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Förord 
Först och främst vill jag tacka alla elever och lärare som deltagit i denna studie, 
utan er hade detta inte varit möjligt. Era kloka och värdefulla tankar kommer att 
ge lärare många uppslag på aspekter som kan främja lust att lära i skolan 
framöver. Den andra viktiga faktorn för att fullfölja detta arbete är naturligtvis 
handledning, där jag vill nämna Stina Westerlund. Du har haft den fullständiga 
tron på att detta är möjligt att genomföra och en tro på att jag klarar av detta. Du 
har skapat en struktur och gett feedback med uppmuntran och praktiska råd, allt 
från litteratur till skrivandets konst. ”Skriv effektivt och korta ner” är även det 
kunskaper som jag tar med mig efter detta arbete. Kort och gott, tack för den tid 
du lagt ner för att hjälpa mig. Det är detta som i studiens anda är att skapa lust att 
lära i skolan och att även olust kan vara positivt. När det gäller material till 
tidigare forskning vill jag nämna Helene Hed på Umeå Universitetsbibliotek, som 
har hjälpt mig att orientera i en djungel av avhandlingar, böcker, artiklar, sökord 
med mera. Jag känner även en tacksamhet mot min hemskola, där kollegor 
uppmuntrat, visat intresse för mitt arbete och kommit med intressanta och 
tankeväckande uttalanden. Min rektor har stöttat när tiden känts knapp och när 
osäkerheten om min egen kompetens infunnit sig. Dessutom har han visat ett 
genuint intresse och uppskattning av mitt arbete och hela tiden hävdat vikten av 
forskning i skolan. Sist, men inte minst, skänker jag en tanke till min familj som 
mellan varven haft en lite frånvarande mamma och partner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka och analysera högstadieelevers och lärares 
erfarenheter av lärandesituationer som påverkar elevers lust att lära i skolarbetet. 
Studien utgår från socialkonstruktionismen med ett sociokulturellt perspektiv. 
Materialet består av fem elevintervjuer och transkriberingar från en ansats till 
forskningscirkel. Analysen av empirin utgår från kritisk diskursanalys, CDA, med 
hjälp av Faircloughs tredimensionella analysmodell där text, diskursiv praktik och 
social praktik har ett dialektiskt förhållande till varandra. De diskurser som kunnat 
urskiljas är Individen och den lustfyllda valfriheten, Lust i det sociala samspelet, 
Den lustfyllda bekräftelsen och Den lustskapande variationen. Resultatet visar att 
det finns olika aspekter som påverkar lust att lära i skolan. Valfrihet och eget 
inflytande främjar lusten att lära i skolan, liksom beröm och uppmärksamhet vid 
elevers utveckling, både kunskapsmässigt och som individer. Ytterligare 
lustskapande aspekter är varierade lektioner som ger eleverna utmaningar på rätt 
nivå och att lärare respekterar eleverna genom det lyssnande samtalet. Resultatet 
visar även att elevers och lärares erfarenheter rör sig i samma diskurser men att 
vissa skillnader kan skönjas i synen på hur frekvent varierade lektioner 
förekommer, synen på inflytande och olust samt kontexten för personliga band. 

Sökord: Skapa motivation i skolan, studieengagemang, högstadiet. 
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Inledning 
Som lärare i den svenska grundskolan finns det i det pedagogiska arbetet 
utmaningar på många olika plan och av många olika karaktärer. En utmaning är 
att stimulera elever att känna lust att lära i skolarbetet. Denna studie tar sin 
utgångspunkt i mina lärarreflektioner om att många undervisningsproblem och 
konflikter som uppkommer i klassrummet är kopplade till elevers bristande 
upplevelse av meningsfullhet och lust att lära. För mig i rollen som undervisande 
lärare innebär lust att lära att eleverna är nyfikna, engagerade och finner en 
tillfredsställelse i att lära sig nya saker. Enligt Carlgren (2016) behöver lärare 
ständigt utvärdera och omforma sina arbetssätt när samhället förändras. Min 
intention med studien är att ge elever och lärare en möjlighet att beskriva hur de 
upplever att lust att lära kan skapas i skolan och vilka erfarenheter de har av detta. 
Studien styrs även av mitt behov av en vidgad teoretisk förankring, för att förstå 
hur lust att lära konstrueras i klassrummet. 

Idag råder skolplikt för alla barn från det kalenderår de fyller sex till dess de gått 
ut årskurs nio. Lagstiftningen om skolnärvaro är tydlig och kan, enligt skollagen 
(Skollagen, SFS 2010:800).  ge vite om vårdnadshavare inte ser till att deras barn 
är i skolan. Skolplikten infördes redan 1842 men inledningsvis fanns det 
tveksamheter till skolan och enligt Hartman (2015) hade flertalet elever mindre än 
60 skoldagar/år. Skolnärvaron ökade allt eftersom och idag har flera generationer 
passerat den svenska skolan och möjligheten att gå i skolan tas nog av många för 
givet. Skolplikt förknippas ofta med tvång i motsats till möjlighet, där många 
elever upplever mötet med skolan som meningslös eller intetsägande. Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) gjorde en enkät 2016, där en av frågorna var 
”Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer”. Resultatet av den 
frågan hamnade under 50%, vilket visar att här finns det ett utvecklingsområde 
inom skolan. Skolenkäten vårterminen 2018 (Skolinspektionen, 2018), visar också 
att lust att lära i skolan borde diskuteras mer. Enkäten hade frågan ”Skolarbetet 
stimulerar mig att lära mig mer”, där knappt 12% av eleverna i åk 9 tyckte att 
detta stämde helt och hållet. Oskarsson (2017) skriver att PISA-undersökningen 
2012 visade att nästan var sjätte elev tyckte att tiden i skolan var bortkastad. 
Tydligt är att egen motivation och eget driv inte automatiskt finns hos eleverna 
utan behöver skapas tillsammans med läraren. För att veta vad som är elevers 
drivkrafter till lust att lära behöver forskare fråga elever och lärare som tampas 
med problemet dagligen. Lärare i de högre stadierna måste även försöka behålla 
elevers lust och vilja att lära, som visar sig i de tidigare stadierna, men som längs 
vägen försvinner för flertalet elever. Rapporter visar nämligen att elever i åk 8 har 
mycket mindre lust att lära än elever i åk 5 (SKL, 2014). Lgr11 är tydliga i sina 
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formuleringar vad gäller elevers lust att lära. I följande formuleringar framgår hur 
lust och nyfikenhet ska utgöra en grund i verksamheten. 

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet 
och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Läraren ska stärka 
elevernas vilja att lära och elevens tillit till sin egen förmåga, läraren ska 
organisera och genomföra arbetet så att eleven upplever att kunskap är 
meningsfullt och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt. (Skolverket, 
2011, s.11-13) 

Ska skolan fungera enligt styrdokumentens intentioner måste skolan skapa miljöer 
som stimulerar högstadieelevers engagemang, där lärande och skola är något 
värdefullt och positivt. Gärdenfors (2010) förklarar att det är lärarnas uppgift att 
göra lektionerna intressanta att elevers lust att lära väcks till liv. Fler och fler 
lärare noterar dåligt engagemang hos flertalet elever, som inte hänger ihop med 
förmåga utan med lusten att lära. Samtal om att ungdomar är lata, saknar 
drivkraft, inte tar ansvar för sitt lärande, duggar tätt. Detta är i och för sig inget 
nytt, Carlgren (2016) påpekar att redan på 70-talet diskuterades om eleverna var 
lata. Upplevelsen hos mina kollegor är dock att detta har eskalerat de senaste åren 
och jag kan inte annat än att hålla med. Flertalet av de elever jag möter under en 
skoldag saknar drivkraften att utveckla sina kunskaper. Detta kan naturligtvis bero 
på ett flertal orsaker till exempel skolsystemet, samhället, uppfostran med mera, 
som lärare inte rår över, men till syvende och sist är det något lärarkollektivet 
måste hantera på bästa möjliga sätt. Pedagoger har ett stort ansvar och faktiskt 
uppdraget att främja elevers lust till att lära, så att alla elever kan lyckas så bra 
som möjligt utifrån var och ens förutsättningar. Lust att lära i skolan är ett högst 
aktuellt ämne och behöver beforskas. 

Syfte och frågeställningar  
Studien tar sin utgångspunkt i läroplanens övergripande mål och riktlinjer där lust 
att lära i skolan ska ligga till grund för skolans verksamhet, samt yrkesverksamma 
lärares upplevelser av att olika problem vid en skolenhet ofta knyter an till elevers 
motivation i skolarbetet och därmed deras lust till att lära. Syftet med denna studie 
är att fördjupa kunskap om högstadieelevers och lärares erfarenheter av 
lärandesituationer som påverkar elevers lust att lära i skolarbetet. I studien söks 
svar på följande frågor: 

1. Vilka aspekter lyfter elever och lärare fram som väsentliga i 
undervisningen för att främja lust att lära?  

2. Vilka diskurser om lust att lära blir framträdande i elevers respektive 
lärares utsagor? 

3. Vad i elevers och lärares diskursiva konstruktioner av lust att lära i 
skolan är överensstämmande och vilka skillnader kan skönjas? 
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Tidigare forskning  
Lust att lära rör elevens motivation, intresse och engagemang i lärandesituationer 
och stöds av lärares didaktiska val. Tidigare forskning om lust att lära rör således 
flera olika forskningsfält med lite olika inriktningar både inom psykologi, 
pedagogik, pedagogisk psykologi och didaktikens forskningsfält. Utifrån den 
forskning jag hittat har det något splittrade forskningsfältet strukturerats under tre 
rubriker Undervisning, Lärares roll och Det sociala samspelet. Många av de 
aspekter som påverkar motivation och lust att lära i skolan går naturligtvis hand i 
hand, men för att strukturera upp resultat av tidigare forskning ansåg jag att dessa 
rubriker var lämpliga. 

Mina sökningar visar att forskning som rör elevers lust att lära är vanligare i vissa 
skolämnen. Ämnen som naturkunskap, matematik och idrott har beforskats mer 
frekvent. De urval av forskning jag stödjer mig på är framför allt forskning som 
bedrivits efter 2010 på äldre barn, men också ett urval av studier före 2010 med 
särskild relevans. Sökord som använts är lust att lära i skolan, skapa 
studiemotivation, elevengagemang och högstadiet. Framför allt ligger fokus på 
svensk forskning eftersom undervisning i svensk skola är kontextberoende och 
skiljer sig från undervisning i andra delar av världen. Utifrån referenslistor i dessa 
texter har andra intressanta forskare studerats. Min studie använder begreppet lust 
att lära, som har en stark koppling till läroplanen (Lgr 11). När jag studerat 
tidigare forskning har jag framför allt gått in via begreppet motivation, eftersom 
det är inom det området den huvudsakliga forskningen finns. Andra begrepp som 
kommer att nämnas är aktiva och engagerade elever, vilka tolkas som tecken på 
lust att lära. 
 
Undervisning 
En viktig aspekt för att skapa lust att lära i skolan är att elevdelaktighet får ligga i 
fokus. Kan eleverna påverka sin utbildning ökar också engagemanget. Joanna 
Giota (2017) skriver i sin avhandling att för att behålla elevers lust att lära är det 
viktigt låta eleverna vara med och bestämma om upplägg och innehåll. Detta är 
också en av de framgångsaspekter som Martin Hugo (2011) framhåller. Har 
eleverna en upplevelse av delaktighet och att innehållet upplevs vara på riktigt 
kommer motivationen. Ger läraren eleverna ökat ansvar att leda sitt eget lärande 
kommer enligt Jan Håkansson och Daniel Sundberg, 2012) motivationen att öka. 
Delaktighet och inflytande är således viktiga begrepp för att eleverna ska känna 
sig motiverade. Daniel Östlund (2017) påpekar betydelsen av inflytande, där 
elever som har mer inflytande över undervisningen och sitt lärande också 
engagerar sig mer. Enligt Wiliam (2013) skapas motivation om eleverna lär sig 
styra sitt eget lärande och ges möjlighet till inflytande. Peter Gärdenfors (2010) 
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framhåller också vikten av att eleverna får vara med och sätta upp sina mål för 
lärande. Då blir möjligheten större att de når sina mål, men om målen bara 
handlar om betyg försämras resultatet eftersom upplevelsen är att proven bara är 
ute efter att övervaka. 

Hulleman & Lazowski (2016) har utfört en metaanalys där motivation kopplas 
ihop med undervisning om undervisning, till exempel om eleverna vet att oro 
inför test kan vara bra så förbättras resultatet. En annan viktig aspekt är att hålla 
samtalet om kunskap levande, så att eleverna kan pröva sin förståelse och förstå 
varför de ska göra på ett visst sätt och varför de ska lära sig det som står skrivet i 
styrdokumenten (Giota, 2002a). Helene Andersson (2017) pekar på att eleverna 
måste förstå varför de är i skolan och att det är något positivt som i slutändan 
skapar en bra framtid. Alla ovanstående aspekter kan stödja lusten att lära i 
skolan.  

Lärarens roll 
En av lärarnas största uppgifter är att ha höga förväntningar på de elever de möter. 
Andersson (2013) har i sin avhandling, beskrivit hur lärares höga förväntningar på 
elever är avgörande hur eleverna ska lyckas i skolan. Även Hugo (2007) nämner 
vikten av att lärarna har positiva och höga förväntningar på sina elever. Han pekar 
även på vikten av att lärarna bryr sig om eleverna och ser dem som 
medmänniskor. Detta i sin tur går tätt samman med att lärarna möter eleverna på 
deras nivå och att eleverna kan påverka innehåll och arbetsformer. 

Klassrumsforskning visar ett samband mellan uttalade höga förväntningar, 
formativ bedömning och motivation. Forskning pekar på vikten av att ge eleverna 
lämpliga utmaningar, så att höga krav och förväntningar skapar motivation och 
inte stress (Håkansson & Sundberg, 2012). I slutändan ska eleverna uppmanas att 
ta större ansvar för sina studier, att hitta motivation och självständighet, där 
ansträngning premieras eller som Håkansson m.fl. skriver: 

”Motivation har således sitt ursprung i dynamiska relationer mellan människor, 
den är kontextbunden och föränderlig snarare än generaliserbar och stabil, samt 
relaterad till psykologiska erfarenheter som känslor” (ibid. s.156). 

