detta är inte 

förvånande då denna kategori förknippas med en lydnadskultur och en syn på eleven som inte är 

framträdande, eller snarare otillåten, i den politiska ideologin om dagens skola eller i dagens 

samhälle. Detta kan sägas vara ett icke tillåtet ämne för den diskurs som texten tillhör. 

Framtida mål – textanalys läroplan 

I första paragrafen som uttrycker skolans uppdrag sägs att: 

Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att 

eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till 

ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska 

bidra till elevernas allsidiga utveckling. (s 6) 

Denna paragraf uttrycker skolans huvuduppgift till att förmedla kunskaper med målsättningen att 

skapa individer som är kapabla till ett aktivt yrkes- och samhällsliv. Därför är det naturligt att 

kategorin om framtida mål har en framträdande roll i den analyserade texten. Av de 119 sorterade 

yttrandena har 25 st. kategoriserats här. Även om paragrafen dessutom ger uttryck för nyttoaspekter 

har jag valt att sortera den under framtida mål då kunskapernas mål är ett framtida yrkes- och 

samhällsliv. De flesta paragrafer är betydligt tydligare som hemmahörande i denna kategori. Om 

skolans ansvar för varje elev sägs t.ex. att det ska: 

på ett nationellt högskoleförberedande program inom gymnasieskolan ges möjlighet att uppnå 

kraven för en högskoleförberedande examen som innebär att eleven har tillräckliga kunskaper för 

att vara väl förberedd för högskolestudier (s 9) 

Här uttrycks tydligt hur gymnasieskolans ansvar är att ge möjlighet till högre studier. För framtida 

yrkesval uttrycks det att personalen ska: 

i utbildningen utnyttja kontakter med det omgivande samhället och dess arbets-, förenings- och 

kulturliv (s 14) 

Målsättningar om framtida studier och karriär visar, som i detta exempel, på en strävan efter 

samhörighet med näringslivet och andra av samhällets institutioner. Denna strävan ska tillvaratas av 

skolan. Sorteringen av detta yttrande har gjorts med anledning av att grundtanken i denna paragraf 

anses vara möjlighet till ett framtida arbete och möjlighet till framtida deltagande i ett kulturliv. Ett 
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övervägande har gjorts om denna paragraf borde höra till kategorin Nytta, men beslutet var att 

yttrandet bäst sorterar under Framtida mål. 

Nytta – textanalys läroplan 

Kategorin Nytta har en framträdande roll i den analyserade texten. Kvantitativt har 34 st. av de 119 

sorterade yttrandena har sorterats i denna kategori, vilket ger en god bild av den betydelse 

nyttoaspekterna ges i texten. 

Såsom framgår av ovanstående diskussion om Framtida mål finns ibland 

gränsdragningsproblematik mellan denna kategori och kategorin Nytta i den analyserade texten ur 

läroplanen för gymnasiet. En anledning kan vara att texten syftar till att beskriva färdigheter som 

ska vara användbara i ett framtida yrkesliv eller i framtida studier. Därmed blir mål och nytta nära 

förknippade med varandra på ett annat sätt än i Diskurs elevers utsagor. Ett exempel på yttrande 

som sorterats i kategorin Nytta illustrerar gränsdragningsproblematiken: 

Utvecklingen i yrkeslivet innebär bland annat att det behövs gränsöverskridanden mellan olika 

yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl egen som andras kompetens. Detta 

ställer i sin tur krav på skolans arbetsformer och arbetsorganisation. (s 7) 

Här tas fasta på beskrivningen av kunskap såsom ett verktyg för att klara yrkeslivet, varför detta 

citat sorteras under Nytta. Ett annat sätt att tyda yttrandet skulle vara att kunskapen syftar till ett 

yrkesliv som ett framtida mål, men tolkningen här är att detta inte är paragrafens främsta syfte. Då 

gränsdragningsproblematiken finns mellan kategorierna Framtida mål och Nytta kommer hänsyn 

att tas till detta i den fortsatta analysen och diskussionen. 

Andra paragrafer ger inte samma gränsdragningsproblematik. Följande illustrerar ett yttrande som 

uttrycker att det är skolans ansvar att varje elev: 

kan använda sina kunskaper som redskap för att  

– formulera, analysera och pröva antaganden och lösa problem,  

– reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära,  

– kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, och  

– lösa praktiska problem och arbetsuppgifter (s 9) 

Här är det tydligare hur kunskapen beskrivs som ett verktyg, eller redskap, för olika verksamheter 

och aktiviteter.  

Status – textanalys läroplan 

Inga yttranden har sorterats under kategorin status. Detta kan förklaras med att texten inte tillhör en 

diskurs där status som en drivkraft för elever kan diskuteras. Status bygger i grunden på jämförelse 

med någon eller något annat, och detta synsätt lämnades i svenska läroplaner i och med övergången 

från ett normativt betygssystem till ett med målrelaterade kunskapskrav. 

Inre motivation – textanalys läroplan 

Inre motivation tillhör en aspekt av fenomenet motivation som enligt denna analys ges litet 

utrymme i läroplansdiskursen, endast 6 yttranden sorteras i denna kategori. Såsom diskuterats är 

texten av befallande karaktär, och denna form av text är svårförenlig med en inre strävan efter 

kunskap för kunskapens egenvärde, vilket kan förklara det sparsamma utrymmet i texten för denna 
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kategori. Dessutom år texten av en påbjudande art, d.v.s. texten påbjuder olika målsättningar till 

eleven. En inre motivation är svår att påbjuda någon annan vilket också kan resultera i få 

förekomster av denna kategori. Dock är inte yttranden som sorterats i Inre motivation helt 

frånvarande. Redan i tredje meningen sägs att skolväsendet ska: 

främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära (s 5) 

Lusten att lära talar om kunskap för kunskapens egen skull, eller som ett påbud till inre motivation. 

Samma slag av formuleringar återfinns senare endast tillsammans med mål om kulturutbud och 

kulturella upplevelser, där det talas om ”glädje” och ”stimulans” (s 9). Här ger läroplanen ett 

implicit budskap om att lust till lärande hör samman med de ”mjukare” kunskaperna inom kultur, 

vilket implicit kan signalera att yttranden om mer traditionella ”hårda” kunskapsområden inte kan 

sammanknippas med lust och glädje. Även för kategorin Inre motivation kan samma paradox 

påpekas som för kategorin Ansvar nedan, d.v.s. att yttranden för inre motivation förs med en 

befallande ton vilket är svårt att förena med den egna viljan till handling som inre motivation 

innebär. 

Attributioner – textanalys läroplan 

Attributioner, eller orsaksförklaringar, kan ses som svårligen förekommande i en text av befallande 

karaktär riktad till tredje person. Generellt har yttranden som uttrycker ett givande eller på annat 

sätt överförande av t.ex. stöd eller annan åtgärd från någon till eleven kategoriserats som 

attribution. I riktlinjer för kunskaper uttrycks att alla som arbetar i skolan ska: 

uppmärksamma och stödja elever som är i behov av särskilt stöd (s 10) 

Denna typ av yttranden sorteras under kategorin Attributioner eftersom andemeningen bygger på att 

läraren eller annan yrkeskategori på skolan ska utföra något baserat på en orsaksförklaring. I 

exemplet ovan är orsaksförklaringen att särskilt stöd behövs. Totalt har 13 yttranden av denna typ 

identifierats vilket väl speglar hur denna kategori ges ett litet utrymme i den analyserade texten. 

Dessa yttranden beskriver aktiviteter som texten förespråkar att läraren eller andra anställda ska 

utföra. 

Förväntningar – textanalys läroplan 

Även Förväntningar är en kategori som, liksom Attributioner, svårligen kombineras med en text av 

befallande karaktär. I texten har 10 st. yttranden sorterats under denna kategori vilket väl visar hur 

litet utrymme yttranden som sorteras i denna kategori ges i texten. Även här är det oftast läraren 

som förväntas ha en inställning till eleven som förespråkas i form av förväntning i lärarens 

agerande. I riktlinjer för kunskaper uttrycks att läraren ska: 

stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära (s 10) 

Detta yttrande tolkas som att läraren ska ha förväntningar på eleven som leder till, i detta fall, 

självförtroende och vilja. Vidare talas om vikten av att utgå från elevens förutsättningar och att ge 

eleven möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt för varje elev. Detta tolkas som att varje elev 

förutsätts ha en bortre statisk gräns dit eleven kan nå. En motsats till detta är en dynamisk syn på 

denna gräns, en gräns som kan flyttas längre än vad eleven trodde var möjligt. Yttranden som ger 

stöd för en sådan syn på intelligens saknas i texten. Dessa skulle kunna tagit sig uttryck såsom att 

”läraren ska förvänta sig att eleven kan prestera mer än tidigare förutsatts” eller liknande. 

Gränsdragningen med Attributioner kan anses vara diffus. I analysen har sådana yttranden där 
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något överförs till eleven sorterats som en attribution, och yttranden där läraren genom en 

inställning förväntas påverka eleven sorterats som en förväntan.  

Ansvar – textanalys läroplan 

Ett viktigt tema i denna diskurs är yttranden rörande demokrati, vilket här sorteras in under 

kategorin Ansvar. Yttranden om demokratiska strävanden uttrycks ofta i befallande karaktär med 

verbet ska, vilket i analysen framstår som paradoxalt eftersom befallningar och värden som 

demokrati, ansvar, frihet eller integritet bör ses som motsättningar, även om dessa befallningar ges 

via en text till tredje person. Detta visar att den befallande karaktären i diskursen används oavsett 

innehåll och syfte. Det visar också hur denna karaktär är en så viktig del av diskursen att inga andra 

alternativ finns. Totalt har 31 yttranden sorterats under kategorin Ansvar. Det kan diskuteras om 

dessa över huvud taget ska sorteras i en analys med fokus på konstruktioner av fenomenet 

motivation. Avvägningen har varit att dessa yttranden sker med målsättningen att eleven ska kunna 

verka i det svenska samhället med dess värdesystem, d.v.s. denna grundkunskap är viktig för all 

annan verksamhet i samhället och utan denna kunskap kan inte frihet uppnås för lärande av annan 

kunskap. Denna grundkunskap kan därför diskuteras i termer av elevens vilja att uppnå vissa ideal 

vilket i förlängningen kan ses som språkliga konstruktioner av motivation till visst handlande. 

Yttranden som förespråkar demokrati, ansvar, frihet, integritet, jämlikhet och andra av samhällets 

värderingar har därför sorterats under denna kategori. Redan första meningen i texten ger uttryck 

för dessa värderingar: 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. (s 5) 

Genom att inleda hela läroplanens text med detta yttrande visas på betydelsen av samhällets 

värderingar för skolväsendets verksamhet. Andra meningen beskriver hur skollagen ”slår fast att 

utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 

värden” (s 5). Här jämställs värderingarnas värde med värdet för kunskapsmålen, vilket även 

återspeglas i den betydelse och tydlighet yttranden om värderingar ges. Hela första kapitlet heter 

”Skolans värdegrund och uppgifter” (s 5) med underrubriker ”Grundläggande värden” (s 5), 

”Förståelse och medmänsklighet” (s 5) och ”En likvärdig utbildning” (s 5) och i kapitel 2 finns en 

underrubrik med titeln ”Normer och värden”. Samtliga dessa kapitel hanterar frågor om demokrati 

och ansvar och andra värderingar som följer av dessa grundbegrepp. 

Icke-motivation – textanalys läroplan 

Konstruktioner av fenomenet motivation i negativa termer förekommer inte i läroplanen. Processen 

bakom texten förmodas inte tillåta att en antydan till denna kategori kan skönjas.  

