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FÖRORD

Detta arbete är ett 10 poängs examensarbete och alltså ett avslutande moment i min
utbildning. Studien har genomförts på Grundskollärarprogrammet vid Institutionen för
beteendevetenskap under Linköpings universitet och med Rose-Marie Fahlén som handledare
och examinator.

Jag har valt att fördjupa mig i elevers brist på motivation, då detta har kommit att bli ett allt
större problem i dagens skola. Allt fler tappar lusten och börjar istället ifrågasätta meningen
med lärarande. Jag vill öka min kunskap inom området. Vad påverkar elevers motivation till
att lära? Vad kan läraren göra för att stimulera elevers engagemang till lärarande? Dessa
frågor behandlas i denna studie.

Jag vill rikta ett varmt tack till samtliga elever som på ett så positivt sätt ställt upp vid mina
intervjuer. Främst vill jag framhålla deras engagemang och det seriösa sätt varpå eleverna har
svarat på de frågor de ställts inför.

Förutom eleverna vill jag tacka Rose-Marie för den konstruktiva handledning hon gett mig
under arbetets gång. Hon har givit mig många värdefulla tips och synpunkter på arbetets
upplägg, innehåll och utförande.

Camilla Björkman

Linköping 3/12 - 2001
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1 INLEDNING
I detta avsnitt diskuteras elevers motivationsbrist ur ett allmänt perspektiv och syftet med
examensarbetet presenteras. Även preciserade frågeställningar som ligger till grund för
studien beskrivs.

1.1 Bakgrund

Nästan alla barn längtar efter att få börja skolan. De tycker att det skall bli roligt och är
mycket förväntansfulla. Tyvärr dröjer det inte lång tid innan för många av dessa glada,
levande, vetgiriga och sprudlande unga människorna förvandlas och istället blir omotiverade,
oinspirerade och håglösa individer, det är åtminstone min erfarenhet. Vart tar barnens
nyfikenhet, skaparkraft och upptäckarglädje vägen? Varför tappar flera sugen och tycker att
inget är roligt längre? Vad är det som åstadkommer denna helomvändning?

Jag har under min egen skoltid haft många olika typer av lärare. När jag tänker tillbaka på
dem är det med blandade känslor. Vissa av mina lärare var helt underbara andra avskyvärda
och många däremellan. En fråga som jag ställt mig många gånger under min tid som
lärarstuderande är hur jag vill vara som lärare? Jag är fast besluten om att jag vill att mina
elever skall uppfatta mig som en ärlig, rättvis och omtänksam lärare - en som bryr sig om
eleverna och som lyssnar på dem! Jag vill eftersträva att ha ett öppet och tryggt arbetsklimat,
där alla kan vara sig själva och ingen behöver göra sig till för någon annans skull.

Att vara lärare är en konst. Det handlar inte bara om att undervisa i ett specifikt ämne, utan
innebär mycket mer än så. En lärare bör även till exempel ha en klar bild av hur man kan
stötta elever så att de känner tillfredsställelse i skolarbetet. Detta är en mycket viktig del av
läraryrket, anser jag. Hur får jag elever att tycka att skolan är rolig? Vad får dem att orka med
skolarbetet? Hur blir de motiverade och engagerade i sitt kunskapssökande?

Då jag anser att främst eleverna kan hjälpa mig att finna svar på mina frågor har jag valt att i
detta arbete i första hand fördjupa mig i deras syn på skolan och dess verksamhet. Jag har
utifrån eleverna undersökt vad deras oengagemang kan bero på. Jag hoppas att jag i och med
detta arbete kommer att erhålla ökade kunskaper om hur jag som lärare kan nå mina elever
och fånga deras intresse i min undervisning. Vi måste ta våra elever på allvar och få dem att
trivas i skolan.

Mitt val av ämne är mycket relevant för min blivande yrkesverksamhet. Det här känns oerhört
viktigt och betydelsefullt eftersom det kommer att tillhöra min vardag som lärare. Jag ser det
som min skyldighet som lärare att hjälpa dessa elever. Skolan är till för alla - även för de som
under loppets gång, av olika anledningar, tappar lusten.

Jag är väl medveten om att mitt ämnesval är ganska brett. Jag vill ändå inte begränsa det till
någon speciell situation eller ämne. Jag är intresserad av helheten och av vilka allmänna
faktorer, såsom eget inflytande, lärare, läroböcker, vänner et cetera, som påverkar elevers
motivation.
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1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med detta arbete är att undersöka vad det är som motiverar elever att vilja lära sig i
skolan och vad jag som lärare kan göra för att hjälpa de omotiverade eleverna att hitta lusten
till fortsatt lärande.

Nedan följer en precisering av de frågor som jag söker svar på i min studie. Svaren söks dels i
litteratur och dels genom intervjuer med elever.

• Vad är det som motiverar och engagerar elever till lärande i skolan?
• Hur ser elever på skolan?
• Vad är det som påverkar elevers syn på skolan?
• Vad kan jag som lärare göra för elever som tappat sugen och som ifrågasätter meningen

med skolan?

1.3 Begreppsdefinitioner

Nedan en kort beskrivning av begreppen motivation och motivera.

Motivation: handlingsorsak, bevekelsegrund (Bra Böckers Lexikon, 1987).
Inom psykiatrin sammanfattande term för de processer som väcker, upprätthåller och
riktar beteende. Teorier om motivation klargör varför vi handlar och varför vi gör vissa
saker snarare än andra. De behövs för att förklara varför organismer konsekvent
strävar mot bestämda mål med hjälp av flexibla beteenden (Nationalencyklopedin,
1994).

Revstedt (1995) definierar motivation som en strävan att leva ett så meningsfullt och
självförverkligat liv som möjligt. Med ett självförverkligat och meningsfullt liv menas
att man väljer att ta ansvar för sig själv och att ta tillvara på sina möjligheter. Denna
strävan är sammanfattningen av vår innersta natur: att vara konstruktiv, målinriktad,
social och aktiv.

Motivera: berättiga, ange som skäl för, utgöra skäl för: i psykologin även uppfordra till
handling, intressera för (Bra Böckers Lexikon, 1987).
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2 LITTERATURGENOMGÅNG
I detta avsnitt presenteras ett urval av det jag funnit som rör skolans uppgifter, olika
uppfattningar om skolan och förslag till åtgärder som skulle kunna förbättra de situationer
som inte är tillfredsställande.

2.1 Skolans uppgifter

När man diskuterar skolans uppgifter kommer man ofta in på till exempel fenomenet kunskap,
vad det är som gör lärandet meningsfullt och trygghetsbegreppet.

Ordet elev kommer från det franska ordet ”élever” och betyder höja, lyfta. Elev kallades den
okunnige som skulle lyftas mot ljuset, kunskapens ljus. Kunskap är det som samhället vill att
skolans medlemmar skall tillägna sig. Naturvetenskapen menar att kunskap är att man förstår
en helhet genom att analysera dess beståndsdelar. Kunskap byggs upp genom att lägga
moment på moment. Skolan var från början en institution som hade till uppgift att upplysa
och fostra folket. Trots att det var länge sedan som elever skulle kunna rabbla sina läxor eller
som Luthers katekes användes i skolan, är detta ändå fortfarande en del av dagens skolas
bildningstradition (Tham, 1998).

I Lpo 94 vidgas begreppet kunskap.

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former
- såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som förutsätter och samspelar
med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer
och att skapa ett lärande där dessa former för den enskilda eleven balanseras och blir
till en helhet. (s 8)

Kunskap formas i varje persons medvetande och är inte något som enskilda individer har. Det
skapas och identifieras tillsammans med andra (Tham, 1998).

Eleverna lär sig för skolan och inte för livet, anser Lukács (1997) som är kritisk till en del av
den kunskap som förmedlas i skolan. De lär sig en massa namn och begrepp från böckerna
som de inte kan tillämpa i det ”verkliga livet” utanför skolan. Det är lärarens uppgift att
levandegöra dessa kunskaper, hävdar Lukács. Det är skillnad på inlärning och inlärning.
Bestående kunskap med kvalitet är den som lärs in med engagemang, medan kunskap som
lärs in under motvilja med betygsskrämsel är kunskap som glöms bort. Tham (1998) menar
att det gäller att få eleverna att inse att det inte handlar om betyg. Det är själva arbetet som är
det viktiga.

Skolverket har presenterat en rapport, ”Vem tror på skolan?” (1998), där man lyfter fram att
det idag talas mycket om livslångt lärande. Det finns skäl att ifrågasätta ifall skolan är en bra
miljö för att väcka ungas lust till ett livslångt lärande. Det talas också om hur ens möjligheter
på arbetsmarknaden blir begränsade utan utbildning, vilket de allra flesta eleverna håller med
om. Allt fler tror också att de kunskaper de fått i skolan kommer de få nytta av. Ändå är
skolan långt ifrån meningsfull för alla. Knappt hälften av eleverna anser inte att skolan ger
dem lust till att lära sig mer senare i livet. Lusten, en viktig aspekt för livslångt lärande, är
skolan bara halvbra på att förmedla. För att känna lust och motivation vill eleverna se nyttan
med det de gör (Skolverket, rapport nr 144, 1998).
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En anledning till att eleverna ifrågasätter lärandets mening är deras bristande helhetssyn,
hävdar Lukács (1997). De får bara se de olika delarna var för sig hela tiden. Att inte få se
helheten i det de gör känns meningslöst, de förstår ju inte sammanhangen. Detta problem
belyser även Granath (1996), då hon skriver att lära sig saker utan sammanhang bara för
lärandets skull är meningslöst. Det är viktigt att känna mening och sammanhang. För att
faktakunskapen i skolan skall kunna bli ett rikt och gediget redskap för eleverna bör de ha
förmågan att se vad de står för. Kunskap har ett värde i sig och är inte något man tillägnar sig
bara för att använda det senare i livet. Livet och lärandet pågår hela tiden och det är viktigt att
kunskap berör eleverna nu, hävdar Granath.

Glasser (1996) pekar på att det är oerhört betydelsefullt att elever får lära sig relevant
material. De anstränger sig mer då kunskapsstoffet är relaterbart, det stärker deras intresse. De
vill se mening med det de gör och inte känna sig tvingade att göra vissa saker, säger Glasser.
Den kunskap som lärs ut är för det mesta relevant men lärarna underlåter att förklara
relevansen. Det är inte uppenbart för eleverna. Det är viktigt att läraren förklarar och ger
exempel på hur eleverna kan använda sina kunskaper i sina liv. Tala om varför de skall kunna
en viss sak istället för att bara säga att det är viktigt och att de måste lära sig det.