Gärdenfors (2010) trycker även han på vikten av att hitta rätt svårighetsgrad på 
uppgifterna för att nå motivation hos eleverna. Är nivån för lätt upplevs skolan 
tråkig och hamnar de på en för avancerad nivå uppstår frustation. Motivation är 
relaterat till lust som betecknar positiva emotioner. Det är viktigt att sätta 
elevernas förståelse i centrum, inre motivation ökar när man förstår det man lär. 
Detta är ett led i hur viktigt det är att eleverna har kontroll över uppgiften och 
skolsituationen. Detta är något som Stina Westerlund (2015) också kunde se i sin 
avhandling. Westerlund visar att läraren, det sociala sammanhanget, stämningen i 
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gruppen, självkänsla och tillit är viktiga faktorer för elevers upplevelse av 
kontroll. Förutom att hitta uppgifter på rätt nivå är det även viktigt att elevernas 
uppgifter känns meningsfulla och stimulerande, vilket kräver varierad 
undervisning där strävan att bli bättre belönas, där flera sätt att lära är rätt och att 
misslyckas är tillåtet (Hugo, 2011; Håkansson & Sundberg, 2012).  

En annan betydande aspekt för elevers lust att lära är hur de blir bemötta i skolan. 
Detta i sin tur kräver att pedagogerna sätter sig in i ungdomarnas värld. Om lärare 
ställer vuxnas krav så kommer eleven att lära för andra och inte för sin egen skull, 
vilket i det långa loppet är den aspekt som allra mest dämpar elevers motivation 
för skolarbete. Endast de elever som har höga kunskaper klarar sig i en sådan 
värld, de elever med sämre självkänsla ger upp och gör inte det arbete som krävs. 
Forskningen konstaterar också att lärare måste se eleverna som personer och inte 
enbart som skolelev. Det är viktigt att se alla aspekter på en elev, hela 
livssituationen. Eleverna har krav från många håll, skolan, föräldrar, kompisar och 
samhället. Tyvärr visar Anderssons (2017) forskning att 60% av eleverna 
upplever att lärarna inte bryr sig om dem som personer utan bara som elever. 
Andersson (2013) och Hugo (2011) har i sina skolberättelser fått fram resultat att 
elever tycker att pedagoger som exemplifierar från lärares verkliga liv och 
erfarenheter är bra lärare dvs. kopplar ihop samhälle och undervisning. Albrecht 
(2018) visar i sin vetenskapliga artikel att om eleverna förstår att de saker de gör i 
skolan har betydelse för framtiden, så ger det positiva effekter på motivation och 
lärande. Hulleman & Lazowski (2016) konstaterar att om lärarna knyter an till 
elevernas liv här och nu och ger stimulerande uppgifter ökar motivationen och 
intresset. Redan i slutet på 1800-talet hävdade Dewey (1897) att det var viktigt att 
ta reda på elevers intressen för att skapa en undervisning som var meningsfull för 
elevernas liv, att kunna se kopplingen mellan utbildning och fritid. Även 
Gärdenfors (2010) betonar vikten av att utgå från elevers intresse för att på så sätt 
skapa fokus på uppgiften. 

Håkansson m.fl. (2012) visar på betydelsen av en relationell kompetens, där 
läraren engagerar och motiverar eleven utifrån elevens förmågor, som på så sätt 
kan utveckla självständigt tänkande och självutvärdering. Läraren är övertygad 
om att eleven kan lära och visar eleven respekt, empati och ett ärligt intresse. 
Detta tillsammans med goda ledaregenskaper och didaktisk skicklighet stärker 
elevernas förmåga att prestera och lyckas bra i sina studier. Håkansson m.fl. visar 
också på vikten av en systematisk deliberativ praktik dvs. att skapa självständiga 
och ansvariga elever. 

Det sociala samspelet 
Varje lektion bygger på ett socialt samspel mellan lärare och elev, men även 
mellan elever. Helene Ahl (2014) har i en kunskapsöversikt om motivation och 
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vuxnas lärande beskrivit hur Elton Mayo redan på 30-talet konstaterade att god 
arbetsmotivation kräver väl fungerande grupper där människors sociala behov är i 
fokus. Inom skolforskning är goda mellanmänskliga relationer en av de viktigaste 
framgångsfaktorer som Hugo (2007) nämner i sin avhandling. Även Jonas 
Aspelin (2003) påtalar samspelet mellan människor, där han pekar på att det inte 
räcker med att eleven blir motiverad av att lyckas eller att eleven har en bra 
pedagog med social kompetens, utan det är samspelet mellan dem som skapar 
framgångar. Fokusera på elevernas positiva sidor så kommer även de att fokusera 
på sina positiva saker. Aspelin (2003) diskuterar mellanmänsklig kommunikation, 
där han pekar på att bara för att människor pratar med varandra så är det inte en 
relation utan en relation bygger på varaktig kontakt, personligt bemötande, 
känslor och förtroende. Detta är viktigt i skolan för att skapa motivation. Eleven 
ska vara i centrum, undervisningen ska utgå från varje elevs behov, läraren ska 
bygga självförtroende och social status, men samtidigt är det primära i skolan 
kunskapsutveckling. Håkansson m.fl. (2012) konstaterar att för att hålla 
motivationen uppe måste eleverna känna att de respekteras och behandlas rättvist. 
En social relation skapar inte automatiskt engagerade elever, men i det stora hela 
är sociala relationer mycket viktig för motivationen och lärandet. Många forskare, 
både nationellt och internationellt, är eniga om att goda relationer är en viktig 
faktor för lust att lära. Känslan av tillhörighet skapar engagemang, där bemötande 
och respekt mellan alla personer i skolan är av stor betydelse (Hattie; 2012, 
Andersson 2013).  

Ingrid Sanderoth (2002) konstaterar i sin doktorsavhandling (2002), att skolan inte 
gynnade elevers lust att lära. Läroplanens intention med lust att lära ska vara 
grunden för undervisning, vilket inte visade sig i klassrummet. Undervisningen 
väckte inte nyfikenhet och lust att lära hos alla elever. De stunder av lust att lära 
som uppstod uppkom vid situationer där läraren la märke till eleven och 
uppmuntrade till socialt samspel. Resultatet visade att elevens utveckling sällan 
uppmärksammades av läraren 

För att skapa bra kunskapsutveckling är elevers känslor och motivation viktigt. 
När eleverna inte lyckas hänger det ofta ihop med dåligt självförtroende, att 
uppgiften är för svår, för få tillfällen att lära eller en vilja att inte lära, där den 
viktigaste funktionen att arbeta med i skolan är att bygga upp självförtroende. En 
annan viktig faktor för att höja uppmärksamhet och minnesförmåga är glädje och 
nyfikenhet. Glädje skapas ibland genom stolthet, att man klarat en uppgift, vilket i 
sin tur gör att man vill dela med sig till andra och sätta ännu högre mål framöver 
(Gärdenfors, 2010). 

Motivationens betydelse påverkas av tre faktorer enligt Brophy (2004), nämligen 
den sociala miljön (klassrumsklimat, samspelet mellan lärare och elev, med 
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mera), den enskildes motivation (ämnesinnehåll, möjligheten att lyckas med 
uppgiften med mera) och värden att slutföra uppgiften (varför ska jag bry mig, 
vilken nytta har jag av detta med mera). Han påtalar även fyra tänkbara 
förhållningssätt utifrån elevperspektiv, inre värden (glädjen av att engagera sig), 
uppnåendevärde (möjlighet att klara det), nyttovärdet (bra att ha, karriär med 
mera) och kostnadsvärdet (oro, tid, ansträngning). Detta överensstämmer med 
Westerlunds (2015) slutsatser att elever behöver se nyttan av sitt arbete dvs. känna 
att det är värt att lägga ner energi på arbetet. Om eleven inte ser någon mening i 
uppgiften i skolan så uteblir lusten att lära. Vågar inte eleverna tro på sig själv ger 
de upp ganska fort. När eleverna har kontroll över sin situation skapas en 
lustkänsla, där kontroll innefattar flera aspekter som gruppens stämning, 
självkänsla och tron på att allt kommer att gå bra. Det sociala samspelet gör att 
eleverna kan se en uppgift från flera olika håll som vidgar deras tankegångar, 
vilket också påverkar lusten till att lära. Psykolog Jerome Bruner (1974) beskriver 
det sociala samspelets betydelse för motivation, där ett grupparbete kan bidra med 
att eleverna känner att de fyller en viktig funktion eller att elever tillsammans 
kämpar med en svår eller tråkig uppgift. Bruner, som var influerad av Vygotskij, 
myntade begreppet scaffolding som innebär stöttning i form av hjälp och 
vägledning i samspelet. Lärarens stöd ska succesivt avta när eleverna blir mer och 
mer självständiga. 

Hugo (2011) påtalar hur betydelsefull just uppgiften att skapa motivation är, 
möten och lärsituationer måste kännas betydelsefulla. Det positiva är dock att han 
konstaterar att det går att förändra elevers inställning och motivation, men att det 
krävs stort engagemang och mycket tid av pedagoger. Eleverna måste få en bättre 
självbild och en tro på att de kan klara skolan. Det är viktigt att veta att 
motivationsfaktorer för elever inte är generella utan enskilda, olika elever 
motiveras av olika saker. Även Davidsson (2010) påpekar att eleverna motiveras 
på olika sätt och visar på vikten av att uppmana eleverna att hitta just sin 
motivation.  

Sammanfattning  
Forskningsöversikten visar att forskning om motivation dominerar. Forskning om 
just motivation på högstadiet är dock inte lika frekvent. Dessutom är det få studier 
som utgår från ett elevperspektiv, vilket skapar en kunskapslucka i forskningen. 
Enligt Giota (2002b) har forskningen runt inre och yttre motivation ökat, där 
studier inte utförs från ett antingen eller perspektiv, som dominerat 
motivationsforskningen inom socio-kognitiva paradigmet under lång tid, utan 
båda aspekterna vägs in. Jag har hittat få studier som har en diskursiv inriktning, 
vilket kan bero på att det psykologiska perspektivet är överrepresenterat. Enligt 
Albrecht (2018) finns det en lucka i forskningen, hur utbildningen kan, utifrån ett 
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elevperspektiv, bli meningsfull och på så sätt främja viljan och lust att lära hos 
elever. Dessutom saknas forskning där elevers och lärares erfarenheter jämförs 
med varandra. Detta innebär att syftet med min studie är aktuellt och angeläget att 
beforskas.  
 

Teori 
I följande avsnitt presenteras var för sig studiens teoretiska utgångspunkter, 
Socialkonstruktionism, Kritisk diskursanalys, Sociokulturellt perspektiv på lust att 
lära. 

Socialkonstruktionism  
Studien grundar sig i en socialkonstruktionistisk teori och har en sociokulturell 
forskningsansats. Galbin (2014) förklarar innebörden av socialkonstruktionism 
som att utmana kunskapen om oss själva och världen vi lever i, vilket på ett bra 
sätt stämmer med min tanke om den här studien. Hacking (2000) tecknar en bild 
av socialkonstruktionismen fyra steg, där första steget handlar om att texter börjar 
med något som uppfattas som en förgivettagen sanning, där andra steget går ut på 
att förändra synen på denna sanning och skapa en ny förståelse, en ny upptäckt. 
Det tredje och fjärde steget blir sen att få förståelse för att vad som först ansågs 
som sanning kanske inte stämmer för att därefter förändra. Dessa fyra steg skulle i 
skolans värld skapa en fantastisk utveckling och ett nytt sätt att se på skolans 
traditioner. 

När det gäller socialkonstruktionismen är Berger och Luckmann viktiga 
frontfigurer, som utvecklat fenomenologins tänkande till sociologins område 
utifrån socialkonstruktionismens förfäder som till exempel Marx och Nietzsche 
men även av Durkheim, Weber och Mead. (Alvesson & Sköldberg 2017; Berger 
& Luckmann 2011). Berger och Luckmann (2011) ville förena Durkheims tanke, 
att se sociala fakta som ting, med Weber som ansåg att det centrala var det 
subjektiva meningsinnehållet i sociala handlingar. De beskriver detta med tre 
nyckelbegrepp. Genom externalisering blir samhället en mänsklig social 
konstruktion, där människan får en ny idé, konstruerar en värld, som de berättar 
om och för vidare till andra människor. Genom objektivering blir samhället ett 
unikt samhälle, för när människor läser denna bok eller berättar vad de hört har 
det blivit en objektivering, en existerande sanning. Det sista begreppet är 
internalisering, där människan blir en produkt av samhället dvs. kommande 
generationers upplevelse av en objektiv händelse. 

Som beskrivits ovan är samhället ur socialkonstruktionistiskt perspektiv en 
mänsklig social konstruktion. Det innebär att individen och sociala fakta blir 
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viktigast. Människan skapas i relation till andra människor i det sociala samspelet. 
Inom socialkonstruktionismen är det inte de mänskliga egenskaperna som är 
viktiga utan fokus ligger på den sociala miljö människan är en del av, till exempel 
en institution som skolan. Regler och normer som verkar där påverkar hur elever 
och lärare agerar och då befästes den sociala ordningen. Socialkonstruktionismens 
främsta uppgift är att analysera och kritisera maktstrukturer i organisationer och 
institutioner. 

En objektiv verklighet existerar inte, det finns ingen slutgiltig sanning utan den 
konstrueras utifrån relationer, där människor ser på verkligheten på olika sätt. Det 
blir ett motsatsförhållande där individen både påverkar och påverkas av samhället. 
Tänkandet påverkar den sociala ordningen och den sociala ordningen påverkar 
tänkandet. Bryman (2012) skriver att sociala företeelser är något som sker hela 
tiden i vår omgivning. Dessa skapas i ett socialt sammanhang och förändras också 
hela tiden. För socialkonstruktionister hör synen på kunskap ihop med sociala 
processer och språket har en väldigt central roll för tanken. Den sociala ordningen 
skapas och utvecklas av människan hela tiden, alltså en mänsklig konstruktion. 
Vidare diskuterar Berger och Luckmann (2011) institutionalisering, där de anser 
att människor hela tiden skapar vanor, habitualisering, där människor utför 
handlingar på ett tidigare beprövat sätt, för att spara tid och energi och för att 
känna sig trygga.  