Diskurs motivationsforskning - textanalys 

Textanalysen av Jenner (2004)  har ett fokus på kapitel 2, 3 och 4 där olika teman för de i 

dokumentet ingående konstruktionerna av motivation finns beskrivna. Analysen görs på en mer 

översiktlig nivå än för de två tidigare analyserna, huvudsakligen för att en översiktlig diskussion 

anses spegla Jenners motiv samt problembeskrivningar bättre än analys av enstaka citat.  

I texten gör Jenner ett urval från motivationsforskning med de teman han anser vara speciellt 

viktiga för praktiskt arbete med motivation i skolan. Huvudfokus är motivationsarbetet för det 

pedagogiska perspektivet i samspelet lärare-elev. Texten är beskrivande på ett sätt som kan liknas 

vid lärobokstext, men samtidigt problematiserande. De problematiserande delarna berör framförallt 
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lärarens praktiska arbete i skolan och målsättningen får definitivt anses vara att ge ett bidrag till ett 

kunskapsområde som Jenner anser vara av vikt. Texten har ambitionen att vara så tydlig som 

möjligt och en ytterligare ambition är att ge användbara råd till läraren för att kunna förbättra det 

dagliga mötet med eleven. Jenner arbetar som professor i pedagogik vid Linnéuniversitet, främst 

inom området missbruks- och beroendevård. Han påpekar inledningsvis att de beskrivningar han 

ger för motivationsarbete i skolans värld ”är i mångt och mycket samma processer som gäller för 

samspelet behandlare-klient” (s 16). Jenner menar att grunderna som presenteras är allmängiltiga 

även utanför skolans värld. 

Jenner ansluter sig till teorin att motivation inte är en egenskap hos individen, motivation framställs 

som ett dynamiskt tillstånd som påverkas av individens erfarenheter. Vidare läggs speciell vikt vid 

det bemötande individen får, här mer specifikt bemötandet eleven får i mötet med läraren. De tre 

analyserade kapitlen är uppbyggda enligt ett mönster där varje kapitel presenterar ett tema. Först 

beskrivs bakgrunden för detta tema baserat på forskning, sedan presenteras Jenners urval av aktuell 

forskning och sist diskuteras de praktiska konsekvenserna för lärare i skolan. Kapitlen beskriver 

huvudsakligen varsin av kategorierna Framtida mål, Attributioner samt Förväntningar varför en 

större andel av analysen består av en diskussion av dessa. 

Yttre stimuli – textanalys motivationsforskning 

I en kort historisk beskrivning av motivationsarbete återfinns kategorin Yttre stimuli i texten. Det är 

tydligt att Jenner inte anser denna förklaringsmodell vara tillämpningsbar för dagens skola. Detta är 

inte förvånande då författaren är professor i pedagogik och yttranden för denna kategori som 

förknippas med en lydnadskultur därför inte kan vara en del av hans diskurs, och inte heller med 

den uppdragsgivande myndighetens diskurs. 

Framtida mål – textanalys motivationsforskning 

Texten börjar med beskrivningar av framtida mål varefter fler och fler dimensioner tillförs till 

diskussionen och en mer och mer komplex bild växer fram. Även om Jenner diskuterar annan 

forskning visar Jenner genom sin problematisering för skolan vad han anser vara viktigt. Jenner 

nämner hur ensidigt fokus på mål i form av betyg kan vara demotiverande, men han undviker en 

djupare diskussion om hur läraren ska förhålla sig till framtida mål där betyg är det synbara 

resultatet för eleven. Jenner beskriver även hur läraren behöver individanpassa målanspråken för 

olika elever, men han undviker att diskutera problematiken kring kunskapskraven som är de samma 

för alla elever i svenska skolan. En anledning till detta kan vara att han tar den kravbild som finns 

för skolan som given och därför vill hålla sig inom detta ramverk. En annan kan vara att han 

producerade texten på uppdrag av en myndighet med nära band till det rådande ramverket varför 

yttranden som skulle kunna betraktas som alltför kritiska i förhållande till detta ramverk inte kan få 

utrymme i texten. 

Nytta – textanalys motivationsforskning 

Jenner diskuterar hur eleven vill lära sig nyttig kunskap, kunskap som är användbar mer än i 

skolans värld. När läraren ger svar om att nyttan med kunskap är att den behövs för nästa kurs 

kallar Jenner detta för ”goddag-yxskaft-svar” (s 46), vilket tydligt återspeglar Jenners syn på denna 

typ av motivering från lärarens sida. Eleven söker en nytta bortom nästa kurs och dessa förklaringar 

är nödvändiga enligt Jenner. En ytterligare problematisering sker av Jenner där han lånar 

Trondmans uttryck ”det brutna samhälleliga reproduktionsmönstret” (s 46, kursivering i 
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originalet). Med detta förstås hur samhället fram till 1990-talets början handlade om en 

reproduktion där i princip alla ungdomar blev vuxna och fick en plats på arbetsmarknaden, ofta 

baserad på hemmets sociala miljö. Att detta reproduktionsmönster är brutet innebär att alla inte 

längre hittar en plats på arbetsmarknaden. Utbildningsinsats är inte längre tillräckligt för att bli 

självförsörjande och därigenom vuxen. Eleven befinner sig i ett tomrum med nya ”oskrivna lagar 

som är svåra att tolka. Kort sagt: Man saknar ”anvisningar” för hur man ska bete sig och leva sitt 

liv.” (Jenner 2004, s 47). Risken, menar Jenner, kan bli att eleven får tankar där arbetsinsatsen för 

studier och skola ifrågasätts. Jämförelse görs med en drogmissbrukares marginaliserade situation, 

som ofta känns hopplös. Jenners beskriver detta som ett sätt att förstå irrationella tankar hos eleven. 

Hans råd är, inte förvånande, att läraren inte får ge upp. Hur detta dilemma ska lösas beskrivs i en 

enda mening, där läraren får rådet att ”Motivationsarbetet måste alltså börja där den andre är.” (s 

48). Jenner identifierar ett problem, men mycket litet utrymme ges åt dess lösning. Åter kan 

anledningen kanske vara att Jenner skriver på uppdrag av en myndighet med nära band till den 

makt där kunskapskraven och hela skolväsendets system är huvudsysslan. Andra förklaringar kan 

vara att Jenner inte har mer att tillföra i denna fråga, eller att han anser att svaret ligger utanför 

textens syfte. 

Status – textanalys motivationsforskning 

Yttranden som kan sorteras under kategorin Status ges i princip inget utrymme i texten. Inga 

yttranden diskuterar status i explicita former. Det nämns som ett potentiellt yttre mål eller belöning 

(s 42) samt vid en diskussion om värdet i att uppnå mål sägs att det är ett subjektivt mått och har det 

värde personen ger det.  Detta kanske kan sorteras som status, men det har i min analys inte ansetts 

vara syftet eller meningen med texten. 

Inre motivation – textanalys motivationsforskning 

I en bakgrund till diskussionen om mål nämns inre och yttre motivation. Senare i texten används 

dessa begrepp vid ett tillfälle där Jenner beskriver hur yttre belöningar kan hämma den inre 

motivationen. Dessa diskussioner ges ingen framträdande roll i texten. Jenner har valt att inte 

hanterar fenomenet ur detta perspektiv. 

Attributioner – textanalys motivationsforskning 

Namnet till denna kategori härstammar från Jenners text där det görs en förhållandevis grundlig 

genomgång av förklaringar av fenomenet motivation från perspektivet attributioner och deras 

betydelse för det pedagogiska arbetet samt problematiken för läraren. Diskussionen om 

attributioner ges ett stort utrymme i texten. Gränsen mellan Förväntningar och Attributioner blir 

diffus i texten och Jenner skapar på så sätt en retoriskt smidig övergång mellan de två kapitel som 

beskriver dessa två teorier om fenomenet motivation. 

Förväntningar – textanalys motivationsforskning 

Av de tre motivationsteorier som diskuteras ges Förväntningar mest utrymme, 22 sidor jämfört 

med 13 respektive 15 sidor för de andra två kapitlen. Kapital 5 i Jenners text har namnet 

”Pygmalioneffekten - om förväntningars betydelse” (s 65).  Redan denna rubrik visar på Jenners 

tilltro till betydelsen av förväntningar. Han påpekar dock att ”lärarens positiva och negativa 

förväntningar påverkar elevernas beteende och prestationer, om än inte deras IQ.” (s 70), varvid 

Jenner visar på en syn på den kognitiva förmågan som varandes statisk. Jenner beskriver hur lärare 

troligen formar sina förväntningar rörande elevers prestationsförmåga på samma oreflekterande sätt 
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som gemene man, vilket betyder att förstahandsintryck blir dominerande för förväntningarna. Detta 

anser Jenner får en avgörande betydelse för samspelet lärare-elev. Receptet för en lösning ser 

Jenner finns i en annorlunda organisation som ger utrymme för en reflekterande praktik. Problemen 

i dagens organisation som läraren befinner sig i säger Jenner är att:  

Undervisningsramarna - dvs.läroplan, schema, klasstorlek, lokaler etc. - formar lärarens 

arbetssituation och bestämmer gränserna för vad som är möjligt att uppnå. Och huvudpoängen 

här är, att även om läraren har aldrig så goda föresatser så förmedlar han ändå negativa 

förväntningar till eleven. (s 78) 

Om möjligheten till ett bra resultat, trots de beskrivna hindren, skriver Jenner: 

Det är kanske möjligt att skapa goda pedagogiska möten – trots organisatoriska hinder. (s 79) 

Denna mening ger inte stort förtroende för att de organisatoriska hindren ska kunna övervinnas. 

Texten övergår sedan till en 5 sidor lång beskrivning av problem inom behandling av missbrukare 

där följande slutsats dras : 

Missbrukarens behandlingsmotivation kan alltså inte ses som något fristående, utan den speglar 

behandlarens och behandlingsorganisationens intresse av att arbeta med missbrukare, viljan till 

kontakt och engagemanget i missbrukarens villkor. (s 84) 

Istället för att direkt beskriva vad läraren behöver i form av en stöttande organisation och 

arbetsform, beskrivs hur viktiga dessa är inom behandlingssektorn för ett positivt resultat. Jenner 

har många gånger tidigare påpekat hur erfarenheter från den ena sektorn kan överföras till den 

andra sektorn. Avsnittet om behandling i detta sammanhang börjar dessutom med ett påpekande om 

hur viktiga förväntningarna är inom både sektorerna. I de avslutande kommentarerna till kapitlet är 

Jenner så nära han kommer av en kritik av existerande ordning inom skolväsendet där det 

konstateras att: 

Risken är naturligtvis större att en pedagog som är trött och sliten överför negativa förväntningar 

jämfört med en pedagog som tror på sig själv, tror på sitt jobb och som har rimliga 

förutsättningar att klara det. Elevernas/klienternas motivation är en avspegling av pedagogens 

motivation. Det här berör frågan hur risken för utbrändhet kan motverkas. (s 85) 

Här går Jenner betydligt längre i sin kritik av rådande ordning än tidigare. Kanske är förväntningar 

ett område som har extra stor betydelse för Jenner, eller så är detta enda gången som mer tydlig 

kritik anses befogad.  Många anledningar kan finnas, men att 4 sidor ägnas åt fenomenets betydelse 

inom behandling visar att frågan anses vara viktig. 

Ansvar – textanalys motivationsforskning 

Ansvar, demokrati eller frihet eller andra nära begrepp diskuteras inte i Jenners text i samband med 

konstruktioner av fenomenet motivation.  