Även Tham (1998) pekar på brister på helhetssyn och att det i skolan inte finns några
samband mellan de olika ämnena. Utanför skolan hänger de samman men i skolan är de vitt
skilda från varandra. Att räkna tal i sin mattebok är en sak och att lösa kemiska formler en
helt annan.

I Lpo 94 föreskrivs att läraren skall planera och genomföra arbetet så att eleven upplever
kunskap som meningsfullt och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt. Skolverkets
rapport (1998) rörande elevers attityder till skolan visar att elever som ofta uppfattar skolan
som meningsfull också känner lust till fortsatt lärande. Därför bör en av skolans
huvuduppgifter vara att ta reda på vad meningsfull betyder för var och en av eleverna. Allt
fler elever anser visserligen att undervisningen är bra och meningsfull. Dock trivs långt ifrån
alla elever i skolan. En av tre upplever meningsfullhet endast ibland och var tionde sällan
eller aldrig. Denna grupp klarar skolan alltså inte av att möta. Brist på meningsfullhet är ett
allvarligt problem för skolan, visar man på i rapporten.

Skolan har dolda samhällsfunktioner, hävdar Andersson (1998) i sin bok med den provokativa
titeln ”Spräng skolan!”. Det finns vissa samhällsuppgifter som skolan skall uppfylla. Vissa
vill dock samhället inte tala högt om, eftersom de inte står med i läroplanen, hävdar
Andersson. Det kan vara att eleverna får lära sig att ha tålamod och vänta på sin tur. De får
lära sig att ständigt bli avbrutna i sitt arbete. Vidare att kunna tolka lärarens frågor och ge rätt
svar. De får också lära sig att arbeta med saker de tycker är meningslösa eller ointressanta. De
lär sig att undertrycka sina egna erfarenheter och att underkasta sig lärarens och skolans makt.
Att somliga är mer värda får de också lära sig samt att man skall klara sig själv och strunta i
andra. Vissa får lära sig att de tillhör dem som kommer att lyckas i livet, andra att de är totalt
misslyckade och värdelösa. En del får lära sig att det de är bra på inte räknas i skolan.
Somliga elever får lära sig att de inte fattar det man gör i skolan. Vissa får lära sig att skolan
är orättvis, outhärdligt tråkig och trist. Det är många saker eleverna får lära sig vid sidan av
det som står i läroplanen men allt behöver inte vara dåligt. Flera av de saker eleverna tvingas
göra i skolan är dock inte särskilt bra. Finns det några alternativ?, frågar sig författaren.
Trygghet är som tidigare nämnts ett begrepp som lyfts fram i debatten om skolan. Enligt Lpo
94 skall skolan sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet, vilja och
lust att lära. För att få en fungerande skola för alla elever måste vi kunna erbjuda varje elev ett
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varmt och förtroendeingivande klimat, menar Andersson (1999). De skall också ges
utvecklande aktiviteter och aktiva roller. Dessutom måste elevernas grundläggande materiella
och sociala behov tillgodoses. Granath (1996) anser att klassens sammanhållning är av stor
betydelse. Det är viktigt att eleverna känner varandra och är trygga i gruppen. Det är därför
nödvändigt att skolan aktivt arbetar med gruppdynamik.

2.2 Olika uppfattningar om skolan

I de följande styckena kommer jag att presentera några olika uppfattningar om skolan och i
vilken utsträckning den lyckas få eleverna med sig i kunskapsuppbyggandet.

2.2.1 Uppfattningar om skolan som meningsfull och lustfylld

Andersson (1999) menar att för en del elever är skolan en utmärkt utvecklingsmiljö. Många
älskar skolan och tycker att det de lär sig är mycket nyttigt. De känner sig roade, stimulerade
och utmanade av skolan. De tycker att verksamheten är rolig och engagerande. Dessa elever
kommer alltid att bära med sig en ljus och positiv bild av skolan.

Lusten är en av de viktigaste drivkrafterna till att hela tiden lära sig nya saker. Enligt
Skolverkets rapport nr 144 (1998) anser drygt hälften av eleverna att skolan ger dem mycket
eller ganska mycket lust att lära sig mer senare. Steinberg (1996) hävdar att dagens ungdomar
gör det de ”känner för” hellre är det de ”borde” göra. Lust har kommit att bli viktigare än
plikt. Skolan får allt fler ”lustelever” och allt färre ”pliktelever” och detta får stora
konsekvenser för vår metodik, menar Steinberg. Lusteleverna vill ha roligt, känna delaktighet
och förstå helheten. De vill ha variation och deras ledare skall vara engagerad och ha ett stort
hjärta. Läraren skall vara på det klara med varför man är lärare, varför man trivs med
ungdomar och varför man tycker om sina ämnen. Detta skall synas tydligt. När vi går från
plikt till lust måste vi ta hänsyn till eleverna - vad de vill, tänker och känner. Det duger inte
längre att bara tala om för eleverna vad som skall tas upp under en lektion eller termin.
Lärarens uppgift som motivatör sätts på prov. De skall skapa intresse, väcka nyfikenhet,
engagera och väcka känslor. Helst skall de bygga undervisningen på elevernas intresse,
nyfikenhet och känslor. Motivation är A och O för den nya generationen.

Gunilla Granath är journalist. Som 48-åring valde hon att under en termin vara en
sjundeklasselev. Hon ville i och med detta fånga elevernas perspektiv på skolan. Granath
(1996) anser att eleverna blir intresserade när skolan närmar sig det verkliga livet. Att det är
viktigt att de i sitt skolarbete får uppleva något utanför skolan. Hon belyser vikten av att
kunna lämna klassrummet och istället gå ut. Viss undervisning kommer mer till sin rätt
utomhus, menar Granath. Författaren tar solurets funktion som exempel på detta. Istället för
att läraren förklarar dess funktion i ett mörkt klassrum, bör man gå ut i skogen en solig dag
och låta naturen själv förklara fenomenet!

2.2.2 Uppfattningar om att skolan är tråkig och meningslös

Under 1900-talets början skrev Ellen Key om att skolan tar död på elevernas inlärningslust.
Hon menade att skolan gör mer skada än nytta.
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Nutidens skola har lyckats i det, som enligt naturlagarna lär vara omöjligt,
tillintetgörelsen av ett en gång befintligt stoff. Den kunskapshåg, självverksamhet
och iakttagelseförmåga, barnen dit medfört, ha efter skoltidens slut i regel
försvunnit, utan att de blivit omsatta vare sig i insikter eller intressen.
(Key enligt Andersson, 1999, s 10)

Tyvärr tycker ett stort antal elever att skolan är tråkig, enformig, oengagerande eller alldeles
för svår, skriver Andersson. Han presenterar en dikt av en elev som belyser uppfattningar som
framkommer om skolan som tråkig.

  VARFÖR?

Varför, är vår skola så meningslös och monoton?
Att säga att vi lär oss något, det vore ett hån.
Visst, har jag lärt mig Ohms lag, om resistans,
och det var ju under Devon, som kvastfeningen fanns.
Sådana kunskaper är BRA! Inför frågesporter eller spel,
men HUR hjälper det oss att ”lappa ihop” vår splittrade värld, till en hel?
Varför, får vi inte lära oss något om den värld, där vi faktiskt lever?
Vi är inte intelligensbefriade, även om vi är elever. (s 7)

Det är, enligt Andersson, alltför många elever som hatar skolan. Att hata skolan innebär bland
annat att man sällan ställs inför nya utmaningar och att skolarbetet saknar betydelse. Vidare
att man inte tillåts använda sin fantasi i skolan och att ens egna intressen sällan blir
tillgodosedda. Dessa elever anser att läraren bestämmer för mycket och att de själva får för
lite ansvar. De känner inget stöd ifrån lärarna och de upplever att de flesta läroböckerna är
tråkiga och ointressanta.

Även andra har uppfattningen att skolan är tråkig. Nästan alla dagar ser likadana ut. Ibland
kan det bli ett avbrott för en spännande lektion eller ett studiebesök, menar Lukács (1997).
Elever tvingas att dag in och dag ut sitta still på lektioner som de inte anser tillgodoser deras
behov, hävdar Glasser (1996). Steinberg (1996) menar att om varje lektion dag efter dag
innebär ”katederundervisning” det vill säga ingen elevaktivitet, lär sig eleverna att deras
intressen, idéer och vilja saknar betydelse. Deras lust till engagemang, ansvarstagande och
initiativtagande kommer då successivt att minska. Skolan kommer att sakna personlig
betydelse och följden blir att eleverna istället engagerar sig i aktiviteter som är roligare. Vi
skall dock inte förakta ”katederundervisning” helt och hållet. Om läraren är duktig på det - är
en bra berättare, mycket engagerad i sina ämnen, tycker om eleverna och bryr sig om att alla
förstår, kan denna undervisningsmetod vara väldigt effektiv och bra, påpekar Steinberg.

Granath (1996) undrar varför det ofta blir så tråkigt i skolan. Hon anser att skolan är en värld
för sig själv. Att den saknar verklighetskontakt. Den är ett isolat där endast läroböckernas
fakta är av betydelse. Vad som händer utanför skolans väggar tar man aldrig upp och
diskuterar. Verkligheten lämnas kvar utanför. Skolan berör sällan eleverna och deras liv.
Kanske är det just därför som skolan blir så outhärdlig!

En inlärningsmetod som dominerar i skolan är ”inlärning via kopiering”, menar Granath. Det
innebär att fakta kopieras istället för att arbeta med sammanhang och frågeställningar. Det
finns inget syfte med sådana uppgifter. Eleven får inte göra något eget, inte tänka själv, inte
dra slutsatser eller söka relevanta fakta.
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2.3 Vad kan göras för att motverka ”tråkighetsinställningen”?

Här presenteras några åtgärder som kan vidtas för att motarbeta elevers
”tråkighetsinställning” till skolan. Förutom några teorier, tas även bemötandet av elever upp
samt skolmiljön och stressen.