Diskursanalys 
Definitionen av själva begreppet diskurs är ganska vitt, kort kan man dock säga 
att diskurs är ett visst sätt att se, tala och förstå vissa delar av världen och att 
diskurser visar sig genom språk, regler och sociala relationer (Winther Jørgensen 
& Phillips; 2012, Börjesson, 2003; 2015, Fejes, 2016). Gemensamt för alla 
tolkningar och inriktningar inom diskursanalys är att språket är viktigt och formar 
verkligheten. Språket struktureras i olika mönster som vi använder när vi agerar 
socialt i olika sammanhang, där diskursanalysen blir en tolkning av dessa 
mönster. Tolkningen av begreppet diskurs kan vara snäv eller vidare där å ena 
sidan en tolkning bara ser på språkanvändning, till exempel hur och vad en lärare 
talar om vid genomgångar, medan andra sidan även tolkar placering av elever, hur 
läraren rör sig, pedagogiska hjälpmedel med mera. I denna studie används den 
snävare tolkningen eftersom analysen endast bygger på transkriberade texter. 
Diskursbegreppet är viktigt för pedagogisk forskning eftersom skolan som 
diskursiv ordning, enligt mitt synsätt, behöver ifrågasätt förgivettagna 
uppfattningar kring företeelser, som till exempel lust att lära som denna studie 
handlar om, för att kunna förändra. Fejes (2016) beskriver diskursanalysen som 
ett sätt att destabilisera, skaka om, det lärarna tar för givet. 
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Burr (2015) pekar på fyra premisser för socialkonstruktionism som diskursanalys 
delar. Det ena är att det är viktigt att vara kritisk till självklar kunskap för 
verkligheten är bara ett resultat av hur vi kategoriserat världen. Den andra 
premissen handlar om hur vi människor är präglade av vår historia och vår kultur, 
där skolans värld är präglad av att läraren genom alla tider har förmedlat kunskap. 
Tredje premissen visar på att kunskap skapas i social samverkan där gemensamma 
sanningar skapas och den sista handlar om att kunskap skapas i social handling, 
där vilka normer som är rätt formas eller bevaras.  

I studien använder jag kritisk diskursanalys (Critical Discourse Analysis, CDA), 
där Norman Fairclough (1995) vidgade begreppet diskurs mot den sociala 
praktiken. Han anser att den sociala praktiken formar subjektet, men även att 
subjektet formar den sociala praktiken, vilket beskriver väl hur det fungerar i en 
skolorganisation. Analysmetoden valdes för att den intresserar sig för textnära 
studier även av de små diskurserna, till exempel vad i klassrumssituationen som 
främjar lust att lära. Analysen fokuserar på hur ofta vissa ord används och hur de 
konstruerar diskurser, som sedan kopplas till samhälleliga diskurser för att 
synliggöra maktens effekter. CDA är både konstituerande och konstituerad, där 
den sociala praktiken både för vidare och förändrar kunskaper, identiteter och 
sociala relationer. Där maktrelationen är en av dem, men även påverkas av andra 
sociala praktiker och strukturer. (Fairclough,1995; Bergström & Boréus, 2017; 
Winther Jørgensen & Phillips, 2012). Den kritiska diskursanalysen anser att språk 
som diskurs är både handlingar som kan påverka världen, som i denna studie att 
elever kan påverka skolans undervisning. Men även hur det sociala, historiska och 
kulturella påverkar handlingar i ett dialektiskt förhållande, där diskursen formar 
och omformar sociala strukturer men även återspeglar dem (Fairclough, 1995). 
Fairclough beskriver social struktur som sociala förhållanden i institutionerna som 
till exempel skolan, men även i samhället i stort. Diskursiv praktik är en social 
praktik där handlingar får två perspektiv både individuella, kontextbundna och 
konkreta, men även institutionaliserade och socialt sammanbundna (Winther 
Jørgensen & Phillips 2012; Bergström & Boréus, 2017). Han anser vidare att det 
behövs göras systematiska analyser av språkbruket, i till exempel intervjuer, som i 
denna studie. Fairclough förenar tre dimensioner, detaljerad textanalys, diskursiv 
praktik och social praktik, för att på bästa sätt visa på sambandet mellan praktiken 
och de kulturella och samhälleliga konstruktionerna. I denna studie är det framför 
allt den mikrosociologiska dimensionen, diskursiv praktik, som framträder, där 
fokus kommer att ligga på elevers och lärares erfarenheter av lust att lära i skolan 
och hur de tillsammans skapar sin vardag. 

Fairclough beskriver att inom en diskursordning, som i denna studie skolans 
diskursordning, finns det diskursiva praktiker där tal och skrift tolkas, som i 
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studiens intervju av elever och i lärarnas forskningscirkel med samtal och 
reflektioner, men även skolans styrdokument som är politiskt beslutat. Inom CDA 
är makt ett centralt tema dvs. diskursens betydelse för upprättande av makt. Där 
det blir ett ojämnt maktförhållande mellan olika sociala grupper, till exempel 
elever och lärare och där det finns en önskan att lyfta upp dessa förhållanden till 
ytan och skapa en förändring i riktning mot ett mer jämlikt maktförhållande. 
Vilket resultaten av en kritisk diskursanalys ska gynna och skapa en social 
förändring.   
Sociokulturella perspektivet på lust att lära 
Epistemologiskt utgår jag i studien från en sociokulturell syn som domineras av 
kommunikativa processer. Säljö (2014) beskriver det sociokulturella perspektivet 
enligt Vygotskijs teori, zone of proximal development (ZPD). Att människor 
utvecklas och tar till sig kunskaper hela tiden i samspel med andra människor 
(appropiera) och då kan utvecklas mer utifrån sina tidigare kunskaper. Han 
uttrycker det som kunskaps- och färdighetstradering, där människor deltar i det 
sociala samspelet genom samtal och handlingar. Där förståelsen kommer först, för 
att sedan följas av förtrogenhet för att så småningom klara av uppgifter på egen 
hand den s.k. proximala utvecklingszonen. Begreppet intersubjektiviteten innebär 
en plats där människor lär av varandra och byter erfarenheter genom samtal och 
gemensamma aktiviteter, ett socialt samspel (Vaage, 2013; Carlgren, 2016). Det 
sociokulturella perspektivet handlar om att lärandet sker i två steg, det egna 
tänkandet (inter) och samspelet mellan människor (intra). Inom det sociokulturella 
perspektivet anser man att motivation i skolan är uppbyggt från både samhällets 
förväntningar på ungdomar och från skolans lärmiljö med deltagande aktiviteter 
som stimulerar. Dysthe (2003) betonar meningsfullhet som en viktig ingrediens i 
det sociokulturella perspektivet där alla i skolan, både elever och lärare, anser att 
lärande är viktigt. Teorin ser på lärande som deltagande i en social praktik. Bruner 
(1974) använder begreppet scaffolding som innebär att lärare hjälper eleverna att 
komma vidare i sin utveckling. 

Lust att lära är nära förbundet med motivation, vilket också har visat sig i de 
läroplaner som avlöst varandra från 40-talet fram till idag. Sanderoth (2002) 
beskriver hur styrdokumenten på 40-talet använde ”lust vid lärande”, som på 60-
talet blev ”motivation” för att åter igen ersättas av ”lust att lära” under 90-talet, 
vilket också finns kvar i den nuvarande läroplanen Lgr 11. I 
Utbildningsdepartementets  utredning (2000) förklarar Börjesson begreppet 
motivation som kognitivt och att det bygger på intresse, men att drivkraften i sig 
byggs av känslor, emotioner och lust. Han definierar motivation som ”lust och 
vilja att lära” (ibid, s.27) den sociokulturella teorin är lust att lära socialt 
konstruerade och Vygotskij nämner hur känslor påverkar lärandet, men fokus 
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ligger på samspel och lärande. Inom det sociokulturella fältet är emotionsteorier 
ännu ett outvecklat fält. (Westerlund, 2015). Begreppet lust står för positiva 
emotioner (nyfikenhet, intresse, engagemang) som riktas mot något och är 
representerat i nuet, meningsfullheten har inget mål bortom själva situationen. 
Skillnaden mellan lust och motivation är att lust saknar mål medan motivation är 
riktad drivkraft mot ett visst mål. Lust att lära i skolan kan av elever upplevas 
olika där situationen som eleven är i kan främja och hämma elevens lust att lära. 
Lust och olust är motpoler som finns med oss hela tiden och som triggas av olika 
aspekter (Sanderoth, 2002). Lust att lära i sociokulturell betydelse konstruerar 
lärandet som meningsfullt i den kontext eleven befinner sig. 

 

Metod  
I detta avsnitt kommer studiens metoder, olika överväganden i arbetet och vilka 
urval som använts att beskrivas. I syfte att undersöka högstadieelevers och lärares 
erfarenheter av olika aspekter i lärandesituationer som påverkar elevers lust att 
lära valdes en kvalitativ ansats. Valet att genomföra en kvalitativ studie 
motiverades av att det rör sig om beskrivande aspekter om verksamheten i skolan 
som kan uppfattas olika av elever och lärare. Vid diskursanalys ses intervjun 
primärt som en social praktik och elevernas och lärares uttalanden är en diskursiv 
redogörelse. Intervjudata blir en konstruktion av verkligheten, som jag som 
intervjuare och eleverna samt lärarna i samtalen gör tillsammans (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Insamlingen av empirin har gjorts med hjälp av två olika 
metoder, kvalitativ semistrukturerad elevintervju för att utforska elevers 
erfarenheter och uppfattningar av lust att lära i skolan och en ansats till 
forskningscirkel för att studera och analysera lärares erfarenheter och 
uppfattningar av samma ämne.  

Elevintervju 
Semistrukturerad intervju innebär en viss uppsättning frågor där ordningsföljden 
varierar, men huvudfrågorna ska finnas med i alla intervjuerna (Bryman, 2012). 
Intervjuerna i studien har utgått från en intervjuguide (se bilaga 1), där 
informanternas svar har fått styra följdfrågorna. Alla frågor i intervjuguiden kom 
inte att användas utan guiden sågs som en frågebank. I intervjuguiden var det flera 
ord som betydde samma sak, men när eleverna var tystlåtna prövades olika 
begrepp för att stimulera samtalet. Det gav även möjlighet till bredare information 
när liknande frågor kom flera gånger men lite olika formulerade. Det blev också 
ett mer naturligt samtal när frågorna formulerades i den muntliga situationen, men 
intervjuguiden påminde om vilka ämnesområden som skulle täckas. Det var 
viktigt att intervjun var målinriktad så att informationen som kom fram under de 



17 
 

olika intervjuerna gick att jämföra (Repstad, 2012; Ryen 2011; Kvale, 2014). En 
allt för mekanisk intervju kan dock göra att forskaren kan tappa eller missförstå 
viktig information (Ryen, 2011). I studien har det varit viktigt att fånga elevernas 
perspektiv, vilket en allt för strukturerad intervju kan motarbeta. Fördelen med en 
semistrukturerad intervju var att eleverna blev trygga i intervjusituationen, där 
intervjun blev ett samtal och följdfrågorna byggde på elevernas svar. 
Huvudfrågorna som låg i fokus gjorde att eleverna upplevde intervjun som seriös 
trots att upplevelsen av att intervjun blev mer av ett samtal än en utfrågning.  

Intervjuerna genomfördes under skoltid på respektive elevs skola och tog mellan 
30–45 minuter vardera. Valet av lokal blev ett led i att informanten skulle känna 
sig trygg på sin hemarena. Intervjun följde Ryens (2011) påpekande om upplägg 
med en allmän konversation för att sedan ge en förklaring till vad som stod i 
samtyckesblanketten (bilaga 2), och i direkt anslutning undertecknades 
blanketten. Sedan inleddes huvudfasen med frågor från intervjuguiden, där målet 
var att få informanten att prata mycket med hjälp av hummanden, nickanden och 
uppmaning till förtydliganden (Repstad, 2012). Sista delen av intervjun var mer 
en summering av samtalet. I direkt anslutning till varje intervju skrevs spontana 
reflektioner över samtalet ner. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon 
och transkriberades, där eleverna anonymiserades genom att ges fingerade namn.  

Kvale och Brinkmann (2014) uppmanar forskaren att fundera över vilken 
utskriftform som bäst lämpar sig till studiens syfte. Allt som sagts under intervjun 
transkriberades ordagrant, både vad som sas av elever och av intervjuare eftersom 
studien utgick från personliga erfarenheter om lust att lära i skolan. Det fanns en 
risk att något gick förlorat, till exempel ironi, när muntlig redogörelse överfördes 
till skriftlig text (Kvale & Brinkmann, 2014). Pauser, intentioner och suckar 
uppmärksammades inte i transkriberingen, men eftersom jag själv transkriberat så 
låg materialet nära, vilket innebär att vid genomläsningar av materialet så fanns 
detta närvarande i alla fall. 

Urval 
Fem elever från högstadieskolor i en kommun i norra Sverige fick möjlighet att 
delta i studien, utifrån rekommendationer av lärarkollegor. Valet blev elever med 
lite olika inställning till skolan för att få en så varierad och nyanserad bild som 
möjligt. Eleverna som intervjuades bestod av både flickor och pojkar, tystlåtna 
och frispråkiga, hög- och lågpresterande. Urvalet av informanter blev elever i åk 9 
eftersom tidigare forskning framför allt har fokuserat på yngre eller äldre elever 
än högstadiet och för att de eleverna har störst erfarenhet av grundskolan. 
Dessutom visar forskning att lusten till att lära sjunker ju högre upp i grundskolan 
eleverna kommer.  Eleverna ingick inte i mina undervisningsgrupper eftersom jag 
ville att de skulle vara mer oskrivna kort för mig, både för att det inte skulle finnas 
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någon maktstruktur med tanke på betygssättning, men även för att jag inte skulle 
dra några slutsatser utifrån egna erfarenheter eller förutfattade meningar om 
eleverna. Efter rekommendationer av kollegor tillfrågades sex elever varav en 
avstod från att delta.  

Trovärdighet 
I forskningsplanen var tanken att utföra ytterligare elevintervjuer. Men 
trovärdigheten bygger på min strävan efter transparens, att öppet redogöra för 
materialinsamlingen och att lyfta informanternas uttalanden. Utifrån att det är 
hantverksskickligheten som utgör trovärdigheten och inte antalet informanter, 
hoppas jag att läsare kan se en användbarhet av min studie.  