Icke-motivation – textanalys motivationsforskning 

Icke-motivation diskuteras inte i texten. Detta kan synas litet förvånande med tanke på att just 

elevers bristande motivation ofta framställs som ett problem för skolan. Skolverket (2010) 

rapporterar t.ex. att 89% av rektorer anser att avsaknad av motivation till studier är orsaken till 

underkända betyg. 
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Analys av den diskursiva praktiken 

Analysen av den diskursiva praktiken bygger på resultat från den textuella analysen och fokuserar 

på tolkning av textens betydelse och dess huvudsakliga budskap. Detta innebär även vissa 

diskussioner mellan de olika kategorierna inom diskursen. Generaliseringar görs medevetet genom 

att de mest framträdande aspekterna från textanalysen lyfts fram för att visa på de mest 

framträdande aspekterna i yttrandena. 

Diskurs elevers utsagor - praktik 

Yttre stimuli  – diskursiv praktik elevers utsagor 

Diskussioner rörande yttre stimuli var framträdande i FG2, och i princip frånvarande i FG1. Den 

stora majoriteten av yttrandena var av positiv karaktär, d.v.s. sådana där eleverna ansåg att 

omgivningens påverkan var något de behövde för att ta sig an skolarbetet. Dessa positiva yttranden 

visade också mest säkerhet i sin karaktär. Detta kan förklaras av den meningslöshet eleverna känner 

inför stoffet, se nedan under kategorin Nytta. Om stoffet inte anses relevant och kunskapen som 

förmedlas i skolan inte anses ge nytta kan yttre stimuli i form av läxor vara den press eleven 

behöver för att motivera sina ansträngningar i skolarbetet. 

Framtida mål – diskursiv praktik elevers utsagor 

I diskussionerna i både FG1 och FG2 gavs mest utrymme till kategorin Framtida mål, dessa 

yttranden hade även karaktären av säkerhet och reflektion varför slutsatsen blir att för denna diskurs 

är framtida mål en mycket viktig drivkraft för engagemang till skolarbetet. Detta kan diskuteras i 

termer av att elever, när de lär sig nytt stoff, till en början kanske bara har yttre faktorer som 

drivkraft, t.ex. betyg (Ormrod 2008, s 421). Logiken i denna diskussion säger att man inte kan 

känna intresse för ett stoff innan man vet vad det är. Men, denna typ av diskussion framkom inte i 

diskursen, vilket skulle kunna betyda att eleverna inte reflekterat i dessa termer. Dock var just 

reflektion ett huvuddrag för denna kategori varför ytterligare förklaring bör sökas. Eleverna finner 

sig i situationen där gymnasieutbildningen leder till en högskoleutbildning som leder till arbete. 

Man uthärdar denna tillvaro, några alternativ diskuteras inte och är därför inte en del av dessa 

fokusgruppers diskurs.  

Nytta – diskursiv praktik elevers utsagor 

Aspekter av nytta i diskursen gavs stort utrymme och återkommer även i gränsområdet till 

diskussionerna av andra kategorier. De flesta yttranden diskuterar nytta ur ett negativt perspektiv. 

Eleverna förstår inte kunskapskraven och kunskapsmålen, och när inte heller läraren kan förklara 

ger man upp och gör så gott man kan för att nå ett bra betyg. Här kan betyg ses som både ett 

framtida mål, men också som ett yttre stimuli. Läxor, som diskuterats ovan, är ett annat yttre stimuli 

som hjälper eleven att i vardagen lägga resurser på det skolarbete man inte ser nyttan med. Man 

känner även en osäkerhet för vad man gör. Detta ger sammantaget upphov till en känsla av 

uppgivenhet och meningslöshet, men man är van vid detta och har lärt sig att det är bara att kämpa 

på. När man väl kommer in på nästa utbildning har man fått lön för mödan.  

Status – diskursiv praktik elevers utsagor 

Yttranden om status som en drivkraft är fåtaliga, men mestadels i form av viljan till att vara 

omtyckt. Det sammankopplas inte till läraren vid något tillfälle, d.v.s. yttranden som att det är 

viktigt att läraren ser vad jag gör och får mig att känna mig stolt för min insats framkommer inte i 
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fokusgruppernas samtal. Kanske ligger denna typ av diskussioner alltför långt ifrån diskussioner om 

motivation vilket förklarar denna avsaknad, eller så är denna diskussion inte viktig i elevernas 

konstruktion av fenomenet motivation. Utifrån de analyserade yttrandena kan inga säkra slutsatser 

dras. 

Inre motivation – diskursiv praktik elevers utsagor 

Till kategorin Inre motivation sorterades 8 yttranden rörande dataspelande. Om dessa sorteras bort 

återstår lika många yttranden som rörande kategorin Status, vilket väl avspeglar det relativt ringa 

fokus diskussioner som inre motivation hade i samtalen. Dock förekommer yttranden i kategorin 

Inre motivation, och dessa är ofta sammanknippade med andra kategorier såsom Nytta. Ryan och 

Deci (2009) diskuterar just dessa samband där en annan aspekt leder till ett engagemang som sedan 

blir mer och mer internaliserat hos individen och kan kallas för inre motivation. Genom denna 

diskussion kopplas kategorierna Framtida mål och Nytta samman med Inre motivation. Ett annat 

synsätt är att det är just kunskapen i sig som är eftersträvansvärd. Här kan jämföras med 

datorspelandet som diskuterades i FG2 där alla yttranden om drivkrafter speglade en inre 

motivation. Detta diskuteras även av Gärdenfors (2010) som angående datorspel menar att ”Detta 

engagemang borde rimligen kunna överföras till pedagogiska användningar av IT” (s 225). Denna 

studie kommer inte närmare att diskutera hur detta skulle kunna ske, utan nöjer sig med samma 

konstaterande som citatet från Gärdenfors visar, med visst stöd från diskursen elevers utsagor, även 

om yttranden rörande datorspelande var relativt få. 

Attributioner – diskursiv praktik elevers utsagor 

Generellt var inte diskussioner om attributioner de viktigaste i denna diskurs. De mest reflekterande 

av yttrandena berörde tro till sin egen förmåga. Detta kan förklaras med att urvalet är 

högpresterande elever som är högpresterande bland annat p.g.a. denna tilltro. Yttranden om lärarens 

betydelse gavs visst utrymme såsom diskuterats i textanalysen, men ofta med korta, oreflekterade 

yttranden. 

Förväntningar – diskursiv praktik elevers utsagor 

Denna kategori gavs litet utrymme i fokussamtalen, endast ett yttrande, varför någon framträdande 

aspekt är svår att diskutera på basis av elevernas yttranden. Avsaknaden av yttranden som sorteras i 

denna kategori är kanske den mest framträdande aspekten med tolkning om att elever antingen inte 

reflekterar i termer av förväntningar, eller helt enkelt inte anser denna kategori vara viktig. 

Ansvar – diskursiv praktik elevers utsagor 

Ej heller denna kategori var framträdande i diskursen rörande elevers utsagor, och de yttranden som 

fanns var motstridiga, varför någon framträdande aspekt är svår att diskutera på basis av elevernas 

yttranden. Även här är det ytterst ringa utrymme denna kategori ges i elevers diskurs den mest 

framträdande aspekten, med tolkning om att elever antingen inte reflekterar i termer av ansvar, eller 

helt enkelt inte anser yttranden som sorteras i denna kategori vara viktiga för konstruktioner av 

motivation. 

Icke-motivation – diskursiv praktik elevers utsagor 

Då denna kategori nästan inte diskuterades och anledningar till detta diskuterats under textanalysen 

görs endast en ytterligare tolkning här. Yttrandet som presenterades i textanalysen var: 
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Motivation i skolarbetet? Alltså, finns ingen motivation. Det är bara det att det ska bli gjort. 

(FG2) 

Detta kan tolkas som ett uttryck för en lydnadskultur där eleven vet att han ska utföra skolarbetet 

för att det är så det är. Eleven behöver inte ta ett eget ansvar för varför eller hur anledningar ska 

förstås. Detta för tankarna till kategorin Yttre stimuli, vilket är naturligt då lydnadskultur i mångt 

och mycket bygger på yttre stimuli i form av straff/belöning, rätt/fel och bra/dåligt (Normell 2008, s 

15). 

Sammanfattning av analys av den diskursiva praktiken för elevers utsagor 

Av diskussionen ovan framgår att de mest framträdande språkliga konstruktionerna av motivation i 

diskurs elevers utsagor kan sorteras i kategorierna Yttre stimuli, Framtida mål, Nytta samt i viss 

mån Inre motivation. Ovan har diskuterats hur det finns ett samband mellan dessa kategorier. I 

avsaknad av nyttoaspekter, med en känsla av meningslöshet, framträder Framtida mål och Yttre 

stimuli som de viktigaste drivkrafterna för skolarbete. Inre motivation diskuteras oftast tillsammans 

med någon av dessa kategorier. Detta kan tolkas som att andra typer av drivkrafter inte utesluter en 

form av den kategori jag kallar Inre motivation. Tvärtom kanske denna kategori får näring av dessa 

andra drivkrafter. 

Diskurs läroplan – analys diskursiv praktik 

Yttre stimuli  – diskursiv praktik läroplan 

Diskussioner om yttre stimuli tillhör en förgången tid i skolans värld, t.ex. förbjöds aga i skolan 

1958. Detta är en tolkning som kan göras beträffande avsaknaden av yttranden som sorteras i denna 

kategori. Även om betyg, såsom diskuterats i diskurs elevers utsagor, kan ses som en yttre belöning, 

sorteras inte yttrandena i texten under denna kategori i den gjorda analysen.  

Framtida mål och Nytta – diskursiv praktik läroplan 

Kategorierna Framtida mål och Nytta ges stor tyngd i den analyserade delen av gymnasieskolans 

läroplan. Detta speglar väl det läroplanen säger omskolans uppdrag, nämligen: ”Huvuduppgiften för 

gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig 

och utveckla kunskaper.” (s 6). 

Status – diskursiv praktik läroplan 

Utöver diskussionen i textanalysen förs ingen ytterligare diskussion om kategorin Status då inga 

yttranden sorterades under denna kategori. 

Inre motivation, Attributioner och Förväntningar – diskursiv praktik läroplan 

Då kategorierna Inre motivation, Attributioner samt Förväntningar hade en ringa roll i den 

analyserade texten förs ingen ytterligare diskussion för den diskursiva praktiken, utöver 

diskussionen i textanalysen. 

Ansvar – diskursiv praktik läroplan 

Tyngden och tydligheten för yttranden i kategorin Ansvar understryker hur lydnadskulturen lämnats 

för att ge plats för ansvarskulturen. Denna förändring avspeglas även i hur målstyrningen i 

läroplanen gjort sitt inträde i läroplanen där det individuella ansvaret tydliggörs. Normell (2008) 

uttrycker det på följande sätt: 
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Förr var det lärarna som stod i centrum under lektionerna. De hade genomgångar, föreläsningar 

och förhör. De satte betyg och alla skulle behandlas lika. Numera är undervisningen mer 

individualiserad och eleverna förväntas ta ett större ansvar för sitt lärande. (s 58). 

Det är alltså inte enbart yttranden om ansvar och demokrati som ger uttryck för ansvarskulturen, 

utan hela läroplanen med dess individualiserade inriktning. 

Icke-motivation – diskursiv praktik läroplan 

Då kategorin Icke-motivation hade en ringa roll i den analyserade texten förs ingen ytterligare 

diskussion för den diskursiva praktiken, utöver diskussionen i textanalysen. 

Sammanfattning av analys av den diskursiva praktiken för läroplanen 

Det centrala budskapet i de analyserade delarna av läroplanen för gymnasiet i dess konstruktioner 

av motivation återfinns i kategorierna Framtida mål, Nytta samt Ansvar. Detta får anses naturligt då 

skolans huvuduppgift är att skola ungdomar till individer som kan reproducera våra demokratiska 

ideal och samtidigt stärka samhällets framtida konkurrenskraft. 