2.3.1 Presentation av några behovs- och motivationsteorier

För att öka elevers kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande bör de ha en bild av ett
mål som de själva påverkat, skriver Lindgren (1994) och lyfter fram begreppet motivation.

Livet har ofta liknats vid ett vatten, en flod, ett hav. Man kan säga att
motivationen är den motor eller den vind som för vår livsfarkost framåt.
Men motivationen är faktiskt något mer. Den är också rodret på båten,
styrmekanismen som för oss fram till målet. (s 126)

Det är motivation som orsakar aktivitet hos individen, anser Imsen (1992). När eleverna är
bråkiga, okoncentrerade och inte är uppmärksammade på läraren säger man ofta att eleverna
har brist på motivation. Nedan presenteras en figur som tar upp en del termer som har ett nära
samband med motivationsbegreppet.

Figur 1. Några begrepp som har med motivation att göra (enligt Imsen, 1992, s 54)
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Flera forskare har funderat och skapat teorier om människans behov och vad som skapar
motivation. Jag skall i det följande beskriva några sådana teorier.

Abraham Maslow har utvecklat en teori om vilka behov som styr människan. Maslow anser
att vi har fem grundläggande behov. Dessa skall ses i ett sammanhang och inte skilda från
varandra. Några behov är mer grundläggande än andra och rangordningen av dessa utgör
ordningen i Maslows behovshierarki. Primärbehoven kommer först och ju högre upp i
hierarkin desto mer socialt orienterade och humanistiska är behoven. Här följer en
beskrivning på Maslows behovshierarki (Imsen, 1992).

Figur 2. Maslows behovshierarki (enligt Imsen, 1992, s 61)

Människan söker ständigt efter nya tillfredsställelser. Vi har en tendens att aldrig vara nöjda,
vi vill alltid ha mer. När ett behov är tillfredsställt anmäler sig ett nytt. De mest
grundläggande behoven måste först vara någorlunda tillfredsställda innan de ”högre” behoven
kommer. Hunger och törst måste först tillfredsställas innan motivation att göra något annat
uppstår (Imsen, 1992).
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Steinberg (1994) har utformat en praktisk tillämpning av Maslows teori där de mänskliga
behoven omvandlas till en pedagogisk behovshierarki. Med hjälp av denna behovshierarki
kan en trivsam, avspänd och stimulerande miljö skapas, vilken i sin tur påverkar inlärning i
positiv anda. Förslag på åtgärder som läraren kan vidta presenteras nedan.

                       5. Möjlighet att utveckla den egna uttrycksförmågan och att vidareutveckla
                           egna intressen
                 4. Uppgifter eleverna klarar av och ansvar för uppgifterna
           3. Alla kan dela med sig av idéer och alla får uppgifter som kräver samarbete
     2. Bra belysning och utrymme för eget arbete
1. Tillräckligt många pauser och regelbundna raster

En annan forskare, Dr. William Glasser (1996), har skapat en teori som han kallar
”motivationsteorin”. Genom att tillämpa motivationsteorin hävdar Glasser att antalet elever
som är villiga att arbeta hårdare i skolan skulle kunna öka. Teorin handlar om belöning. Den
utgår ifrån människans fem basbehov; (1) att överleva och fortplanta sig, (2) att tillhöra och
älska, (3) att ha makt, (4) att vara fri och (5) att ha roligt. Glasser menar att vårt beteende
alltid innebär att människan väljer att göra det som vi för stunden känner är mest
tillfredsställande. Motivationsteorins förklaring till varför elever inte arbetar på lektionerna är
att det inte tillgodoser deras behov. För att få elever att anstränga sig måste läraren alltså få
dem att känna att skolan är tillfredsställande.

Om lektionen inte tillgodoser elevens för tillfället mest angelägna behov spelar det ingen roll
hur skicklig läraren är på att undervisa - eleven arbetar inte för att lära sig, menar Glasser. En
hungrig elev tänker på mat, en ensam elev söker en vän, en uttråkad elev längtar efter glädje
långt mer än den letar kunskap. Ju mer elever kan tillgodose sina behov i sitt
kunskapssökande, desto mer anstränger de sig för att lära.

Även läroplanen för 1994 nämner elevers behov. Enligt Lpo 94 skall läraren utgå från varje
enskild elevs behov, tänkande, förutsättningar och erfarenheter samt att läraren skall stärka
elevens vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan.

2.3.2 Hur skall eleverna bemötas

I litteraturen ges olika förslag på vad som kan gynna lärandet i skolan och inställningen till
den. Det handlar bland annat om att ge eleven inflytande, självförtroende och att ta vara på
elevens starka sidor.

Elevinflytande är ett svårfångat begrepp. Det inkluderar engagemang, delaktighet och ansvar.
Elevers inflytande är mångtydigt och handlar om arbetet i skolan och i klassrummet samt om
arbetsmiljön. Det innefattar även beslutsprocesser och det egna lärandet. Till diskussionen hör
också frågan om elevers ansvar (Tham, 1998).

Läroplanen från 1994 betonar elevers inflytande och ansvar i skolan. Det är en demokratisk
rättighet att påverka, ta ansvar och vara delaktig. Läraren skall förutsätta att eleverna kan och
vill ta eget ansvar för sin inlärning och sitt skolarbete. Arbetet skall organiseras och utföras så
att eleverna successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat ansvar. Eleverna
skall också få ett reellt inflytande på utbildningens utformning. Lärarna och eleverna skall
tillsammans planera och utvärdera undervisningen.
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Alla har laglig rätt att påverka sin arbetssituation. Trots detta anser eleverna att de har ganska
lite att säga till om i skolan. Eleverna ger, enligt Skolverkets rapport nr 144 (1998), lärarna
dåliga betyg vad gäller deras förmåga att lyssna på och ta hänsyn till vad eleverna tycker och
att i undervisningen använda det eleverna lär sig vid sidan av. Merparten vill i större
utsträckning kunna påverka både själva verksamheten (till exempel undervisningens innehåll
och arbetssätt) och ramarna för verksamheten (så som regler och miljö), visar rapporten.
Skolan ger inte eleverna så mycket ansvar som de skulle kunna ta, hävdar Andersson (1997).
Enligt honom tillåts inte eleverna fatta egna beslut rörande deras skolverklighet och
självständighet belönas inte. Låt eleverna styra undervisningen, skriver Lukács (1997). De
skall själva bestämma vad de vill lära sig. Bygg på deras intressen och sätt deras egna frågor i
förgrunden. Låt eleverna genom detta påverka sin utveckling, sin studiegång och sitt lärande.
Det blir mycket roligare för eleverna. Deras intresse och frågor visar dessutom en lämplig
undervisningsnivå och mängd. Här gäller det att kunna frångå vad som står i den lokala
läroplanen eftersom inte alltid alla moment finns med i den.

Borde inte eleverna få planera sitt lärande utifrån sig själv och vad som är bäst för denne,
undrar Tham (1998). Idag är det skolan och läraren som planerar hur eleverna skall lära sig.
Inget ansvar läggs på eleverna. Torde inte eleverna ges ansvaret för sina egna studier?
Inflytande bör ses som en chans att stärka elevernas lust till att gå i skolan. Då elever är med
och påverkar undervisningen ökar deras engagemang, eftersom de vill anstränga sig då de
själva har varit med och utformat den, skriver Tham.

De flesta lärarna (cirka 80 %) tycker att dagens elever har tillräckligt med inflytande över hur
de skall arbeta på lektionerna, visar Skolverkets rapport (1998). Mer än hälften av lärarna
tycker att de själva skall bestämma mer. De tycker däremot att eleverna bör ha mer inflytande
i frågor som rör skolans normer och regler, samt om skolmiljöns utformning. Nästan hälften
av lärarna uppger att de inte tror att eleverna klarar att ta det ansvar som krävs för mer
inflytande i skolan.

Även föräldrar har rätt till inflytande i skolan. Det är dock ett stort glapp mellan det
inflytande föräldrarna önskar och det de upplever att de har, visar Skolverkets rapport (1998).
De bedömer det som relativt svårt att kunna påverka skolan och att deras möjligheter är
mycket små. Föräldrarna anser att de har mest inflytande kring val av skola och minst
inflytande vid möjligheten till extra stöd för sitt barn, enligt rapporten. Föräldrarna finns i en
helt annan värld, menar Granath (1998). Den enda gången de verkligen existerar inom skolan
är på utvecklingssamtalen. Annars kontaktas föräldrarna först när det är kris. Skolan borde
istället se föräldrarna som en resurs och släppa in dem i klassrummet. Alla skulle vinna på om
det fanns ett större samspel mellan skola, föräldrar och elever. Tham (1998) anser att det är
skolans ansvar att göra föräldrarna delaktiga. Alla skall ha inflytande i skolan. Föräldrarna har
en vikig roll, inte minst i elevernas arbete.

Lukács (1997) föreslår att för att få stökiga och omotiverade elever att skärpa sig, kan skolan i
samarbete med socialtjänsten engagera föräldrarna till att finnas med i klassrummet.

Som ovan angivits visar Skolverkets rapport att det råder stora brister vad gäller lärares
förmåga att möta eleverna och att i undervisningen använda sig av det eleverna lär sig på sin
fritid. Endast några få lärare eller inga alls använder sig av det som eleverna själva lär sig på
sin fritid i skolarbetet. Detta anser en relativt stor andel elever. Enligt Tham (1998) kan det i
skolan handla om att möta en elev där denne befinner sig. Att utgå från eleven och dennes
värld. Skolan skall bygga på elevernas egna intressen och låta dessa stå till grund för
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undervisningen. Det är viktigt att eleverna får känna sig berörda, då påverkas de
förhoppningsvis och funderar vidare. Anpassa skolan efter eleverna och inte tvärtom, menar
Tham. Lukács (1997) skriver att man ofta utgår ifrån att det är eleverna det är fel på, att det är
de som skall anpassa sig till skolan. I själva verket är det skolan som skall anpassa sig till
elevernas varierande förutsättningar, eftersom skolan är till för alla. Eller är den det? undrar
Tham. Enligt Steinberg (1996) kan oroliga och okoncentrerade elever vara ett resultat av att
”inlärning” och ”utlärning” inte är anpassade till varandra. Skolans sätt att ge information
kanske inte stämmer överens med elevernas sätt att ta emot information.

