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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

Hur ska jag kunna göra skolan ”rolig” för mina kommande elever? (Roligt står här för
att man har en känsla av gemenskap, att trivas i skolan med allt vad det innebär. Det
behöver inte betyda att man skrattar sig igenom en lektion). Hur ska jag kunna motivera
och inspirera dem till fortsatt lärande? Måste skolan vara tråkig? Dessa frågor har jag
funderat över när jag har mött elever som tydligt visat hur uttråkade de har varit. Jag har
flera gånger under min praktik stött på elever som har sagt: ”- Jag har ingen lust, det är
så tråkigt!” eller ”- Jag kan, men jag orkar inte.” Detta har mestadels kommit från
elever som i verkligheten kunnat mer än vad de orkat prestera just för tillfället. Av
erfarenheter både från min egen och mina barns skolgång och numera även från min
praktiktid, tenderar skolan bli tråkig och trist efter ett tag. Jag kan fortfarande minnas
hur enformigt det kunde kännas vid vissa tidpunkter som högstadieelev, men även idag
som vuxenstuderande kan jag på vissa ”lektioner” känna hur tråkigt det kan vara. Vad
beror detta på? Vad kan jag som lärare göra?

I Lpo94 står det klart och tydligt vad som förväntas av mig som lärare i dagens skola angående detta:
Skolans värdegrund och uppdrag:

Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och
vilja och lust att lära.
Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara
den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (s.9).

Skolans mål och riktlinjer är vidare att:
Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och
lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen (s.11).

Läraren skall:
• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan
• organisera och genomföra arbetet så att eleven

- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och
utveckla hela sin förmåga

- upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går
framåt  (s.14-15).

Med dessa riktlinjer i åtanke tydliggörs att skolan tillsammans med lärarna är ålagda i
sina arbetsuppgifter att sträva mot att väcka elevernas lust att lära - att motivera dem!
Det betyder att jag ständigt måste reflektera över min undervisning och roll som lärare,
för att kunna nå fram till ett resultat som gynnar eleverna.

Det jag vill undersöka är inte i första hand de elever som har svårigheter i skolan vad
gäller     t ex enstaka ämnen som svenska och matematik, utan ”vanliga” elever som är
skoltrötta, uttråkade i största allmänhet osv. Jag är medveten om att det hos elever i
början av tonåren även sker en naturlig hormonell förändring, som för vissa är väldigt
jobbig. Eller för att citera Leif Linde, generaldirektör på Ungdomsstyrelsen: ”– När
eleverna har det som mest jobbigt med sig själva svajar hela omgivningen. De går in i
högstadiet vid absolut sämsta tidpunkt biologiskt sett, när hormonerna kryllar och
tankarna är som ett tilltrasslat garnnystan uppe i huvudet” (Reimer-Eriksson &
Hallstedt 1999, s.3).
1.2 Syfte och frågeställningar



Syftet med mitt arbete är att synliggöra de orsaker, som skapar eller kan skapa motivation och inspiration
för eleverna i skolan idag och för deras fortsatta utbildning. Jag vill också undersöka hur jag som lärare
ska kunna motivera och inspirera elever i de senare åren av grundskolan till att orka med och trivas i
skolan. Jag vill ta reda på hur jag ska få med alla, eller åtminstone flertalet, elever i min undervisning. Ett
av mina mål som blivande lärare är, som vi tidigare sett, att motivera så många som möjligt till lärande.
Med hjälp av denna undersökning hoppas jag att jag i min framtida gärning som lärare, ska få större kun-
skap om hur jag kan ”väcka glöden” hos eleverna.
   Eftersom jag anser att de som har störst insyn inom detta område är eleverna själva, är det i första hand
deras tankar jag är intresserad av.

De frågor jag söker svar på är följande:

• Vad är det som motiverar och inspirerar eleverna i skolan?
• Vilka orsaker påverkar elevernas omdöme om skolan?
• Vad kan jag som lärare göra för att eleverna ska känna lusten att lära?



1.3 Begreppsdefinitioner

En definition av begreppen motivation  respektive motivera  känns angeläget inledningsvis.

Motivation

-” handlingsorsak, bevekelsegrund. Inom psykologin de faktorer hos individen som väcker, formar och
riktar beteendet mot olika mål” (Bra Böckers Lexikon 1987).

I Norstedts multimediala verk, Focus 96, ges följande definition:
- ”den process som aktiverar och dirigerar människans beteende gentemot ett visst mål. På ett medvetet
plan kan människan beskriva en del av de motiv som ligger bakom ett visst handlingsmönster, men
begreppet motivation omfattar även de omedvetna drivkrafterna; här återfinns t ex drifterna (aggressivitet
och sexualitet), samt olika fysiologiska behov och känslomässiga tillstånd samt med dem förknippade
behov av att ingå i eller ta avstånd från social gemenskap.”

En förklaring lyder så här:
-”drivkraft, det som ger oss bränsle för att handla och fortsätta att göra något. Inre reaktioner på behov
och resultatet av ett samspel mellan upplevda, inlärda och medfödda behov som i sin tur är ett mer eller
mindre tvång att ändra ett tillstånd av fysisk eller psykisk spänning – därav den drivkraft till förändring
som motiven rymmer” (Nilsson 1993).

Motivera

-”berättiga, ange som skäl för; inom psykologin även uppfordra till handling, intressera för” (Bra Böckers
Lexikon 1987).



2. LITTERATURGENOMGÅNG

I detta avsnitt tar jag upp litteratur som känns relevant för mitt arbete. Jag har till största delen valt att
behandla litteratur publicerad under senare år. Den har till uppgift att ligga som grund för min studie,
både för den tilltänkta läsaren och min egen del, på så sätt fås en inblick i tidigare forskning inom
området.

2.1 Historisk tillbakablick

Att motivation hos individen skulle ha betydelse för inlärningen, är inget nytt påfund. Det finns många
pedagoger som har haft elevens motivation som en av byggstenarna i sina olika pedagogikstilar. Det finns
än idag anhängare som arbetar efter deras idéer - att främja lusten att lära - vid speciella skolor. För att
påvisa att det finns mycket tidigare forskning inom området, än den jag tar upp, vill jag innan jag går
vidare i min litteraturstudie, nämna några  av dessa pedagoger. Johan Amos Comenius (1592-1670)
ställde kravet på en skola för alla med undervisning anpassad till elevens behov och intresse. Han
påpekade motivationens betydelse. (Den Virtuella skolan 2000-11-17.) Célestin Freinet (1896-1966) lade
även han stor vikt vid motivationens betydelse för en effektiv inlärning. Hans pedagogik kallades
arbetets pedagogik . Freinet ansåg att eleven behövde förstå nyttan och funktionen av arbetet i skolan, för
att känna lust att lära. John Dewey (1859-1952) i sin tur menade bland annat att eleverna skulle känna
engagemang och delaktighet i en uppgift, för att få motivation. Jerome Bruner (1915- ) ansåg tidigt att
kunskaper skulle ha mening för eleverna och fånga deras känslor och motiv – han pratade om lärandets
relevans (Egidius 1999).

2.2 Livslångt och meningsfullt lärande

Det som skolan ska eftersträva är ett livslångt lärande. Definitionen av detta begrepp bör inbegripa tre
huvudprinciper enligt Skolverket (Vem tror på skolan?  1998).

Dessa tre är:

• Du lär dig under hela din livstid på olika sätt, även när du har slutat skolan.
• Lärandet begränsas inte till några enstaka miljöer såsom grundskolan, gymnasieskolan eller

universitetet. Du kan lära dig var som helst såsom på arbetsplatsen, i hemmet, på resan och så vidare.
• Det livslånga lärandet beror på individens egen motivation och möjlighet att ta ansvar för sitt

lärande. Det är, enklare uttryckt, beroende av egen vilja och lust.

Utvecklingen hos människan har gått från den tid då livet gick ut på att överleva – via
en strävan mot att höja levnadsstandarden och därefter att skapa livskvalitet – till att
vårt mål för livet idag handlar om att få vara med om saker, att uppleva. Den ”mentala
inställningen” har således ändrats med tidens gång. Om livet går ut på att höja
levnadsstandarden går det lättare att sitta still och arbeta i skolan, allt för att få ett bra
arbete med säker inkomst. Är målet däremot riktat mot att skapa livskvalitet ställs det
genast större krav på skolan. Går livet ut på att, som idag, skaffa sig upplevelser är
ingen nöjd med annat än att skolan ska vara underhållande, omväxlande och
individanpassad (Steinberg 1996).
   Steinberg (1996) säger också att vårt ansvar i skolan är att se till att eleverna får
meningsfulla uppgifter och utmaningar och därigenom påverka deras lust att lära. Men
att vårt ansvar inte slutar där, vi måste ständigt uppmuntra till träning och ”mästerskap”.

B-E Andersson (1999), professor i utvecklingspsykologi och pedagogik, menar att det är följande
kunskaper dagens elever lär sig i skolan, vid sidan av det som står i läroplanen:

° tålamod
° att vänta på sin tur
° att ständigt bli avbrutna



° att tolka lärarens frågor och ge rätt svar
° att just när det börjar bli roligt är det dags för nästa lektion
° att syssla med saker som inte intresserar dem
° att kontrollera sig motoriskt och verbalt
° att undertrycka sina egna erfarenheter
° att underkasta sig makt – skolans och lärarens
° att var och en ska klara sig själv
° att somliga är värda mer än andra
° en del att de tillhör dem som kommer att lyckas i livet
° andra att de är totalt misslyckade och värdelösa
° en del att det de är bra på inte räknas i skolan
° en del att det man sysslar med i skolan fattar de inte
° att skolan är orättvis samt
° att skolan är outhärdligt tråkig och trist

Författaren påpekar att alla dessa kunskaper inte behöver vara dåliga, men att vi borde fundera på om det
måste vara så här, om det finns något alternativ.

Andersson (1999) har sin syn på skolans uppgifter klar för sig. Han anser att om vi tvingar våra elever att
gå i skolan i minst 12 år, så är det minsta de kan begära av oss att vi erbjuder dem en undervisning som är
intressant, spännande och intresseväckande – inte tvärtom. Han sätter sig emot de som säger att skolan
inte alltid kan vara rolig. Skolans tid ska inte användas till att lära sig att livet är både tråkigt och sorgligt.
Om vi ska lära eleverna att ha tråkigt får vi ordna det på ett annat sätt, än att använda oss av de dyrbara
resurser som finns i skolan. Dessutom menar författaren att så länge eleverna har tråkigt lär de sig
ingenting.

2.3 Motivation

Lust att lära

Lyckligtvis börjar nästan alla elever skolan med bilden av att de vill lära sig. Många har fått  höra att
skolan är rolig, vilket ger en positiv bild av skolan. Det är en plats där man lär sig att skriva och räkna,
något som flertalet har längtat efter. Denna känsla håller i sig så länge som den första bilden inte rubbas.
Det är därför viktigt att vi uppfyller elevernas förväntningar så länge som möjligt vid skolstarten. Elever
som inte ser sig själva som misslyckade avlägsnar inte den positiva bilden så lätt. Det är dessa elever vi
ser arbeta i skolan. De elever som däremot kritiseras och underkänns avlägsnar de positiva bilder de hade
från början, hellre än att arbeta hårt. Ju mer ens tidigare misstag läggs en till last, desto svårare är det att
uppbåda energi för att göra bra ifrån sig (Glasser 1996).

Lusten är en av de viktigaste drivkrafterna till att lära sig nya saker hela tiden. Frågan är
om skolan är en bra miljö för att väcka ungas lust till ett livslångt lärande? En minoritet
(1/5) av allmänheten tror på detta. Trots att de flesta elever tror att de behöver en bra
utbildning för att komma ut i arbetslivet, och att många också tror att de kommer ha
användning av det de lär sig i skolan, känns tillvaron långt ifrån meningsfull för alla.
Enligt den attitydundersökning som gjordes 1997 av Skolverket påvisas att sex av tio elever i
grundskolan tycker att skolan ger dem mycket lust att lära sig mer senare, i till exempel arbetslivet. Kvar
finns dock en stor grupp elever som anser att skolan misslyckas i att väcka lust. Ska man fortsätta att
studera efter skolan är lusten en förutsättning (Vem tror på skolan? 1998).