Forskningscirkel 
Datainsamling har även skett med stöd i forskningscirkel med lärare som metod. 
Forskningscirkel är en metod för skolutveckling, där möjligheten att reflektera 
över sitt arbete ges. I forskningscirkeln bedrivs forskning med lärare istället för 
om, där ökad förståelse för sitt eget agerande blir ett resultat av att man 
producerar både kunskap och handling. I studiens ansats till forskningscirkel var 
syftet att cirkelledaren (jag) och deltagarna skulle påverka varandra i en positiv 
riktning mot en fördjupad förståelse och i förlängningen en förändring av 
problematiken, vilket i denna studie handlar om en varierande lust att lära i 
skolan. Persson (2008) beskriver hur lärare ibland har svårt att skapa tid till 
reflektion över sin undervisning och för att fortbildning ska skapa förändring 
krävs tid, kontinuitet, möten och dialog, för att reflektera över sitt eget lärande 
och undersöka sin egen praktik. Deltagarna i denna ansats till forskningscirkel 
fick både reflektera över begreppet lust att lära i skolan och sitt eget agerande för 
att sedan analysera och jämföra med elevers erfarenheter av lust att lära i skolan, 
vilket i sin tur påverkar verksamheten. Persson (2008) pekar dock på vikten av att 
universitet, skola och forskningscirkel samverkar med varandra. Han trycker även 
på att deltagarna formulerar ett problem som de gemensamt vill undersöka, vilket 
inte stämmer in på denna ansats till forskningscirkel. Deltagarna har fått 
området/frågeställningen presenterad och sedan utifrån intresse valt att delta i 
gruppen, vilket även kan betecknas som ett aktivt val. 

Enligt Anderssons (2007) ger forskningscirkel en möjlighet att lyfta fram tysta 
röster, sammankoppla forskning och handling, men även vilken betydelse detta 
samarbete har och vilken förändring det kan leda till. Ansatsen till 
forskningscirkel i denna studie bestod av tre träffar där samtalen spelades in, 
transkriberades och i samband med det anonymiserades lärarna med fingerade 
namn. Vid första tillfället, hösten 2019, fördes samtalet kring begreppet lust att 
lära enligt EPA-modellen, där alla reflekterade skriftligt kring begreppen lust att 
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lära och lustfyllt lärande, för att sedan berätta för gruppen. Allra sist gjordes en 
mindre workshop som inleddes med att alla lärare skrev ner på post-it lappar vad 
de gjorde i sitt klassrum för att skapa lust att lära. Vid andra tillfället fick 
pedagogerna berätta om sina lappar som sedan sattes upp på whiteboard och 
sorterades i teman. Träffen avslutades med diskussion kring att skapa lust i 
klassrummet. Tredje tillfället, våren 2020, analyserades en elevintervju 
gemensamt. 

Urval 
Urval av lärare byggde på frivillighet. Vid en presentation av forskningsplanen för 
skolans samtliga lärare på en arbetsplatsträff presenterades även vad en 
forskningscirkel är och vilka fördelar det finns med detta sätt att utvärdera och 
analysera verksamheten. I forskningscirkeln ingick sex pedagoger, en forskare 
och en magistrand. Rektors deltagande övervägdes. Mot bakgrund av rektors 
ledningsställning och studiens intresse av lärares innersta tankar om undervisning 
blev beslutet att endast lärare deltog. 

Trovärdighet 
I och med att en av metoderna i studien är en ansats till forskningscirkel behöver 
trovärdigheten nämnas. Anledningen att det är en ansats till forskningscirkel är att 
träffarna varit få och att ingen gemensam slutprodukt har skapats, utan deltagarna 
i forskningscirkeln har samtalat om erfarenheter av lust att lära i skolan. 
Andersson (2007) nämner fem olika kategorier av trovärdighet vid 
forskningscirkel, där den demokratiska trovärdigheten inte följdes i denna studie 
eftersom frågeställningen redan var given. Däremot säkras processtrovärdigheten 
eftersom deltagarna bidrar med kunskap som baseras på deras erfarenheter som 
lärare och även den dialogiska trovärdigheten att deltagarna är intresserade av 
andras erfarenheter och upplägget av forskningscirkeln ser till att alla kommer till 
tals. Går vi vidare till katalytisk trovärdighet är denna grupp en bra bit på väg, 
eftersom deltagarna fått en större inblick i problemställningen och på så sätt har 
en större möjlighet att förändra undervisningen/verksamheten. 
Resultattrovärdigheten når vi inte upp till eftersom denna studie inte nämnvärt 
påverkar beslutsfattarna eller andra yrkesgrupper, åtminstone inte i ett första 
skede. Tidsbristen gjorde att sista träffen endast bestod av analys av en 
elevintervju.  

  
Analysmetod 
Diskursanalys innehåller tre steg där första steget är transkribering, det andra 
steget hur teorin kopplas till analysobjektet och det tredje är diskursanalytiska 
metoder (Bergström och Boréus, 2017). För analysen i denna studie kommer jag 
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specifikt att utgå från Faircloughs tredimensionella modell 
som återges i figur 3:1. Den kritiska diskursanalysen (CDA) 
passar väl för min studie eftersom den fokuserar i detalj på 
vad som sägs i texten samtidigt som text länkas till social 
praktik. Varje kommunikativ händelse, som i denna studie 
består av elevintervjuer och lärares samtal under 
forskningscirkel, har tre dimensioner, där man i första 
dimensionen tittar på textens egenskaper. Sedan övergår det 
till att analysera produktions- och konsumtionsprocesser som 
hör ihop med texten, den diskursiva praktiken, vad som 
händer i klassrummet. Till sist analyseras även hur den 
kommunikativa händelsen är en del av en bredare social 
praktik (Winther Jørgensen & Phillips, 2012).  

Den första dimensionen, på textnivå, kan analyseras utifrån grammatiska tekniker 
som transitivitet, nominalisering, modalitet eller vokabulär i texten (Bergström & 
Boréus, 2017). I denna studie har jag valt att studera vokabulär som förekommer i 
de transkriberade texterna och sammanlänkat det med den andra dimensionen, den 
diskursiva praktiken. Intertextualitet, som är ett vanligt begrepp i CDA, hänger 
ihop med produktionsprocesser och beskriver hur texter relaterar till varandra. I 
denna studie kommer intertextualiteten bestå av en jämförelse mellan 
elevintervjuer och lärarsamtal i forskningscirkel. Den sista dimensionen, den 
sociala praktiken, handlar om hur diskurserna sätts in i ett socialt sammanhang, 
där den skolpolitiska diskursen både reproduceras och förändrar diskurser inom 
detta ämnesområde, lust att lära i skolan. Reproducerar genom att läraren 
fortfarande är mer av en kunskapsförmedlare och förändras genom nya styrsystem 
i skolan som hämtar sin näring i New Public Management, där eleven är 
konsumenten och lärarna producenter. 

Första steget i analysen blev flera genomläsningar av det transkriberade 
elevmaterialet för att hitta aspekter som skapar lust att lära i respektive 
elevintervju. Detta strukturerades upp i olika teman och sedan gick analysen in på 
ordnivå, där begrepp med hög frekvens sorterades ut. Utifrån denna analysdel 
hittades fyra stora diskurser (Individen och den lustfyllda valfriheten, Det 
lustfyllda samspelet, Den lustfyllda bekräftelsen och Den lustskapande 
variationen). Andra steget i analysen blev genomläsning av det transkriberade 
lärarmaterialet som följde samma procedur som elevmaterialet. Resultatdelen 
redovisas utifrån ovanstående fyra diskurser med hjälp av Faircloughs 
tredimensionella analysmodell, där den diskursiva praktiken utifrån de frekventa 
orden presenteras tillsammans. Den sista dimensionen, social praktik, kommer att 
presenteras under rubrikerna Analys och Diskussion.  

Figur 3:1 Faircloughs 
tredimensionella analysmodell. 
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Trovärdighet  
I en diskursanalys är det viktigt att titta på vad som har sagts i texterna, hitta 
mönster och se hur den sociala praktiken påverkar verksamheten. Metodmässigt 
finns en problematik i att undersöka och analysera diskurser i en verksamhet man 
som forskare själv är en del av. Problemet gäller visserligen forskarrollen i det 
socialkonstruktionistiska perspektivet generellt, men är viktigt att ändå resonera 
kring. En diskursanalytiker som utgår från konstruktionism är helt enkelt ofta en 
del av diskursen som ingår i studien, vilket gör det svårare att ifrågasätta och 
ställa sig utanför diskursen. (Bergström & Boréus, 2017; Jørgensen & Phillips, 
2012). Jag, som forskande lärare och undervisande lärare, är en del av den lokala 
skolans kultur, vilket kan försvåra för mig att vara känslig för vad som uppfattas 
som självklarheter, men samtidigt bidra med ett perspektiv inifrån professionen 
som kan vara en fördel. För att hantera detta har jag vid analysen strävat efter att 
lämna den undervisande lärarens glasögon och tagit på mig forskarglasögonen, 
där fokus ligger på de aspekter av lust att lära som finns att hitta i empirin. Jag 
anser att CDA som analysmodell fyller en användbar funktion i min studie, 
eftersom analys på tre nivåer ger mig empiri som belyser aspekter om lust att lära 
i skolan.  

 

Etiska övervägande 
Det finns fyra etiska grundkrav när en forskningsstudie ska genomföras, 
informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 
(Vetenskapsrådet, 2017; Kvale & Brinkmann, 2014). När det gäller 
informationskravet och samtyckeskravet har elever och lärare fått ett 
informationsbrev, där studiens upplägg och syfte, informantens roll, deltagandets 
frivillighet med möjlighet att avbryta och mina kontaktuppgifter framgått. Inget 
samtycke från vårdnadshavare har inhämtats eftersom eleverna som deltagit i 
studien är minst 15 år och har själva avgjort om de vill delta i studien. Ett 
skriftligt samtycke har undertecknats av både elever och lärare, där ovanstående 
beskrivningar och hur studien kommer att presenteras finns beskrivet (bilaga 2 
och 3). Vetenskapsrådet (2017) påpekar även att informanter som deltar i studier 
ska skyddas från skada och kränkning, vilket även är viktigt i denna studie. Av 
etiska skäl, konfidentialitetskravet, har informanterna anonymiserats genom 
fingerade namn, ej heller den skola där intervjun och forskningscirkeln är gjord 
har namngetts. Däremot har jag valt att skriva ut årskurs eftersom det kan vara av 
intresse om fortsatta studier vill jämföra skillnader i lust att lära mellan olika 
åldrar. Kritiken mot detta förfaringssätt är att resultaten i studien blir svåra att 
kontrollera, men för att de fyra etiska kraven ska uppnås är detta befogat.  
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Resultatredovisning och analys  
I detta avsnitt kommer studiens resultat att presenteras. Syftet med studien är att 
fördjupa kunskap om högstadieelevers och lärares erfarenheter av 
lärandesituationer som påverkar elevers lust att lära i skolarbetet. Empirin är fem 
elevintervjuer som gjordes i åk 9 och samtal mellan lärare i en forskningscirkel 
med sex högstadiepedagoger som deltagare. Utifrån analysen hittades fyra 
diskurser, Individen och den lustfyllda valfriheten, Det lustfyllda samspelet, Den 
lustfyllda bekräftelsen och Den lustskapande variationen. Resultatet kommer att 
presenteras utifrån CDA och Faircloughs tredimensionella modell, där text och 
diskursiv praktik presenteras under respektive diskurs medan den sociala 
praktiken presenteras under rubriken Analys, för att återkomma i avsnittet 
Diskussion.  

Individen och den lustfyllda valfriheten 
I intervjuerna med eleverna framträder valfrihet och eget inflytande som viktiga 
aspekter för att locka fram viljan och lusten att lära i skolan. Eleverna betonar 
vikten av att de får vara med och bestämma och på så sätt själva påverka sin 
skolsituation. Flertalet elever nämner här betydelsen av att själva kunna välja på 
vilket sätt de ska utföra olika uppgifter och att detta gör arbetet ”roligare” för den 
enskilda individen.  

Det är alltid roligare då man får välja vad som är roligast för en själv. 

    (Eva, elev åk 9) 

En annan elev uttrycker sig så här: 

Ja, att man får göra det lite som man vill, det är inte så här att, jag är lärare 
jag säger att du inte får gå hit eller dit eller göra si eller så. Det är roligare 
om man säger så här, jag skulle vilja sitta i ett grupprum och läsa det här, 
får jag det och så säger en annan kompis jag vill googla lite mer om den 
här delen. [...] man ska se på alla elever hur de tycker och tänker och då 
kan det bli, jag gillar det här, då får jag göra si och då blir det blir mer 
intressant eftersom jag fick göra så som man ville. 

(Stefan, elev åk 9) 

Citaten visar hur lust till lärande konstrueras i relation till individen, till ett 
själv, men också utifrån elevens möjlighet att följa den egna viljan och 
göra på det sätt ”som man ville”. Den lustfyllda valfriheten ställer också 
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höga krav på att alla elever får komma till tals och ges utrymme för sin 
individuella vilja. Läraren ska helst ta hänsyn till hur ”alla elever” tycker. 
Det framgår också att det lustfyllda i att kunna välja ställs i kontrast mot 
det olustfyllda i att bli begränsad av läraren. Tydligt är här att det inte alltid 
är så stora områden valfriheten behöver spänna över för att den ska 
uppfattas som stödjande för lärande och lusten. Det kan röra sig om vart i 
klassrummet eleverna vill sitta eller hur arbetet ska utföras 

Det är också intressant att lust att lära av elever diskursivt konstrueras som 
att ett lärandeinnehåll blir roligare och mer intressant på grund av att man 
som elev ges frihet och får välja och inte för att lärandeinnehållet är 
intressant i sig. Det verkar som att eleverna i diskursen konstruerar sig som 
tydliga ”själv” med inflytande och att lusten att lära kommer från den 
aspekten. Det är nästan viktigare hur de framstår som sociala individer än 
lärandeinnehållet i sig. 

Det kan ibland vara om man ska göra någon uppgift i grupp eller om vi 
skulle göra någon labb och så, och jag märkte att här är det lite mer 
självständigt. Alltså på matten man går bara in och sätter sig och börjar 
jobba. Och sedan man gör provet själv. Hela klassen sitter inte och gör 
provet helt samtidigt och sedan börjar man med ett nytt kapitel själv, men 
på min förra skola så var det att alla skulle jobba samtidigt. Alla skulle 
vara på samma ställe, så att jag tycker speciellt matte är mycket roligare 
att lära sig nu när man får jobba självständigt, man behöver inte jobba 
samtidigt med klassen 

    (Linus, elev åk 9) 

Självständighetens betydelse pekar ytterligare mot att elevernas inflytande 
över sin tillvaro är en konstruktion som påverkar lusten att lära. Citatet 
visar att självständigheten är närvarande både när eleverna jobbar enskilt 
och tillsammans med andra, vilket visar att det inte är arbetsformer som 
skapar lust att lära, utan att som individ kunna styra över sitt arbete.  