Människor är olika, elever likaså påpekar Andersson (1999). De flesta besitter såväl goda som
mindre goda sidor, vilka alla bör ses. Skolan är bra på att se varje elevs dåliga sidor, men
måste också lära sig att uppmärksamma deras positiva och uppmuntra de sidor som de är
särskilt bra på. Eleverna måste ges en chans att visa upp och utnyttja sina goda sidor.
Steinberg (1996) anser att det är lärarnas uppgift att hjälpa eleverna att hitta sina starka sidor:
Vad är jag bra på? Vad tycker jag om att göra? Vilken är min inlärningsstil? Tham (1998)
anser att eleverna skall vara klara över vilka krav de ställer på sig själva och vilken förmåga
de har att uppfylla dessa. De skall veta var de själva står. Det är viktigt att eleverna själva ser
sina starka sidor, tar till vara på dessa och bygger vidare på dem. Vidare är det viktigt att de
inser sina begränsningar. Att de inte ställer för höga krav på sig själva. Det är viktigt att de får
utgå ifrån sig själva och vad de kan. Att de får jobba med det som intresserar dem och utifrån
detta hitta egna vinklingar. Det är viktigt att eleverna känner att lärarna tror på dem. Detta
arbetssätt skapar motivation och ökat lärande. Vidare ger det lärarna mer tid för varje elev
som blir mer uppmärksammad.

Flera forskare lyfter fram vikten av att ge eleverna självförtroende (till exempel Steinberg,
1996; Andersson, 1999; Lukács, 1997). Varje lärare bör fundera på hur man kan ge eleverna
självkännedom och självförtroende. Utan ett gott självförtroende vågar människan inte göra
oss själva rättvisa, vi låter andra sätta sig på oss. Vi måste istället våga säga vår mening och
hävda vår rätt. Med ett bra självförtroende kan man komma långt. Det är därför viktigt att
eleverna uppmuntras och att de får känna att de är viktiga och värdefulla. Ser man resultat
stärks självförtroendet automatiskt. Olika elever kräver olika inlärningsstilar. Vi måste ha ett
klassrum där elever gör olika saker under en och samma lektion. Vi kan inte bedriva
undervisning där alla elever gör samma sak samtidigt. Det är nödvändigt att individualisera.
Detta stärker elevens självkänsla. Det är viktigt att eleven får känna sig unik och värdefull, att
eleven styr sin utveckling i sin egen takt på sitt eget sätt.

Även kamraterna spelar en roll för självförtroendet hävdar både Glasser (1996) och
Andersson (1999). Eleverna vill känna sig betydelsefulla som individer vilket i störst
utsträckning uppfylls av kamraterna. Ju äldre eleverna blir desto mer påverkas de av varandra.
Om kamraterna anstränger sig hårt i skolan motiveras man själv till ett hårdare arbete.

Vänskapsband mellan eleverna är mycket viktigare än vänskapsband mellan elever och lärare.
Kamraterna har stor betydelse och det är viktigt att ha en bra gemenskap. Många elever anser
att det bästa med skolan är att deras vänner är där, att det enda positiva med skolan är
kamraterna. Utan dem skulle de inte stå ut.

Trots allt saknar jag i alla fall skolan efter några dagar om jag är hemma
och sjuk. Jag saknar umgänget/kompisarna som inte finns där utan i skolan.
(Lundahl & Öquist, 1999, s 39)
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2.3.3 Skolan – en tidspressad miljö

Skolan är vår största arbetsplats. Trots att skolan lyder under arbetsmiljölagen har många
skolor en dålig arbetsmiljö. Elever anser att en bra miljö innebär att man skall våga gå till
skolan och att man inte skall gå hem och vara ledsen. Ingen får bli retad eller mobbad (Tham,
1998).

Enligt Tham är byggnaden en viktig del av skolans pedagogik. Många av dagens skolor är
från 60-talet. De är fyrkantiga tegelbyggnader med mörka korridorer. Lokalerna är inte
särskilt flexibla eller anpassade så att de går ihop med det arbete som dagens läroplaner
kräver.

Forskning tyder på att eleverna behöver en viss avskildhet, det vill säga möjligheten att
begränsa andras intrång - att kunna dra sig tillbaka. Finns dessa utrymmen i våra skolor?
Många skolors arkitektur skapar trängsel och stopp flera gånger om dagen. Trånga platser och
trappor där massor av elever skall kunna röra sig samtidigt. Kan dessa trånga korridorer
rentav bidra till att skapa konflikter, frågar sig Tham.

Elever bryr sig om och använder allt i miljön. Korridorer, hallar och trappor är för eleverna
viktiga och användbara utrymmen. De utnyttjar hyllor, hörn och gångar - dessa platser fyller
en viktig funktion för eleverna, menar Tham.

Det är viktigt att en skola organiserar mötesplatser, där barn och vuxna kan mötas på olika
sätt. En mötesplats på skolan kan vara att ha ett gemensamt kafé för både elever och personal.
Det skapar en närhet mellan alla på skolan (Tham, 1998).

Vi lever i ett stressigt samhälle. Detta avspeglar sig även i skolan. Var fjärde elev känner sig
ofta stressad visar Skolverkets undersökning (1998). En hypotes är att eleverna är stressade
och splittrade på grund av alla krav, påtryckningar och olika val och att detta i sin tur bidrar
till brist på koncentration (Steinberg, 1996).

Även Granath (1996) tar upp och belyser stressfaktorn i skolan. Alla har bråttom. Lärarna har
inte tid att umgås med eleverna. Eleverna har ett behov av att prata och märkas, men lärarna
springer bara iväg för att hinna till nästa lektion. Likaså i klassrummet är det ständigt en kamp
om tiden. Det finns sällan tid för fördjupning. Eleverna drillas att snabbt göra färdigt så de
kan fortsätta med nästa uppgift och nästa och nästa. Eleverna klagar på att de aldrig hinner
göra klart. De är för långsamma tycker lärarna. För långsamma för vad, frågar författaren.

Skolan styrs helt och hållet av tiden. Just som eleverna har kommit igång med sitt arbete och
de är engagerade och intresserade ”ringer det ut” och tiden är slut. Då är det dags att packa
ihop och bege sig någon annanstans och börja med något nytt och helt annat. Varför alltid låta
klockan styra? (Granath, 1996). Man hinner knappt komma igång med ett arbete förrän det är
rast. Eleverna känner sig stressade eftersom lärarna har väldigt ont om tid (Tham, 1998).

Skolans uppgift är att få eleverna att tänka, menar Tham (1998). Skolan ger emellertid inte
utrymme för eget tänkande eller funderingar. Eleverna skall få pröva olika tankar och finna att
vissa leder ingenstans, medan andra leder dem framåt. Men sådana tankeprocesser tar tid,
vilket aldrig ges. Tiden är så vansinnigt organiserad i skolan, det är inte konstigt att både
lärare och elever blir frustrerade, skriver Tham.
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Tham (1998) målar upp ett tankeexperiment om en skola utan schema där dagarna inte var
uppdelade i ämnen och korta raster. Att man arbetade med ett projekt tills det blev klart. En
skola som utgick från elevers tankar om världen och inte från ämnen. Där det bara ringer in
och ut en gång per dag. Tillbaka till verkligheten, i dagens skola är arbetet och kunskapen
genomsyrad av vår tidsuppfattning. En bra elev är den som vet att tiden skall användas väl,
det vill säga enligt skolans och schemats uppläggning. Den som vill blanda in drömmar om
frihet och lust i sitt arbete hamnar lätt på kontrakurs med skolan. Elevers lust och skolans syn
om tid är, enligt Tham, svårförenliga.

Tham (1998) skriver också att lärarna måste bli mer tålmodiga. De får inte ha för bråttom med
att tala om hur saker och ting skall vara. Både lärare och elever har mycket mer att vinna på
att vänta ut barnen. De måste få chansen att hinna tänka ut saker själva. Tiden i skolan är ett
problem. Att vara en lyssnande lärare kräver mycket tid.

2.4 Lärarens roll

Många har funderat över lärarens roll när det gäller att få motiverade och kunskapssökande
elever. Lärarnas främsta uppgift är att vara elevens inspiratör och att uppmuntra hävdar
Andersson (1999). De skall försöka inspirera eleverna till att ställa egna frågor som de sedan
skall söka svar på. Eleven skall ta allt större ansvar för sitt skolarbete. Läraren skall inte
längre främst vara en kunskapsförmedlare utan snarare en stimulerande handledare. Läraren
skall uppmuntra eleven och visa hur roligt det är att skaffa sig ny kunskap. Lärarna bör
uppmuntra eleverna för det de gör rätt, istället för att belysa det de gör fel. En lärare skall ha
egenskaper såsom rättvis, snäll (men inte inställsam) och ordentlig, anser dagens elever. De
flesta lärare verkar uppfylla dessa krav menar Lukács (1997). En bra lärare skall vara
mänsklig. Det handlar inte bara om att förmedla fakta, läraren skall även ha diskussioner med
eleverna. De måste kunna ta kritik och får inte tro att de alltid vet bäst bara för att de är lärare.
De måste kunna lyssna på eleverna och får inte håna dem för deras åsikter. Lärare måste vara
flexibla och kunna acceptera att man inte alltid har kontroll över situationen. Man måste våga
ge sig ut på hal is ibland, skriver Lukács.

Även Steinberg (1996) hävdar att det är skolans uppgift att uppmuntra och vidareutveckla
elevens talanger, passioner och handlingskraft. Varje elev har någon form av talang. Det kan
vara en idrottslig talang eller talang att räkna komplicerade matematiska tal eller skriva
uppsatser. Dessa talanger uppmärksammas lätt i skolan. Däremot har skolan svårt att
identifiera talanger som är bra för livet. Dessa är till exempel förmågan att organisera sin
omvärld eller vara social. Skolan måste bli bättre på att uppmuntra det som inte kan
betygsättas. Skolan skall också hjälpa elever att utveckla sina passioner. Det bör vara en
självklarhet att elevernas intressen och passion utnyttjas i undervisningen. Dock inte till
överdrift. Elevernas passioner bör åtminstone få ett erkännande. Vidare skall skolan hjälpa
eleverna att inse sambandet mellan hårt arbete och resultat. Dessutom måste lärare kunna
ställa krav på eleverna, ”du kan bättre”. Se elevernas styrka, talanger och resurser - ha höga
krav och förväntningar på dem. Uppmuntra dem och få dem att göra sitt bästa.