Att lusten finns i raster, håltimmar och praktiska ämnen som bild, idrott och slöjd är ett faktum som
påpekas i rapporten Den rimliga skolan (Lundahl & Öquist 1999).
   En del elever anser dock att det som gläder dem mest i skolan, är när de får tillbaka prov med bra
omdömen. Då känns allt mycket lättare. För vissa kan ett bra resultat kännas svårt att ta om omgivningen
t ex kompisgänget inte accepterar det.
Många beskriver skolan som en plats där man måste stå ut, där man lider och försöker överleva dagen.
Den känsla man ser hos eleverna är att de inte kan göra något åt sin situation. De känner sig hjälplösa,
vilket gör att man kan säga att de låter sig drabbas av skolan. Skolan har en överlägsen position som inte
går att ifrågasätta (ibid).



Nyfikenhet och intresse

Barnets nyfikenhet och intresse är kärnan för all inlärning och det är lärarens ansvar att se till att dessa
två bibehålls. Hans Möller, pensionerad lärare och waldorfpedagog, menar att vi måste börja med lärarna
och se till att de inte tappar sugen och intresset för undervisningen eller för sina elever. Att ständigt vilja
lära och förnya sig gör läraren levande, vilket stämmer överens med de växande eleverna och deras
behov. Möller anser att eleverna i skolan, än idag lär sig för skolan och inte för livet (Lukács 1997).

Plikt eller lust?

Steinberg, fil.dr. i pedagogik och författare, skiljer mellan pliktmänniskor och lustmänniskor. Han anser
att lust idag börjar bli lika viktigt, om inte viktigare än plikt. Man gör det man känner för, hellre än det
man borde. Att vi idag har fler lustbarn hör ihop med samhälls utvecklingen. Tidigare förväntade vi oss att
barn skulle synas men inte höras, idag vill vi att barn både ska synas och höras. Pliktmänniskan litar på
auktoriteter, tror på de vuxna och gör som de säger, oftast utan att fråga varför. Lustmänniskan i sin tur
vill bland annat förstå varför, se meningen och helheten, inse de personliga fördelarna, se snabba resultat
och ha roligt (Steinberg 1996).

Varför blir det så tråkigt i skolan?

Gunilla Granath, journalist och författare, anser att de som vill ta unga människor på allvar borde fråga
sig vad detta beror på. ”Hur kommer det sig att levande, strålande, sprudlande unga människor
förvandlas till lealösa trasdockor när de stiger innanför skolporten?” (Granath 1996, s.5). Granath
tycker att eleverna inte tas på allvar. Skolan släpper inte in de existentiella frågor som snurrar runt i de
ungas tankar, vilka borde ges utrymme för diskussion på lektionstid. Hon anser också att lärarna kräver
svar på frågor som eleverna aldrig har ställt och som de dessutom inte förstår varför de ska kunna svara
på. Eleverna borde få arbeta med riktiga och viktiga frågor, frågor som är deras egna (Granath 1996).
   En annan orsak till skolans tråkighet, som Granath framhåller, är det ständiga reproducerandet där fakta
staplas på fakta. Tillvaron för dagens högstadieelever är extremt splittrad, med vuxna som verkar
oförmögna att hjälpa ungdomarna att se sammanhangen och knyta an till verkligheten och vardagen
(Granath 1999).

Glasser(1996) hävdar att vi måste ta elevers klagomål på allvar, då det inte bara är de svaga eleverna som
anser att skolan är tråkig. Även de duktiga ungdomarna tycker många gånger att det är tråkigt. Detta
beror, enligt Glasser, på att skolan anses vara ytlig. Vi kan inte tvinga någon elev att arbeta bra om inte
arbetet känns tillfredsställande.

2.4 Motivationsteorin

Dr. William Glasser, författare till bland annat Motivation i klassrummet (1996), är förespråkare för
motivationsteorin. Teorin utgår från att vi har minst fem basbehov som måste tillfredsställas: att överleva
inklusive reproducera, tillhörighet inklusive kärlek, makt, frihet och nöje. Han anser att elever inte
fungerar annorlunda i skolan än någon annanstans. De försöker att tillgodose det behov som för tillfället
är minst tillfredsställt. Är de hungriga, försöker de finna mat eller så tänker de mer på föda än det som
lärs ut. Om de är ensamma, lägger de ner mer tid på att finna vänner än att leta kunskap. Har de tråkigt,
försöker de hitta på något roligt. Råder det sträng disciplin, letar de efter en möjlighet till frihet.

Motivationsteorins förklaring till beteende är att vi alltid väljer att göra det som mest tillfredsställer våra
direkta behov. Det betyder i sin tur att då du ser någon studera, kan du vara säker på att det som görs
tillfredsställer det behov som är störst för tillfället.
  Om det inte fanns ett samband mellan nöje och inlärning skulle vi inte lära oss hälften så mycket.
Faktum är att när vi inte längre vill lära oss, slutar vi att ha roligt. Om vi kan hitta ett sätt som gör att vi
lär oss samtidigt som vi gör något mekaniskt, kan det leda till att något tråkigt blir lustfyllt.

Ett av skolans huvudmål ska vara att se till att elever och lärare är tillfredsställda. Definitionen av en god
skola enligt motivationsteorin: En plats där de flesta elever anser att om de utför något arbete, kommer de



också att kunna tillfredsställa sina behov tillräckligt mycket, för att det ska kännas meningsfullt att
fortsätta arbeta (Glasser 1996).

2.5 Orsaker som påverkar elevernas omdöme om skolan

Det finns mycket som är av betydelse för hur skolan ska uppfattas av eleverna.
Eftersom alla människor är olika kan något som för en elev upplevs som roligt i skolan,
istället göra den tråkig för en annan elev. Jag tar i följande text upp några orsaker som
har utmärkt sig i den litteratur jag haft tillgång till. För att lättare få överblick har jag
valt att sortera in orsakerna under olika rubriker.

Kompisar

I de undersökningar som gjorts inom området, är det kompisar som toppar listan när elever får frågan om
vad som är det bästa med skolan. Kompisarna och umgänget är följaktligen en viktig del i skolan. Det är
dem eleverna saknar och längtar efter under t ex  sommarlovet. Många upplever en viss ensamhet utanför
skolvärlden.
   Att tävlingsmomentet mellan elever kan vara av positiv betydelse framkommer i materialet, men också
att det kan framkalla negativ stress. Detta i sin tur kan leda till inlärning där kvantitet kommer före
kvalitet, vilket fäller många duktiga elever (Lundahl & Öquist 1999).

Andersson (1999) menar att kompisarna är det enda skälet till att, som han kallar dem, ”skol-hatarna” står
ut i skolan.

Eleven vill känna sig betydelsefull som individ. Detta behov uppfylls för det mesta enbart av kompisar,
inte av lärare eller skolan i sin helhet. I högre stadier, år 7-9, påverkar kompisar varandra i större
utsträckning, än de gjort tidigare under skoltiden. Om vännerna arbetar hårt motiverar det till att de, som
vill tillhöra det kompisgänget, också arbetar hårt (Glasser 1996).

Läraren

Förutom skolkompisarna, spelar läraren en viktig roll för en elev. Det som är av betydelse angående
läraregenskaper för en elev, återkommer hos flertalet. Läraren ska tycka att det han/ hon gör är roligt.
Intresset för ämnet och eleverna är A och O. Eleverna vill bli sedda och känna lärarens omsorg. Det
behövs inte så mycket, en liten extra detalj av omsorg räcker. De drag hos lärarna som framträder i
litteraturen är engagemang, närvaro och ett personligt tilltal – och att våga bjuda på sig själv.
   Vissa lärare kan istället för att höja stämningen i klassen förstöra densamma. En lärare som är mer eller
mindre likgiltig och gör lektionerna ointressanta hör till dessa stämningsförstörare. Negativa drag som tas
upp hos en lärare är: brist på inlevelse, cynism och svårigheter att hitta den rätta tonen som visar sig
genom att läraren tycks babbla, mala, mumla osv (Lundahl & Öquist 1999).

Granath (1996) frågar sig: Vad är det i olika lärares utstrålning som gör att elever lyssnar eller inte?
Några förklaringar som hon tar upp är att vara positiv och glad, att vara personlig, att aldrig vara ironisk
eller föraktfull samt att visa respekt. Begreppet respekt kan tolkas på olika sätt av olika människor, vilket
hon fått erfara i sin undersökning. Hon ställer sig själv frågan: ”Respekt, är det att inte säga vad man
tycker?, tänker jag” (Granath 1996, s.18).

För en lärare handlar det övergripande om att skapa en god och lustfylld atmosfär. Lundahl & Öquist
(1999) talar om en ”Good enough teacher” i sin rapport med betydelsen: ”en lärare som visar medkänsla
på behörigt avstånd utan att invadera elevernas privata sfär” (Lundahl & Öquist 1999, s.50).

Andersson (1999) har i sina undersökningar upptäckt att elevernas sociala relationer till lärarna inte är
tillräckliga. Flertalet elever uppfattar inte att de har någon lärare att tala med, då problem uppstår.
Läraren bör finnas som en positiv modell för sina elever för att kunna skapa ett gott inlärningsklimat.

Ämnet



Vissa ämnen tilltalar eleverna på grund av den specifika lärarens eget engagemang och intresse. En lärare
som är intresserad av vad han/hon lär ut, kan betyda allt för att lyfta fram ett tråkigt ämne. Presentationen
av ämnet är också något som är avgörande (Lundahl & Öquist 1999).

De ämnen som ligger högt upp på elevernas lista är de praktiskt - estetiska, dvs bild, slöjd, musik och
idrott. Här ser eleverna ett omedelbart resultat, de känner att de har gjort någonting vilket uppfattas som
meningsfullt. På topp ligger också engelska som känns aktuellt att kunna för eleverna. Däremot hör de
naturvetenskapliga ämnena samt religion till de ämnen som ofta får bottenbetyg. Det här är ämnen som
samhället i sin tur vill att fler elever ska ägna sig åt. För att de naturvetenskapliga ämnena ska bli mer
populära bland eleverna krävs att skolan/ läraren tydliggör och verklighetsanpassar dessa (Andersson
1999).
   Ett tråkigt ämne som eleverna ofta nämner, enligt Lukács (1997), är matematik. Någon undrar: Vad ska
matematik vara bra för? Den dagen man kan se nyttan av det som lärs ut, kommer motivation fram. För
att ett ämne ska bli/vara roligt krävs det att läraren/skolan tar sig tid och tydliggör nyttan med det som ska
läras in.

Något som också lyfts fram i litteraturen är att eleverna inte känner till grunden för bedömning och de
mål som finns uppsatta för de olika ämnena. Bedömandets syfte och relation till lärandet måste
tydliggöras av skolan och den individuella läraren, för att undervisningen ska kännas meningsfull
(Lundahl & Öquist 1999).

Eleven

Personlig dagsform och personlighet över huvudtaget präglar vad man tycker om skolan. Det kan många
gånger variera från dag till dag. Ett bra självförtroende skapar en känsla av trygghet, där människan trivs
med sig själv och livet. Det behöver inte enbart handla om skolans värld, utan vet man med sig att det går
bra inom andra områden, smittar det av sig på hela livssituationen. Att tänka positivt gör att många orkar
med även det som är arbetsamt eller tråkigt (Lundahl & Öquist 1999).