Valfriheten är inte alltid enkel och ibland räcker inte elevers egna idéer till 
för att komma med förslag på hur en uppgift ska göras, vilket följande citat 
visar:  

...däremot kan det bli lite trögare ibland, för det är svårt att komma 
på vad man ska göra, så man kan behöva hjälp.  ( 

Maja, elev åk 9).  

I sådana situationer hotas lusten att lära. Diskursen om den lustfyllda 
valfriheten förutsätter därför också lärare med beredskap att tydligt gå in 
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och stötta och inte lämna elever till en valfrihet de inte klarar. Läraren får 
alltså inte abdikera från sin ledande roll utan möta upp när valfriheten blir 
olustig, vilket ställer krav på lyhördhet från lärarens sida. 

I forskningscirkeln samtalar lärarna med utgångspunkt i elevintervjuerna 
om elevers valfrihet. Lärarna använder andra vokabulär för att beskriva 
den lustfyllda valfriheten som i följande exempel där en lärare reflekterar 
över svårigheter med elevers delaktighet: 

Delaktighet ibland, det är svårt, de kan få vara med på vissa grejor och 
berätta vad de vill göra, det är väl examinationsformer, hur de vill göra. 
Innehållet styr nog jag, nog får de vara, de får känna att de varit med och 
då blir de nöjda. 

    (Fanny, lärare, forskningscirkel 2) 

Ett annat uttalande av lärare som visar på begränsningar som finns i valfriheten är: 

Visst mått av egenkontroll och delaktighet tror jag också är viktigt, men 
det kanske inte är så jättemycket de kan styra över, men det de kan skapar 
ändå en mer positiv inlärning tror jag. 

   (Dagny, lärare, forskningscirkel 2) 

Lärarna anser att delaktighet är viktigt för att skapa lust i skolan men andra 
aspekter, som till exempel ämnesinnehållet, styr deras möjlighet att låta 
eleverna vara delaktiga i den mån de skulle önska. Det finns en svårighet 
att öka elevers inflytande och samtidigt finns en viss osäkerhet kring att 
släppa ifrån sig kontrollen till eleverna. Ord som visst mått, ibland eller 
som i lärarcitatet: 

Försöker i den mån det går att uppfylla elevernas önskan. 

 (Gerd, lärare, Forskningscirkel 2)  

Detta visar att det finns aspekter som håller tillbaka lärarnas önskan att låta 
eleverna vara delaktiga, vilket visar på en skillnad mellan elever och 
lärares uppfattning om valfrihet.  

Analys 
När valfrihet för elever ingår i en diskurs konkurrerar den mot en annan 
diskurs om den professionella läraren, där läraren är den som ska ha 
inflytande över skolsituationen. et blir en individaspekt från två håll, där 
läraren som individ upprätthåller sin profession och diskuterar om 
delaktighet medan eleven framhåller jaget och den egna viljan. För att 
förstå hur lust att lära i skolan kan stödjas är det viktigt att inse hur olika 
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diskurser ibland kämpar om utrymme och ibland samverkar. 
Lärarprofessionen har förändrats mycket de sista årtiondena. Selander 
(2006) beskriver hur kunskapen att vara en bra ledare blivit viktigare än att 
vara en kunskapsförmedlare, vilket har medverkat till att elevers valfrihet 
har fått en större plats i skolan. Carlgren (2016) skriver att det sociala 
samspelet är ett deltagande istället för tillägnande, att lärande sker i 
samspel med andra. Lärare och elever ska utifrån olika subjektspositioner 
tillsammans hitta vägar till lärande, vilket kan medföra en spänning mellan 
ledarskap och deltagande. Samtidigt har de politiska direktiven för vad 
lärare ska hinna med under elevers skoltid förtydligats och de timmar som 
finns till förfogande till respektive ämne är intecknade. Innehållet i skolans 
undervisningsämnen är politiskt styrt genom styrdokumenten, vilket gör att 
varken lärare eller elev har full valfrihet när det gäller ämnesinnehåll 
medan undervisningsformer skapar en annan förutsättning för delaktighet 
och valfrihet. Tiden till förfogande för att hinna med alla de politiska 
direktiven är begränsad och svårigheten är därmed, som en lärare även 
påpekar i följande citat: 

Att hinna prata med så många och hitta den individuella meningen 
för alla.  

(Alex, lärare, forskningscirkel 1).  

I tidigare forskning finns ett starkt stöd för att elevdelaktighet är av stor 
betydelse för att lust att lära ska infinna sig i klassrumssituationen. När 
lärarna har gett eleverna större inflytande över sin utbildning har det 
främjat lusten att lära (Giota, 2017; Hugo, 2011; Östlund 2017; Wiliam, 
2013; Gärdenfors, 2010).  

Analysen visar också att olika diskurser går in i varandra där elevers 
valfrihet är viktigt för lusten att lära men att läraren måste vara aktiv och 
närvarande med stöttning när lusten hotas av till exempel idétorka. När 
eleverna är i den proximala lärandezonen behöver läraren finnas som stöd 
för att förtrogenheten ska stabiliseras och möjligheten att klara saker på 
egen hand så småningom ska uppnås. Hittar läraren den balansgången 
mellan att våga släppa på kontrollen och låta eleverna vara delaktiga och 
samtidigt fånga upp när eleverna behöver stödstrukturer, så ser det ut att 
kunna stärka lusten att lära hos flertalet elever. 

Det lustfyllda samspelet 
Lust att lära skapas i relationen mellan elev och lärare. Vokabulär som 
personligt band, förståelse och respekt förekommer i elevintervjuerna. 
Eleverna beskriver att det sociala samspelet mellan elev och lärare 
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påverkar lust eller olust i skolarbetet. Betydelsen av att läraren lär känna 
eleven på ett personligt plan beskriver en elev så här: 

Egentligen, det behöver inte vara så mycket med själva läraren att göra 
utan det kan mer vara att det är mer ett personligt band med läraren. Att 
han skämtar mycket och sånt och då känner vi oss mer bekväma med 
honom och då blir det bara roligare att lära oss. 

    (Maja, elev åk 9) 

Eleven uttrycker hur viktigt det är att läraren lär känna sin elev på ett 
individuellt plan och inte bara ser eleven som en del av en kollektiv klass. 
En bra lärare som inte lär känna sina elever personligt minskar lusten att 
lära hos eleverna trots att läraren i övrigt är professionell. Elevintervjuerna 
visar hur viktigt det är att läraren visar ett intresse för eleven som helhet, 
det vill säga både för elevens skolgång och fritid, betraktar eleven som en 
individ och inte bara som en skolelev. En elev anser att en lektion bör 
starta med frågor i stil med: ”Hur har ni haft det i helgen, om det nu varit 
helg”, (Eva, elev åk 9) och att läraren på så sätt ska visa att de bryr sig om 
fritiden också. Detta bidrar till att göra relationen mer avslappnad och 
bidrar till att ett positivt lärklimat skapas. En elev beskriver det så här: 

Försöka få mer connection med eleverna, tex så här prata lite vardagliga 
saker på lunchen och på rasterna, kanske blanda in lite verkligheten. Då 
får man verkligen lite connection, då blir det roligare att ha den läraren 
och när det är roligare att ha en lärare blir det lättare att lära sig, för då 
känner man att jag kan berätta mina brister och fördelar. 

    (Stefan, elev åk 9) 

Ovanstående visar att när lärarna får inblick i elevernas liv, även utanför 
skolans väggar, så utvecklas relationen och eleven får en positivare 
inställning till läraren och känner en trygghet i att öppna upp sig mer och 
visa sina tillkortakommanden. Lust skapas i relationen och utifrån elevers 
och lärares utökade kännedom om varandra. När detta sker ökar elevens 
intresse och vilja för att spendera tid med läraren, vilket i sin tur enligt 
eleverna underlättar inlärningen. 

Elevintervjuerna visar att det lyssnande samtalet kan stödja elevers lust att 
lära. En elev beskriver hur viktigt det är att läraren får förståelse varför 
olust uppstår och för att förståelse ska infinna sig måste det lyssnande 
samtalet komma till stånd. Eleven säger: 

Man ska verkligen lyssna på eleverna och ta åt sig tips ifall någon elev 
skulle klaga på något skulle man lyssna och försöka förstå vad de tycker 
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och tänker och att försöka förstå ur deras perspektiv för ibland kan det 
vara så att en lärare kan döma en elev. […] Läraren kan inte veta hur 
eleverna är för de är en äldre generation, så de ska försöka förstå hur de 
tänker och försöka förstå vad menar med deras blickar och sånt här. 

    (Stefan, elev åk 9) 

En annan elev beskriver så här: 

Kanske sedan också tänka på varför det blir att de inte jobbar, om de vet 
varför de inte jobbar och rätta det, så att det får en annan metod som de 
kan lyckas bättre i. Eller fråga.  

    (Denise, elev åk 9) 

Av elevernas åsikter framkommer det lyssnande samtalet som en viktig 
aspekt för att förstå deras agerande i en skolsituation. Upplever eleverna 
sig missförstådda hotas lusten att lära i kontrast till att läraren ”försöker 
förstå” ur ett elevperspektiv. Eleverna utgår inte från att lärarna alltid har 
svaret utan det viktiga är att lärarna visar omsorg genom att fråga och 
lyssna in. 

Man ska hitta varför de är inte intresserade, om det tex kan vara, men 
varför tycker inte just du om svenskan, men jag tycker inte om när vi ska 
skriva text, men då får man ju, då ser man, då ska man titta vad man ska 
göra åt det, finns det något man kan man göra åt det, den här som inte 
gillar att skriva text eller inte gillar att redovisa. […] men man kan också 
säga att du som inte gillar att skriva, men du gillar redovisa och det ska vi 
göra sen, då ser de fram emot någonting. Då gör vi bort det här. 

    (Stefan, elev åk 9) 

Det är tydligt i detta citat att eleverna förstår att vissa saker måste 
genomföras i skolan, men att lusten med hjälp av förståelse och 
uppmuntran från läraren kan lockas fram även om det är en uppgift eleven 
inte tycker om. Det viktiga är att läraren skapar förståelse för 
problematiken och försöker hitta lösningar för att lotsa eleven från olust till 
lust. Att lyssna på elevernas förklaring om vad som är det egentliga 
problemet när olust uppstår, är något som inte nämns i lärarnas samtal utan 
när lärarna nämner vikten av att lyssna, så är det i samband med elevernas 
möjlighet till valfrihet. Elevernas uttalanden kan tolkas som att lusten att 
lära stöds främst av att lärare lyssnar på dem och i viss mån respekterar 
deras önskningar.  

För att skapa lust att lära är respekten i det sociala samspelet viktigt. 
Flertalet elever nämner ordet ”respekt” i sina intervjuer och visar hur 
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viktigt det är för dem att de blir respekterade som personer för att lusten att 
lära ska finnas. Om det brister i respekten så får lusten att lära svårt att 
infinna sig och negativa känslor tar över. En elev beskrev en sådan 
situation så här: 

Det blir väldigt jobbigt ibland, nu har jag inte sådana lärare nu, men förut 
hade jag det, jag hade lärare, det kändes som att de såg ner på mig och de 
hade ingen respekt för mig. Hade jag en fråga då sa de bara. Men har du 
inte lyssnat på lektionerna och så, då jag kanske bara inte var med eller 
inte hörde. Då tappade man lusten att lära när de. […] Det är väldigt 
viktigt att ha respekt för eleven. Hur dumma frågor de än ställer så ska 
man alltid visa, man ska inte visa att man är över dem och så, men även 
om man kan skälla på dem om de pratar. 

     (Maja, elev åk 9) 

En annan elev beskriver en liknande situation på följande sätt: 

Det märkte jag på min förra skola då vi hade matte och jag kanske inte 
förstod någonting och han fick komma och prata med mig igen. Då kände 
jag att energin sjönk, att han helst inte skulle vilja, det kändes på något 
sätt att han, att jag borde ha förstått det eller någonting. Jag märkte bara, 
att han brukade vara jätteglad och gången innan var han jätteglad, så när 
jag behövde ha hjälp en gång till med samma fråga kände jag typ en liten 
suck liksom, det kanske inte var så jättetrevligt alltid… 

    (Linus, elev åk 9) 

Här påtalar eleverna att läraren ska respektera alla elever oavsett 
förutsättningar. Tappar eleven fokus eller har svårt för att förstå önskar de 
ändå respekt och tålamod från läraren. Citaten visar att läraren har en 
viktig funktion att fylla. Hur många gånger ett ämne än behöver förklaras 
får läraren inte visa överlägsenhet eller uppgivenhet. Om inte läraren, som 
är insatt i ämnesinnehållet, tror på eleven så kommer inte eleven att tro på 
sig själv heller. I situationer där elever upplever att läraren förminskar dem 
hotas lusten att lära, likaså om känslan att vara till besvär uppstår. Enligt 
eleverna är det inte bara ord som påverkar lust eller olust utan även 
kroppsspråket avslöjar lärares inställning. Bra bemötandet i klassrummet 
skapar en trygghet att visa sina svagheter, där eleverna vet att de blir 
bemött respektfullt och får den hjälp de behöver. Att våga visa sina 
svagheter skapar en vilja hos eleverna att utvecklas och lära sig mer, ett 
lustfyllt lärande. En elev beskriver ett sådant bemötande, och hur läraren är 
mån om dem som individer:  
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Läraren ska ta emot en med mycket positiv energi och verkligen typ så 
här, de vill inte bara att man ska jobba, de vill en väl också”. Han förstår 
vilka tillfällen när det är rätt att skämta till det och sånt och så är han är 
duktig på att lära ut, om man inte förstår så förklarar han på tre fyra olika 
andra sätt så man förstår typ. Vad är det mer? Han bryr sig om en, inte så 
här okej, många lärare säger du behöver inte jobba men du får inte 
förstöra för andra. Han vill verkligen att vi ska ta oss in på den linje man 
vill ta sig in på, så han försöker ju.  

(Eva, elev åk 9) 

Citatet visar att aspekten att aldrig ge upp tron om en elevs förmåga tar 
fram lust hos eleven i kontrast mot att läraren accepterar att eleven inte 
jobbar. Eleven uttrycker en besvikelse om läraren sviker i sin roll och visar 
på vikten av att läraren vill att eleven ska lyckas i framtiden. Samtidigt är 
eleven ambivalent i sitt uttalande om elevjobb, där å ena sidan att vilja en 
elev väl inte bara innebär att man ska jobba, medan å andra sidan att bry 
sig om är att få eleverna att jobba. Detta visar att för eleverna handlar det 
sociala samspelet om att bli sedd och känna att någon bryr sig om dem. 