Läraren spelar en mycket viktig roll för eleverna, anser Lundahl & Öquist (1999). En bra
lärare skall vara engagerad och undervisa med inlevelse. Det skall tydligt synas att läraren
tycker att det är kul och är intresserad av sitt ämne och vad som lärs ut. En bra lärare gör
ämnet intressant hur tråkigt det egentligen än är, menar Lukács (1997). Det är lärarens uppgift
att väcka intresset hos eleverna. Det är bara intresserade elever som lär sig, skriver Lukács.
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Läraren skall få med sig eleverna och göra dem nyfikna. Enligt Steinberg (1994) kan lärare
med auktoritet lättare fängsla elevers nyfikenhet och behålla deras uppmärksamhet. Med
ledarauktoritet är det lättare att skapa motivation hos eleverna, skriver han. Lukács (1997)
anser att dåliga lärare är de som är stela och tråkiga. De tar alltför allvarligt på sitt jobb och
får inte med sig eleverna.

För att hjälpa en elev som tappat sugen bör man som lärare ta reda på elevens intressen,
skriver Lukács (1997). För att få eleven att komma igång kan man sedan använda sig av det
intresset och ge eleven uppgifter inom det området.

Som det är nu tar läraren på sig hela bördan av att motivera eleverna till
ett lärande, vilket är en orimligt stor börda - och egentligen helt onödig om
lärarna i stället förmår att fånga det som eleverna är intresserade av. (s 32)

Kanske ännu viktigare än den specifika hobbyn är att läraren ser eleven - en ung människa
som är speciell på sitt sätt. Tyvärr är det bara de elever som är i störst behov av ett sådant stöd
som får det, egentligen borde alla elever få det (Lukács, 1997). Det är oerhört betydelsefullt
att eleverna känner att det de gör är meningsfullt. En förutsättning för detta är att någon
verkligen ser vad de gör. Lärarna bör sträva efter att varje elev skall bli sedd (Tham, 1998).

Lärare som sällan ler, är oentusiastisk och verkar likgiltig - deras lektioner blir ointressanta.
Negativa attribut hos en lärare är brist på inlevelse, cynism och oförmåga att hitta rätta tonen,
som istället ”babblar”, ”mumlar”, ”maler”, ”predikar” och så vidare (Lundahl & Öquist,
1999). Följande citat beskriver vad detta kan innebära:

Ned till skåpen, in med böckerna, fram med NK-boken. Läraren är ökänd /.../
Han snackar om vattenkraft, ritar på tavlan och babblar vidare, samma tonläge
hela tiden. Det är sövande, svårt att hålla sig vaken. Hans sega röst blandar sig
med ljudet av fläkten, något avlägset surr som man kopplar bort. Jag hör ingenting,
ändå är klassen tyst och lugn. Alla stirrar tomt framför sig, eller på klockan. Efter
80 minuter är vi fria. (s 48)

De sociala relationerna till lärarna är mycket viktiga hävdar Andersson (1999). Eleverna
behöver en vuxen förebild, en person som betyder mycket för dem och som de kan vända sig
till och tala med när de får problem. För att kunna skapa ett gott inlärningsklimat måste en
varm och förtroendefull stämning råda i klassrummet. Lärarna bör vara en vuxenkamrat till
eleverna. Våga skratta, dansa och sjunga med eleverna, våga även begå misstag. Det är viktigt
att lärarna vågar bjuda på sig själva och visa upp några personliga sidor. De skall vara trevliga
och bry sig om eleverna. Var inte rädd för eleverna! Behandla elever med respekt och
tålamod. Förtryck dem inte i skolan (Andersson, 1999). Även Lukács (1997) och Tham
(1998) betonar att många elever behöver en vuxenkontakt. Lärarna måste vara beredda att
komma nära eleverna utan att bli alltför privata.

Dagens lärarutbildning har för stort fokus på ämneskunskaper, skriver Andersson (1999). Han
anser att den bör göras om så att tonvikten istället läggs på kunskaper i hur elever utvecklas
och lär in. Vidare på hur deras nyfikenhet stimuleras och hur deras livssituation ser ut. En
lärarutbildning som betonar vikten av att bemöta eleverna som medmänniskor. Att belysa ett
demokratiskt arbetssätt, där eleverna ges stort medansvar och medinflytande. En
lärarutbildning där lärarna lär sig att använda elevernas resurser och begåvning.
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3 METOD
I detta avsnitt presenteras den metod som ligger till grund för den studie som gjorts.
Tillvägagångssättet vid studien kommer också att beskrivas.

3.1 Metodval

Man skiljer mellan kvalitativt och kvantitativt arbetssätt. Genom att tillämpa en
kvalitativ metod erhålls en beskrivning om hur människor uppfattar fenomen i
omvärlden. I en kvantitativ studie görs statistiska beräkningar för att förklara och
beskriva en viss företeelse Larsson (1986).

Då syftet med studien var att ta reda på elevers motivation för lärande, valdes en
kvalitativ intervjubaserad undersökningsmetod. Genom intervjuer, i jämförelse med
enkäter, kan man få en mer nyanserad bild. Dock finns en stor nackdel och det är
risken för intervjuareffekt, det vill säga att intervjuaren genom sitt sätt att tala och
bete sig påverkar den intervjuade åt ett visst håll.

Jag använde mig av en strukturerad intervjuform. Intervjufrågorna var öppna vilket
gav utrymme för eleverna att svara fritt utan att påverkas åt något håll (Carlström &
Lindholm, 1986).

Förutom intervjuer utgörs arbetet även av en litteraturgenomgång, vilken är relevant
för studiens frågeställningar.

3.2 Urval

Eftersom jag ville sätta mig in i elevernas syn på skolan och vad som motiverar dem
att vilja lära sig valde jag att intervjua eleverna själva. Då jag upplever att problemet
med omotiverade elever är större och påtagligare under de senare åren i grundskolan
har jag intervjuat elever i år åtta.

Som tidigare nämnts finns det en uppenbar risk med mitt metodval -
intervjuareffekten. För att minimera denna risk valde jag att intervjua främmande
elever. De intervjuade eleverna tillhörde en grundskola som är belägen i en mellanstor
stad. Jag sökte mig medvetet till en skola där det fanns alla typer av elever. Jag ville
inte till en skola där det bara fanns välmotiverade eller omotiverade elever. Jag
eftersträvade att ha möjlighet att intervjua alla sorters elever. Alla de intervjuade gick
i samma klass. En urvalsgrupp på åtta personer i år åtta åstadkoms. Urvalet utgick
från klasslistan och där valdes var fjärde pojke och var fjärde flicka ut. Att det blev
just år åtta var dock ingen slump utan ett genomtänkt beslut. Förhoppningsvis har
eleverna i år åtta släppt ”mellanstadietiden”, samtidigt som de inte hunnit påverkas av
”gymnasiehetsen”.
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3.3 Intervjuernas genomförande, bearbetning och analys

Innan materialinsamling påbörjades gjordes en pilotintervju med en person i lämplig
ålder. Detta för att undersöka ifall nya frågeställningar behövdes. Jag ville också
kontrollera mina frågeformuleringar - ifall de gick att förstå, om något fattades et
cetera.

Ingen av eleverna hade i förväg sett frågorna eller fått reda på vad intervjun skulle
handla om, utan var helt ovetande om innehållet. Varje intervju gjordes enskilt och
tog cirka 25 minuter. De genomfördes i ett avskilt rum utan yttre störningar. Alla åtta
intervjuerna spelades in på band parallellt med att vissa anteckningar och noteringar
gjordes. Till grund för intervjuerna stod en utarbetad intervjuguide, där frågorna togs i
turordning (bilaga 1). Frågorna ställdes så gott som ordagrant till varje intervjuad
elev. Några följdfrågor blev tvungna att ställas, vilka jag då försökte utforma lika vid
varje tillfälle. Enstaka förtydliganden av vissa frågor blev också nödvändiga.

Inledningsvis försökte jag skapa ett förtroendefullt klimat. Jag presenterade mig själv
och avsikten med intervjun samt talade om vad undersökningen handlade om. Vidare
försäkrade jag eleverna om att deras svar inte skulle kunna härledas till dem. Namnen
i min resultatpresentation och diskussion är därför fingerade.

För att få en bra överblick av det insamlade materialet skrevs bandupptagningarna ned
ordagrant på ordbehandlare. Därefter gjordes en sammanfattning av stoffet för att
lättare kunna se skillnader och likheter, samt eventuella mönster. Svaren
kategoriserades för att klargöra resultaten från intervjuerna. Dessa redovisas under
gemensamma rubriker i resultatdelen senare i arbetet.

3.4 Metoddiskussion

I enkäter är utformningen alltid strukturerad och exakt samma frågor ställs till hela
urvalet. I en intervjusituation finns möjligheten att blanda strukturerade och
ostrukturerade frågor vilket ger både bundna och obundna svar. Jag valde att använda
mig av en strukturerad intervju med många öppna berättarfrågor. Detta för att
eleverna skulle kunna svara fritt. Intervjun resulterar i en större mängd individdata
och en större nyansering i svaren. Vid en intervjusituation finns möjlighet att
omformulera frågan så att den inte missförstås. Vidare kan frågorna formuleras om
för att få ett mer uttömmande svar.

Den använda intervjuformen kräver en klar disposition över gången i intervjun.
Upplägget av intervjuerna var väl genomtänkt i förväg. Vid en strukturerad intervju
måste frågorna på förhand vara formulerade. Vidare krävs det att intervjuaren är väl
insatt i ämnet så att man kan följa upp med kompletterande frågor. Frågornas inbördes
ordning är väsentlig, intervjun bör gå från enkla till mer komplicerade frågor
(Carlström & Lindholm, 1986). Att använda en strukturerad intervju är bra, när man
som jag, vill jämföra olika intervjusvar. Förarbetet är relativt omfattande, men i
gengäld underlättas efterarbetet.

Intervjuerna hölls enskilt. Situationen blir mer personlig och alla elever får lika stort
talutrymme. I en sådan situation finns det ingen som kan påverka deras svar. Varje
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intervju utfördes i ett separat rum. Det är viktigt att inga störande inslag förekommer,
utan att intervjun kan genomföras utan avbrott. Alla intervjuer genomfördes helt utan
tidspress, vilket också är viktigt (Carlström & Lindholm, 1986).