Övrigt

En av de viktigaste faktorerna för hälsa och välbefinnande är att kunna påverka sin tillvaro, detta gäller
självklart även barn och ungdomar. Miljön är därför av betydelse för elevernas motivation och fortsatta
lärande. Trots vetskapen om detta får eleverna arbeta i dåliga lokaler och efter samma schema dag efter
dag, utan att de får vara med och bestämma. Många menar att ju senare på dagen lektionen ligger, desto
lättare är det att tappa koncentrationen. Lektioner där eleverna får delta aktivt är dock stimulerande och
kan med fördel ligga senare på dagen (Lukács 1997).
Föräldrars stöd i skolarbetet är viktigt. Föräldrar ska bry sig om, inte pressa. De ska finnas i bakgrunden
om något känns jobbigt. Det här är åsikter som kommit fram vid Lukács (1997) elevintervjuer.
Andersson (1999) i sin tur, visar i sitt material resultat på att de som tyckte om skolan hade betydligt
bättre kontakt med sina föräldrar, än de som ogillade skolan.

2.6 Elevinflytande

I samband med Lpo94´s intåg betonades elevinflytande mer bestämt än tidigare. För att kunna utveckla
bland annat formerna för att lära tillsammans och lusten att lära, krävs en livfull och ständigt
återkommande dialog tätt följt av ömsesidig respekt. Inflytandet måste i största mån bli synligt och då i
första hand för eleverna. Tham ifrågasätter varför inte lärare, rektorer och elever kan se inflytande som en
chans att öka elevernas lust att gå i skolan. Om alla elever får tillfälle att påverka sin undervisning ökar
deras lust att vara med på undervisningen (Tham 1998).

En annan synpunkt är att skolan inte ger de unga så mycket ansvar som de skulle kunna ta. De får inte
fatta egna beslut rörande sin skoldag och självständigt handlande belönas inte. Ju äldre eleverna blir,
desto större utmaningar kan man ställa dem inför. I dagens skola gör vi ofta tvärtom. I förskolan och i de
lägre stadierna i grundskolan, får eleven ofta var med och bestämma och ta eget ansvar, till exempel med
egen planering. I ”högstadiet” och i gymnasieskolan betros de knappast att kunna göra någonting. Det
betyder att skolan inte förbereder de unga tillräckligt för det kommande vuxenlivet. Det är viktigt att vi
inte underskattar eleverna och deras förmågor (Andersson 1999).



Ett ständigt återkommande påstående är att eleverna ska ha roligt i skolan. Ett sätt är att låta eleverna vara
med och styra undervisningen. Att utgå från elevernas frågor och att låta dem påverka sin studiegång, sin
utveckling och sitt lärande - leder till att både elever och lärare uppfattar skolan som roligare. Med ett
sådant arbetssätt kommer eleverna att vara vana vid att vuxna lyssnar till dem. Känslan att vara med och
bestämma skapar motivation (Lukács 1997).

2.7 Hur vi kan väcka glöden hos eleverna

”Skolan är tråkig, upp varje morgon, hem på eftermiddagen för att göra läxor och plugga inför
skrivningar. De flesta dagarna liknar varandra, avbrotten utgörs av en och annan spännande lektion eller
ett studiebesök” (Lukács 1997, s.12). Det här är synpunkter som många elever håller med om. Vi måste
väcka glöden hos eleverna – den är en förutsättning för verkligt lärande (Lukács 1997).

Variation och konstans

En fråga som Lundahl & Öquist, författarna till Den rimliga skolan (1999), ställer sig är: Hur kan man
variera i ett system som präglas av likformighet och stabilitet? För att söka svaret på denna fråga har en
uppdelning gjorts i tre olika strategier, grundade på elevåsikter:

• Det raka strecket – verksamheten har fastnat i för stela former där man alltid gör likadant  t ex
läxförhör, genomgång, ny läxa om och om igen.

• Hawaiisvängningar – Eleverna får lite kunskap om allting på en gång, utan
sammanhang. Att vilja mycket men få lite uträttat, planering saknas.

• Ryckkörning – Handledning saknas, vilket leder till att förståelsen för varför man gör på ett speciellt
sätt kommer bort.

Enligt rapporten bör vi framförallt undvika ryckkörning och plötsliga obegripliga
förändringar. För att skolan ska fungera tillfredsställande måste det finnas en mycket
känslig balans mellan variation och konstans. Om dessa riktlinjer följs får vi en skola
som lämpar sig för alla, inte enbart för de starkaste (Lundahl & Öquist 1999).

Att varje inlärningsuppgift bör innehålla både kroppsliga aspekter och uttryck, som musikaliska, spatiala,
sociala, verbala och logiska, är något som Andersson (1999) vidhåller. På så vis ökar chansen att eleven
får uppleva att han/hon är kompetent. Detta förstärks om läraren har positiva förväntningar på alla sina
elever.

Relevant material och inlärningsgrupper

Glasser (1996) hävdar att elever, som får lära sig relevant material, anstränger sig mer för att stoff som
kan relateras till något verkligt upplevs som mer intressant. Läraren måste ge sig tid till att förklara varför
saker och ting görs samt ge exempel på detta från det verkliga livet.
Glasser föreslår också att man ska arbeta med små inlärningsgrupper i skolan. I och med dessa grupper
kan eleverna få den struktur på tillvaron som ibland saknas i skolorna. Fördelar med detta är att eleverna
får en känsla av tillhörighet, vilket leder till motivation. De starka eleverna motiveras när de kan hjälpa
de svagare kamraterna och de svagare får i sin tur sitt behov tillfredsställt, genom att kunna bidra med det
de kan till gruppens arbete.

Nyfikenhet, intresse och individuella mål

Steinberg (1996) menar att skolans tre uppgifter är att uppmuntra och vidareutveckla elevens: talanger,
passioner och handlingskraft. Eleven måste få hjälp att inse sambandet mellan hårt arbete och resultat.
Att ställa krav behöver inte vara något negativt, utan snarare ett måste för att komma framåt. Ett rimligt
krav mot hög standard, där vi förväntar oss att alla människor gör sitt yttersta, utifrån de förutsättningar
de har. Vi hjälper inte elever genom att låta bli att ställa dessa krav.
   Steinberg anser att som lärare ska vi väcka nyfikenhet, skapa intresse och engagera känslor. Detta
innebär att vi bör bygga vår undervisning utifrån dessa faktorer, det vill säga utifrån elevens nyfikenhet,
intresse och känslor. Att vara motiverad är A och O för den nya generationen. Lärarens uppgift som



motivatör sätts på prov när vi går från plikt till lust. Det duger inte längre att bara tala om vad vi ska gå
igenom under terminen eller under en lektion. En lärare som saknar engagemang och entusiasm har inte
en chans. Lustmänniskor kräver en ledare som visar sitt hjärta. Du ska ha klart för dig varför du är lärare,
varför du älskar dina ämnen och varför du trivs med ungdomar, vilket också bör synas.
   Det ges också exempel på arbetssätt som stämmer överens med de nya värderingarna: individuella
beting, praktiska moment, upplevelsebaserad undervisning, en mottagare för det eleverna gör i skolan,
delaktighet och ansvar vid lektionsplanering samt projektarbete och temaarbete (ibid).

Lukács (1997), i sin tur tycker att skolan i större utsträckning borde arbeta mer med individuellt satta mål
under tonårstiden. Lärarens tid och kraft skulle i större omfattning kunna användas till att lära ut
studietekniker, att visa på olika möjligheter och särskilt stimulera elevernas sökande efter kunskap.
Enligt Leif Linde bör en lärare precis som en ”idrottstränare” vara coach, någon som eleverna kan lita på
och luta sig emot. Han menar också att i dagens skola bör disciplin ersättas av lust, konkurrens av
samverkan och inpluggade läxor i sin tur bör ersättas av förmågan att lösa uppgifter (Linde 2000).

Ha roligt i skolan

Ett gott skratt förlänger livet, är ett ofta använt uttryck. När vi skrattar frigörs flera av
kroppens ”lyckohormoner”. Rolf Ekman, professor i neurokemi vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset/Mölndal, tillhör dem som anser att vi måste ha roligt i skolan.
Han menar att stressade lärare och elever, som förlorat kontrollen över sin
arbetssituation, löper stor risk att tappa lust och kraft för skolarbetet. Lusten är det
viktiga i allt lärande. Varje elev behöver få känna att de duger som de är, och kunna
vara lyckliga över det som de bär med sig (Oppenheim 1999).

Jan Kihlberg, specialpedagog, har forskat om humor i skolarbetet. Han anser att genom att ta vara på
humorn i klassrummet, skapas ett positivt arbetsklimat och arbetet flyter på lättare – samt att en glad
lärare får glada elever. Kihlberg säger att: ”- Den lärare som bjuder på sig själv och inte är rädd att förlora
kontrollen, får så mycket tillbaka. Att ha distans till sig själv och förmåga att vända allt som händer i
vardagen till något positivt, är viktiga egenskaper hos alla människor” (Oppenheim 1999, s.18).

Bildningscentrum

Att gå i skolan bör vara en samhällsuppgift. Andersson (1999) vill ”spränga skolan” och bilda ett
bildningscentrum istället. Det innebär en samhällsinstitution där eleverna istället för skolplikt har
inlärningsplikt, dvs en skyldighet gentemot samhället. Hit ska eleverna komma för att söka kunskap som
de längtar efter. Det man väljer att studera ska man bli expert på.
Andersson har funnit att den arbetskraft företagsledare i näringslivet söker efter idag är flexibla, nyfikna
människor, som vet hur man söker kunskap, kan samarbeta och har social kompetens. Det nämns
ingenting om vissa speciella kunskaper.
   Läraren borde vidare benämnas utlärare och dess uppgifter skulle vara att inspirera, handleda,
undervisa, dokumentera och vara en mentor, det vill säga en vuxen förebild för eleverna. Dessutom skulle
inlärningspliktens längd bestämmas till ett visst antal år exempelvis 15 år. Den enskilda individen väljer
därefter själv när den ska fullgöra sitt åtagande. Författaren menar att det då finns möjligheter för
återkommande inlärning livet igenom. En gräns för när inlärningsplikten ska vara fullgjord sätts till
förslagsvis 50 års ålder. Vilket skulle innebära att den enskilda individen kan välja att studera ett visst
antal år i ung ålder och därefter sprida ut de kvarvarande åren under livet (ibid).



3. METOD

3.1 Metodval

Eftersom jag med detta arbete ville komma åt elevernas åsikter om vad som motiverar dem i skolan,
ansåg jag att intervju var en bra form. Genom att intervjua eleverna, i jämförelse med  t ex en enkät,
kunde vi tillsammans (eleven och jag) diskutera och reda ut svårigheter och därmed behövde inga större
missförstånd uppstå. Förutom intervjuer utgörs arbetet av en litteraturgenomgång, som är relevant för
mina frågeställningar.
   I valet mellan kvalitativ och kvantitativ metod föll det sig naturligt att välja den kvalitativa. Skillnaden
mellan dess två är att syftet med den kvalitativa forskningen är att utforska och beskriva hur människorna
själva upplever sin situation under vissa förhållanden. En kvantitativ studie bygger i sin tur på att
forskaren via statistiska mätningar kan beskriva och förklara ett visst fenomen (Tebelius 1987).
   Frågorna jag använde mig av var öppna, vilket innebar att eleverna kunde svara fritt utan att påverkas åt
något håll, med hänsyn till någon förutbestämd svarsmall.
   De elever som är med i undersökningen kan bara representera sig själva och jag har därför inte för
avsikt att generalisera eller visa på allmängiltiga slutsatser som gäller alla elever.

3.2 Urval

Intervjuerna är gjorda på en skola med elever i år 7-9, i en medelstor stad där jag gjorde min slutpraktik.
På skolan går ungefär 450 elever. Jag valde att intervjua elever i en klass där jag kände eleverna ganska
väl. Detta för att jag skulle kunna intervjua eleverna enskilt utan att de skulle känna sig otrygga eller
hämmade. Eleverna gick i år 8 och valdes ut av mig. Under praktiktiden tog jag och min
praktikkompanjon upp många diskussionsfrågor med dessa elever, vilket gjorde att de var vana att
diskutera med mig (oss).
Jag informerade klassen redan i början av min vistelse hos dem, att jag skulle göra ett
examensarbete och behövde hjälp av några elever lite längre fram. De flesta var mycket
angelägna om att få vara med i min undersökning.