Diskurs motivationsforskning – analys diskursiv praktik 

Analysen av Jenners diskursiva praktik för hans text om motivationsforskning innehåller 

diskussioner av viss senare forskning inom detta område, specifikt rörande kategorierna Framtida 

mål, Attributioner samt Förväntningar som är de teorier Jenner fokuserar på i sin framställning.  

Yttre stimuli – diskursiv praktik motivationsforskning 

Ordet stimuli har jag hämtat från de s.k. behavioristiska tankarna om lärande. I en omtalad studie, 

utförd av Ivan Pavlov i början av 1900-talet, påvisades hus hundar kunde fås att producera saliv av 

en ringande klocka istället för åsynen av mat (Phillips och Soltis 2010, s 43). Här är maten och 

klockan olika yttre stimuli som leder till en respons i form av saliv. Den kanske mest kända 

företrädaren av behaviorismen, B. F. Skinner, förbättrade teorierna där han genom positiva stimuli, 

belöningar, kunde få råttor och duvor att utföra häpnadsväckande konster (Phillips och Soltis 2010, 

s 49). Skinner utförde även studier på människor med både positiva och negativa stimuli och han 

drog långgående slutsatser om betydelsen av dessa stimuli för vår inlärning. Skinner ansåg att hans 

observerade fenomen var vetenskap, och hävdade att något som pågår i vårt inre inte kan kallas 

vetenskap då det ej är observerabart (Phillips och Soltis 2010, s 52). Phillips och Soltis fortsätter sin 

diskussion med konstaterandet att påverkan av yttre stimuli onekligen är en metod för lärande, men 

att förnekandet av de inre processernas betydelse för lärandet inte är förenligt med dagens kunskap 

om lärande. Då teorierna om behaviorism därmed kan anses vara förlegade för den syn på lärande 

som härskar idag är det förväntat att professor Jenner inte ägnar detta någon uppmärksamhet. 

Framtida mål – diskursiv praktik motivationsforskning 

Jenners text rörande mål är producerad 2004. För att ge perspektiv, samt en överblick av senare 

tolkningar om målsättningars betydelse för konstruktion av fenomenet motivation, följer en kort 

summering av några beskrivningar inom detta område. Motivation i samband med målsträvan har 

en modern historia från början av 1900-talet i psykologisk forskning enligt Schunk, Pintrich och 

Meese (2008, s 169 f). De tidigare teorierna baserades på behov, t.ex. Maslovs behovspyramid. 

Nutida teorier fokuserar på de kognitiva aspekterna av motivation som enligt Schunk et al. (2008) 

dels ser till intrapersonella mål, vilket likställs med personens inre strävanden, och dels till 
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interpersonella mål som likställs med personens strävan i interaktion med omgivningen. Till de 

interpersonella målen adderar Maehr och Zusho (2009, s 85) även kontextuella mål som hörande till 

samma kategori. Exempel på mål är betyg, möjlighet till högre studier, framtida karriär, pengar, 

status, uppvisande av prestation för föräldrar, skicklighet inom ett område eller undvikande av 

misslyckande. Den målorienterade forskningen om motivation baserat på strävan mot ett mål ser 

framförallt till varför en person vill uppnå ett mål, inte vilket mål man vill uppnå, enligt Maehr och 

Zusho (2009, s 77-78). Skillnaden mellan vad och varför beskrivs såsom att om en elev t.ex. vill 

uppnå betyget A så är detta vad målet är, men varför eleven vill uppnå A förklaras med framförallt 

olika orsaker beroende av vilken teori som beskrivs. Maehr och Zusho (2009) skiljer mellan olika 

orsaker då dessa kan systematiseras i för teorierna gemensamma drag. Påbyggnaden av fler orsaker 

speglar också den historiska utvecklingen inom området.  De två första bygger på ansatser som kan 

beskrivas av aktiv strävan, strävan som i motsats till undvikande. För det första kanske eleven vill 

nå betyget A för att eleven vill lära sig och förstå kursen innehåll och betyget skulle då vara en 

indikator på denna måluppfyllelse. Denna inriktning beskrivs som inriktad på en ansats av 

skicklighet och en ledstjärna är frågeställningen om hur man kan nå målet. För det andra kanske 

eleven vill uppnå betyget A för att demonstrera att han/hon kan klara detta och på så vis uppvisa att 

man klarar mer än andra. Eleven demonstrerar detta för andra i omgivningen såsom lärare, kamrater 

eller föräldrar. Betyget A kommer att betyda en indikation på akademisk förmåga snarare än 

förmåga till att eleven behärskar kursens innehåll och ledstjärnan i detta fall kan beskrivas av 

frågeställningen om man kommer att verka smart inför omgivningen, målet är normativt. De två 

andra dragen bygger på beteenden för undvikande som ett medel för att uppnå mål. Den första av 

dessa två blir en kontrasterande spegling av inriktningen mot skicklighet där eleven i detta fall 

istället för att se utvecklandet av skicklighet som en utmaning ser det som ett hot och 

frågeställningen är om man fortfarande kan nå denna typ av mål. Eleven fokuserar på tidigare 

framgångar av skicklighet och undviker negativa omdömen genom att vila på tidigare uppnådda 

kunskaper. Den andra av de undvikande strategierna blir en kontrasterande spegling av inriktningen 

mot uppvisandet av måluppfyllnad inför andra. Frågeställningen här blir om man kommer att verka 

dum, istället för den tidigare frågeställningen om man kommer att verka smart. För att undvika att 

verka dum försöker eleven att undvika negativa kommentarer och på så sätt kunna framstå som 

lyckad i sin omgivning, även här är målet normativt. Dessa undvikande beteenden kan, menar 

Maehr och Zusho, förklara varför alltför hård målstyrning kan ha negativ påverkan för inlärningen 

vilket också påtalas av Jenner. Detta, påpekar Jenner, gör det oerhört viktigt för läraren att utforma 

mål på rätt sätt. Kortfattat säger Jenner att målen ska vara realistiska samt eftersträvandsvärda, där 

det senare likställs med nyttiga vilket ger den tidigare nämnda diffusa gränsen mellan kategorierna 

Framtida mål och Nytta. Denna typ av mål ger, enligt Jenner, ett hopp om framgång och det är 

dessa framgångar som är grogrunden för en ökad vilja, eller motivation, inför än mer utmanande 

framtida mål. 

Nytta – diskursiv praktik motivationsforskning 

Såsom diskuterats beskriver Jenner med tydlighet hur nyttoaspekten är viktig för elevens strävan till 

mer kunskap. Texten går längre än så och diskuterar hur osäkerheten i den framtida 

arbetsmarknaden kan göra det svårt att finna mening i all kunskapsinlärning. Specifikt säger texten 

”elevens fråga kanske bottnar i insikten om det brutna samhälleliga reproduktionsmönstret” (s 46.). 

Yttrandet säger ”kanske”, men genom beskrivning av missbrukares liknande ”Moment 22-
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situationer” (s 48) visar texten med viss tydlighet att detta enligt författaren utgör ett dilemma för 

dagens skolväsende. 

Status – diskursiv praktik motivationsforskning 

Status som en grund för konstruktion av fenomenet motivation tillhör inte det urval som gjorts i 

texten. Urvalet speglar det som anses viktigt för motivation i samspelet lärare-elev och här har 

Jenner valt att inte hantera motivation ur perspektivet status. 

Inre motivation – diskursiv praktik motivationsforskning 

Texten ger ringa utrymme åt en diskussion av fenomenet motivation ur perspektivet inre 

motivation. Samtidigt som texten behandlar elevers eventuella meningslöshet som ett resultat av 

den osäkra arbetsmarknaden efter skolan, ges inga direkta praktiska råd för att hantera detta 

dilemma. Ett sätt skulle kunna varit att binda samman målsträvan med inre motivation såsom t.ex. 

teorin Self-Determination Theory gör (Ryan och Deci, 2009). Denna teori inför dimensionen 

autonomi med motivation kopplat till t.ex. målstyrning. Kortfattat beskriver denna teori att ju mer 

autonomi individen upplever, desto större grad av inre motivation. Inre motivation blir på så sätt ett 

fenomen som en individ kan uppleva mer eller mindre av, såsom efter en skala, där mängden beror 

på graden av autonomi som upplevs för uppgiften eller arbetet. Dessa teorier har inte presenterats i 

texten vilket är anmärkningsvärt då inre motivation diskuteras som nyckeln till framgång i de 

teorierna om motivation. Kanske Jenner anser att texten implicit uttrycker dessa tankar, eller kanske 

han anser att dessa tankar redan beskrivits i andra sammanhang och att utrymmet i texten bättre 

används till annat. 

Attributioner – diskursiv praktik motivationsforskning  

I sin text beskriver Jenner i detalj ett synsätt där motivation konstrueras som ett resultat av s.k. 

attributioner, eller orsaksförklaring. Jenner förklarar en av orsakerna till detta: 

Tanken är att vi människor hela tiden gör orsaksförklaringar eller tillskrivningar av eget och 

andras beteende för att skapa mening i tillvaron. Vad vi då tittar efter, det är om personen kan 

hållas ansvarig för det som sker. (Jenner 2004, s 19) 

För att ge perspektiv, samt en överblick av senare tolkningar om målsättningars betydelse för 

konstruktion av fenomenet motivation, följer en kort av summering av några beskrivningar inom 

detta område. Graham och Williams (2009, s 12) ger en beskrivning baserat på Weiners teorier om 

attributioner och motivation och menar att en första reaktion efter en framgång eller misslyckande 

följs av frågan varför resultatet blev som det blev. Attributionerna, eller orsaksförklaringarna, är 

just svar på frågan varför. Det kan vara frågor där motivationen handlar om prestation såsom: 

Varför fick jag underkänt på provet?, eller frågor där motivationen handlar om sociala relationer 

såsom: Varför har jag inga vänner?. Man söker även orsaksförklaringar om andra människors 

beteenden, t.ex. kan läraren fråga sig varför Anders inte klarade provet, eller varför Karin inte har 

några vänner. Graham och William menar att orsaksförklaringar hjälper oss att bringa ordning i en 

oförutsägbar miljö. Orsaksförklaringar behöver alltså inte sökas för förväntade resultat. Om man 

tror att man kommer att få 60% rätt på ett prov och man uppnår detta resultat behöver man inte söka 

orsaker. Om man däremot får ett resultat som markant skiljer sig från det förväntade söker man 

orsaker. Ett misslyckande kan ges orsaker såsom otur, att man är dum och aldrig klarar något eller 

att man inte ansträngde sig. En framgång kan ges orsaker som att man hade tur, att man är smart 

eller att man ansträngde sig. Vilken orsak man väljer beror på faktorer såsom tidigare erfarenheter, 
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sociala normer eller indirekta anmärkningar från omgivningen. Orsaken ger i sin tur upphov till en 

känsla av t.ex. ökat självförtroende eller skam. Orsaksförklaringar för andra människor i 

omgivningen, förklarar Graham och Williams, kan sorteras i två grupper beroende på viken kontroll 

man anser att den drabbade personen har över situationen. Om personen anses kunna kontrollera 

situationen, man har t.ex. inte ansträngt sig tillräckligt och därmed misslyckats, utmynnar detta i 

känslan ilska. Om man istället anser att personens misslyckande inte var kontrollerbart, t.ex. att 

man är dum, utmynnar detta i känslan sympati. Dessa känslor av ökat självförtroende, skam, ilska 

eller sympati utmynnar i konsekvenser för personens beteende. Känslorna delas upp i sådana som 

beror av situationen, och alltså är påverkningsbara, och sådana som är karaktärsdrag och inte 

påverkningsbara. Schunk et al. (2008) beskriver att den som själv drabbas av misslyckanden ofta 

finner situationsbundna orsaker, och observatörer istället finner orsaker i karaktärsdrag. Vidare 

finner personer förklaringar till egna framgångar i den egna förmågan och ansträngningen, medan 

motgångar skylls på externa faktorer utanför ens eget ansvar. Dessa mekanismer är ett sätt att 

bevara den egna positiva självkänslan oavsett aktivitetens resultat. 