Jag valde att intervjua elever jag aldrig tidigare träffat. Fördelen med det är att risken
för anpassade svar minimeras, att eleverna svarar mer uppriktigt och inte känner sig
påverkade av mig och min roll. Nackdelen kan vara att intervjusituationen blir nervös
och eleverna lite blyga. Jag upplevde dock inte att någon av de intervjuade
påverkades av detta.

Nackdelen med att göra bandupptagningar av intervjuerna är att vissa svarande
känner sig osäkra och inte vågar ge all information. En annan fara med att spela in
samtalen på band är att intervjupersonerna kan känna sig spända och nervösa, att de
koncentrerar sig på att formulera sig väl och att det då inte blir samma flyt i
intervjuerna som det annars skulle bli. Jag uppfattade inga av de ovan beskrivna
riskerna i de intervjuades sätt eller språk. Efterarbetet, det vill säga bearbetningen av
intervjuerna, är ganska omfattande. Det är ett tidskrävande arbete att skriva ner
informationen och analysera den. En stor fördel med att ha intervjuerna inspelade är
möjligheten att citera uttalanden och att fånga upp bra formuleringar. Jag kan lyssna
på intervjuerna flera gånger och kontrollera att jag fattat rätt. Ingen information går
förlorad. Under hela intervjun kan dessutom en god kontakt upprätthållas mellan mig
och den tillfrågade.

Jag som intervjuare och författare kan inte sägas vara helt objektiv. Självklart har jag
bortsett från mina egna attityder och värderingar och inte låtit dessa påverka
intervjun. Jag har gjort mitt bästa för att inte styra in eleverna i vissa spår under
intervjuerna, eller vid analysen vinkla deras svar. Jag har, så gott jag kunnat, gjort en
så objektiv bedömning som möjligt.



Motivation – elevers lust att lära

22

4 RESULTAT
I detta avsnitt redovisas resultatet av intervjuundersökningen. Intervjufrågorna har
jag fört samman i tre lämpliga grupper och redogör för dem under passande rubriker
(om skolan och vad som sker där, den egna insatsen och lärarrollen). Som tidigare
nämnts är elevernas namn påhittade. Jag har valt att kalla dem Sara, Malin, Petra,
Sofia, David, Stefan, Magnus och Martin.

4.1 Om skolan och vad som sker där

Under denna rubrik redovisas följande frågor:
∗ Varför går man i skolan?
∗ Vad är det som är bra med skolan?
 ∗ Vad är dåligt med skolan?
 ∗ Vad är viktigast för dig i skolan?
 ∗ Har din bild på skolan förändrats under din skoltid? Hur?
 ∗ Berätta om vad du får vara med och bestämma om i skolan?
 ∗ Beskriv en rolig lektion? Varför blir den rolig?
 ∗ Beskriv en tråkig lektion? Varför blir den tråkig?
 ∗ Vad gör du om en lektion är tråkig?

Alla elever är på det klara med att de går i skolan för att lära sig inför framtiden. De är
väl medvetna om att de behöver en utbildning för att kunna få ett bra arbete när de blir
äldre. Alla de intervjuade anser att det viktigaste med skolan är att de får bra betyg så
att de kommer in på det program de vill på gymnasiet och får en bra grund inför
arbetslivet. Stefan säger:

Man går i skolan för att få kunna lära sig saker och att få
bra betyg så att man får ett bra jobb när man blir stor.

Vidare tycker Petra, David och Stefan att det är viktigt att de har bra lärare. (Vad
eleverna anser karakteriserar en bra lärare tas upp senare.) Varje elev uppger att det
de tycker är bra med skolan är just det att de lär sig saker. Magnus, Sara och Malin
anser dessutom att skolan är bra för att de träffar sina kompisar där. Åsikterna kring
vad som är dåligt med skolan varierar en aning. Sofia, Martin och Stefan menar att det
ibland blir alltför hård press på dem. De har emellanåt för många prov och andra
läxor, så det blir svårt att få tiden att räcka till. Därtill anser Martin att dåliga lärare är
något negativt med skolan. Magnus, Sara och Petra anser att mobbning och
förstörelse är ett problem för skolan. Det är viktigt att man trivs i skolan och att det är
rent och fräscht. Magnus säger också att det är viktigt att se nyttan med det de gör i
skolan. Om man inte gör det kan det kännas meningslöst att lära sig.

Vad gäller elevernas inflytande upplever de själva att de i relativt stor utsträckning
kan påverka skolans miljö och utseende. Speciellt tillsatta elevgrupper, såsom elevråd
och miljögrupp, har som uppgift att ta emot förslag från alla elever på skolan och
sedan föra dessa idéer vidare till lärarna och ledningen. Detta fungerar bra, anser
eleverna. Planering av lektioner och dess utformning är det lärarna som bestämmer,
detta tycker de tillfrågade är bra. Eleverna har emellertid möjlighet att påverka bland
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annat läxornas omfång, vilket de uppskattar. Detta varierar dock från lärare till lärare
och från lektion till lektion.

Ett par lektioner i veckan är ”elevens val”. Under dessa timmar får eleverna tid att
arbeta inom ett speciellt område, vilket de själva valt. Eleverna anser att det finns
mycket att välja mellan och att det alltid finns något som är av intresse. Dessa
undervisningstimmar verkar vara väldigt uppskattade av eleverna på skolan.

En rolig lektion, anser alla elever, är den som är lite annorlunda. De vill ha variation
och egen aktivitet i sin undervisning. David beskriver en rolig lektion så här:

Att man kanske har lite frågesport eller något, lite annorlunda.
Inte bara sitta och läsa, läsa och läsa hela tiden.

Magnus och Martin belyser även vikten av att en lektion bör handla om något som de
är intresserade av - då blir den bra och lustfylld. Lika överens om vad som
kännetecknar en rolig lektion är eleverna eniga om vad som utmärker en tråkig. Att
sitta still och skriva (av) stimulerar inte någon av eleverna. Petra och Martin anger
också att en dålig lärare kan göra lektionen tråkig. Trots att en lektion är tråkig håller
eleverna god min på dessa lektioner och arbetar så gott det går i alla fall.

Elevernas syn på skolan har förändrats en del under deras skolgång. Det har gått från
lek till allvar. Sara tycker det var bättre förr. Malin upplever skolan som svårare idag.
Den var mycket enklare och roligare när hon var mindre. I början var det bara roligt,
säger Martin, han var i skolan bara för att ha kul. Han tycker fortfarande att skolan är
rolig, fast inte på samma sätt som tidigare. Petra tycker att skolan har blivit roligare
nu eftersom hon har fler kompisar. Sofia känner mycket större krav på sig idag,
jämfört med tidigare. Visserligen är det bra med krav men man måste ha en chans att
klara av dem. Stefan tycker också att det har blivit tuffare på ”högstadiet” och att han
måste plugga mer - han vill få bra betyg. David tycker att det blivit jobbigare nu,
efterson, han har mer prov och andra läxor, fast han tycker fortfarande att det är roligt.
Magnus talar om att han har blivit mer målmedveten. Han berättar:

… nu jobbar jag väl lite mer målinriktat än vad jag gjorde tidigare.
Då var det mest på lek, i början i alla fall. Och nu på högstadiet
arbetar man mest inför ett prov. Det gjorde jag inte i början heller.

4.2 Den egna insatsen

Här redogörs för frågorna:
∗ Hur går det för dig i skolan?
 ∗ Vad är det som gör att du verkligen ”ger järnet” för något i skolan?
 ∗ Får du hjälp hemma för att klara skolan? Hur?
∗ Hur är ditt självförtroende? Vad är du bra/mindre bra på?
∗ Vad vill du bli när du blir stor?

Det visade sig i undersökningen att alla de intervjuade eleverna känner sig motiverade
till att lära sig. De tycker om att gå i skolan, även om det inte alltid är roligt. Petra,
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Magnus, Sara, David, Sofia och Stefan tycker att det går bra för dem i skolan och att
de presterar goda resultat. Malin och Martin tycker att det går ganska bra. De gör alla
sitt bästa. Alla anser att betygen är viktiga. Det är viktigt att ha bra betyg, det får dem
att ”ge järnet” för något i skolan. Sara förklarar:

Det är så att jag vill få bra betyg och då måste jag ju göra mitt bästa.

Det ses som väldigt betydelsefullt att ha ett mål med det man gör. Eleverna i den här
studien vill alla studera vidare på gymnasiet och har som målsättning att komma in
där. När det man gör i skolan är roligt och känns betydelsefullt är man beredd att
anstränga sig lite extra, säger Sofia, Petra, Martin och Malin.

Hemifrån får de den hjälp de behöver, uppger alla elever utom Martin. Han får inte så
mycket stöd från sina föräldrar utan får klara det mesta själv. De resterande eleverna
säger att deras föräldrar är villiga att förhöra läxor, vilket de tycker är bra.

Självförtroendet hos eleverna skiftar lite från person till person. Det är inga stora
skillnader utan varierar från ”så där” till ”på topp”. Ingen har några svårigheter att
komma på vad de kan eller är bra på. Endast Petra vet vad hon vill bli när hon blir
stor, Malin tror hon vet. Resterande elever har ingen aning. Vad som emellertid är
gemensamt för dem är att de vill ha ett välbetalt jobb. De tycker att det är viktigt att
tjäna mycket pengar. Stefan säger med ett leende:

Jag vill ha ett jobb där man får mycket bra betalt!

4.3 Lärarrollen

Till sist redovisas de två resterande frågorna:
∗ Beskriv en bra lärare?
∗ Vad kan en lärare göra för att du verkligen skall satsa på att göra ett bra jobb?