Min tanke med studien var från början att undersöka motivationen hos de elever som i
själva verket inte har några inlärningsproblem, förutom att de är skoltrötta och
omotiverade/oinspirerade (grupp II). För att se om det fanns något specifikt just för
dessa elever valde jag att ta med två referensgrupper. En grupp som kan sägas vara lite
svagare vad gäller inlärning och en lite ”duktigare” grupp. Valet av eleverna är grundat
på vad jag vet om dem vad beträffar person, motivation, prestation och kunnande. De är
således utplockade för att platsa i en av de specifika grupperna. De utvalda och
intervjuade eleverna består av sammanlagt nio elever, utav dessa var fem flickor och
fyra pojkar.

Urvalet grundades således på tre olika grupper av elever (3 elever i varje grupp):

I. De som inte kan och inte orkar eller De som har det lite svårare kunskapsmässigt och dessutom
inte orkar.

II. De som kan men inte orkar eller De som egentligen klarar av skolan kunskapsmässigt men inte
alltid orkar.

III. De som kan och orkar eller De som har det lätt för sig kunskapsmässigt och dessutom orkar.
3.3 Intervjuernas genomförande

Innan de riktiga intervjuerna gjordes valde jag att göra ett par provintervjuer. Detta för att se om mina
frågor kändes rätt och för att se om några nya frågeställningar dök upp.
   Själva genomförandet av intervjuerna skedde i olika skolsalar eller rum, som fanns tillgängliga vid det
aktuella tillfället. Före intervjuerna gick jag igenom vad undersökningen handlade om lite noggrannare,
tillsammans med eleven. Dessutom upplystes varje elev om att det de sa inte skulle kunna härledas till
dem. På grund av detta är alla namn fingerade i mitt arbete. Eleverna intervjuades enskilt och de hade inte
sett frågorna i förväg. Varje intervju tog ungefär en halvtimme och spelades in på band. För att få svar på
mina frågor använde jag mig av en intervjuguide (bilaga 1). Denna följdes inte från början till slut, utan



frågorna ställdes i den ordning som kändes relevant beträffande elevens föregående svar och funderingar.
Med detta förfarande kunde jag även ställa följdfrågor som direkt anknöt till elevens tankebanor.

3.4 Databearbetning och analys

Till att börja med skrev jag ned bandupptagningarna som gjordes vid de olika intervjutillfällena på
ordbehandlare. Dessa skrevs sedan ut för att jag lättare skulle kunna överblicka materialet. För att utreda
om det fanns något klart mönster, likheter eller skillnader, jämförde jag svaren från eleverna, både enskilt
och gruppvis. Därefter har jag försökt att kategorisera de olika svaren, för att klargöra de resultat som jag
fick fram genom intervjuerna. Dessa har jag i resultatredovisningen försökt samla under gemensamma
rubriker och underrubriker.
Jag har även valt att göra elevporträtt på de nio elever som ingick i min studie. Dessa tas med i arbetet för
att ge läsaren en chans att få en helhetsbild av de intervjuade (kap.5).

3.5 Metoddiskussion

Jag valde att intervjua eleverna enskilt, dels för att jag trodde att de skulle svara mer sanningsenligt på
mina frågor och dels för att alla skulle få lika stort talutrymme. Eftersom jag hade god kontakt med
eleverna vid den aktuella tidpunkten, ansåg jag att detta skulle vara möjligt.
   Den rumsliga utformningen har stor betydelse vid en intervju. Rummet bör vara skyddat från störande
ljud och genomströmning av människor (Lantz 1993). Det här var något som inte fungerade fullt ut vid
alla intervjuer. Det var inte det lättaste att hitta en plats på en trångbodd skola där vi var helt ostörda.
Trots att vi letade reda på salar som skulle vara lediga vid intervjutillfället, kom de in personal som
trodde att det var tomt. Detta gjorde att någon enstaka intervju fick avbrytas kortare stunder för att sedan
återupptas igen. Dessa avbrott kan ha haft inverkan på den fortsatta intervjun.
   Något man bör tänka på vid val av metod är att jag som intervjuare och författare inte kan sägas vara
helt objektiv. Jag har i största möjliga mån försökt att inte påverka eleverna under intervjuns gång eller
vid analys vinkla deras svar. Jag är också medveten om att det är kommunikationen mellan intervjuaren
och den tillfrågade som utgör föremål för analys (Lantz 1993).

Förutom intervjuguiden, använde jag mig av följdfrågor som kanske inte alltid var desamma vid alla
intervjuer. Detta ledde till att intervjuerna inte såg riktigt likadana ut vid varje tillfälle.
I sin helhet gjorde inte denna olikhet något eftersom siktet var inställt på motivationen i skolan, vilket var
huvudmeningen med min undersökning.



4. RESULTAT 1: Beskrivning av grupperna

Nedan följer redovisningen av de nio elevintervjuerna. Elevernas intervjusvar har skrivits ut var för sig
och därpå sammanställts för en jämförelse. Jag har under arbetets gång, vilket jag tidigare nämnt
(kap.3.2), ändrat mitt fokus från inriktningen på grupp II, till att istället göra en studie av de tre utvalda
grupperna.
   Det har tidvis varit svårt att peka på större skillnader mellan grupperna. Dels för att materialet inte
bygger på så många elever och dels för att elevernas svar ibland varit svåra att sortera in under olika
rubriker. Jag har valt att först redovisa undersökningens resultat gemensamt för alla grupperna. Därefter
redovisas de enskilda elevernas svar inom respektive grupp, för att lättare åskådliggöra ett mönster med
hjälp av dessa svar. Jag har i största mån försökt undvika personliga tolkningar och reflektioner, vilka
däremot tas med i diskussionsavsnittet (kap.6).

4.1 Gruppernas gemensamma resultat

Alla elever i undersökningen är på det klara med att de går i skolan för att lära sig inför den kommande
framtiden. De visar att de är medvetna om att de behöver en utbildning för att kunna bli det de vill och för
att få ett bra arbete. Däremot är orsakerna till vad som motiverar just dem att gå i skolan olika. Det som
har betydelse för elevernas lust att lära är deras kompisar, men även faktorer som framtida
utbildning/yrke, lärarens personlighet och undervisningssätt, lektionsupplägg och elevens egen dagsform
är av stor vikt.
   När det gällde att ge råd till mig som blivande lärare – för att kunna skapa lust att lära hos mina
framtida elever - hade alla nio eleverna många konstruktiva idéer. Det krävdes inte lång betänketid för
någon elev att komma på något som de ville ändra på eller utveckla.

Gruppernas gemensamma resultat har jag, för de frågor som jag anser ha störst betydelse för arbetet, valt
att visa i olika tabeller dessa är:

Vad är det som motiverar dig mest i skolan?

Tabell 1. Elevers åsikter om vad som motiverar dem i skolan, i första hand.
(Den romerska siffran bakom namnet antyder elevens grupptillhörighet.)

Kompisar Framtida
utbildning/jobb

”Man
måste”

Erika I x
Elliot I x
Amanda I x
Ellen II x
Martin II x
Kajsa II x
Annie III x
Svante III x
Mikael III x

Att kompisarna hamnar först på listan är något som går igen i alla tre grupperna. (Se tabell 1.) Fyra av nio
elever nämner kompisarna som det som motiverar dem mest. Ytterligare en elev anger kompisarna som
exempel på något som är bra med skolan. Tre elever svarar att man måste gå i skolan, det finns inget som
egentligen motiverar dem. De menar att ”man måste” för att få en utbildning och ett jobb eller för att de
vuxna /föräldrar och lärare/ vill det, men det är inte självvalt.

Vad beror en tråkig alternativt rolig lektion på?

Tabell 2. Elevers svarsalternativ angående orsaker som påverkar deras omdöme i skolan.
(Siffran bakom varje orsak anger antal svar av nio elever. Detta för att eleverna oftast svarat
med fler än ett alternativ.)



Läraren 6
Lektionsupplägg 6
Ämnet 5
Eleven själv/dagsform 2
Miljön 2
Klimatet i klassen 1
Tidpunkt på dagen/schemaläggning 1

De faktorer som eleverna i första hand pekar på i sina svar är läraren, lektionsupplägget samt ämnet. (Se
tabell 2.) När eleverna tar upp läraren som en negativ alternativt positiv orsak handlar det, för vissa
elever, bland annat om vilket undervisningssätt läraren använder. Andra tänker mer på hur läraren är mot
eleverna och lärarens personlighet.
   För att ett ämne ska anses som tråkigt nämns egenskaper som svårt eller ointressant. En rolig lektion i
sin tur, är en lektion där man förstår mycket.

Två elever svarar att miljön runt omkring är viktig. (Här bör nämnas att skolan var i behov av renovering,
vilket eleverna visste skulle åtgärdas inom en snar framtid.) En elev har svarat att tidpunkten på dagen är
av betydelse. Det är svårt att koncentrera sig när en lektion ligger sist på schemat. Hur man som elev mår
just för dagen inverkar också på motivationen, detta menar två av eleverna. En elev anser att det blir
tråkigt när klassen är stökig.

Vad gör dig glad i skolan?

Det visar sig att ett bra studieresultat betyder glädje i skolan, detta uppger tre elever av nio. Det finns en
elev i varje elevgrupp som anser att ett bra resultat på läxförhör eller prov gör dem glada. De resterande
sex eleverna har andra personliga glädjeämnen. För att redogöra för de olika svar jag fick räknas de upp
här:

Grupp I
° om det går bra på prov
° när vi har lunch
° kompisar
Grupp II
° pojkvännen
° när solen skiner
° om jag kan t ex på läxförhör

Grupp III
° när någon blir stolt eller glad över mig
° bra resultat på prov
° vet inte - glad ändå

Elevernas råd till en blivande lärare – för att få elever som tycker att det är roligt i
skolan

Det eleverna ger förslag på är läraregenskaper och lektionsupplägg. För att känna lusten i skolan anser
alla elever i studien att läraren ska vara eller uppträda på ett visst sätt. Sex av dessa nio elever ger förslag
både på hur jag ska uppföra mig och hur jag ska lägga upp min undervisning. Tre av eleverna nämner
enbart hur jag ska bete mig eller vara som lärare. Samtliga elever har funderingar på läraregenskaper som
är önskvärda. En lärare bör vara: glad, inte negativ, inte för sträng men lite, snäll, trevlig, lite komisk,
rolig, rättvis och hjälpsam. Dessutom ska läraren se till att bli respekterad och i sin tur respektera
eleverna, ha roligt, visa intresse för elever och ämne, ha humor och prata så eleverna lyssnar.



En lustfylld eller bra lektion kan se ut på olika sätt beroende på de enskilda elevernas behov och
önskningar. Sex elever av nio menar att de vill att något ska hända under en lektion. En elev säger att hon
lär sig bra när ”läraren står där framme och berättar, kanske inte hela tiden men…”
Följande är exempel på vad en lärare, enligt eleverna, bör tänka på när en lektion ska läggas upp: ”få in
variation, variera och göra grejer så det händer saker, göra intressanta lektioner, lägga upp lektioner bra,
visa vad man bör kunna, lägga upp försök och förklara, använda sig av experiment, laborationer och
förevisningar samt ge exempel.”

4.2 Grupp I: ”De som inte kan och inte orkar”
(De som har det lite svårare kunskapsmässigt och dessutom inte orkar.)

För att ge en närmare beskrivning av grupp I, bör påpekas att det här var elever som i vissa ämnen
undervisades i långsammare elevgrupper. Därmed är det inte sagt att de hade svårigheter i alla ämnen. De
tillhörde alltså inte den elevgrupp som hade det allra svårast kunskapsmässigt eller helt struntade skolan,
genom att exempelvis skolka.

Elevens motivation i skolan

I den här gruppen svarar två elever av tre att de måste gå i skolan. (Se tabell 1.) De känner ingen egen
motivation, det är inget de kan göra något åt. Erika är den enda som nämner kompisarna i första hand, det
är de som får henne att gå till skolan. Hon förklarar:

”[…] sen vet jag att om man inte går i skolan så klarar man sig
kanske inte när man blir större, då måste man gå i skolan.”