Jenner påpekar att forskningen om attributioner, som framhålls som en viktig konstruktion av 

fenomenet motivation, inte ger några detaljerade svar för det pedagogiska arbetet. Jenner 

sammanfattar med att elevers attributionsmönster är viktiga att ha i beaktande för läraren och att 

målen måste vara realistiska och möjliga att uppnå. Det viktiga är att stärka elevens självförtroende 

vilket kan göras genom målbilder som sätts utifrån elevens bild av sig själv och som 

förhoppningsvis leder till en ökad vilja för eleven att söka nya utmaningar som leder till fler 

framgångar. Vidare måste läraren vara klar över sina egna attributionsmönster för att kunna förstå 

sin egen syn av elevers prestationer. Genom detta skapar Jenner en smidig retorisk övergång till 

diskussionen av förväntningar. 

Förväntningar – diskursiv praktik motivationsforskning 

Betydelsen av förväntningar är den teori som ägnas mest utrymme i texten. Den s.k. 

Pygmalioneffekten presenteras, en studie från 1968 där det hävdades att betydelsen av 

förväntningar bevisades. I studien gavs lärare falska positiva underlag av slumpvis utvalda elever 

vilket förmodades påverka lärarens förväntningar för dessa elever. Dessa förväntningar gav, enligt 

studien, upphov till faktiska positiva resultat för de utvalda eleverna.  Jenner påpekar att senare 

studier kritiserar resultatet av denna första studie av sitt slag samt det entydiga samband som ansågs 

bevisat, men Jenner avslutar diskussionen med att fastslå att man ”idag kan man tala om en total 

enighet om att förväntanseffekter verkligen existerar” (s 70). Jussim, Robustelli och Cain (2009) 

presenterar en genomgång av, enligt deras uppgift, alla då tillgängliga studier av betydelse rörande 

förväntningar för elever. Även de anser att förväntanseffekter existerar, men att det råder många 

vanföreställningar beträffande dessa effekters betydelse. De menar att effekterna generellt kan 

anses vara på nivån där 10% eller färre påverkas av dessa effekter, d.v.s. 90% eller fler påverkas 

inte. Deras studie säger också att negativa förväntningar inte har visat sig ha större betydelse än 

positiva och att det fåtal studier som gjorts inte ger klara besked för en påverkan av dessa negativa 

förväntningar överhuvudtaget. Vidare hävdar de att effekterna av förväntningar entydigt får mindre 

och mindre effekt med tiden, detta enligt tillgänglig forskning. Både Jenner (2004) och Jussim et al. 

(2009) har synen att förväntningar har större påverkan på lågpresterande elever, elever med låg 

självkänsla och elever från utsatta miljöer. Jenner (2004) och Jussim et al. (2009) beskriver även 

hur lärare skapar förväntningar baserat på begränsad information, det Jenner kallar 

förstagångsintryck, och att ny information som strider mot den första uppfattningen omorganiseras 



38 

 

för att lösa motsättningarna så att synen från förstagångsintrycken kan bevaras. Såsom diskuterats 

ovan i textanalysen problematiserar Jenner förväntningar i samband med en reflekterande praktik. 

Även Jussim et al. (2009) för motsvarande diskussioner.  

Ansvar – diskursiv praktik motivationsforskning 

Ansvar och demokratiska arbetsformer, eller vikten av ett demokratiskt arbetssätt diskuteras inte 

explicit i Jenners text. Kanske kan detta ses som ett tecken på att detta slags arbetssätt tas för givet 

vad gäller skolan år 2004, det år då texten skrevs. Jenner beskriver också hur viktigt det är att 

eleverna upplever en meningsfullhet i skolan, vilket är kännetecknande för en ansvarskultur. Han 

diskuterar även att ensidigt fokus på yttre stimuli i form av betyg kan vara skadligt för inlärningen, 

varmed han tar avstånd från en lydnadskultur. 

Icke-motivation – diskursiv praktik motivationsforskning 

Problem uppkomna från icke-motivation diskuteras inte explicit i texten. Även om många praktiska 

råd ges till pedagoger, är lärarens vardag ofta fylld av problem med icke-motiverade elever 

(Skolverket 2010). Denna problembild hanteras inte i texten och min tolkning är att det inte ses som 

väsentligt för Jenners konstruktioner av fenomenet motivation för denna studie, även om Skolverket 

(2010) rapporterar att just avsaknaden av motivation är ett av skolans största problem. 

Sammanfattning av analys av den diskursiva praktiken för motivationsforskning 

Det centrala budskapet i de analyserade delarna av Jenners dokument rörande konstruktioner av 

motivation återfinns i kategorierna Framtida mål, Nytta, Attributioner samt Förväntningar. Texten 

utgår från motivationsteorier rörande målsättningar, attributioner samt förväntningar varför det blir 

naturligt att dessa får mest betydelse i analysen. Nytta är, som beskrivet ovan, nära knuten till 

Framtida mål i Jenners beskrivning. 



39 

 

Kapitel 5 Diskussion 

Diskussionen av analysen sker mot bakgrund av syftet samt det teoretiska perspektivet av kritisk 

diskursanalys. Syftet med studien är att identifiera och beskriva hur fenomenet motivation 

konstrueras diskursivt inom tre arenor, i fokusgruppssamtal med gymnasieelever, i styrdokument, 

samt i forskning om motivation, och vad dessa konstruktioner kan ha för betydelse för hur vi ser på 

undervisning och lärande. Den kritiska diskursanalysen utgår från språket, där språket är en 

maktresurs som både används för att både förstå och producera verkligheten. Centralt för analysen 

är maktbegreppet och analysen avser att klarlägga ojämlika maktförhållanden specifikt till förmån 

för de svaga grupperna. I diskussionen betraktas eleverna som den svaga gruppen. 

Nedan sker först en analys av den sociala praktiken, följt av sammanfattande slutsatser av studiens 

frågeställningar och slutligen en reflektion av forskningsprocessen för denna studie. 

Analys och diskussion av den sociala praktiken 

Den tredje dimensionen i Faircloughs modell för kritisk diskursanalys benämns den sociala 

praktiken. Winther Jörgensen och Phillips (2000) beskriver hur ”Det centrala målet med den 

kritiska diskursanalysen är att kartlägga förbindelserna mellan språkbruk och social praktik” (s 76). 

För analysen av den sociala praktiken i denna studie hanteras framförallt interdiskursivitet, 

samband mellan dels de studerade diskurserna och dels det större sociala sammanhang som dessa 

diskurser är en del av. 

För en bättre överblick diskuteras samtliga tre studerade diskurser tillsammans i de identifierade 

kategorierna. Vissa av kategorierna har i sin tur samordnats med varandra i grupper för att 

ytterligare tydliggöra diskussionerna och analysen av den sociala praktiken. Även viss diskussion 

horisontellt mellan olika grupper av kategorier görs för att tydliggöra analysen. 

Yttre stimuli och Ansvar  - den sociala praktiken 

I analyserna av text och diskursiva praktiker diskuteras avsaknaden av Yttre stimuli som motivator i 

diskurser för läroplan och motivationsforskning. Tolkningen är att denna typ av motivator tillhör en 

förgången tid för dessa diskurser. Hos elever återfinns dock konstruktioner som sorterats i denna 

kategori, framförallt i positiva termer där t.ex. läxor ibland ses som en nödvändig press för att 

motivera till det skolarbete som annars inte skulle göras. I läroplanen är istället diskussioner om 

ansvar och demokrati en huvudingrediens samtidigt som diskussioner om motsvarande ansvar i 

princip saknas i elevernas fokussamtal. I analysen av dessa kategorier har konstruktionerna av 

fenomenet motivation även diskuterats i förhållande till begreppen lydnadskultur och ansvarskultur. 

Normell (2008) diskuterar lydnadskultur och ansvarskultur och utvecklingen i skolan med hjälp av 

liknelser av länders demokratiprocesser. Det uttrycks som att det krävs en ”enorm process” (s 15) 

när ett land går från ett odemokratiskt styrelsesätt till ett demokratiskt. Det beskrivs i termer av att 

människor ska bli mindre styrda av yttre aspekter och mer styrda av inre ansvar. För detta krävs, 

enligt Normell, en tilltro till att denna förändringsprocess är både möjlig och önskvärd. Det behövs 
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en tro på mening och sammanhang i det som händer. Normell (2008) påpekar vidare, angående 

skolans process på vägen från en lydnadskultur till en ansvarskultur, att: ”Vi har kommit en bit på 

väg men mycket återstår” (s 15). I denna studie kan tydliga tecken på att vi inte är framme ses i den 

otakt mellan diskurserna elevers utsagor och läroplan där läroplanen starkt betonar ansvarskulturen 

men eleverna saknar tron på den mening och det sammanhang som enligt Normell krävs för en 

ansvarskultur.  

Det som ytterligare krävs, menar Normell, är att lärarna blir lika skickliga på att hantera relationer 

som kognitiva förmågor i form av ämneskunskaper. Att ett skifte inte skett i lärarutbildningen till 

att innefatta dessa kunskaper, menar Normell, är på grund av den enorma process som krävs vid 

övergången till en ansvarskultur. Med stöd av denna diskussion kan försiktigtvis en förklaring 

diskuteras rörande den divergens som finns mellan diskurserna för elevers utsagor och läroplan. 

Tolkningen är att läroplanen helt har anammat ansvarskulturens värderingar och uppvisar en 

framtida idealbild, men att skolväsendet med elever och lärare endast kommit en bit på vägen i 

denna process. Eleverna känner en villrådighet och kan varken se det nödvändiga sammanhanget 

eller meningen med verksamheten. Istället diskuterar elever motivatorer såsom yttre press och 

betygen som nödvändiga för att kunna finna motivation till skolarbetet. Dessa motivatorer hör 

samman med en lydnadskultur snarare än den av läroplanen eftertraktade ansvarskulturen. Normell 

(2008) diskuterar vidare om de ofta återkommande ropen på mer disciplin och ökad makt till 

läraren kan vara lösningen. Kortsiktigt, menar Normell, att detta kan skapa en yttre ordning, men på 

lång sikt leder sådana metoder till ett mer odemokratiskt och ojämlikt samhälle (s 66). 

En utveckling mot ett odemokratiskt och ojämlikt samhälle är en diskussion som är långt från den 

hegemoniska samhällsdiskursen med demokrati, jämlikhet och ansvar som grundpelare. Alltjämt 

ägnar läroplanen stort utrymme till yttranden där denna hegemoni uttrycks vilket kan visa att andra 

uppfattningar anses finnas och att dessa ska hållas borta från skolans värld. Tidigare har diskuterats 

hur detta kan ge tyngd även åt andra delar av diskursen som inte kan betraktas som hegemonisk. 

Orsaker till detta innehåll bör även sökas i hur andelen elever med hemkulturer andra än den 

traditionellt svenska gradvis har ökat. Detta kan tolkas som att läroplanen ger uttryck för en ansats 

att dessa elevers hemmiljö måste kompenseras för att även de ska skolas i det som kallas 

ansvarskulturen. En fortsatt diskussion av konsekvenser av detta ligger utanför ramen för denna 

studie, även om den är mycket intressant. 

Framtida mål och Nytta - den sociala praktiken 

Yttranden som sorteras i kategorierna Framtida mål och Nytta har stor betydelse i de tre 

analyserade diskurserna. Det finns likheter mellan diskurserna, och samtidigt även stora skillnader. 