Eleverna menar att läraren har en stor och betydande roll för deras lärande. Det är
viktigt att ha bra lärare. Det handlar inte bara om lärarens egenskaper utan även om
hur denna lägger upp och genomför lektionerna. Positiva karaktärsdrag hos lärare är
att vara snäll (dock inte för snäll) men bestämd och lite sträng, anser eleverna. Martin,
Malin, Petra, Sara, David och Stefan tycker dessutom att en lärare bör vara skämtsam
och kunna liva upp stämningen på lektionerna. Det är viktigt att läraren kan bjuda på
sig själv. Sara anser förutom detta att läraren skall vara rättvis. Martin lägger till att
han tycker att det är viktigt att en lärare uppmuntrar eleverna och är engagerad i sitt
ämne. Sofia säger att en bra lärare skall vara tålmodig och omtänksam. Hälften av
eleverna (Magnus, Stefan, Malin och David) tog upp vikten av lärarens
lektionsupplägg. Det är viktigt att göra bra, roliga och varierande lektioner och att de
är intressanta. Alla elever anser att det är viktigt att läraren kan hålla ordning på
klassen, att det råder arbetsro under lektionerna. David tycker att läraren ibland bör
vidta vissa drastiska åtgärder för att upprätthålla arbetsron i klassrummet:

… om någon tjafsar länge tycker jag att den ska åka ut ett
tag i alla fall, för annars går det inte att fortsätta arbeta.
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Läraren kan påverka eleverna att göra ett bra jobb i skolan, anger alla åtta eleverna.
Detta genom att hjälpa och stötta dem. Dessutom anser eleverna att det är viktigt att
läraren är positiv, det skapar en bra stämning i klassrummet. Stefan säger följande om
lärarens inverkan på hans skolarbete:

Läraren ska vara positiv och peppa en hela tiden.

Vidare vill eleverna att läraren skall uppmuntra dem och ge beröm. Beröm ger
självförtroende och då blir de mer motiverade att satsa på att göra ett bra jobb i
skolan. Sara berättar att det är viktigt att läraren visar att han/hon tror på eleven och
dennes förmåga. Att läraren säger:

…om du gör läxan kommer det att gå jättebra för dig.
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5 DISKUSSION
I detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån litteratur och intervjuer. Jag utgår från de
frågeställningar som presenterades i del 1.2. Avslutningsvis belyses studiens
begränsningar och förslag på fortsatt forskning ges.

Syftet med mitt arbete var att söka kunskap om vad som påverkar elevers motivation
och engagemang till att lära sig, samt vad jag som lärare kan göra för att möjliggöra
och underhålla denna motivation. Denna kunskap har jag försökt att få både genom att
ha tagit del av olika författares verk och satt mig in i tidigare gjord forskning samt
genom elevintervjuer jag gjort. I det stora hela har forskare, andra författare och
elever varit väl överens om vad som skapar motivation till lärande i skolan.

Följande diskussion tar sin utgångspunkt i det som lyfts fram i litteraturgenomgången
och i vad som kommit fram i intervjuerna

5.1 Vad är det som motiverar och engagerar elever till att lära sig i
skolan?

På frågan vad det är som gör att eleverna verkligen ”ger järnet” för något i skolan,
fick jag två olika svar. Dels var det att få bra betyg, dels när något är roligt. Sex av de
åtta intervjuade sade att jakten på bra betyg motiverar dem mest i skolarbetet. De två
resterande blev motiverade när de fick göra roliga saker. Deras svar kom inte som
någon överraskning. Trots att det i litteraturen inte stått så mycket om elevers
”betygshets”, blev jag föga förvånad att de uppgav just betygen som drivkraft. Alla
vet att betygen fungerar som ett urvalssystem för högre studier. Det är viktigt att
skaffa sig en utbildning. Alltså utgör betygen en stor sporre, vilka får eleverna att
prestera bättre för att kunna nå dit de vill. Hur skulle en skola utan betyg se ut?

I stort sett all litteratur jag läst belyste vikten av att eleverna måste uppleva skolan
som rolig, annars blir de inte motiverade. Vad som upplevs som roligt varierar
självfallet från person till person. Jag tror att det bästa sättet att stimulera flest elever
är att ha en varierande undervisning. Att göra olika saker och hela tiden vara
mottaglig för elevernas förslag. Det är viktigt att eleverna känner att de lär sig något
och att de upplever att det var kul att lära sig detta. Andersson (1999) menar att för
många elever hatar skolan. Detta var dock inget som jag kände av hos någon av de
intervjuade eleverna. Alla gillade de skolan och hade en bra och positiv syn på den.
Det är viktigt att eleverna upplever att skolarbetet har betydelse för dem, skolan är ju
grunden för hela livet.

Det finns vissa samband mellan elevernas självkänsla och deras skolresultat. De
elever som uppger att det går bra i skolan, har också ett gott självförtroende. Eleverna
vars självförtroende är ”så där” anger att det går ganska bra i skolan. Är detta bara en
slump? Vad gäller elevernas möjligheter till hjälp hemifrån, uppger alla elever utom
en, att de får det stöd de behöver. Denna elev får nästan ingen hjälp av föräldrarna
med sitt skolarbete, men ger sken av att vilja ha det. Eleven ifråga sade också att det
bara går någorlunda bra i skolan. Finns det något samband mellan föräldrarnas
bristfälliga hjälpsamhet och elevens prestationer i skolan?
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Jag instämmer med Tham (1998) som anser att elevinflytandet måste synliggöras för
att öka motivationen. För att må bra och känna välbefinnande och entusiasm måste
man kunna påverka sin tillvaro, hävdar jag. Skolan bör lyssna på eleverna och vara
öppen för förändringar. Eleverna i min studie uppgav att de kunde påverka sin
skolmiljö. Deras inflytande på hur undervisningen bedrivs är dock väldigt begränsad -
då är det läraren som bestämmer. Jag anser att det till störst del bör vara läraren som
bestämmer undervisningens innehåll och arbetssätt, men att man skall lyssna till
elevernas förslag. Självklart skall eleverna ges ansvar för sin bildningsväg. De måste
låtas vara med att påverka och fatta beslut i angelägenheter av gemensam karaktär.
Den auktoritet läraren skaffat sig genom sin ålder, kunskap och erfarenhet är det
viktigt att eleverna respekterar. Dock får detta aldrig utnyttjas så att lärarna sätter sig
på eleverna. Jag är ytterst tveksam till om eleverna klarar av att ta helt eget ansvar för
sitt lärande. Vissa skulle säkert klara det galant, men risken är att en alltför stor del
inte skulle kunna hantera detta. Elevinflytande i all ära, men det måste alltså vara
inom rimliga proportioner. Jag hävdar bestämt att ett överdrivet elevinflytande skulle
kunna få negativ effekt. Att det snarare skulle stjälpa eleverna än hjälpa dem. Om
eleverna ges fullt ansvar för sitt lärande, hur skall då skolan till exempel bemöta de
elever som anser att de inte vill eller behöver gå i skolan? Vid intervjuerna upplevde
jag att eleverna har många tankar och synpunkter kring undervisningen, men att de
inte är vana vid att få berätta hur de vill ha det. Här går skolan alltså tyvärr miste om
många bra och viktiga åsikter från dem som kanske vet bäst. En ständig dialog mellan
lärare och elever är därför oerhört viktig. Eftersom vi lever i ett demokratiskt
samhälle bör eleverna förberedas inför detta redan i skolan genom att de får vara med
att bestämma och fatta beslut i frågor som berör dem. Jag tror även att lärarna skulle
gynnas av detta på så sätt att de då vet att de har elevernas stöd i det de gör.

Jag hävdar att det är oerhört betydelsefullt att lärarna tar tillvara på elevers lust att
lära. Lusten att lära sig mer är en viktig förutsättning för fortsatt lärande. Jag menar
inte i och med detta att eleverna bara skall göra det de ”känner för”, men jag är
övertygad om att elevernas lärande underlättas om de känner lust. Skolan skulle inte
fungera om eleverna alltid bara fick göra det de har lust till, anser jag. Steinberg
(1996) tar upp begreppen ”lustelever” och ”pliktelever” och hävdar att dagens skola
präglas att allt fler lustelever. Dessa elever vill bland annat förstå varför och vill se
meningen och helheten med det de gör. Jag instämmer med Steinberg om att det för
dagens elever handlar alltmer om lust. Eleverna i min studie såg inte skolan som
något nödvändigt ont, utan som en bra och trivsam arbetsplats där de gavs
möjligheten att lära för livet. Jag tror inte att eleverna uppfattar skolan som
pliktmänniskan gör, det vill säga att de accepterar vad som skall göras utan att
ifrågasätta varför. De intervjuade uppgav att de ville förstå helheten, ha variation och
roligt och så vidare, vilket karakteriserar en lustmänniska.

5.2 Hur ser elever på skolan och vad är det som påverkar deras
syn?

Inledningsvis skulle jag vilja poängtera att de fakta som jag funnit i litteraturen inte
alltid visar samma bild av skolan som eleverna i min studie gör. Jag uppfattar att de
intervjuade eleverna har en positivare syn på skolan än den som författarna målar upp.
Dock överensstämmer många faktorer som påverkar elevers motivation för att lära.
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Som tidigare nämnts ser eleverna i min studie skolan som något nödvändigt för att
erhålla kunskap för att kunna ta sig vidare i livet. De är väl medvetna om att skolan är
viktig och att den ger en inträdesbiljett i arbetslivet. De trivs i skolan och tycker om
att vara där. Flera av de intervjuade anser att kompisar är viktiga, att de till stor del
gör att de trivs i skolan. Vidare betyder lärarnas personlighet och undervisning en
viktig och avgörande roll. Även miljön och elevernas framtidsplaner har stor
betydelse när det gäller vad som ger dem lust att lära. De intervjuade elevernas syn på
vad som motiverar dem stöds av litteraturen.

Beskrivningarna om hur en rolig lektion ser ut varierar en del från elev till elev. Det
finns dock tydliga mönster. De intervjuade vill att undervisningen skall vara
varierande och att den innebär viss elevaktivitet. Gärna att den innehåller lekar eller
tävlingar, att den är lite annorlunda mellan varven. Jag delar deras åsikter om att
undervisningen bör vara omväxlande. Jag vet själv hur tråkigt det blir om man
ständigt tvingas sitta still och lyssna en hel lektion. Återigen vill jag belysa hur viktigt
det är att lyssna på eleverna och ta reda på vad och hur de vill göra. Det är viktigt att
eleverna får känna delaktighet, att lärarna inte ”kör över” dem.