Det är bara Elliot som inte alls nämner kompisarna som något som motiverar.
   Elliot tycker att skolan var lättare och roligare i de lägre stadierna. Han menar att det finns bra och
dåliga dagar, allt är inte lika roligt: ”Men den /skolan/ är ju bra att ha.” Erika i sin tur tycker att kraven är
större nu. Hon känner sig mer sedd eller kontrollerad idag. Förut var det ingen som tittade efter att hon
gjorde det hon skulle. Amanda anser att man inte gör något som hon tycker är kul i skolan: ”[…] men i
1:an var det kul.”

Glädje i skolan får de på olika sätt. Elliot blir glad när det är lunch, Amanda över sina kompisar och till
sist Erika, hon blir glad när hon får tillbaka ett prov som det har gått bra på.

Orsaker som påverkar elevens omdöme om skolan

Läraren har stor betydelse för dessa elevers omdöme om skolan. Lärarens personlighet är något som lyfts
fram. ”- Det finns lärare som är tråkiga, lärare som är allmänt tråkiga och sedan finns det ju roliga lärare
också.”, som Elliot säger. Alla tre vet vad en tråkig lektion beror på. Amanda beskriver så här:

”[…]för att läraren kanske gör den tråkig, den kanske pratar på
ett så´nt sätt att det blir jättejobbigt, det beror på hur läraren pratar,

är mot oss och gör lektionen, hur lektionen är upplagd.”

Elliot nämner också ämnet som en orsak till tråkigheten. När han inte fattar känner han sig omotiverad.
Förutom att ett ämne kan vara svårt, anser Erika att det även kan vara ointressant. Detta beror antingen på
läraren eller ämnet i sig.
När en lektion är tråkig är det andra saker som tar över handen. En av tre sitter och pratar om annat, en
pratar med kompisar eller tänker och den sista sitter och tänker på något annat. Erika säger:

”Jag sitter och pratar med kompisar, jag försöker tycka
att det är bra, annars sitter jag och tänker och så får jag jobba

igen det en annan dag, det är kanske dumt men…”

Amanda tar upp matematiken som ett exempel på när det är tråkigt i skolan. Det är ett ämne som hon
tycker är svårt samtidigt som det är tråkigt. Hon vill att man ska göra matteexperiment i stället för att bara
sitta och räkna.



Att skapa lust att lära

Även här handlar det mycket om läraren och hans eller hennes arbetssätt. Två av tre anser att det beror på
lärarens person i första hand om de ska känna sig motiverade.
För att känna lusten att lära krävs det dessutom handledning. Erika vill att läraren ska gå igenom
grunderna vid en aktuell uppgift, så att hon inte behöver känna sig tveksam. Hon tycker att det är svårt
om man behöver sitta själv och fundera på vad man ska göra. Risken blir då att hon inte gör någonting
och därmed inte kommer framåt.

Amanda har ett eget recept på hur en lärare ska lyckas med uppdraget, att skapa motivation hos eleverna:

”Du ska lägga upp lektionerna bra, du ska vara snäll, du ska prata
så att eleverna lyssnar - tycker att det är kul att gå på lektionerna.

Du får inte vara för sträng, du ska var så eleverna lyssnar."

Att inte vara för sträng – men lite – är ett av de råd som Elliot nämner. Han tycker att en lärare ska ha
humor för att eleverna ska trivas. Erika vill att en lärare ska vara glad och inte för negativ, men hon
tycker också att det beror på hur eleverna är mot läraren.
Eleverna i den här gruppen anser att de inte får vara med och bestämma i skolan. De anser att det bara är
läraren som bestämmer. Amanda och Erika skulle vilja ha mer att säga till om i skolan, medan Elliot
säger att han inte brukar var med vid diskussioner som rör detta.

Eleven som person

Självförtroendet i denna grupp är inte det bästa, enligt de själva. Alla har svårigheter att komma på vad de
kan eller är bra på. Det är bara Elliot som kommer på något, när han väl har försäkrat sig om att han får
säga vad han vill. Det här är en egenskap som uppenbarar sig till viss del hos alla tre. De vill gärna få
bekräftelse på att det som de säger är rätt.
   Däremot är dessa elever säkra på vad de vill utbilda sig till eller åtminstone inom vilket område. De vet
vilket gymnasieprogram de ska gå eller vilket yrke som hägrar. Erika vill gå vårdprogrammet för att
sedan bli sjuksköterska, Amanda vill arbeta på dagis och Elliot ska gå naturprogrammet med
musikinriktning.

Den egna arbetsinsatsen är inte lika tydlig i den här gruppen som i grupp III. Svaren blev lite mer
flytande såsom: ”den är skaplig”, ”jag skulle kunna jobba mycket mer, men jag orkar inte” eller ”jag
arbetar så bra jag kan, för det mesta”.

4.3 Grupp II: ”De som kan men inte orkar”
(De som egentligen klarar av skolan kunskapsmässigt men inte alltid orkar.)

Denna grupp representerar en stor del av klassen. Hit räknas de elever som har det jobbigt i största
allmänhet med skola och pubertet. De kan tyckas vara skoltrötta och omotiverade, men någonstans finns
den förmåga och det kunnande som behövs för att klara av skolan. Eleverna går i vanliga
undervisningsgrupper och har inga uppenbara svårigheter som visar sig genom exempelvis läs- eller
skrivsvårigheter.

Elevens motivation i skolan

De är, precis som de övriga grupperna, på det klara med varför de går i skolan. Skolan är till för att de ska
lära sig inför framtiden. Det som motiverar just dem är däremot olika i denna grupp. Ellen anser att
kompisarna är det som i första hand driver henne att gå i skolan. Kajsa säger att hon måste gå i skolan,
annars blir mamma och studiehandledaren arga och Martin gör det för att han vill ha en bra utbildning.

   Skillnaden mellan ”högstadiet” och de lägre stadierna är många. Det ställs högre krav på eleverna och
de betygsätts. Martin beskriver:



”Det kan vara lite jobbigt med prov och sådär i högstadiet…
högre krav och sådär nu, man måste ju få godkänt…lättare förut,
men jag tycker det är roligare nu, för det är lite mer på allvar.”

Både Kajsa och Ellen har åsikter om lärarna och jämför med att de hade färre lärare i t ex 6:an. Nu har de
en del bra lärare och en del som är ”lite sådär”. Alla tre nämner att de tycker att det är svårare nu.

Det som gör eleverna glada i skolan, kan orsakas av skilda händelser. Dessa elever skiljer sig inte från de
andra grupperna. Skolan i sig kan göra elever glada, men två av tre elever i gruppen nämner någon annan
orsak. Kajsa blir glad när hon kan och får tillbaka t ex ett läxförhör, Ellen är glad för att pojkvännen finns
på samma skola och Martin känner glädje när solen skiner ute.

Orsaker som påverkar elevens omdöme om skolan

Orsaker som tas upp i grupp II är lärarens personlighet, undervisningssätt och lektionsupplägg, ämnet i
sig, elevens egen dagsform samt hur dags på dagen lektionen ligger. Martin berättar hur det kan kännas:

”Det är segt, man fattar ingenting, för att man är trött, det bara snurrar i huvudet.
Om man är trött och har ont i huvudet, om det är stökigt. Det kan bero

på hur läraren förklarar, om läraren förklarar noga in i minsta detalj och en
del kan vara jätterappa sådär blablabla…då hinner man inte med.”

Alla tre nämner att en viss typ av lärare som ”bara står där framme och pratar” gör att det blir långtråkigt
– lusten försvinner.
   Kajsa är den enda i hela undersökningen som för på tal att schemaläggning har betydelse för
motivationen. Hon kan inte koncentrera sig när något som är svårt ligger sist på dagen.
När en lektion känns tråkig eller jobbig sysslar dessa elever med följande: Martin försöker lyssna ändå,
Ellen pratar och Kajsa tänker på att lektionen snart slutar.

Att skapa lust att lära

Ellen har den uppfattningen att en lektion, för att kännas inspirerande, ska vara händelserik:

”Det måste hända något, om det händer saker där framme då tror jag eleverna
är riktade framåt och lyssnar och så, om någon bara babblar på blir det långtråkigt.”

Hon nämner också ordet variation som något positivt. Martin säger ungefär samma sak och anser att om
man dessutom gör lite försök eller spelar teater, leder det till att man minns saker bättre. Han påpekar
också att en lektion ska vara så att man fattar mycket av den.

Två av de tre eleverna vill att en lärare ska vara glad, en av dem säger att läraren ska vara trevlig. Kajsa
ger detta råd till mig som blivande lärare för kunna skapa trivsel i klassen:

”Du ska vara glad, ge exempel och sånt och sen om en elev inte vågar fråga läraren,
- det vågar inte jag heller, det är inte kul att ha fel - ska läraren fråga eleven istället.

Man kan ha mycket experiment och så, sen är det kul att laborera,
inte så jättekul när läraren står och skriver mycket på tavlan.”

Eleven som person

Självförtroendet varierar hos dessa tre elever. Det säger att det är olika för olika ämnen. Alla tre kan dock
peka ut vad de är bra på och mindre bra på. Två av eleverna anser att de är bra på något praktiskt ämne,
bara en nämner ett teoretiskt ämne. I fråga om deras egen arbetsinsats i skolan framkommer detta: Martin
menar att han försöker så gott han kan, Kajsa tycker att hon jobbar rätt så bra i alla fall och Ellen ger
inget riktigt svar på detta.



Ellens framtida yrkesdröm är journalist eller turistvärdinna/-ledare, Martin kan tänka sig att bli
skådespelare medan Kajsa inte riktigt bestämt sig. Hon vill bli något som är kul men inte jättejobbigt.
Naturprogrammet på gymnasiet lockar eftersom det, enligt henne, finns mest möjligheter där.

Martin tror att självförtroendet betyder mycket för att man ska orka med skolan. De elever som har bra
inställning till skolan klarar sig bättre. Han säger:

”En del kanske det inte går så bra för, och då tänker dom: äh, jag
kommer ändå inte klara det här så jag skiter i det här…en del kanske

tror att dom kommer klara det och då gör dom sitt bästa.”

4.4 Grupp III: ”De som kan och orkar”
( De som har de lätt för sig kunskapsmässigt och samtidigt orkar.)

Till den här gruppen räknas ett fåtal elever i klassen. Det är de ”duktiga” eleverna. De tillhör den grupp
elever som vi ibland tar för givet är motiverade i skolan, som vi tror känner lusten att lära.

Elevens motivation i skolan

Även här är kompisarna en av de främsta anledningarna till att eleverna tycker om att gå i skolan. Annies
kommentar lyder:

”Jaa, kompisar åh så roligt, jag ska få träffa dom igen! Det är det värsta
på lov…sommarlov, då blir jag så skolsjuk så det är inte sant, jag längtar
verkligen tillbaka till skolan för man har inte det sociala på lov och så.”

De är alla tre inriktade på framtiden och vill få en bra utbildning som leder till ett yrke som inspirerar.
För att få en bra framtid krävs en bra utbildning och ett arbete att trivas med, så är det bara.
   Svante säger att det inte alltid är så himla kul att gå i skolan men att ”man måste”. Han har också tankar
på skolan som ett tidsfördriv, skolan är bra för då har man något att göra på dagarna. Mikael tycker att det
är lärarna som gör skolan trivsam.

Det som gör dem glada i skolan är, precis som i tidigare grupper, olika för dessa tre: Annie blir glad om
någon blir stolt över henne, Svante blir glad om det går bra på prov och Mikael slutligen, han vet inte vad
som gör honom glad, han är det ändå.