Både elever och läroplan uttrycker hur målsättningen med gymnasiestudierna är ett framtida 

eftersträvansvärt yrkesliv. Jenners motivationsforskningsdiskurs diskuterar problematiken kring 

svårigheten att individanpassa målanspråken samtidigt som målbilden är densamma för alla elever. 

Läroplanen framställer å andra sidan innehållet som ett nödvändigt verktyg för att klara kraven från 

ett framtida yrkesliv. I läroplanens diskurs går framtida målbilder hand i hand med nyttoaspekterna 

i det av skolan förmedlade kunskapsstoffet. Elevernas yttranden visar å andra sidan på en stor 

diskrepans mellan framtida målbilder och nyttan av stoffet. Denna diskrepans synliggörs och 

förstärks tydligt när inte heller läraren förmår förklara nyttoaspekter eller målbilder. Eleverna ser 

inte hur innehållet i skolans kurser leder till ett framtida mål, utan innehållet blir istället ett verktyg 
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för att uppnå tillräckliga betyg som i sin tur leder till en högre utbildning som leder till ett framtida 

yrke. Detta uttrycks tydligt av följande yttrande: 

Du pluggar ju liksom för provet och betyget, inte för att lära dig fakta (FG2) 

I motivationsforskningsdiskursen diskuteras hur strävan efter ett betyg kan ha olika orsaker. Eleven 

kan sträva efter betyget A som en indikator för att visa på god förståelse av kursens innehåll. Detta 

synsätt rimmar väl med läroplanens diskurs. En annan orsak till att sträva efter betyget A kan vara 

att undvika ett misslyckande. I detta fall skulle misslyckandet i diskursen för elevers yttranden vara 

att inte få tillgång till högre utbildning vilket skulle leda till försämrade utsikter på 

arbetsmarknaden. Detta hot uttrycks av ett yttrande där konsekvenser av låga betyg diskuterades i 

ett av fokusgruppssamtalen: 

Alltså, jag har intryck i min hjärna att annars hamnar du på McDonalds (FG2) 

På detta sätt finns ett starkt samband för eleverna mellan en målbild av tillräckliga betyg med en 

press på att prestera, d.v.s. det som kallats Yttre stimuli. Eftersom eleverna inte ser sammanhang 

och mening med innehållet i undervisningen blir betygen en yttre press som samtidigt är ett 

framtida mål. Motivationsforskningsdiskursen diskuterar att denna form av målstyrning kan ha en 

negativ påverkan på inlärningen. 

Motivationsforskningsdiskursen diskuterar vidare hur nyttoaspekten är viktig för en strävan efter 

mer kunskap. Yttranden från elevernas diskurs i samband med diskussionen om motivation och 

datorspel har samma inriktning: 

Jag har lärt mig mer från spel än från lektioner (FG2) 

Här diskuteras hur engelska är en del av sammanhanget med datorspel, där lärandet bygger på en 

vilja för kunskapens egen skull samt där nyttoaspekterna med att kunna engelska samtidigt är 

förknippade med en målbild för att bättre behärska datorspelandet. Utan eftersträvansvärda 

nyttoaspekter är det svårt att finna en grogrund för ökad vilja för framtida mål, enligt Jenner. 

Tolkningen av diskurs elevers utsagor säger att de sällan upplever eftersträvansvärda nyttoaspekter 

med skolarbetet vilket enligt Jenner inte kan inspirera en egen vilja till lärande. 

Jenner går ett steg längre och spekulerar att elever kanske har genomskådat att hela skolgången är 

ett osäkert projekt eftersom arbetsmarknaden ändå inte kan ta emot alla elever, oavsett 

utbildningsnivå, eftersom även många akademiker lämnar utbildningen för en tillvaro i arbetslöshet. 

Såsom diskuterats ger Jenner inga lösningsförslag till detta dilemma. I diskurs för läroplan ges 

denna diskussion inget utrymme. Jag har inte heller kunnat spåra denna diskussion i diskursen för 

elevers utsagor där de snarare uttrycker att genom god utbildning kan man undvika kassan på 

McDonalds. Genom detta sägs samtidigt att eleverna uttrycker en förståelse för den osäkra 

arbetsmarknaden, och därigenom kanske Jenners diskussion om ”det brutna samhälleliga 

reproduktionsmönstret” (s 46) äger giltighet på ett indirekt sätt som jag inte kunnat tolka.  

Ett skolväsende där kunskapen som förmedlas i skolan ses som nyttig av eleverna är givetvis 

eftersträvansvärd. Detta är också intentionen med läroplanen, men denna studie visar på ett glapp i 

detta avseende. Diskussionen ovan visar att motiven för målsträvan i diskursen för elevers utsagor 

bör sökas i en lydnadskultur snarare än i den av läroplansdiskursen eftersträvade och föreskrivna 

ansvarskulturen. En lösning till denna problematik framstår för denna studie som central om man 

ansluter sig till tron att en egen vilja till kunskapsinhämtning och en egen vilja i strävan efter 
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utmanande framtida mål bygger på att kunskaper, av eleven, betraktas som eftersträvansvärda och 

meningsfulla.  

Ett annat sätt att se på nyttoaspekten är att eleven inte vet vilka krav som kommer att ställas i ett 

yrkesliv och att det därför blir svårt för eleven att se nyttan i lärandet redan nu. Tolkningen av 

läroplansdiskursen bör ses som att de föreskrivna målsättningarna för kunskap är gjorda ur ett 

nyttoperspektiv. Det är alltså inte ett allmänt bildningsideal som står i fokus då de direkta 

nyttoaspekterna har en framträdande roll i texten. Detta synsätt kontrasterar dock mot det 

individuella ansvaret som eleven ska ta för sitt livslånga, lustfyllda lärande. I ansvarskulturen är 

förståelse och reflektion över sammanhang och mening centralt, vilket inte befrämjas av 

målsättningar och kunskapsinnehåll som inte kan förklaras för eleven under skolgången, utan 

istället kommer att visa sig någon gång i framtiden. Med detta synsätt finns alltså en motsättning 

där kunskapsinnehållet styrs auktoritärt utan att den direkta nyttan kan förstås av eleven, samtidigt 

som ett eget ansvar utdelas där förståelsen av meningen med kunskapen efterfrågas. I förlängningen 

av denna diskussion finns eventuellt en lösning till den negativa bilden av hur målsättningen med 

kunskapsinnehållet i dagens skola uppfattas i diskurs elevers utsagor. Elevernas yttranden visar hur 

de efterfrågar nyttan med innehållet, och de får inga eller få svar. Om svaret är att de helt enkelt får 

vänta med att förstå nyttan, de existerande förväntningarna avseende nyttan kan inte tydliggöras 

förrän långt senare genom egna erfarenheter, kanske det är bättre än inget svar vilket är det elever 

upplever i denna studie. Detta skulle dock strida mot budskapet i den existerande läroplanen där 

nytta lever i harmoni med framtida mål här och nu. 

Status - den sociala praktiken 

I analyserna av diskursernas text och praktik har diskussioner om status fått litet utrymme. 

Yttranden av konstruktioner av motivation kunde sällan sorteras i denna kategori. Det var endast 

hos eleverna som de förekom i någon utsträckning. En tänkbar förklaring som diskuterats för 

diskurs elevers utsagor till det begränsade utrymmet för dessa diskussioner var att ämnet kan vara 

känsligt. Normell (2008) diskuterar i termer av att betyg inte endast är ett mått på akademisk 

prestation utan även ett mått på personens egenvärde (s 17). Detta kan ge stöd åt tesen att detta är 

ett känsligt ämne att diskutera. Det skulle även kunna ge en annan förklaring till de två yttranden 

från diskurs elevers utsagor som jag sorterat under kategorin Inre motivation: 

Alltså, jag tror att meningen med individuella var att man ska göra det för kunskapen och nu har 

jag 300 p med högsta betyg, men jag läser mer kurser, det betyder att jag gör det för kunskapen 

eller för jag läser idrott B alltså för min hälsa, man vill fortfarande ha hälsa, det är litet med 

vinsten, och litet press från Bengan [gymnastikläraren] (FG2) 

  

Jag skulle säga att det är mest kunskap och litet betyg, just eftersom jag skrivit högskoleprovet 

och jag kommer in på universitet på det, så betygsfaktorn försvann litet grann, jag kommer 

fortfarande att jobba med alla ämnen fast det är inte det [betygen] som är målet (FG2) 

Tidigare diskuterades alternativa tolkningar av dessa yttranden med förklaringar i form av plikt och 

status istället för inre motivation. Dessa yttranden kan tolkas som att elevernas fortsatta 

ansträngningar är ett medel för att bibehålla sitt egenvärde. Detta skulle då kunna vara 

statusbevarande handlingar i en mening som blir oerhört viktig för individen. Denna typ av 

diskussioner menar Normell (2008) är ett resultat av den svåra processen i övergången från en 

lydnads till en ansvarskultur. 
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Inre motivation - den sociala praktiken 

Konstruktioner om Inre motivation uttrycks i yttranden främst i form av lärande som något lustfyllt. 

För diskursen om elevers utsagor är tolkningen att en inre drivkraft ofta sammankopplas med andra 

drivkrafter. Samma typ av sammankoppling kan även hittas i analysen av motivationsforskningen. I 

läroplanens diskurs kopplas inre motivation ofta samman med kunskaper inom kultur, det som ovan 

kallats ”mjukare” kunskaper.  

Som grund för den inre motivationen finns en vilja till sökande av kunskap, en vilja som inte direkt 

är sammankopplad med ett annat mål men där ett annat mål kan samverka med den inre 

motivationen. Även denna diskussion kan föras sammankopplad med begreppen lydnads- och 

ansvarskultur. I en lydnadskultur med auktoritetskunskaper, stränghet och kontroll finns litet 

utrymme för inre motivation. Den inre viljan förknippas istället med friheten i en ansvarskultur. 

Härvidlag kan det hävdas att det stora utrymme som ges till förespråkande av demokrati och ansvar 

i läroplanen påvisar att en inre motivation är eftersträvansvärd för denna diskurs, även om yttranden 

med denna explicita innebörd får litet utrymme. 

Attributioner och Förväntningar - den sociala praktiken 

Attributioner, eller orsaksförklaringar, samt förväntningar är två av de tre konstruktioner av 

fenomenet motivation som lyfts fram av Jenners text. Texten närmar sig fenomenet ur perspektivet 

samspel lärare-elev där lärarens roll för både positiva orsaksförklaringar och förväntningar är 

central. Detsamma gäller för de yttranden som analyserats i läroplanen, d.v.s. läraren eller annan 

personal på skolan är den aktiva parten i relationen med eleven. Detta ska leda till att eleven får en 

positiv självbild som i sin tur leder till en högre måluppfyllelse. I diskursen elevers utsagor ges 

läraren en mindre roll än i de två andra diskurserna. En orsak som diskuterats är att lärarens 

betydelse är så självklar att eleverna inte reflekterar över den. En annan tolkning, som analysen mer 

explicit finner stöd i, är att lärarens betydelse för konstruktioner av fenomenet motivation för 

eleverna i de två fokusgrupperna inte är framträdande. Elevernas yttranden tolkas, enligt 

diskussionen ovan, såsom att nyttoaspekterna uppfattas låga, och endast enstaka lärare lyckas bryta 

denna syn på lärandet i skolan. Detta leder till endast ett fåtal reflekterande yttranden från eleverna 

för dessa kategorier. Eleverna reflekterar inte heller över vad majoriteten av lärare inte gör, och vad 

de istället skulle kunna göra, för att bryta deras syn på lärandet. Detta kan tolkas som att eleverna 

finner sig i sin situation och att dryga tio års skolgång starkt präglar deras förväntningar på läraren 

och dennes oförmåga till förändring av situationen. Detta står i skarp kontrast till diskurser för 

läroplan och motivationsforskning där läraren står i centrum för att lyfta eleven till nyfikenhet och 

framgång. 