En elev säger att bra betyg ger honom bekräftelse på att han är duktig och har gjort
bra ifrån sig. Då blir han glad och hans lust att lära ökar. Jag önskar att fler elever
kunde känna denna bekräftelse. Alla har ett behov av att känna sig viktiga och
betydelsefulla. Andersson (1999) menar att läraren först och främst skall vara
elevernas inspiratör, vilket jag håller med om. Det är oerhört viktigt att läraren
uppmuntrar eleverna och har positiva förväntningar på dem. Jag tror att en del elever
ställer lite för höga krav på sig själva. En intervjuad pojke säger ”… och så nästan
självmord om man får G.” Självklart är det bra att eleverna ställer krav på sig och sitt
lärande, men det måste vara rimliga krav som går att leva upp till. Här tycker jag att
läraren skall ta ett visst ansvar. Risken är att det kan få den negativa effekten att de
istället känner sig misslyckade och får dåligt självförtroende. Faran är att många
elever ger upp om skolarbetet blir för hårt. Det blir då viktigt att läraren och eleven
gemensamt diskuterar lämpliga mål. Jag instämmer med Glasser (1996) som menar
att eleverna påverkar varandra till att anstränga sig i olika grad. Om kompisarna är
motiverade inspireras man ofta själv till att lära, men samtidigt kan omotiverade
kompisar bidra till att man själv tappar sugen.

5.3 Vad kan jag som lärare göra för elever som tappar sugen och
ifrågasätter meningen med skolan?

Det finns tyvärr inga färdiga svar på varför elever tappar sugen och deras intresse för
att lära sig nya saker avtar. Hade det funnits ett enkelt svar på frågan hade
förändringarna redan skett. Många anser att en tillräckligt duktig lärare kan utbilda
alla elever oavsett deras motivation. Jag anser dock att en förutsättning till elevers
lärande är att de måste ha en positiv inställning till att vilja lära sig. Glasser (1996)
hävdar att det inte går att tvinga en elev att lära sig, vilket jag håller med om. Läraren
måste få eleverna att känna att det är roligt att lära sig nya saker. Ett sätt att påverka
elevers lust att lära är att skolan skapar meningsfulla uppgifter och utmaningar åt
dem.
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Elevers nyfikenhet och intresse är en förutsättning för allt lärande, anser jag. Det är
lärarens uppgift att väcka elevernas nyfikenhet och intresse och få dem att bli
motiverade till att lära sig i skolan. Vidare är det lärarens ansvar att nyfikenheten hålls
vid liv. Det gäller att eleverna har ett positivt och nyfiket förhållningssätt. Genom att
väcka nyfikenheten och intresset, kommer deras lust till att själva söka ny kunskap,
att öka. Jag ser det som mycket viktigt att undervisningen utgår ifrån elevernas
intressen. Ett problem kan vara att det i dagens klasser finns så många elever och
följaktligen minst lika många intressen. Att då kunna individanpassa undervisningen
efter allas behov är svårt. Man får inte blunda för problemet, utan utifrån de
förutsättningar som ges göra det bästa av situationen. Det är bättre att bygga på någras
intressen än på inga intressen alls. Att de elever som har mest behov av
individanpassning i alla fall får det. Jag samtycker med Lukács (1997) som anser att
det är en orimlig börda som lärarna tar på sig då de skall få eleverna att känna
motivation till lärande. Läraren bör istället fånga elevernas intressen och ta till vara på
det och använda som utgångspunkt i undervisningen.

Eftersom eleverna tillbringar så mycket tid i skolan, måste de känna att
undervisningen är stimulerande och meningsfull. Vi måste göra något för att
strukturera om undervisningen så att den blir mer tillfredsställande. Annars är det
meningslöst att tala om för eleverna hur värdefull utbildning är och hur väl de
behöver den. Skolarbetet bör anpassas, både till form och innehåll, så att den berör
eleverna. Granath (1996) skriver att verkligheten lämnas kvar utanför skolan. Att
vardagen får betydelse först när man lämnat skolbyggnaden. Detta är ett problem,
anser jag. Det som händer utanför skolbyggnaden måste lyftas in i klassrummet.
Lektionerna skall vara verklighetsanknutna och relevanta. Om skolan kan få eleverna
att inse att det de lär sig utanför skolan kan tillämpas även i skolarbetet (och tvärtom)
har vi vunnit mycket, försäkrar jag. Ämnena måste presenteras så att de upplevs som
betydelsefulla. Vidare bör läraren bedriva en varierande undervisning. Ett
omväxlande arbetssätt tror jag inspirerar både lärare och elever.

Som tidigare nämnts anser jag att läraren bör vara öppen för elevernas förslag. Genom
att ha kontinuerliga utvärderingar skulle eleverna på ett bra sätt få komma till tals.
Deras synpunkter är av mycket stor vikt, anser jag.

Alla människor har ett behov av att bli sedd. Som lärare måste jag uppmärksamma
eleverna och ge dem beröm. Jag måste visa att jag tror på eleverna och litar på deras
förmåga. Det är viktigt att stötta dem och ha positiva förväntningar på dem, aldrig
håna dem utan istället uppmuntra dem.

De intervjuade eleverna hade många bra tips och råd om vad läraren kan göra för att
skapa en positiv skola. Det var framförallt goda läraregenskaper men också hur en bra
lärare skall planera och bedriva undervisningen. Eleverna i undersökningen uppgav
följande karaktärsdrag hos en bra lärare: vara snäll men lite sträng, ha humor, vara
rättvis och ha tålamod, vara bestämd, ge beröm, vara glad och omtänksam, göra
intressanta och varierande lektioner samt kunna hålla ordning. Det är inga små
förväntningar som ställs på en som lärare! Visst är ovanstående attribut bra och
viktiga, men vi måste komma ihåg att läraren inte är mer än människa. Jag tror att en
bra lärare är den som ständigt funderar på om och hur man kan förändra och förbättra
sig. Det är viktigt att hela tiden reflektera kring sitt beteende och handlingssätt. Man
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måste våga prova på nya saker och får inte vara rädd för förändringar. Vidare bör man
vara sig själv och kunna visa vem man är. En lärare som bjuder på sig själv och vågar
misslyckas får mycket tillbaka, hävdar jag.

5.4 Begränsningar

På grund av stränga tidsmarginaler är detta arbete inte så omfattande som jag önskat. I
denna studie har endast åtta elever från en och samma klass intervjuats. Då denna
grupp elever endast utgör en mycket, mycket liten (dock viktig) del av Sveriges alla
grundskolelever, är det inte min ambition att detta skall ge en fullständig bild.
Meningen är att den skall spegla en syn på verkligheten. Om antalet intervjuer hade
varit många fler och dessutom utspridda i olika klasser och på olika skolor runt om i
landet hade studien inte varit lika begränsad. En sådan mer omfattande studie skulle
kanske ge en något annorlunda bild. För att verkligen ha möjlighet att skildra
problemet ur elevernas perspektiv skulle man följa Gunilla Granaths (1996) exempel
och sätta sig i skolbänken och dela elevernas vardag. Ett sådant arbetssätt skulle ge en
mer korrekt helhetsbild av deras verklighet, en bild som den enskilde läraren har svårt
att få grepp om.

5.5 Avslutning

Trots lärares hårda arbete möts de av alltfler elever som föga eller inte alls anstränger
sig för att lära. Detta är inte ett nytt problem. För att få elever att lära sig måste det
skapas skolor i vilka elever och lärare finner tillfredsställelse med det de gör. Det
finns en uppenbar risk för att gapet mellan motiverade och omotiverade elever
kommer att öka. Detta har blivit en stor källa för segregation och kan komma att bli
ett allvarligt samhällsproblem.

Jag anser att det är viktigt att elevernas åsikter kring detta problem lyfts fram. Därför
tycker jag att det är oerhört betydelsefullt att skolorna gör återkommande
utvärderingar och undersökningar bland eleverna. Genom en kontinuerlig dialog
kommer skolan att få en bättre inblick i problemet, sett ur elevperspektiv. Att vara
lyhörd skulle gynna både lärare och elever.

Som tidigare nämnts rådde det inga större skillnader mellan litteraturens och
elevernas uppfattning om vad som motiverar till skolarbete. Denna studie har givit
mig många aha-upplevelser kring området, men även flera bekräftelser av egna
tidigare misstankar. Detta arbete har givet mig många betydelsefulla kunskaper i
ämnet. Mina studier har gett mig flera viktiga och nyttiga råd om hur jag som lärare
skall handskas med motivationsproblemet. Jag är mycket glad att jag valt att fördjupa
mig i detta så att jag inte inleder min lärarbana med förutfattade meningar.
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5.6 Vidare forskning

Det här arbetet har ur ett elevperspektiv behandlat elevers motivation till lärande.
Flera intressanta frågeställningar och vinklingar som borde utredas vidare, har
kommit upp under arbetets gång.

• Hur ställer sig lärarna till omotiverade och oengagerade elever? Hur arbetar de
med dessa? Istället för att som här utgå från eleverna, skulle en motsvarande studie
kunna göras fast ur ett lärarperspektiv. Att sätta sig in i hur lärarna ser på
problemet och hur de handskas med det.

 
• Påverkar elevens hemförhållanden deras motivation och engagemang i skolarbetet?

I så fall hur? Har deras fritidssysselsättning någon betydelse för deras lust att lära?
Om ja, hur?

 
• Efter att ha studerat detta område är jag övertygad om att alla är överens om att

skolan skall vara till för alla, motiverade som omotiverade. Om så många har
samma vision om hur skolan borde vara - varför händer det ingenting?
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Intervjuguide Bilaga 1

1. Varför går man i skolan?
 
2. Vad är det som är bra med skolan?
 
3. Vad är dåligt med skolan?
 
4. Vad är viktigast för dig i skolan?
 
5. Har din bild på skolan förändrats under din skoltid? Hur?
 
6. Berätta om vad du får vara med och bestämma om i skolan?
 
7. Beskriv en rolig lektion? Varför blir den rolig?
 
8. Beskriv en tråkig lektion? Varför blir den tråkig?
 
9. Vad gör du om en lektion är tråkig?
 
10. Hur går det för dig i skolan?
 
11. Vad är det som gör att du verkligen ”ger järnet” för något i skolan?
 
12. Får du hjälp hemma för att klara skolan? Hur?
 
13. Beskriv en bra lärare?
 
14. Vad kan en lärare göra för att du verkligen skall satsa på att göra ett bra jobb?
 
15. Hur är ditt självförtroende? Vad är du bra/mindre bra på?

16. Vad vill du bli när du blir stor?