Orsaker som påverkar elevens omdöme om skolan

Skolan är som sagt var både rolig och tråkig för eleverna. Trots att det går bra för Annie, Svante och
Mikael känner de inte glädje inför skolan varje dag.
Alla har någon gång varit på en tråkig lektion och de har inga svårigheter att beskriva en sådan. Annie
anser att det är helt upp till läraren om en lektion är bra eller ej. Hon förklarar genom att påvisa att några
ämnen som hon tyckte om i 6:an, är väldigt tråkiga idag.
Det är både läraren som person och dennes arbetssätt som tas upp av eleverna. Förutom att ha en lärare
som inte inspirerar, kan ämnet i sig också vara ointressant, vilket Mikael nämner. Han menar dock att det
även kan bero på eleven själv om något är tråkigt eller känns jobbigt. Det är han den ende i gruppen som
anser.
   När en lektion är tråkig går elevernas energi åt till andra uppgifter. Precis som övriga grupper är alla tre
medvetna om vad de sysslar med istället: Svante pratar, Annie sitter och kluddar i böckerna och Mikael
sitter och tittar.

Dålig skolmiljö är en annan orsak som kan inverka negativt på elevernas åsikter, detta tas upp av två
elever i gruppen.

Att skapa lust att lära



Annie pratar om ömsesidig respekt när hon ger mig råd inför min framtida lärargärning. Hon anser att jag
först måste få respekt från eleverna och därefter respektera eleverna tillbaka. Svante vill ha positiva lärare
i skolan, då tycker han att man lär sig. Variation är också ett ord som både Annie och Svante använder.
Svante säger:

”Variation annars blir det långtråkigt - positiva lärare - så man lär sig
på lektionerna, det måste vara förändring annars blir det väldigt tråkigt.”

De är införstådda med att variation kan betyda olika för olika ämnen, men även olika för olika elever.
Annie vill göra något på lektionerna, inte bara sitta och lyssna. Dessutom vill hon kunna diskutera
uppgifter tillsammans med sina kompisar i lagom samtalsnivå.

Mikael anser att lektionerna ska vara intressanta för att han ska känna sig nöjd. Han vill att läraren ska ta
hjälp av eleverna vid lektionsplaneringen. Det viktigaste är dock att läraren är intresserad av det han/hon
lär ut. Annie uttrycker ungefär samma sak:

”Ha roligt! Gör det du tycker är kul så smittar det av sig.”

Eleven som person

Gemensamt för dessa tre elever är att de tar ganska lätt på tillvaron. Alla tycker att skolan är bra, det finns
en del att klaga på men för det mesta trivs de i skolan. De uppfattas som starka och trygga personligheter,
men de talar också om svårigheter i en skolvärld där man inte får visa sig för duktig. Självkännedom och
självförtroende är något som inte fattas inom denna grupp. De vet vad de kan och vad de måste bättra på.

De anser att de arbetar bra i skolan och eftersom det går bra på prov med mera har de fått detta bekräftat
även genom betyget.
Alla tre har egna strategier för hur de ska klara av skolan, när det handlar om kunskapsinhämtning inför
läxor, förhör och prov. De har en förmåga att kunna planera och genomföra det de förutsatt sig. Annie är
den enda som någorlunda vet vad hon vill bli när hon blir stor. Antingen vill hon bli civilingenjör eller
något annat som rör matte, kemi eller fysik. Hon funderar på natur- eller ekonomiprogrammet: ”Natur har
man mer nytta av men ekonomi kanske är roligare..?” Mikael och Svante har inte bestämt sig än.



5. RESULTAT 2: Elevporträtt

För arbetets helhets skull har jag valt att göra porträtt av de elever, på vilka min studie bygger. Porträtten
grundar sig på mina iakttagelser och tolkningar av elevernas svar vid intervjuerna samt elevens
uppfattade personlighet under min praktiktid. Eftersom jag lärde känna eleverna under en tioveckors
period, känns porträtten någorlunda. För att porträtten ska uppfattas som mer levande har jag använt mig
av elevernas egna uttryck, då jag tyckt att dessa passat bättre in vid vissa påståenden.

5.1 ”De som inte kan och inte orkar”  (De som har det lite svårare kunskapsmässigt
och dessutom inte orkar.)

Erika

Det här är en glad tjej som gärna vill synas och ofta pratar om allt annat än det aktuella ämnet på
lektionerna. Hon har svårt med vissa ämnen och vill ofta få bekräftat att det hon gör blir rätt. Erika är van
vid att inte kunna och tror därför inte riktigt på sig själv. Hon säger också att hon inte har något
självförtroende. Erika erkänner att hon skulle kunna jobba mycket mer i skolan, men hon orkar inte.
Skolan ställer mer krav nu än när hon gick i 6:an:

”Förut var det ingen som tittade om man gjorde det man skulle…”

Kompisarna är det som gör att hon trivs i skolan. Hon säger att en del ämnen kan vara roliga men att de
flesta är tråkiga. De svåraste ämnet i skolan är matematik. Föräldrarna har stor betydelse för att man ska
orka i skolan. Hon tror också på den egna viljan och att om man är van och har fått viljan att ”plugga”
redan i lägre stadier går det lättare i de högre. Följande svar får jag på frågan om vad som gör henne glad
i skolan:

”Om det går bra på prov, och man får tillbaka det
med bra resultat, för då vet man att man har jobbat.”

Erika svarar bestämt nej, när jag frågar henne om hon tycker att hon får vara med och bestämma i skolan.
Därför känns det inte överraskande att hon, när vi pratar om skolan skulle kunna bli roligare, säger:

”Ja, det kan den väl, lärarna kan nog bli roligare, men den är väl bra
som den är antar jag, det är inget direkt jag tänker på.”

Erika tillhör den skara elever som inte känner till att hon får vara med och påverka sin skolsituation, sin
vardag. En sak är i varje fall säker och det är att hon vill bli sjuksköterska när hon blir stor: ”Det har jag
alltid velat!”

Elliot

Det här är en cool kille, som inte gör något större väsen av sig. Som iakttagare ser man honom oftast sitta
och dagdrömma under lektionerna.

Han vet inte vad som driver honom till att gå i skolan:

”Jag måste ju gå hit i alla fall.”

Elliot är en kille som letar efter det rätta svaret. Han tror att läraren är ute efter ett visst förutbestämt svar
till de frågor som ställs. Vissa gånger tror han också att det är mycket svårare än det är. Det visade sig t
ex på ett matteprov där han klarade av en svår fråga snabbt och enkelt, men när det egentligen var klart
fortsatte han utan att tänka och så blev det fel. Han menade själv att så lätt kunde det väl inte vara.
   Lunchen är något som gör honom glad under en skoldag. När vi pratar om hur hans självförtroende är
säger han:

”Det vet jag inte, det är väl sådär. Får jag säga vad jag vill?
Bra på att spela gitarr, mindre bra på att tänka.”



Han säger att han inte har lätt för att lära och att han försöker trycka in kunskapen. Hans föräldrar finns
till hands om han vill ha hjälp, annars brukar de inte fråga.
Musiken tar stor plats i Elliots liv, han spelar många olika instrument. I framtiden ska han välja ett
gymnasieprogram med musikinriktning, det har han redan bestämt. Han tar ingen större del i sin
skolvardag, om att vara med och bestämma i skolan säger han:

”Nja, jag brukar inte vara med och diskutera så´na grejer.
 Jag tycker inte vi får vara med och bestämma.”

En lärare ska inte vara för sträng – men lite, och ha humor för då fungerar det ganska bra.
Elliot säger att en lektion blir tråkig när han inte fattar eller om läraren är tråkig.

Amanda

Amanda är en glad, social och väldigt pratsam person. Hon känner sig skoltrött – för att det är så mycket
prov och för att det är så jobbigt och tråkigt i skolan. Självförtroendet är inte på topp:

”Nej, det är dåligt, jag vet inte vad jag är bra på eller mindre bra på
…sjunga kanske jag kan jobba mer på.”

Hennes föräldrar hjälper henne med skolarbetet även om hon inte vill. Detta tycker hon är både bra och
mindre bra. Det är många måsten i hennes liv just nu:

”[…]man måste gå i skolan… man måste lära sig något
för att komma vidare och man måste ha ett jobb.”

Det visar sig att hon är ganska aktiv på fritiden och att det är kompisarna som gör att det är roligt i
skolan. Hon känner dock trycket i klassen och på skolan att man inte får plugga:

”Det är inte kul att vara skolans plugghäst.”

Bestämma i skolan får inga elever. Amanda tycker att det bara är läraren som bestämmer, eleverna får
inte säga vad de tycker. Det som hon har lättast för i skolan är att lära sig rabbla, men det känns som om
hon inte ger sig själv chansen att förstå. Till största delen handlar det om mekanisk inlärning.

5.2 ”De som kan men inte orkar” (De som egentligen klarar av skolan kunskapsmäs-
sigt men inte alltid orkar.)

Ellen

Det här är en typisk tjej där hormonerna flödar, hon är glad och ledsen om vartannat. Ellen orkar inget
alls som rör skolan för tillfället. Däremot är hon väldigt social och har många kompisar. På lektionerna
har hon alltid ett ärende till skåpet eller toaletten, som ofta resulterar i att hon blir stående i korridoren
och pratar med någon kompis. Fritiden går, förutom att vara med kompisar, åt till att spela teater. På
frågan varför en del orkar plugga mer än andra svarar hon:

”Vet inte, just nu är det så, jag orkar inte. Jag tror att lusten
eller orken kommer tillbaka, jag vet inte varför det blir så.”

Det har gått bra för Ellen i skolan hittills, men nu fungerar det inte så bra. Innerst inne vet hon att hon kan
mer, att hon har kapacitet för bättre resultat. Självförtroendet säger hon beror på vilket ämne det gäller:

”Det beror på… fysik och matte är jag inte bra på.”

Hon har svårt att se att det är på henne mycket hänger, för att det ska gå bra i skolan. Det är lätt att skylla
på skolan och andra, lärare eller elever. Lektionerna tror hon inte kan bli roliga och det är roligt hon vill
ha. Ellens föräldrar ställer upp på henne om hon vill och hon känner ibland pressen från dem. Speciellt nu
när det är extra jobbigt.



På frågan om vad som gör henne glad i skolan svarar hon: ”- Adam”, som är hennes pojkvän. Förutom
kärleken är det kompisarna som motiverar henne att gå i skolan.

Martin

Martins roll är inte så framträdande i klassen. Däremot är det skådespelare han vill bli i framtiden. Han är
en ganska stillsam och gemytlig kille. På sin fritid är han med kompisar och ute. Hans motivering till att
gå i skolan är:

”För att jag vill ha en bra utbildning, jag tänker inte på att jag går till skolan,
jag bara går – jag skulle aldrig skolka.”

Självförtroendet är det si och så med:

”Det är väl olika, om jag tycker det går bra kan jag se fram mot ett prov,
men ibland tänker jag att jag kommer aldrig att klara det här.”

Han tycker att han är bra på att rita och sämre på matte. Att vissa klarar av skolan bättre än andra tror han
beror på, att de som orkar har bättre inställning. De som tror på sig själva går det bra för, anser Martin.
Martin tycker att det ställs högre krav på honom nu än i 6:an, då det var lättare. Det är jobbigt med alla
prov men samtidigt tycker han att det känns bättre nu, för att det är lite mer på allvar. Han tycker att hans
föräldrar och större syskon ställer upp på honom, om han behöver hjälp med skolarbetet. Det som gör
honom glad i skolan är:

”När solen skiner… när jag sitter i skolan tänker
jag på hur härligt det ska bli när skolan slutar.”

Kajsa

Kajsa är ganska tyst och försiktig, hon är inte den som utmärker sig i första taget. Det är en duktig tjej
som kan mer än vad hon tror. Hon är lite bitter på de som skryter med att de kan eller har fått MVG på
proven, eftersom hon själv inte tycker att hon är så duktig. Skolan är lite av ett nödvändigt ont:

”Jag går i skolan för att jag måste, jag vill att skolan
ska börja klockan tio istället. Om jag inte går blir Anders

 /klassläraren/ arg, eller mamma. Jag ska lära mig lite mer…”

Hon tycker att hon arbetar ganska bra i skolan, men att det inte är så kul om läraren är jättetråkig. På
fritiden ritar hon, tittar på TV och gör läxorna. För att hon ska tycka att skolan är rolig krävs det att
skoldagarna blir kortare och loven längre.
Det som gör henne glad i skolan är följande:

”Om jag kan så är det kul, till exempel läxförhör.
Jag blir glad om vi inte får oförberedda läxförhör.”