Yttranden som sorterats under dessa två kategorier har även diskuterats i termer av syn på 

begåvning. Yttranden i diskurser för läroplan och motivationsforskning har tolkats i termer av en 

statisk syn på begåvning, där det finns en given gräns för elevens förmåga. Yttranden från elever 

har tolkats både i termer av en statisk och dynamisk syn på begåvning, där den dynamiska kommer 

till uttryck genom att elever reflekterar över att det är storleken på den egna insatsen som sätter 

begränsningarna. I analysen av läroplanen hittas inte denna reflekterande syn på begåvning, en syn 

som skulle vara ett verktyg för läraren och hjälpa denne till förväntningar utöver de 

förstagångsintryck som diskuteras av Jenner. Jenner diskuterar i samband med detta även skolans 

organisation som anses försvåra lärarens arbete vilket leder till att oreflekterade förstagångsintryck 

av elevers förmågor blir dominerande. Jenners jämförelse med behandlingsarbete säger att man där 
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arbetar med medvetna kategoriseringar för att motverka påverkan från förstagångsintryck. 

Kategorisering tar dock stora intryck från det perspektiv behandlaren har för sin diagnos och Jenner 

menar att själva diagnosen kan säga mer om behandlarens perspektiv än om den diagnostiserade. 

Ett engagemang i missbrukarens villkor både från behandlaren och behandlingsorganisationen, ett 

engagemang där missbrukaren ges hoppet att klara det som synes omöjligt, är den fungerande 

lösning som Jenner beskriver. Han menar att paralleller kan ses till skolans verksamhet, men 

diskuterar som tidigare sagts inte detta ytterligare. Min tolkning är att Jenner menar att en 

reflekterande organisation i skolan skulle kunna leda till ett motsvarande engagemang där elever 

kan ges hoppet och därmed klara det omöjliga. Slutsatsen blir därmed att Jenner anser att detta 

engagemang förvåras, eller omöjliggörs, med dagens skolorganisation där reflektion av praktiken 

saknas. 

I en diskussion om elever på gymnasiala spetsutbildningar dras slutsatsen att det som karakteriserar 

dessa elever är framförallt intresse och motivation för spetsämnena (Skolverket 2012b). Detsamma 

diskuteras även i den redan nämnda rapporten om högpresterande elever där deras utmärkande drag 

diskuteras i termer av ”motivation, tro på egen förmåga och uthållighet.” (Skolverket 2012a, s 9), 

där detta även kopplas samman med synen på begåvning. Den syn som refereras är att begåvning är 

något som skapas, inte något som upptäcks (Claxton och Meadows 2009). Det ges alltså uttryck för 

en högst dynamisk syn på begåvning. Det understryks att det rör sig om ett förhållandevis nytt 

synsätt med budskapet att det är själva undervisningen som ska vara ”begåvad”, det är inte en 

undervisning för de begåvade. Kanske den organisatoriska form med utrymme för reflekterande 

lärare som Jenner diskuterar skulle kunna leda inte enbart till reflekterande förväntningar på eleven 

utan även till en mer dynamisk syn på begåvning och förmåga. Genom en praktik där lärare och 

annan skolpersonal reflekterar över sina förväntningar och sin syn på attributioner kan en statisk 

syn på den enskilda eleven undvikas vilket kan ge plats åt en mer dynamisk syn på elevens 

möjligheter.  

Icke-motivation - den sociala praktiken 

Icke-motivation har inte haft en framträdande roll i någon av diskurserna, och avsaknaden av 

yttranden som skulle sorterats under denna kategori har diskuterats i analyserna av text och 

diskursiv praktik varför endast en sammanfattande diskussion sker här. Kortfattat har den tidigare 

analysen av diskurs elevers utsagor diskuterat hur deras konstruktioner av fenomenet motivation i 

denna kategori kan ses som ett uttryck för lydnadskultur, vilket diskuterats ovan under Yttre stimuli 

och Ansvar. För de två andra diskurserna har frånvaron av yttranden huvudsakligen tolkats som att 

en diskussion rörande avsaknad av motivation inte är möjlig i dessa diskurser. Det skulle vidare 

kunna tolkas som att icke-motivation inte är en möjlig upplevelse i verkligheten om påbuden i 

läroplanen, eller råden i Jenners text, följs. En annan och troligare tolkning är att denna problematik 

bör diskuteras i andra forum. Att Jenners text inte diskuterar Icke-motivation har i den tidigare 

analysen betraktats som förvånansvärt. Skolverket (2010) rapporterar hur avsaknaden av motivation 

är ett av skolans största problem så det kan synas att en diskussion om detta borde finnas i Jenners 

text. Jag har försökt ge några förklaringar till detta, men en mer fördjupad analys i detta område 

skulle krävas för en bättre förståelse. 
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Sammanfattande slutsatser 

Min studie bygger på språkliga konstruktioner i tre texter av ett abstrakt fenomen. Såsom beskrivits 

i urvalet av texter, är dessa texter just ett urval. Specifikt diskursen elevers utsagor har ett 

förhållandevis snävt urval, varför tolkningar som görs inte kan anses vara generella. För att 

ytterligare beskriva svårigheten med tolkningar av abstrakta fenomen diskuterar Giota (2002) 

problematiken med studier utifrån den vuxnes ögon vilket ökar risken för feltolkning. Boekeaerts 

(2009, s 111-112) ger exempel från studier där det visas hur lärares tolkningar av elevens 

motivation kan vara helt missvisande. Andra studier Boekerts beskriver visar också hur en elevs 

tolkning av en annan elevs drivkrafter kan vara mycket vansklig. I ett exempel beskrivs hur elever 

fick förklara varför en annan elev reagerat på ett specifikt sätt i en specifik klassrumssituation. 

Svaren från de andra eleverna kunde vara att eleven behövde mer hjälp eller att hon verkligen ville 

förstå problemet som diskuterats. När sedan den observerade eleven själv förklarade anledningen så 

var det att hon själv ville ha kontroll över hur hon skulle lösa problemet samt att hon fortfarande 

ville vara vän med den som problemet diskuterades med. Detta, menar Boekaerts (2009), visar på 

svårigheten med att genom observation bestämma vad exakt som är den bakomliggande 

motivationen för ett visst handlande. Denna diskussion visar att olika diskurser inom 

motivationsforskning inte kan ses som absoluta sanningar. Med kritisk diskursanalys som teoretiskt 

perspektiv och metod ges möjligheten till ett annat angreppssätt än Boekaerts beskrivningar rörande 

forskning inom psykologin. Genom detta angreppssätt kan interdiskursiva förhållanden studeras, 

vilket är en av huvuduppgifterna för denna studie. Genom interdiskursiva analyser kan 

maktpositioner ges förståelse och sättas i samband till den utsatta parten, i denna studie är eleven 

den utsatta parten. Detta perspektiv kan ge bredare förklaringsmönster till fenomenet motivation än 

mer traditionella laboratorieliknande studier. 

Denna studie har analyserat språkliga konstruktionerna med avsikten att klargöra maktförhållanden 

till förmån för eleverna. Urvalet av diskurser får alltid betydelse för analysen och slutsatserna i 

studien, så även mitt urval av texter och även sammansättning av fokusgrupper. För och nackdelar 

med den homogena sammansättningen av elever i fokusgrupperna har diskuterats ovan, men jag vill 

åter påminna om att tolkningarna gäller just detta urval. Urvalet är högpresterande elever vilket ger 

ett speciellt intresse för deras yttranden om fenomenet motivation då det kan antas att de funnit sig 

tillrätta i skolvärlden, anpassat sig och hittat strategier där de finner drivkraften till att nå de 

kunskapsmål som läroplanen föreskriver. Det finns därför anledning att anta att de diskrepanser 

som framkommer mellan elevers utsagor och läroplan i detta urval är förhållandevis små jämfört 

med lägre presterande elevgrupper. Detta är värt att ha i åtanke för den slutliga sammanfattningen. 

De sammanfattande svaren på forskningsfrågorna bygger på analyserna i denna studie, specifikt 

diskussionen av den sociala praktiken. 

Forskningsfrågor 

Som utgångspunkt för studien har tre frågeställningar formulerats. Nedan följer en kortare 

diskussion av svar till dessa frågor och samtidigt ges en sammanfattning av min tolkning av den 

gjorda analysen. 

Frågeställning 1 

Hur kan elevers konstruktioner av motivation till lärande förstås i förhållande till läroplanens 

diskurs och i förhållande till diskurs om motivationsforskning?  
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En analys och diskussion baserad på Faircloughs tredimensionella kritiska diskursmodell har gjorts 

av de tre diskursernas konstruktioner av fenomenet motivation. För att få en struktur i analysen har 

yttranden i diskurserna sorterats i kategorier. Diskussion av yttranden i denna kategorisering har 

avsett att visa hur diskurs elevers utsagor konstruerar motivation i förhållande till läroplanens 

diskurs och i förhållande till diskurs om motivationsforskning. 

Jag har diskuterat hur elevers yttranden visar på en konstruktion av motivation där källan 

framförallt är framtida mål, tolkningen är att skolarbete är något som måste genomlidas för att 

bereda vägen till en högre utbildning som i sin tur kan leda till ett meningsfullt och eftertraktat 

arbete. Det är denna målsättning som ger en mening till lärandet, meningen ses alltså inte i själva 

innehållet av det inlärda. Innehållet ses istället som ett nödvändigt ont som snarare kan uttryckas i 

former av meningslöshet än nytta. Även i läroplansdiskursen framstår det framtida målet som 

betydelsefullt, men samtidigt förutsätts innehållet i kunskapsstoffet främja det framtida målet 

genom kunskapens nyttoaspekter. I diskurs motivationsforskning beskrivs hur meningsfullhet och 

nytta är viktiga för en strävan efter mer kunskap, men samtidigt problematiseras inte i termer av en 

eventuell avsaknad av de direkta nyttoaspekterna. Däremot problematiseras angående en osäker 

framtid på arbetsmarknaden, vilket kan leda till att allt kunskapsinnehåll skulle betraktas som 

meningslöst även om min analys inte kan påvisa detta i de två andra diskurserna. I diskussionerna 

om mening kontra meningslöshet finns den största sprickan mellan diskurserna vilket diskuteras 

mer i frågorna 2 och 3 nedan. 

Vidare är tolkningen av diskurserna för läroplan och motivationsforskning att lärarens roll är central 

för att ge eleven ett ökat självförtroende och en vilja till att anta nya och större utmaningar. Denna 

centrala roll för läraren uttolkas inte i diskursen för elevers utsagor. En tolkning är att eleverna 

accepterat att läraren oftast inte bidrar mycket till ökad mening med undervisningens målsättningar. 

Det finns dock enstaka positiva omdömen om minnesvärda lärare. Utmärkande är att dessa lärare 

involverar och engagerar eleven och att eleven känner en större mening med undervisningen på 

dessa lektioner. Diskurs motivationsforskning fokuserar mycket på detta samspel och menar att 

lärarens förväntningar och målsättningar har en avgörande betydelse för det denna diskurs beskriver 

som motivation. Min analys visar att eleverna i samspelet med läraren inte uppfattar dessa 

förväntningar och målsättningar vilket får till följd att det av motivationsforskningsdiskursen 

eftertraktade samspelet inte kommer till stånd. Läroplansdiskursens yttranden måste förstås som 

konstruktioner av en ideal miljö som sällan eller aldrig återfinns i elevers konstruktioner av skolans 

värld. I samspelet lärare-elev är det läraren som försöker företräda denna ideala konstruktion, men 

detta lyckas sällan. 