Lärarnas perspektiv ligger i linje med elevernas tankar om vikten av att visa 
respekt. För lärarna handlar det om att skapa trygghet mellan elev och lärare, där 
lärarna i forskningscirkeln nämner hur de strävar efter att eleverna ska förstå att 
de vill dem väl, att de ska gå bra för dem och att eleverna ska bli lyckliga 
människor. Denna strävan visar att det är en aspekt som behöver utvecklas vidare, 
men vid tillfällen när respekten och relationen harmoniseras så främjas lust att 
lära. En lärare uttrycker så här i följande citat: 

Att relationen med eleven tar en ganska långt, då har man kommit en bra 
bit på väg då man har lyckats skapa det.   

(Fanny, lärare, forskningscirkel 1).  

Lärarna använder ordet höga förväntningar för att skapa lust att lära i skolan. 
Respekten för eleven visar sig i tron på att eleven kan lyckas. En lärare uttrycker 
sina tankar om vad som är viktigt i klassrummet så här: 

Det är jätteviktigt med höga förväntningar och det är lätt att säga och det 
är fina ord och så men vi möter många elever med stukade 
självförtroenden. De tror inte på sig själva och visar inte vi att vi tror på 
dem så är det chanslösa. Det skapar också en utmaning för dem, att det 
inte blir för lätt om vi förväntar kanske lite mer än vad de presterar. 

   (Dagny, lärare, forskningscirkel 2) 
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Här visar sig respekten i det sociala samspelet mellan elev och lärare, där 
läraren är förvissad om att eleven kan lyckas i skolan. Lärarnas åtagande 
blir att förklara detta för eleven, så de upplever att uppgifterna i skolan 
känns möjliga att genomföra. Samtidigt framhåller läraren också den 
möjligheten att några elever kan, relaterat till den proximala 
utvecklingszonen, med ovanstående beskrivning till och med ta sig vidare 
till ett självständigt lärande. Lust att lära konstrueras här i elevens egen 
övertygelse att det är möjligt för dem som individ att lyckas. Svårigheten 
som lärarna upplever med höga förväntningar är att förklara så att elever 
förstår vad som egentligen menas och vad som egentligen sägs. En lärare 
beskriver: 

Det är svårt att få fram ens förväntningar egentligen, det är lätt att säga att 
jag förväntar mig att, men det svårt att kanske få dem att förstå vad mina 
förväntningar är. Det får man jobba med litegrann. 

   (Fanny, lärare, forskningscirkel 3)  

Detta visar att det viktiga, både för lärare och elever, är inte att eleverna 
alltid får som de vill, men att de ska bli respekterade och lyssnade till.  

Analys 
Det framkommer tydligt i empirin, att både elever och lärare anser att en 
bra relation mellan elev och lärare är en förutsättning för lust att lära. 
Eleverna anser att läraren ska se dem som individer, där även ämnen som 
inte berör skolsituationen är viktigt att samtala om. När relationen når ett 
djupare plan för det med sig lust att lära i skolan också. För att detta ska 
uppnås krävs det lyssnande samtalet, dialogen, både för att lärarna ska 
förstå elevers agerande och för att lära känna eleven bättre. En avvikelse 
mellan lärare och elever när det gäller det lyssnande samtalet är att 
eleverna kopplar ihop lyssna med bland annat att lärarna lyssnar in och 
försöker förstå varför elever inte har lust att lära. I lärarnas samtal i 
forskningscirklarna nämner de lyssna som en viktig aspekt att få fram lust i 
lärandet, men då i samband med valfriheten och att lyssna till elevers 
önskemål. Kan det lyssnade samtalet utvidgas till att även handla om 
förståelse för vad det är som gör att en elev inte jobbar, det vill säga varför 
infinner sig inte lust att lära. Vygotskij beskriver hur appropriering dvs. att 
elever och lärare utvecklar kunskap i samspel med andra och gör den till 
sin egen, ökar lusten att lära i skolan (Bråten, 1996). Det blir då, som 
Carlgren (2016) beskriver ett deltagande istället för ett tillägnande. 
Analysen visar tydligt att om elever och lärare lär av varandra och tar del 
av varandras erfarenheter kan lust och vilja att lära stödjas. Om läraren 
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skulle ta del av elevernas kunskap om lust och olust så kan insikter skapas, 
vilket i sin tur ger möjligheter för läraren att tänka utifrån andra perspektiv 
när det gäller lektionsplanering eller bemötande. Som nämnts flera gånger 
så är skolan politiskt styrd och lärarna följer uppdraget utifrån sin 
profession och ämnesprofessionen är stark på ett högstadium, enligt mig. 
Detta kan i sin tur innebära att den övergripande delen av läroplanen, där 
lust att lära är beskrivet, hamnar i skymundan av skolämnen och därför blir 
elevers och lärares samtal om elevers erfarenheter av lust att lära 
bortglömt. 

Eleverna tycker att det personliga bandet mellan elever och lärare, där 
samtal om annat än skola förekommer, är viktigt, medan detta inte visar sig 
lika tydligt i lärarmaterialet. Lärare påpekar dock att de anser att 
relationerna är viktiga, men knyter det endast till skolsituationer. Det finns 
en diskursiv förskjutning i den skolpolitiska debatten om den auktoritära 
läraren och vikten av katederundervisning, där det personliga bandet 
mellan elever och lärare hamnar i bakgrunden, för att höga resultat är 
viktigast när skolan diskuteras politiskt. Den diskursiva förskjutningen 
visar sig också i mitt material som en spänning mellan elevers och lärares 
tal om relationer. Även i aspekten om respekt där lärarna pratar om höga 
förväntningar medan eleverna vill ha respekt i alla situationer, även när de 
inte uppfyller lärarnas förväntningar. 

Avsaknad av lärares respekt för elever visar sig vid några tillfällen i 
elevmaterialet, där nedvärdering av eleverna skapar olust. Detta kan 
förklaras av att arbetsmiljön för lärare har förändrats under de sista tio 
åren, där stora klasser, tidsnöd och stress ofta beskrivs som vardag av 
lärarkollektivet. Detta frammanar suckar som inte är tänkt som en 
nedvärdering av elever utan innebär ett uttryck för känslan av 
otillräcklighet hos läraren. Lärarens arbetsbelastning diskuteras flitigt i 
media och har även kommit upp på agendan i politiska sammanhang, där 
åtgärder för att minska arbetsbelastningen diskuteras och i vissa fall 
genomförts. Trots detta är kraven på lärarna fortsatt höga och lärarnas 
känsla av otillräcklighet ständigt närvarande.  

Om vi jämför yrken. Vilken annan yrkesroll möter 20–25 individer 
samtidigt och alla ska utvecklas enligt skollagen i sin fulla potential? En 
läkare möter en och en…  

            (Dagny, forskningscirkel 1) 
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Den lustfyllda bekräftelsen 
Av elevintervjuerna framgår det att läraren skapar lust att lära genom att 
uppmärksamma de små framgångar eleverna gör. Beröm över bra resultat eller 
över någon som vågat något nytt skapar en bra självkänsla hos eleven och en vilja 
att jobba vidare. En elev beskriver så här: 

Man ska märka små förändringar. Jag som lärare tycker att den här eleven 
pratar lite för lite muntligt, då kan jag tex ge komplimanger eller verkligen 
upplysa när personen väl har pratat, alltså till exempel om jag tycker att 
du där har pratat för lite på lektionen och det är det som gör att du får ett 
C och inte ett B, och ser jag att du räcker upp handen och så får du säga, 
då skulle jag säga Bra och så ditt namn och visa att du kan fortsätta, det är 
inget farligt, man ska se småsteg.  

(Stefan, elev åk 9) 

En annan elev besvarar frågan om betydelsen av beröm med detta citat  

Ja, ibland har man gjort en uppgift och lämnar in den direkt och de 
kollar snabbt igenom, de tittar på den och säger, det här var jättebra 
eller på prov eller. 

 (Linus, elev åk 9).  

Eleverna påtalar tydligt vikten av att de små förändringarna i ett 
elevbeteende med fördel behöver uppmärksammas. I det övre citatet finns 
en antydan att i de uppgifter som ingår i en elevs vardag förekommer 
många moment som upplevs som skrämmande. Med en medveten strategi 
av läraren kan de få eleverna att inse att uppgifterna i skolan är möjliga för 
alla. En av lärarna beskriver, som i nedanstående citat, en möjlig väg att 
förklara för eleverna kontraster mellan lust och olust, att olust är naturligt 
och inte bara negativt.  

Bejaka olusten, den är normal, den ingår. Lust att lära är något som inte 
bara finns där, för det kräver att man kan vänta ut olusten som kan finnas 
och ofta finns och att man vet att lusten kommer när man tragglar på, 
alltså att lust kan dyka upp i något som man inte alls är intresserad av från 
början men att liksom hålla ut och lita på att det kommer. Så för mig 
personligen handlar det om att hålla på, ledas, våndas och att ha tråkigt 
och till slut se något och att lita på att det lättar när förståelsen kommer, 
att lusten kan dyka upp ibland när man minst anar i saker och jag tänker 
också att det innebär att man måste söka lusten, lärare och elev 
tillsammans är ansvariga. 

   (Hanna, lärare, forskningscirkel 1) 
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En annan lärare uttrycker det så här: 

Sluta grina och kavla upp ärmarna, ibland får man säga det för att det ska 
hända något, att visst ska man göra det så lustfyllt man kan. Men ibland är 
det, nu ska det bara göras, nä du tycker inte om att skriva men det är dags 
nu, om tre år förväntas du skriva mycket, nu kör vi, börja där du är. 

   (Dagny, lärare, forskningscirkel 2) 

Lusten att lära relateras till hur viktigt det är som elev att bli sedd utifrån 
de små framsteg som visar sig. Det framkommer att om läraren 
uppmuntrar, berömmer och övertygar att eleven kommer att klara 
uppgiften så skapas lust och vilja att fortsätta sin utveckling. Läraren visar 
att allting är möjligt, även de saker som upplevs omöjliga eller svåra. Lust 
eller olust konstrueras i förhållande till individens framgångar. 

Att synliggöra utveckling hos eleven är en aspekt som också nämns hos alla lärare 
i forskningscirkeln. Det kan både handla om arbetsformer (exit ticket, halvtid, 
backspegeln) som visar på att eleverna har ökat sin ämneskunskap, men även hur 
de har utvecklats som människor. Det arbetsformer som nämns ovan handlar mer 
om att synliggöra klassens kollektiva lärande medan eleverna nämner den 
individuella utvecklingen och hur viktigt det är att de små framstegen 
uppmärksammas hos varje elev. Enligt lärarna handlar det mycket om att 
uppmärksamma eleverna hur deras positiva utveckling ser ut och på så sätt skapa 
en lust att bli ännu bättre. 

Synliggör utveckling i lärandet, viktigt att peka på det här som man 
förhoppningsvis lyckas med lite nu och då, kolla nu så här såg det ut när 
du började, kolla vad du åstadkommit utan att betygsätta det, bara visa att 
det händer grejor med dig. Det tror jag ger en kick. Personlig feedback 
hänger ihop med det. Så ofta som möjligt att se dem, de behöver bli sedda. 

   (Dagny, lärare, forskningscirkel 1) 

Lärarna använder begreppet synliggöra lärande och vikten av att få 
eleverna att förstå att kunskapsutveckling sker hela tiden. För eleverna 
handlar det mycket om direkt individuell återkoppling så ofta som möjligt 
medan lärarna utgår från en långsiktig utveckling, både kollektivt och 
individuellt. 

Analys 
Som nämnts förut påverkas även denna diskurs av elevernas 
individualiserade kultur, se mig här och nu, vilket innebär att den 
långsiktiga utvecklingen av lärandet inte är så tydligt för dem. Det gör att 
de små framstegen är viktiga att uppmärksamma som lärare för att eleverna 
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ska känna sig sedda. De har ett stort behov av att uppmärksamheten på 
arbetsinsats och personlig utvecklig är direkt och konkret, medan lärare ser 
långsiktigt när det gäller utveckling. Lärarna pratar mycket om att 
synliggöra utveckling. Den individualiserade kulturen visar sig också i 
vikten av att läraren hittar rätt nivå på uppgifter och material. Även 
eleverna trycker på hur viktigt det är att hitta rätt nivå, varken för lätt eller 
för svårt, för varje enskild elev för att lust ska uppstå i skolan. Detta 
stämmer väl överens med Vygotskijs tanke om den proximala 
utvecklingszonen (Bråten, 1996; Lindqvist 1999; Bråten, 2001). För att 
hela tiden känna lust att lära och utvecklas, både som person och 
kunskapsmässigt, behöver eleverna stöd för att ta sig vidare i sin 
utveckling. Bruner (1974) använder begreppet scaffolding om olika sätt att 
stötta där till exempel lärare kan visa på ett annat sätt att se på olust. Lärare 
och elever har olika syn på olust, där eleven uttrycker olust som ”dåligt” 
medan lärarna ser att olust är något naturligt och uppstår med jämna 
mellanrum. Olust är inte alltid negativt utan en olustkänsla kan vara något 
positivt, att eleverna får känna lust när de tagit sig igenom något svårt. 
Lärande är att möta motstånd, i annat fall blir det för lätt, att inte ge upp 
när det tar emot är en förutsättning för att nå positiva känslor när man 
lyckas. Analysen visar en bild av att det är läraren som ska uppmärksamma 
elevens styrkor och utifrån det individualisera, inte ett socialt samspel 
mellan elev och lärare där dialog i två riktningar förekommer. 
Problematiken, som lärarna upplever, är möjligheten att se alla elever 
individuellt när elevgrupperna är stora.  

Den lustskapande variationen   
Lust i förhållande till variation framträder tydligt i alla elevintervjuer i kontrast 
mot det monotona och likartade lektionerna som skapar olust. Enligt eleverna är 
det viktigt att lektionerna byggs upp på olika sätt så att lektionerna inte blir 
enformiga. När samma sak upprepas lektion efter lektion hämmar det lusten i 
skolan. Eleverna beskriver den lustfyllda lektionen utifrån variation. 