Kajsa anser att familjen har stor betydelse för att det ska gå bra i skolan. Det kan bero på om man har haft
det svårt hemma t ex med föräldrar som har skilt sig, då orkar man inte. Hon har inte bestämt vad hon ska
göra när hon blir stor:

”Jag vet inte, jag vill göra något kul, inte något jättejobbigt.
Inte någon lärare, det tror jag inte jag vill bli.

Jag vill gå naturprogrammet, där finns mest möjligheter.”

5.3 ”De som kan och orkar”  (De som har det lätt för sig kunskapsmässigt och
samtidigt orkar.)



Annie

Det här är en smart tjej som vet vad hon vill och tycker. Hon är lättpratad, känns vuxen och hon gillar
skolan.

”Jag tycker faktiskt det är ganska roligt, alla tycker att skolan är ’äh uschan’, jag vill
 inte liksom. Jag tycker det är kul att lära sig, att vara lite allmänbildad och så.”

Hon går i skolan för att hon vill ha ett bra liv efter skolan och för att lära sig saker som hon har nytta av
längre fram. Civilingenjör är ett yrke hon kan tänka sig eller något annat med matematik, fysik eller
kemi. Annie tycker själv att hon har lätt att lära. Förutom skolan, ska dock dagarna räcka till för
fritidsaktiviteter som bland annat stepup, konfirmation, piano- och flöjtspelning. Mer hinner hon inte för
läxorna. Läxarbetet får ta den tid det kräver.
   Hon anser som många andra, att kompisarna har stor betydelse för trivseln i skolan. De är dem hon
längtar till när det är sommarlov. Hon saknar den sociala biten när hon är borta för länge från skolan. På
frågan om vad som motiverar henne i skolan svarar hon också:

”De roliga ämnena motiverar mig, sen får man ta de tråkiga på köpet.”

När vi pratar om hur det var när jag gick i år 8 för 20 år sedan, är hon säker på att det var mycket hårdare
på min tid. Vill man ha roligt i skolan är dagens skola bättre, men hon tror att man lärde sig bättre på min
tid. Hon säger också att hon inte tror att man kan få både och, det vill säga både lära sig och ha roligt.
Annie har ganska stora krav på sig själv, vilket visar sig när hon bara får VG på ett prov. Hon vill förstå
allt.

I bakgrunden finns hennes föräldrar, men hon säger att de inte får hjälpa henne. Det som gör henne glad i
skolan är när någon blir stolt eller glad över henne. Rådet till mig som blivande lärare blir:

”Först ska du göra så eleverna får respekt för dig, för annars går det inte,
då blir det liksom jättelivligt på lektionerna och det är inget roligt, och sen

så ska du behandla eleverna med respekt. Vi är inga barnungar
– vi förstår – annars skulle vi ju inte sitta i skolbänken.”

Svante

Svante är killen med båda fötterna på jorden. Han tycker att hans självförtroende är hyfsat. Franska är det
ämne, som han tycker att han inte är så bra på, men det har blivit bättre med åren. För övrigt går det bra
för honom i skolan, han säger att han inte behöver lägga ner så mycket jobb på sina läxor:

”Det jag lär mig gör jag på lektionerna i skolan. Jag lär mig bra
genom att skriva på lektionerna, det som läraren skriver på tavlan.”

Trots att han säger att det är i skolan han jobbar är det inte alltid det stämmer. Om lektionen är tråkig kan
han hänga på de andra lite ”slappare” killarna och prata med dem istället. Eftersom han har lätt att lära tar
han igen det han gått miste om snabbt.

På frågan om vad som motiverar honom att gå i skolan, svarar han att skolan är kul ibland och dessutom
är det bra att man har något att göra på dagarna.
   Svante säger att hans föräldrar hjälper honom om han vill med skolarbetet, men att det inte är så ofta
det behövs. Det som gör honom glad i skolan är när han får bra resultat på prov. Rent allmänt blir
tillvaron roligare när det går bra för en i skolan. Det stora fritidsintresset för Svante är musiken.

För att få motiverade elever ger han mig slutligen rådet:

”Du ska vara trevlig, rättvis, hjälpa även dom som inte har det så lätt.
Läraren kanske tycker att det är roligare att hjälpa dom som kan lite mer.”



Mikael

Mikael är en glad och lugn kille. Lite eftertänksam, men pratsam. I klassen syns han oftast diskuterandes
med tjejerna. Musik tillhör ett av Mikaels stora intressen, precis som hos många andra i hans klass. Han
tycker att skolan oftast är bra och det beror enligt honom på lärarna. När jag frågar vad som gör honom
glad i skolan svarar han:

”Vet inte, jag är glad ändå, för inget speciellt.”

Det som är positivt med skolan är att man lär sig och träffar kompisar. Mikael anser att hans föräldrar
stöttar honom om det behövs, men han vill oftast inte ha någon hjälp. Han tycker att hans självförtroende
är bra:

”Jag är inte så bra på vissa sporter…men lite lagom bra på mycket.”

Det beror mycket på läraren om en lektion är rolig eller ej, men även eleven har stor del i detta. Han
tycker att vissa elever inte tar sitt ansvar på allvar ordentligt. Ett samspel mellan lärare och elever är
viktigt tycker Mikael:

”Läraren ska fråga eleverna vad/hur dom tycker och vad
man ska göra. Läraren ska vara intresserad av ämnet.”



6. DISKUSSION

Målsättningen med mitt arbete har varit att få fram de orsaker, som skapar eller kan skapa motivation och
inspiration för eleverna i skolan idag och för deras fortsatta utbildning, samt vad jag som lärare kan göra
för att möjliggöra/skapa denna motivation. Detta har jag försökt åstadkomma både genom att studera
olika forskares och andra författares arbeten samt genom de elevintervjuer jag har gjort. I detta avsnitt går
jag igenom svaren på de frågeställningar jag satte upp i början av arbetet. För att föra diskussionen framåt
gör jag mina frågor till rubriker i detta avsnitt och berör dessa utifrån läst litteratur och redovisat resultat.

Jag hade till en början ambitionen att i första hand undersöka den grupp elever som ”kan men inte orkar”.
Under arbetets gång övergick jag dock till att låta undersökningen gälla de tre grupperna som valdes ut
inför intervjuerna. Jag tycker att resultatet visar på att det ibland finns en överlappning av elevernas svar
mellan de olika grupperna. Dessutom verkar det stundtals som om skillnaden är större mellan de enskilda
eleverna inom grupperna än mellan grupperna.

6.1 Vad är det som motiverar och inspirerar eleverna i skolan?

När jag ställde frågan Vad är det som motiverar dig mest i skolan?, till de nio eleverna fick jag i första
hand tre olika svar: kompisar, ”man måste” och framtida utbildning/yrke. Att kompisar kom på första
plats skapade ingen större förvåning, då detta togs upp i stort sett i all den lästa litteraturen i min studie.
Andersson (1999) menar att kompisar ofta är den enda anledningen till att de riktiga ”skolhatarna”
överhuvudtaget går i skolan. Min uppfattning är att kompisar och gemenskap är drivkraften i det mesta vi
människor åtar oss. Vi är beroende av andra människor, vi behöver någon att dela positiva och negativa
upplevelser och erfarenheter med.

Tre av nio elever i min intervjustudie svarar att man måste gå i skolan, det finns inget som egentligen
motiverar dem. De menar att ”man måste” för att få en utbildning och därefter ett jobb eller för att de
vuxna – föräldrar och lärare – vill det. Jag undrar om dessa elever känner att det är deras plikt att gå i
skolan? Steinberg (1996) skiljer mellan plikt- och lustmänniskor. Enligt honom accepterar
pliktmänniskan vad som ska göras utan att ifrågasätta varför. Vid de olika intervjuerna kunde jag ibland
känna att vissa elever inte var medvetna om att de utgjorde en aktiv del av skolvärlden. En del elever
ansåg att de inte hade något att säga till om i sin utbildning. Samtidigt var det egentligen inget som de
tänkte på. De ifrågasatte inte varför det var på ett visst sätt, ”det bara var så”. Erika i min studie ansåg att
skolan ”är väl bra som den är antar jag, det är inget direkt jag tänker på”. Min åsikt är att eleverna inte har
några större förväntningar eller krav på skolan, vilket innebär att de som Lundahl & Öquist (1999)
uttrycker det ”låter sig drabbas” av skolan. Winston Churchill ska en gång på en valturné myntat
uttrycket: ”Min unge man skolsystemet var ruttet från begynnelsen, det är ruttet och kommer alltid att
vara ruttet. Det ligger i sakens natur!”(Hartman 1995, s.127).
   Tham (1998) anser att vi måste synliggöra elevinflytandet i skolan, framförallt för eleverna, för att öka
motivationen. Genom intervjuerna upplevde jag att alla elever har åsikter och tankar om sin skolgång och
sin vardag, men att de inte är vana att få tala om hur de vill ha det.

Jag tror att vi med en dialog mellan elev och lärare får elever som är vana att ta ansvar, att bli
respekterade, sedda och lyssnade på. Min uppfattning är också att detta även sker åt motsatt håll, vilket
innebär att de i sin tur respekterar och lyssnar på mig som lärare. Genom att vara med och planera, och
fatta beslut tillsammans förbereds eleverna för det kommande vuxenlivet precis som Andersson (1999)
nämner. Detta samarbete leder till att både elev och lärare känner motivation till skolan.

Jag är benägen att hålla med Glasser (1996) i hans tankar att om vi kan hitta ett sätt som gör att vi lär oss
samtidigt som vi gör något mekaniskt, kan det leda till att något som känns tråkigt blir roligt. Jämför vi
det med att till exempel lyssna på musik samtidigt som man arbetar med något i skolan, vet väl de flesta
att det kan stimulera. Försök har gjorts i flera klasser som jag har varit i under min praktiktid, med gott
resultat. Jag är övertygad om att det finns många fler sätt för de enskilda eleverna och deras lärande, som
kan omvandla det som är tråkigt till något roligare. Vi har väl alla våra knep vid inlärning av olika saker.
Hur gör du när du ska förbereda inför ett prov/tenta eller ett föredrag? Hur många av oss sätter sig direkt
och går igenom det som bör göras, utan exempelvis en kopp kaffe eller lite musik?

Leda och hat är två begrepp som återkommer i bok efter bok (Andersson 1999, Lundahl & Öquist 1999).
Enligt författarna uppkommer dessa känslor redan efter några år i skolan. Beror detta på att
kunskapstörsten redan är släckt? Har eleverna redan lärt sig allt som de längtade efter när de började



skolan? Jag tror att gemene man kan känna igen känslan från sin skoltid, det går nog inte att komma ifrån
tidvis. Att ständigt känna av tråkigheten är nog däremot ingen allmänt förekommande känsla. Av de
elever jag träffade var det ingen som tyckte att det var tråkigt hela tiden. De strävade efter att ha roligt.
När det var tråkigt på en lektion pratade de med kompisar eller satt och tänkte på något trevligare.

6.2 Vilka orsaker påverkar elevernas omdöme om skolan?

Resultaten från elevintervjuerna och den fakta jag fann i litteraturen skiljer sig inte nämnvärt åt. Det som
har betydelse för elevernas lust att lära är, som jag tidigare nämnt, kompisarna, men även lärarens
personlighet, lektionernas upplägg, miljön, framtida utbildning och yrke samt elevens egen dagsform är
av stor vikt. Detta får stöd både i litteraturen (Andersson 1999, Lukács 1997, Lundahl & Öquist 1999)
och genom de utförda elevintervjuerna.

Några elever i intervjustudien anser att ett bra provresultat gör dem glada. En önskan
från min sida vore att fler elever skulle få ta del av denna glädje som det innebär att
känna sig duktig på någonting. Alla behöver känna att de är kompetenta, att de är
uppskattade för något de har åstadkommit. Andersson (1999) menar att detta kan
erhållas genom att läraren har positiva förväntningar på alla sina elever, vilket jag kan
hålla med om.