De olika konstruktionerna av fenomenet motivation har även diskuterats i förhållande till 

lydnadskultur och ansvarskultur. Diskurs läroplan lägger stor vikt vid påpekandet att demokrati, 

jämlikhet och ansvar är de normer och värderingar som eftersträvas. Detta är kännetecknande för en 

ansvarskultur. Även diskurs motivationsforskning ansluter sig indirekt till en ansvarskultur, detta 

synsätt är en självklarhet för diskursen och diskuteras inte explicit på samma sätt som 

läroplansdiskursen gör. Eleverna vill känna sig delaktiga i en ansvarskultur, detta kommer till 

uttryck i strävan efter ett sammanhang, en förståelse och en mening i tillvaron. Då denna mening 

inte återfinns i kunskapsinnehållet söks den istället genom en yttre press i form av höga betyg vilket 

ska borga för en tryggad framtid. Med andra ord, det dagliga arbetet i skolan ges mening genom 

yttre press i form av betyg vilket innebär att elevens drivkraft härstammar ur lärarnas kontroll och 

betygssättning vilket är själva definitionen av en lydnadskultur. Eleverna anpassar sig till denna 
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situation vilket resulterar i en situation som är långt ifrån läroplanens ideala påbud om ett lustfyllt 

lärande. Genom denna anpassning finner eleverna en mening, men innehållet i det man lär sig 

betraktas i mångt och mycket som meningslöst. 

Frågeställning 2 

Vilka maktförhållanden visar studien, specifikt vad gäller elevers utsatthet, och vad får detta för 

konsekvenser i förhållande till de studerade konstruktionerna av motivation? 

I diskussionerna av de tre diskurserna har ett tema varit att synliggöra vad de dominerande 

diskursernas konstruktioner av fenomenet motivation får för konsekvenser för eleverna. 

Läroplanen är skriven med vetskapen om att detta är ett viktigt styrdokument. Detta framgår tydligt 

av texten som är skriven i en befallande ton. Diskursen tydliggör att den företräder en position som 

innehar makten för skolans värld. Läroplansdiskursen lägger stor vikt på framtida mål och nytta i 

undervisningen, en undervisning där dessa lever i en symbios. Lika stor vikt läggs till frågor om 

värderingar och normer, specifikt frågor om demokrati, jämlikhet och ansvar. Grundläggande är 

individens rättigheter och skyldigheter. Samtidigt uttrycker eleverna att de inte förstår 

målsättningen med skolarbetet. Dessa målsättningar ges av läraren, som läroplanens förlängda arm, 

utan att ett utrymme skapas för diskussion eller en demokratisk process. Eleverna kapitulerar i 

denna ojämna maktkamp. De högpresterande eleverna i de analyserade fokusgrupperna söker 

istället mening i höga betyg samtidigt som förutsättningarna för en ansvarskultur ur elevernas 

perspektiv raseras. Den mening i skolarbetet, som diskurs motivationsforskning anser vara viktigt 

för en egen strävan efter mer kunskap, försvinner samtidigt. Läroplansdiskursens eftersträvade 

demokrati, jämlikhet och ansvarskultur krockar med den egna diskursens krav i form av 

kunskapsmål. Då eleverna möter denna krock vinner kunskapsmålen, eleverna känner en 

maktlöshet och en meningslöshet och det som kvarstår är en strävan efter höga betyg. Elevernas 

konstruktioner av motivation knyts till en yttre press, vilket är kännetecknande för en lydnadskultur, 

istället för läroplanens eftersträvade ansvarskultur. 

I diskurserna för läroplan och motivationsforskning är lärarens roll central för att ge eleverna en 

mening till skolarbetet. Elevernas diskurs visar dock hur lärarna inte förmår axla denna roll. 

Lärarna är trängda mellan budskapet, förväntningarna, eleverna och den organisation de arbetar i. 

Reflektioner rörande motivation saknas i lärarutbildningen och arbetet i skolan ger inte utrymme för 

den reflektion av praktiken som Jenner försiktigt efterfrågar. Detta bidrar ytterligare till de 

diskrepanser för de olika diskursernas konstruktioner av motivation som diskuterats i denna studie.  

Frågeställning 3 

Vilka olika synsätt på kunskap och lärande konstrueras i de olika diskurserna i förhållande till 

fenomenet motivation?  

I studien har olika konstruktioner av drivkrafter för kunskap och lärande diskuterats i förhållande 

till fenomenet motivation. Diskurser för läroplan och Jenners motivationsforskning utgår från ett 

samspel mellan lärare och elev för lärandeprocessen där det sociala sammanhanget är viktigt. 

Grundläggande är ett demokratiskt arbetssätt förenat med en ansvarskultur. Läroplanens yttranden 

tolkas såsom att frågor om demokrati och ansvar är viktiga för att reproducera rådande 

samhällsvärderingar och normer. Tillsammans med det kunskapsstoff som definierats kan eleven så 

småningom bli en produktiv medborgare som upprätthåller välfärden och våra hegemoniska 
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värderingar. Nyttoaspekterna för det framtida samhället är påtagliga och kunskap och lärande tjänar 

detta syfte. 

Analysen av diskurs elevers utsagor visar hur elevernas målbild om ett framtida arbete är något de 

har gemensamt med de två andra diskurserna. Vägen dit är emellertid annorlunda. I en ålder när 

ungdomarna är mitt uppe i sin frigörelseprocess möts de av en kravbild som de inte kan förstå och 

inte ges utrymme att förstå (Gärdenfors 2010). I klassrummet förmår inte läraren vara bryggan 

mellan styrdokumentet och det meningsskapande som krävs. Eleverna viker sig inför den 

maktposition läraren innehar och blir matade med sanningar från en auktoritetsposition. Detta ger 

åter en tydlig bild av en lydnadskultur istället för den av läroplanen eftersträvade ansvarskulturen. 

Elevernas yttranden artikulerar tydligt detta förhållande, likaså visas hur de resignerat och endast ett 

fåtal lärare lyckas ge en mening till lärandet. Lärande och kunskap ses inte som nyttiga annat än 

som verktyg för att uppnå tillräckligt höga betyg. Lärande och kunskap är alltså ingen målsättning i 

sig utan ett medel för att uppnå andra mål. 

Betydelse  

Forskning där kritisk diskursanalys används som en teori och metod för att studera konstruktioner 

av fenomenet motivation där elevers utsagor analyseras i förhållande till andra väsentliga diskurser 

är ovanlig. Den mesta forskningen rörande motivation sker utanför det samhällsvetenskapliga fältet. 

Denna forskning sker främst inom psykologins område där ett kontrollerbart atomistiskt synsätt 

dominerar. Verkligheten i skolans värld är dock mycket komplex och den kontrollerbara 

atomistiska forskningen rörande motivation kan därför kompletteras med forskning med en större 

helhetssyn. Det är här diskursanalys kan ha en roll. Genom analys och diskussion av 

maktförhållanden kan ett nytt perspektiv ges till diskussioner av abstrakta fenomen såsom 

motivation. 

Denna studie visar på elevers utsatthet och vilka strategier de konstruerar för att finna en mening i 

tillvaron. Studien visar även vikten av en helhetssyn i forskningen, där förhållanden mellan olika 

positioner och deras maktförhållanden synliggörs. Denna typ av studier kan förhoppningsvis leda 

till en större förståelse för elevers behov i skolan och till en större konvergens mellan styrdokument 

och elevers verklighet.  

Reflektion över forskningsprocessen 

För detta arbete har mycket tid har ägnats åt att få en förståelse av teorin bakom, och metoden för, 

Faircloughs tredimensionella modell. Samtidigt har jag svårt att se några genvägar i processen för 

att få denna förståelse som lägger grunden för det teoretiska perspektiv jag valt. 

För arbetet med kategorisering av yttranden kan arbete tillsammans med ytterligare någon eller 

några personer vara att föredra. Man skulle då få en diskussionspartner vilket kan vara fördelaktigt 

för att förhindra en glidning mellan begrepp och kategorier. 

Som i de flesta projekt har även detta arbete varit inramat av en tidplan. Detta ger begränsningar i 

vad som är möjligt att åstadkomma. Under nästa rubrik rörande vidare forskning visar jag på 

innehåll som skulle varit intressant att ytterligare analysera. 
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Nya frågor/vidare forskning 

Generellt finns få diskursanalytiska studier inom skolväsendet med fokus på fenomenet motivation. 

Det finns däremot ett stort forskningsfält inom psykologin där motivation i skolan är grundtemat. 

För ett bredare perspektiv på denna forskning är ett större inslag av forskning av 

samhällsvetenskaplig karaktär en möjlighet. Jag ger här några förslag till vidare forskning inom 

detta viktiga område. 

Yttranden från elever är en av diskurserna i studien. Denna diskurs utgår från två fokusgruppsamtal 

med ett förhållandevis homogent urval av elever. För vidare forskning skulle det vara intressant att 

dels bredda detta urval, dels att använda även andra former av primärdatainsamling. Breddningen 

skulle kunna bestå av ett urval elever som inte är enbart högpresterande, elever från andra 

gymnasielinjer och givetvis även ett större antal elever än vad som rymts i denna studie. För andra 

insamlingsformer skulle t.ex. klassrumsobservationer eller intervjuer kunna användas för kvalitativa 

studier. Även kvantitativa studier skulle kunna användas med precisa frågeställningar. Dessa 

frågeställningar skulle kunna fokusera på områden som identifierats som intressanta i denna studie, 

t.ex. nyttoaspekter, lärarens betydelse eller det individuella ansvaret. Även kvalitativa studier skulle 

kunna fokusera på dessa områden för att vidare studera slutsatserna från denna studie. Möjliga 

frågeställningar kan vara att studera nyttoaspekter utifrån t.ex. olika ämnen och kurser, beroendet 

av läraren eller andra faktorer. Även andra primärkällor än de studerade kan vara av intresse, jag 

tänker specifikt på lärarna. Lärarna kan studeras dels brett med avseende på elevers motivation, dels 

mer specifikt rörande t.ex. målsättningar och nyttoaspekter. Det skulle även vara av intresse att 

jämföra lärare som uppfattas som motiverande med ”normalpresterande” lärare. Detta skulle kunna 

göras med diskursanalys som metod, eller med andra metoder. Frågeställningar kan då t.ex. beröra 

hur lärarens yttranden kan förstås i förhållande till elevers utsagor om motivation. Då denna studie 

inte visar på en framträdande roll för läraren i gymnasieelevers konstruktioner av motivation är 

detta ett intressant område för fortsatta studier.  

Ett annat intressant forskningsområde är att ytterligare studera mina slutsatser rörande ansvars- och 

lydnadskultur. Detta kan göras dels med elevernas synpunkter, men även kommentarer från lärare 

och från företrädare från Skolverkets skulle vara av intresse. Studierna kan ytterligare undersöka 

hur elever ser det individuella ansvaret och hur det förhåller sig till aspekterna nytta och mening 

med skolarbetet. 

Jag diskuterar ovan hur läroplanens tyngd i frågor om värdegrund och normer kan ses som ett 

resultat av det ökade antalet elever med invandrarbakgrund. Av intresse skulle vara att studera om 

läroplanens indirekta gruppering mellan invandrare med förmodade andra värderingar än de i 

läroplanen förespråkade bidrar till en gruppering som kan utgöra ett hinder för en inkludering i 

lärarens dagliga arbete. 

Även med det material som finns i denna studie skulle andra fördjupningar kunna ske än de jag 

valt. En sådan är en diskussion om det som kallas flow, vilket eleverna kommit närmast att 

diskutera i samtalet om datorspel. I samtliga diskurser saknas yttranden om flow. Orsaker till denna 

avsaknad och möjliga lösningar kan vara ett uppslag för vidare forskning. 
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