En rolig lektion är när man får prova på nya inlärningstekniker tex att man 
inte varje gång ska läsa inför NO-provet och göra ett prov, läsa ett kapitel, 
göra provet, att man kanske, den här gången gör vi ett spel, den här 
gången gör vi en redovisning, att man provar på lite nytt. […] Man går in i 
klassrummet och så säger de hej och så startar ni era datorer och så startar 
man och säger man, skriv det här och så skriver ni vad som händer och så 
ska man sitta där och skriva och lyssna. Det är inte så mycket, och när ni 
har gjort då ska ni göra si och sedan ska ni göra så, det är ingen variation. 
Det är en hel lektion samma, det blir jättelångtråkigt. 
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    (Stefan, elev åk 9) 

Ja, varvning tycker jag också. Särskilt på de här teorilektionerna typ på 
NO, lite så på kemi, man kan ha teori en dag och labb en annan dag, få en 
blandning mellan dem. […] Ja, att lektionerna är lite olika, att man får 
göra olika saker. 

    (Linus, elev åk 9) 

Ovanstående citat visar att skolan och lektioner vid flertalet tillfällen struktureras 
på liknande sätt, vilket skapar en tristess hos eleverna. De använder ord som 
varvning, nytt, olika saker, för att visa hur betydelsefullt det nya och oväntade är 
för att lust att lära ska infinna sig. Det handlar både om olika sätt att lära sig, olika 
redovisningsformer och att det varvas både under lektion, mellan lektionerna och 
mellan arbetsområden. Variation löper som en röd tråd genom elevernas 
intervjuer, där det med jämna mellanrum beskriver situationer som saknar 
variation. Det kan handla om att läraren står framme vid tavlan och bara pratar 
hela tiden, vilket följande citat visar:  

På no, min lärare kunde prata hur mycket som helst, och så sedan, fast vi 
skulle gå igenom en labb. […] det är så här, då blev det jättelångtråkigt.  

(Linus, elev åk 9),  

Nästa citat pekar även på att uppgifterna är likadana varje lektion år ut och år in.      

Ja, typ vi har haft samma undervisning i tre år så det blir gode tråkigt.  

 (Eva, elev åk 9).  

Alla elever upplever att varierande uppgifter höjer lusten att lära. När uppgifterna 
lektion efter lektion ser likadana ut uppstår leda och olust. En elev beskriver det så 
här: 

Det tycker jag tar bort lusten, när det blir, alltså för mycket repetitioner, 
att det bara blir samma sak, för enformigt. […] Det finns många tråkiga 
lektioner, som man får ett häfte det är inte svårt, man ska bara ta sig 
igenom det. Då kanske det ligger en väldigt lång stund framför sig innan 
man tar upp det. Då tror jag att det handlar om utmaningen. Att man 
utmanas. Att det inte blir samma för mig. Det är väldigt, alltså det som är 
tråkigt när vi har ekvationer, sen då ska vi ha 17 lätta ekvationer på rad 
som tar kort tid, det är bara att göra dem. Det är det som är det tråkigaste.   

(Denise, elev åk 9).  

Nya idéer och sätt att jobba är av stor vikt, men även att eleverna upplever 
utmaningen i sitt lärande. Enformighet är negativt medan nya arbetsformer, 
uppgifter och inlärningstekniker skapar lust att lära. Det är tydligt att enformighet 
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är vanligt i skolan eftersom alla elever kommenterar detta vid flertalet tillfällen i 
sina intervjuer och exempel kommer från flera olika skolämnen. Det som avviker 
från enformigheten, där eleverna visar på goda exempel är estetiska ämnen som 
till exempel bild. Följande citat visar hur variation förekommer i bild:  

Det kommer nya roliga grejor ibland på bilden hela tiden, för där har vi 
börjat med lera och sådant och det har jag aldrig gjort förr, inte ens på 
fritiden. Så det är kul att hålla på med det.  

(Maja, elev åk 9).  

Även lärarna nämner variation, men bara i förbifarten som att det tas för 
givet att variation är ett naturligt inslag: 

Variation är ganska givet”,  

(Dagny, lärare).  

Detta krockar med elevernas uppfattning att många lektioner är väldigt 
enformiga, där lektion efter lektion ser likadana ut. Lärarna är överens om 
att variation påverkar lusten, men visar att det är lätt att hamna i de 
arbetsformer och undervisningssätt som de är bekväma och trygga med. 

Jag har gjort en utvärdering av åk 8, åttorna är ganska bra att göra det vid 
jul. Det är superkloka, det var någon som skrivit, man kan variera sättet 
man jobbar med skrivuppgifter. Man kör lite samma mall 7an och 8an och 
man tänker att man knäckt koden, men jag tycker att det var klokt att de 
skrev att man kan variera, då försökte jag det när vi skulle skriva novell. 
Att det inte blir likadant, man har ett sätt man har, som man är trygg med 
och så, så lite mer variation. 

   (Fanny, lärare, forskningscirkel 2) 

Variationsdiskursen framträder i lärarnas utsagor också, där de 
framkommer att det är av betydelse att bryta det invanda. 

 En annan aspekt av variation som framkommer i elevintervjuerna är att 
enformighet även påverkar lärarens engagemang och energi. Om alla 
lektioner ser likdana ut varje gång, så upplever eleverna att lärarna också 
blir uttråkade och helst vill vara på en annan plats. beskriver det så här:  

Att lärare är bittra, vill inte vara där egentligen och så att det bara 
är fakta på fakta på fakta. De har ingen variation.  

Eva, elev i åk 9 

Det är viktigt att, lärarna har samma lektioner om och om igen i princip, 
om de har sådana ämnen och de gör samma sak om och om igen och det 
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blir mycket repetition för dem och det blir säkert tråkigt för dem, men det 
är viktigt att se det som att det är en roligare grej. För eleven blir det 
samma sak för varje lektion man går på så ser man hur läraren är uttråkad 
och läraren är inte engagerad. 

    (Maja, elev åk 9)  

Eleverna påpekar vikten av att lärarna är engagerade i sina ämnen och 
kommer med positiv energi vid lektionsstarten. Intervjuerna visar att 
lärares engagemang skapar en lust att lära. Det kan bero på att den positiva 
energin som kommer med ett engagemang spiller över på eleverna och 
vice versa. 

När lärare inte är så intresserad av det, för ibland kan det vara så att en 
lärare berättar om ett ämne och så säger de, jag tycker inte själv att detta 
är så kul, jag tycker inte så mycket om det och så är de inte så intresserade 
och verkligen vill lära ut. Och sedan när läraren gör det enklare för sig 
själv, då kan det bli lite så här, okej då, då blir det inte så intressant.  

(Stefan, elev åk 9) 

Ovanstående citat visar att eleverna tycker det är viktigt att lärarna brinner 
för sina ämnen och själva tycker att ämnet är intressant. Här är både elever 
och lärare ense om att engagemanget från lärarhåll skapar engagemang hos 
eleverna. Den positiva energin speglar av sig i båda riktningar. Analysen 
visar tydligt, att de undervisningstekniker som de undervisande lärarna 
själv brinner för skapar lust att lära hos eleverna också. En lärare beskriver 
det så här:  

Rollspel, att man går in i en roll tycker jag själv är kul, då kanske 
det sprider sig den positiva inställningen till eleven också.  

(Alex, lärare).  

Variation är av stor betydelse för både elever och lärare. 

Analys 
Analysen visar att både elever och lärare anser att variation både mellan 
och inom lektionerna är av betydelse för lust att lära. Däremot skiljer sig 
elever och lärare åt i åsikten om varierade lektioner. Det framkommer 
tydligt från eleverna att flertalet lektioner är ”tråkiga” och enformiga 
medan lärarna antyder att variation är något som de redan praktiserar. 
Samtidigt framkommer från lärarna i studien att den undervisning de utför 
är beprövad, vilket skapar en trygghet för dem. Berger och Luckmann 
(2011) använder begreppet habitualisering som beskriver att handlingar 
utförs på ett beprövat sätt för att spara tid och för att känna sig trygg. Det 
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framgår tydligt och enhetligt, både från elever och lärare, att lust 
konstrueras i förhållande till variation. Blir lektionerna enformiga uppstår 
olust. Ombytlighet är ett måste för att skapa lust att lära, men svårigheten 
för lärarna är att behålla denna lust när eleverna kämpar sig igenom ett 
svårt område. Elever och lärare pratar utifrån olika positioner, där det för 
eleverna handlar om att det ska vara kul, vilket variation och ombytlighet 
kan skapa. Lärarna pratar utifrån sitt uppdrag att lära eleverna vissa 
kunskaper, där det ingår repetition för att befästa kunskapen. 

      

Diskussion  
Syftet med studien har varit att fördjupa kunskap om högstadieelevers och lärares 
erfarenheter av lärandesituationer som påverkar elevers lust att lära i skolarbetet. I 
studien söktes svar på följande frågor 

1. Vilka aspekter lyfter elever och lärare fram som väsentliga i 
undervisningen för att främja lust att lära?  

2. Vilka diskurser om lust att lära blir framträdande i elevers respektive 
lärares utsagor? 

3. Vad i elevers och lärares erfarenheter om lust att lära är 
överensstämmande och vilka skillnader kan skönjas? 

Som svar på första och andra forskningsfrågan har fyra diskurser framträtt. Första 
diskursen, Individen och den lustfyllda valfriheten, pekar på vikten av att elever 
kan påverka sin skolsituation genom möjligheten att få uttrycka sina önskemål 
och utifrån de möjligheter som finns att få dem uppfyllda. Läraren har en viktig 
uppgift att stötta eleverna i sin individuella vilja, om valbarheten är svår. Valfrihet 
och eget inflytande är aspekter som främjar lusten att lära i skolan. Den andra 
diskursen, Det lustfyllda samspelet, visar att mellanmänskliga relationer skapar 
lust att lära i skolan. När elever och lärare tar sig tid att lära känna varandra på ett 
individuellt plan, där dialogen är redskapet, ökar förståelsen varför elever och 
lärare agerar på ett visst sätt. Respekt för och en tro på varandra skapar trygghet 
där eleverna vågar visa sig sårbara, vilket främjar lusten att lära. Tredje diskursen, 
Den lustfyllda bekräftelsen, handlar om vikten av att läraren ser elevens framsteg 
kontinuerligt. Beröm och uppmärksamhet vid utveckling är aspekter som är 
betydelsefulla för lust att lära i skolan. Sista diskursen är, Den lustskapande 
variationen, som visar hur enformighet konkurrerar mot lust att lära. Det nya och 
oväntade gör att elevernas lust att lära gynnas. Engagerade lärare som varierar och 
ger utmaningar är viktiga aspekter för lust att lära.  
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Som svar på den tredje forskningsfrågan kan jag konstatera att elever och lärares 
erfarenheter av lust att lära rör sig i samma diskurser. De är överens om att 
aspekter som elevinflytande, goda relationer mellan elev och lärare, variation och 
att synliggöra lärandet är viktiga aspekter för att främja lust att lära. Fyra 
huvudsakliga skillnader kan skönjas som visar på spänningar i diskurserna om lust 
att lära i skolan. En skillnad är att eleverna vill ha inflytande även på 
ämnesinnehåll, där lärarna anser att innehållet är politiskt bestämt och svårt att 
påverka. Andra skillnader är diskussionen om personliga band där eleverna anser 
att lärarna även ska intressera sig för fritiden medan lärarna samtalar mer om 
personliga band i skolkontexten. Även synen på olust ser olika ut mellan elever 
och lärare. Eleverna förknippar olust som enbart negativt och lärarna kan se att 
olust även kan vara positivt. Den största skillnaden som visar sig i analysen rör 
synen på variation. Lärarna nämner variation som något ganska självklart medan 
eleverna antyder att enformiga lektioner är vanligt. 

När det gäller valfrihet pekar analysen på att eleverna är inne i ett 
identitetsskapande, där ett led är möjligheten att få välja. Läraren ska kunna 
individualisera och inte se klasserna som en kollektiv samling elever med samma 
behov. För eleverna som egna individer är det viktigt att bli sedd för att känna lust 
att lära. Diskursen hämtar sin näring ur samhället där en stark individualiserad 
kultur råder, enligt mig. Vårt individualiserade samhälle är i stor utsträckning 
uppbyggt på individens val, allt från det individuella skolvalet till 
pensionsplaceringar. Samhället har förändrats och skolan är en del av samhället, 
där styrningen har riktats mot New Public Management (Oskarsson, 2017), där 
tydligare mål och ökade kontroller, till exempel fler nationella prov och betyg i 
tidigare år, ligger i fokus. Begrepp som konsument och producent har 
introducerats i skolan, där elever och deras vårdnadshavare är konsumenter och 
lärarna producenter. Lärarna har minskad tillit, där mål- och resultatstyrning 
skapar misstroende och kontroller. Makten har kommit längre från lärarna 
(Oskarsson, 2017, Sandin, 2017). Detta gör att känslan från lärarhåll är de ska 
göra skolan intressant oavsett vilken inställning ”konsumenten” har. 
Paradigmskiftet i samhället handlar om att det hela tiden är andras fel om något 
går dåligt. Det är inte mitt fel utan andras ansvar att jag ska lyckas. Lärarna i 
studien upplever att de som lärare är mer intresserade av att eleverna ska lyckas än 
vad eleverna själva är. Oskarsson (2017) pekar på att möjligheten till 
elevinflytande har minskat. Som elev har du valfriheten att välja skola, men att 
påverka den egna skolan har minskat. Han konstaterar att mötet mellan elev och 
lärare är viktigt för skolkvalité, men lärarna behöver fortbildning, stöd och tillit i 
det arbetet. 
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Resultatet i studien visar att goda relationer är viktiga, samtidigt ska detta 
balanseras mot det krav att det som finns i centrala innehållet i respektive 
skolämne ska hinnas med. Att skapa goda relationer tar tid. Skolan är en 
politiskt styrd organisation, där vilka ämnen och hur mycket varje elev ska 
ha i respektive ämne genom grundskoletiden är preciserat och lagstadgat 
(Skollagen, SFS 2010:800). Kursplanerna styr innehållet i respektive 
skolämne genom det centrala innehållet och vilka förmågor som ska tränas 
finns att läsa i kunskapskraven (Skolverket, 2018). Om det sociala 
samspelet i klassrummet ska öka lust att lära krävs tid att lyssna på 
eleverna, individualisera, skapa valfrihet och variera. Styrdokumenten 
anser att undervisningen ska utgå från enskilda elevers behov och 
förutsättningar för att hålla hög kvalité, där utmaningar och anpassningar 
ska komma alla elever tillgodo. Detta är en svår utmaning i skolans 
verksamhet, där lärarna, i bästa fall enligt mig, har två till tre minuter per 
elev under en lektion. 