Jag instämmer med Steinberg (1996) som menar att man som lärare ska ha klart för sig varför man är
lärare. En önskan vore att bara den som verkligen vill arbeta med barn och ungdomar, med pedagogik
och sina specifika ämnen, sökte sig till läraryrket. Läraren bör var en positiv modell, enligt Andersson
(1999). Jag anser att en vuxen förebild inte behöver vara tråkig. Många elever jag har träffat har sagt att:
Hur kan du bli lärare? Jag har då gett dem svaret: ”att det är för deras skull”! Det är viktigt att vi visar att
vi tycker om vårt arbete och verkligen menar det.

I min intervjustudie framkom att eleverna ville att lektionerna bland annat skulle vara händelserika och
variationsrika. Några ville att läraren ska använda sig av så kallad katederundervisning. Andra att det är
jobbigt när läraren står där framme och babblar. En tredje ville att de skulle få möjlighet att själva vara
aktiva på lektionen. Detta beror enligt min erfarenhet bland annat på vad de är vana vid. Samtidigt som
alla har olika önskemål om det bästa undervisningssättet, visar det sig att för att uppfylla allas önskemål
måste alla sätt praktiseras.
   Med variation kan menas matchning det vill säga att jag som lärare funderar på hur jag ska göra för just
den här klassen, just i denna fas, nu i detta ögonblick (Naeslund 2000). Det kanske inte går att göra som
man tänkte. Det krävs intuition, förmåga att känna av situationen.

Granath (1996) tar i sin bok upp problemet med att skolan inte släpper in de existentiella frågor, som
snurrar runt i de ungas tankar. Hon anser att dessa frågor borde diskuteras på lektionstid. Jag håller med
henne på så sätt att vi borde upplåta tid till denna ”livskunskap” som det talas om idag. En tanke vore att
starta eller avsluta varje dag/vecka med någon aktuell fråga som berör elevernas liv och vardag. De blir
återigen sedda och lär sig tackla omvärlden, vilket också är kunskap.

6.3 Vad kan jag som lärare göra för att eleverna ska känna lusten att lära?

Nästan alla barn tycker att det ska bli roligt att börja skolan, detta menar bland annat Glasser (1996). Men
någonstans under elevernas skolgång tappar många av dem sugen. Vi vet att högstadieåldern är en kritisk
period i barnens utveckling (Reimer-Eriksson & Hallstedt 1999). Trots detta kan följande frågor ställas:
Vad händer med eleverna i skolan? Måste det vara så svårt att behålla elevernas upptäckarlust och
skaparglädje? Beror allt detta på att de är på väg in i puberteten eller att innehållet i undervisningen är så
hopplöst tråkigt?
   Jag anser att puberteten har en stor del i problemet, men att det inte enbart kan bero på den. Det är
ingen nyhet för oss att eleverna genomgår utvecklingen till vuxna i ”högstadieåldern”. Vi borde för länge
sedan ha anpassat undervisningen efter denna utveckling, vilken inte går att stoppa eller häva – den är
naturens gång. Min tanke är att elevernas framtid inte ska behöva avgöras på grund av att de tvingas till
en undervisning som inte passar in i deras livscykel.



Vad kan då jag som lärare göra åt problemet? För det är som synes ett problem för många inom skolans
värld vare sig man är elev, lärare eller förälder. Jag kan inte tänka mig att någon lärare vill att deras
undervisning ska vara tråkig. Min uppfattning är att en lärare framförallt måste vara tydlig och tala om
varför man gör på ett visst sätt. Det som sker i skolan måste vara relevant precis som Glasser (1996)
hävdar.

Eleverna i undersökningen hade många bra råd och tips för att motverka tråkigheten i skolan. Det gällde
framförallt hur jag som lärare skulle vara och uppföra mig mot dem som elever, men även hur jag
undervisade och lade upp mina lektioner.
   På de intervjuade elevernas önskelista finns följande läraregenskaper: vara glad, inte vara negativ, inte
vara för sträng men lite, ha humor, vara snäll, prata så eleverna lyssnar, vara trevlig och lite komisk, inge
respekt, respektera eleverna, ha roligt, vara rättvis och hjälpsam. Ibland kan det kanske kännas
övermäktigt att vara lärare med alla dessa förväntningar på hur man ska vara och mitt i alltsammans
måste vi komma ihåg att även lärare är människor med alla dess fel och brister. Inte ens en lärare kan ju
vara fullkomlig. Jag tror att om man är en reflekterande människa som stannar upp och funderar på hur
och varför man arbetar/gör på ett visst sätt och kan ändra sina åsikter så är man en bra lärare. Jag tror
också att jag som lärare måste vara mig själv och våga visa människan bakom lärarrollen. Jag instämmer
med Jan Kihlberg (Oppenheim 1999) som menar att den lärare som bjuder på sig själv och inte är rädd att
förlora kontrollen, får mycket tillbaka.
   Flera av författarna nämner elevinflytande som något som kan skapa motivation både för eleverna och
lärarna. Ju äldre eleverna blir desto större utmaningar kan man ställa dem inför. I dagens skola är det
nästan tvärtom. Enligt min uppfattning har elever i de tidigare åren i grundskolan ofta möjligheten till en
egen planering. Av detta lär de sig till exempel att ta ansvar för hur mycket de ska hinna med under en
viss tid, de känner också del i sitt eget lärande på ett mer tydligt sätt. Jag anser att vi inte får underskatta
eleverna och deras förmågor.

Jag har tidigare nämnt att de flesta barn längtar efter att börja i skolan. Något som är viktigt att ta fasta på
är att elever i år 6 ofta ser fram emot sjuan då de bland annat ska få nya lärare, nya ämnen och nya
kompisar. De känner att de åläggs ett större ansvar, de får ett skåp, de ska själva ta sig till olika lektioner
och så vidare. Precis som Glasser (1996) beskriver, att vi måste se till att bibehålla elevernas positiva bild
av skolan i de tidiga åren av grundskolan, är det lika  viktigt att bygga vidare på den positiva bilden de
har när de kommer upp i ”högstadiet”.

Jag tycker att Anderssons (1999) idé om ett bildningscentrum låter intressant, även om jag inte
sympatiserar med alla hans tankar. Jag väljer att jämföra med dagens skolgång då elevernas skoltrötthet
kommer vid olika tidpunkter. En del känner av den på ”högstadiet”, andra inte förrän de går i gymnasiet,
vilket leder till att eleverna inte är helt tillfreds med att studera under denna tid. Fanns möjligheten att
välja vid vilken tidpunkt man kunde fullfölja sin inlärningsplikt, hade säkert en del valt att ta något eller
några sabbatsår. Jag tror också att det för alla människor skulle vara en positiv ”kick” att gör ett avbrott
för studier längre fram i livet. Detta för att jag inbillar mig att det finns en risk att stagnera i ett invant
mönster, vilket kan brytas om ett sådant uppehåll görs.

6.4 Avslutning

Avslutningsvis vill jag påpeka att en del av de uppkomna resultaten inte skilde sig så
mycket från vad jag hade anat innan undersökningen gjordes. Att eleverna var så
medvetna om hur de ville ha det i skolan hade jag däremot ingen egentlig uppfattning
om. Det känns bra att ha forskat inom området och att inte behöva inleda min lärarbana
med vissa förutfattade meningar om varför eleverna upplever skolan på ett visst sätt.
Jag har, speciellt genom elevintervjuerna, fått mycket kunskap som berör
”motivationsproblemen” i skolan. Eleverna har gett mig många goda och användbara
råd inför min blivande lärargärning och dessutom låtit mig få en inblick i deras tankar
om skollivet.

Lundahl & Öquist (1999) påpekar att skolan, precis som alla andra arbetsplatser, kan kännas
svåruthärdlig ibland, men att visst finns det ljusglimtar och en hel del att skratta åt mellan varven. Dessa
ljusglimtar är väl något som förhoppningsvis de flesta människor, stora som små, känner igen från sin
vardag.



Jag är benägen att hålla med Jan Kihlberg och Rolf Ekman, specialpedagog respektive professor i
neurokemi, vilka uppmanar oss att ha roligt i skolan (Oppenheim 1999). Min tanke är att för att trivas
måste man ha roligt, det gäller mig som lärare likaväl som mina elever. Begreppet roligt står här för att
man har en känsla av gemenskap, att trivas i skolan med allt vad det innebär. Det behöver inte betyda att
man skrattar sig igenom en lektion. Men att skrattet finns där underlättar:

”Humorn är en av de snabbaste, mest direkta och
omedelbara kontaktvägarna mellan människor.
Har du en gång skrattat tillsammans med någon
har det genast skapats en samhörighetskänsla.”

                                                                                          Lone de Neergaard

Eller varför inte lyssna till Annie från en av elevintervjuerna:

”Ha roligt! Gör det du tycker är kul så smittar det av sig.”

6.5 Studiens begränsningar

Detta arbete ger bara en bild av verkligheten eftersom studien är begränsad till ett fåtal elever i en klass
och i en skola. Om jag istället hade intervjuat fler elever i fler klasser och i fler skolor kanske mönstret
blivit annorlunda eller mer specifikt.
   En nackdel med att jag kände eleverna kan vara att de såg mig som NO-lärare, vilket kan ha betydelse
för hur de svarat på frågan: Ge mig ett gott råd – hur ska jag som blivande lärare göra för att mina elever
ska tycka att det är roligt att gå i skolan?! Det behöver i och för sig inte ha förändrat deras svar, men
detta måste ändå tas med i beräkningen.

Tiden är också en faktor som begränsar. En tanke var att jag skulle ha gjort som Gunilla Granath (1996)
och varit ”elev” i en klass, här i år 8, en månad men beroende på den tid jag hade till mitt förfogande
ansåg jag att metoden fick bli intervjuer. Observjuer kunde också varit en bra metod, då jag hade kunnat
se hur eleverna reagerade under olika lektioner. På detta sätt kunde eleverna direkt kunnat ge mig
exempel på hur en lektion som var bra/mindre bra såg ut. Frågan är hur jag skulle gått till väga, med
berörda lärare, och även hur naturlig en sådan lektion skulle bli.

6.6 Förslag på fortsatt forskning

Ett fortsatt arbete inom samma område kan vara att undersöka hur lärarna arbetar eller skulle vilja arbeta,
för att motivera sina elever. Jag tror att alla lärare har ambitionen att motivera sina elever och de flesta
har nog en åsikt om hur detta ska gå till. Vad är det då som gör att en lärare faller in i rutiner, som gör att
eleverna upplever att de hela tiden gör samma saker om och om igen?
   Dessutom är det ju inte bara eleverna som måste känna lusten i skolan utan även lärarna. En annan
intressant studie, med utgång från lärarna, vore att studera vad det är som motiverar läraren i skolan.
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8. BILAGOR

8.1 Intervjuguide (bilaga 1)

1. Varför går man i skolan?

2. Vad är det som motiverar dig mest i skolan?

3. Finns det något som är bra respektive dåligt med skolan?

4. Vad tycker du om skolan idag jämfört med innan du började

”högstadiet”?

5. Vad vill du bli/göra när du blir stor?

6. Hur är ditt självförtroende? Vad är du bra/mindre bra på?

7. Hur tycker du att det går för dig i skolan? Hur är din arbetsinsats?

8. Hur kommer det sig att vissa elever orkar ”plugga” mer än andra?

9. Har du varit på någon tråkig lektion? I så fall - hur är en sådan? Vad är

det som gör att en lektion blir tråkig?

10. Vad gör du om en lektion är tråkig?

11. Hur ser en rolig lektion ut? Vad är det som gör den rolig?

12. Känner du att du får vara med och bestämma i skolan?

13. Vad gör dig glad i skolan?

14. Ge mig ett gott råd – hur ska jag som blivande lärare göra för att mina
elever ska tycka att det är roligt att gå i skolan?!