Trots att jag tidigare skrivit att ämneskulturen är stark på högstadiet, så är 
läroplanens mål viktiga för lärarna. Tittar man på lärarnas tankar om lust att lära 
kommer målen i läroplanen att ligga mer i fokus än politikers tankar om 
lärarrollen som auktoritär. Det innebär att det blir en krock mellan politiker som 
vill reproducera den traditionella bilden av lärarrollen, där läraren har en tydlig 
auktoritär ledarroll där hög kunskapsnivå och ordning och reda råder. Resultatet 
visar att den auktoritära lärarstilen, som politiskt har stärkts under de senaste åren, 
är inget som lockar till lust att lära. Lagar om att lärare ska kunna konfiskera 
elevers mobiltelefoner och att elever kan skickas ut från klassrum om de inte 
lyder, tilltalar varken elever eller lärare i denna studie utan det är andra aspekter 
som leder till lust att lära. Det finns, uppfattar jag, en motsättning mellan den goda 
läraren som beskrivs i studien och den auktoritära ledaren. För att lust att lära ska 
uppstå är det viktigt att lärare hittar vägar att skapa lektioner där eleverna är 
medskapare till kunskapsutveckling och inte bara inaktiva följare, utan att 
Vygotskijs proximala zon (Lindkvist, 1999) får vara ledstjärna. Diskurserna, som 
framkommer i studien, uppmanar till förändring av normen att läraren är den som 
utövar makt, den som bestämmer innehåll och utformning av lektioner, till att var 
ett samspel mellan elever och lärare. Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2012), 
bygger en text alltid på andra texter och när dessa sätts samman kan den sociala 
världen förändras. Studeras intertextualiteten kan man hitta både reproduktion och 
förändring av diskursen. Reproduktionen kan vara att lärarna tror att eleverna 
kommer till skolan med en inbyggd lust att lära. Detta behöver diskuteras för att 
förändras till ett upplägg på lektionerna utifrån målet att väcka lusten att lära hos 
eleverna. Skolan lever ibland kvar i gamla mönster där läraren var den person som 
förmedlade kunskap och eleverna var mottagare. Samhället ser annorlunda ut 
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idag, med stora valmöjligheter i alla situationer och där kunskap bara är några 
fingertryck bort. Vårt samhälle har förändrats till snabba byten mellan olika saker, 
allt från att zappa runt mellan olika tv-kanaler till att byta jobb för att få 
omväxling. Detta avspeglar sig naturligtvis på de elever som finns i klassrummet. 
Resultaten av denna studie visar att för att skapa lust att lära bör det överraskande 
och oväntade vara en naturlig ingrediens i klassrummet. Detta ställer krav på att 
undervisningen varieras och varvas med olika sorters inslag av uppgifter och 
redovisningsformer. De fyra diskurserna som framträder hänger ihop med 
varandra och för att lust att lära ska uppstå behöver de samarbeta. Det ena kan inte 
utesluta det andra.  

Lärare och elever ger i studien sina åsikter om lust att lära utifrån olika 
subjektspositioner, där lärarna diskuterar utifrån en professionsdiskurs där 
undervisning och det praktiska genomförandet av den är betydligt mer 
synlig i lärarmaterialet än i elevmaterialet. Lärarna pekar på aspekter som 
tydlighet i instruktioner, uppgifter, mål, uppstart och avslut av lektioner 
men även stödstrukturer som elevexempel, bildstöd med mera. Detta är en 
tyst diskurs i elevintervjuerna, vilket kan bero på att deras position handlar 
om att skolan ska vara kul och rolig. Lärare är en vald position där intresse 
för skolan har gjort att lärarna valt den yrkesbanan. Ser man på elevernas 
position så ska de lära sig saker som de själva inte på förhand har valt utan 
det är något som någon annan bestämt, vilket är en del av den skolplikt 
som råder i Sverige. I analysen av lust och olust i det sociala samspelet 
framkommer tydligt elevernas syn på den goda läraren som en person som 
lyssnar, kommer in med positiv energi, brinner för sitt ämne och har ett 
oförtröttligt gott humör. Dåliga dagar för den goda läraren accepteras inte 
av eleverna eftersom ett bra humör är en förutsättning för att skapa lust att 
lära i skolan. Däremot framträder inte den goda eleven i elevintervjuerna 
och inte hur viktigt lärares humör är i lärarsamtalen. På något sätt har de 
blicken hos motparten och inte hos sig själv. Elevernas eget ansvar för att 
skapa engagemang och lust att lära framkommer inte i elevtexterna utan de 
lägger ansvaret på läraren. Hur lustfyllt tiden är i skolan beror mycket på 
lärares humör och att eleverna blir sedda som individer. Aspekten lyssna är 
enkelriktad, där läraren är den som ska lyssna på eleven. Ingen av eleverna 
eller lärarna pekar på att lyssna även kan inbegripa att eleven lyssnar på 
lärarens råd.  

Fortsatt forskning 
Det är tydligt att det finns ett elevintresse runt forskningsområdet lust att lära, där 
de ansåg att diskussioner runt detta ämne var intressant och att det borde vara ett 
naturligt inslag i skolan. Kan detta vara en väg att skapa intresse för kunskap? 
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Läroplanens mål behöver hamna mer i fokus där det sociala samspelet 
framkommer. Om endast mätningar och kontroller är det som är viktigt blir den 
sociala utvecklingen hos eleverna som uttrycks i läroplanen bortglömda, de 
demokratiska värdena för en plats i skymundan. Skolan är inte anpassad för alla 
elever enligt Hugo (2011) och staten inför mer kontroller för att höja resultaten 
istället för att arbeta för att pedagoger ska skapa lärandesituationer som är på 
riktigt, så att de flesta, i bästa fall alla, elever känner att skolan är meningsfull. 
Som det är idag saknar många elever motivation och engagemang till att lära i 
skolan. Hugo (2011) påstår även att det saknas forskning som visar att kontroller, 
i form av läxor, prov med mera, inte ökar lärandet för elever utan det kan istället 
stjälpa många elever med skolmotstånd istället för att hjälpa. Bergström m.fl. 
(2017) nämner Steven Lukes syn på maktens tre dimensioner där en dimension är 
den synliga makten som innebär politiska beslut. Den andra dimensionen är 
viktiga frågor som aldrig kommer fram och beslutas om till exempel hur 
läroplanens mål ska kombineras med kursplanernas gigantiska innehåll. Den 
tredje och sista dimensionen är makten över tanken, att kunna påverka människor 
att agera på ett visst sätt och få dem att tro på sig själva. Sett till min studie kan 
lärarna med rätt kunskap skapa sådana strukturer. Hackings (2000) beskrivning av 
socialkonstruktionismens fyra steg är en möjlig väg att gå, det vill säga från 
förgivettagna sanningar till förändring. Detta gör att kunskaper om elevers lust att 
lära är viktig att forska vidare om.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Intervjuguide 
Jag som lärare vill bli bättre på att hjälpa elever i kunskapsutvecklingen och därför är det viktigt 
för mig att veta hur du som elev tänker om lust att lära i skolan. Det är du som elev som är expert, 
du vet när du känner lust att lära och hör vad kompisar tycker och tänker i frågan. Du behöver inte 
bara svara för dig själv utan också vad du har sett hos andra. Jag vill lära av dig! 

Ingång: 
Så här står det i läroplanen: 

” Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust 
att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet”, ”Läraren ska stärka elevernas vilja 
att lära och elevens tillit till sin egen förmåga”, Läraren ska organisera och genomföra 
arbetet så att eleven upplever att kunskap är meningsfullt och att den egna 
kunskapsutvecklingen går framåt”. (s11-13) 

Frågebank (halvstrukturerad) 
• Vad tror du menas med orden lust att lära i skolan? Om eleven inte har någon aning byt 

till motivation/engagemang.  
• Vad är lust att lära för dig? Berätta för mig hur du ser på lust att lära i skolan.  
• Vad är det som tar fram lust att lära hos elever? Vad är det som tar bort lusten att lära?  
• Vad är det som får elever i skolan att göra något?  
• Beskriv någon skolsituation där du tycker det är roligt att lära?  
• Hur ser en lustfylld lektion ut? Tvärtom 
• Vid vilka tillfällen har du lust att lära i skolan?  
• Ge exempel på situationer/tillfällen när du känt dig studiemotiverad.  
• Vad motiverar dig mest i skolan?  
• När är du engagerad i skolan?  
• Hur ser en rolig lektion ut? Vad är det som gör en lektion rolig?  
• Varför orkar vissa elever plugga mer än andra?  
• Vad tror du dina klasskamrater skulle svara på fråga, Vad motiverar dig att lära?  
• Har du upplevt en tråkig lektion någon gång? Hur är en tråkig lektion? Vad är det som 

gör den tråkig? Vad gör du om en lektion är tråkig. 
• Negativa erfarenheter. Dåliga lektioner som försämrat för dig att lyckas. Har någon lärare 

förstört din lust att lära? 
• Vilka faktorer sänker lusten att lära? 
• Vad kan läraren göra för att öka lusten att lära hos eleverna?   
• Vad kan läraren göra för att öka elevers studiemotivation?  
• Hur kan en lärare påverka din motivation?  
• Ge mig ett gott råd – hur ska jag skapa lust att lära i skolan, så att elever känner att de vill 

lära? Vad tror du dina kamrater skulle ha svarat?  
• Hur ska pedagoger skapa inlärningstillfällen som tar fram den engagerade eleven?  
• Hur skulle du om du fick bestämma, önska att lektioner var för att du på bästa sätt skulle 

kunna lära dig i skolans ämnen?  
• Om jag var lärare skulle jag…  
• Något övrigt att tillägga… 
• Till sist…. 
• Berätta lite om dig själv. Hur har din skolgång varit? Vilken personlighet är du? Vad tror 

du lärarna tycker om dig? 

Tack så hemskt mycket för att du vill hjälpa mig! Vill du se slutresultatet när det är klart? 



 

Bilaga 2 
Hej! 
Jag heter Christina Wiklund och jobbar på Pitholmsskolan i Piteå. Jag har lång erfarenhet av att 
jobba som lärare och för tillfället går jag en magisterutbildning via Umeå Universitet och ska 
under detta år göra en studie som handlar om elevers lust att lära i skolan.  

Under december och januari månad kommer jag att utföra fem enskilda intervjuer med 
högstadieelever i Piteå kommun och förhoppningsvis vill du vara en av de elever som gör sin röst 
hörd. Mitt intresse är elevers erfarenheter om lust att lära i skolan. Lärare vill bli bättre på att 
hjälpa elever i kunskapsutvecklingen och därför är det viktigt för mig att veta hur du som elev 
tänker om lust att lära i skolan. Det är du som elev som är expert, du vet när du känner lust att lära 
och hör vad kompisar tycker och tänker i frågan, dessutom finns det ett behov av forskning som 
belyser elevperspektiv inom detta forskningsområde. Intervjuerna kommer att utgöra en del i min 
kommande studie som ska vara färdigskriven i juni 2020. Den andra delen består av en 
forskningscirkel, där lärare ger sin syn på lust att lära i skolan och ger sin syn på analysen av 
empirin. 

Intervjun tar 30–60 minuter och kommer att spelas in och transkriberas (skrivas ut). Under 
intervjun är jag intresserad av dina tankar och erfarenheter av lust att lära i skolan. Vad är det som 
gör att ni elever känner lust att lära? Vilka tips till lärare har du att dela med dig av? 

Jag följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för forskning vilket innebär att materialet blir 
anonymiserat. Det som kommer fram i materialet ska användas till denna studie och resultatet 
kommer att presenteras för andra lärare. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt, inga 
namn eller skolor kommer att lämnas ut och ingen obehörig kommer att ta del av materialet. Du 
deltar helt frivilligt och kan när som helst hoppa av studien om så önskas. Genom att skriva under 
detta papper ger du ditt samtycke till att medverka i studien. Vill du veta mer om de 
forskningsetiska principerna kan du följa denna länk: 

https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-
publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html 

Har du frågor eller funderingar går det bra att kontakta mig på telefon eller mejl. Vill du hellre att 
jag kommer till din skola så går det också bra. 

Med vänliga hälsningar Christina Wiklund  

Mobilnummer: 070–3137428 
christina.wiklund@pitea.se  
 
 
Jag har informerats av Christina Wiklund om studiens syfte, att metoden är individuella intervjuer 
och forskningscirkel, att materialet kommer att anonymiseras och behandlas konfidentiellt. 
 

Datum: ____________________________Skola och klass: __________________ 

Namn: __________________________________________________________________ 

Namnförtydligande: 
__________________________________________________________________ 



 

Bilaga 3 
Hej! 

Jag vill börja med att säga tack för att Du valde att vara med i denna ansats till forskningscirkel. 
Det betyder mycket för mig och min studie, men förhoppningsvis kommer det att ge dig som 
deltagarna en hel del också, både när det gäller klassrumsundervisning med fokus på lust att lära, 
men även insikter i hur man kan skapa en verksamhet som vilar på vetenskaplig grund. 

Syftet med min studie är att undersöka och analysera högstadieelevers och lärares erfarenheter av 
och uppfattningar kring faktorer och konstruktioner av lärande som frambringar lust att lära i 
skolarbetet. Fokus kommer att ligga på vilka erfarenheter och tankar eleverna har om lust att lära i 
skolan och hur högstadielärare kan dra nytta och lära av dessa erfarenheter i sina försök att skapa 
lust att lära. Framför allt ska lärarens roll, undervisningsstruktur och det sociala samspelet 
studeras.  

Forskningscirkel kommer att ske vid två tillfällen, onsdag v.50 och onsdag v.7, kl. 15-16.30. Jag 
kommer att spela in och transkribera alla tillfällen vi träffas, för att vi sedan ska kunna analysera 
våra erfarenheter med elevernas erfarenheter och belysa vilka upptäckter vi gör. 

Jag följer de forskningsetiska principerna som innebär att deltagandet är frivilligt och att du när 
som helst kan avbryta ditt deltagande. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt dvs. inga 
namn eller skolor kommer att lämnas ut, ingen obehörig kommer att ta del av materialet. Vill du 
veta mer om de forskningsetiska principerna kommer du via denna länk till Vetenskapsrådets 
etiska riktlinjer för forskning.  

https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-
publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html 

Genom att skriva under detta papper ger du ditt samtycke att medverka i studien. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jag har informerats av Christina Wiklund om studiens syfte, att metoden är ansats till 
forskningscirkel och att materialet kommer att anonymiseras och behandlas konfidentiellt. 

 

Datum: ____________________________Skola __________________________ 

 

Namn: __________________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: 
__________________________________________________________________ 

 


