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Motivation oh självuppfattning � Hur kan en lärare påverka?Motivation and self-onept � How an a teaher a�et them?
Maria Kilbrand
Motivation beskrivs som grundläggande för mänsklig verksamhet oh handlar blandannat om att aktivera oh upprätthålla beteenden. Det förekommer en mängd olikamotivationsteorier i litteraturen men de som är mest intressanta för pedagogen är desom behandlar prestationsmotivation. Prestationssituationer känneteknas av att vivill nå uppsatta mål oh framgång. Teorierna tar upp �era faktorer som spelar roll förprestationsmotivationen, alltså för hur myket vi väljer att engagera oss i en aktivitet.Några av dessa är värdet vi ser i att utföra en uppgift, förväntningar om att klaraden, tidigare erfarenheter av framgång eller misslykande, förväntningar från lärareoh föräldrar oh självuppfattning.Som pedagog är det viktigt att förstå vad en dålig självkänsla innebär oh vikten avatt få uppleva framgångar. För att påverka elevernas motivation oh självuppfattningär det av betydelse med lärosto� som intresserar oh ger lagom utmaning. Öppenhetoh engagemang samt förmåga att själv kunna kritisera oh re�ektera över sitt arbeteär egenskaper en lärare behöver som vill arbeta med sina elevers motivation.Denna litteraturstudie belyser vikten av motivation oh självuppfattning, samt hurläraren i sitt arbete kan påverka dessa.Motivation, självuppfattning, attributioner, förväntningarNykelordKeywords
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Kapitel 1Inledning1.1 BakgrundUnder en period i mitt liv tappade jag totalt motivationen � för allt. Mitt själv-förtroende var oerhört svagt oh jag tykte inte att jag dög någonting till. Isamband med att jag blev mamma � det bästa som hänt! � blev det så små-ningom allt bättre. Jag tog mig an saker oh lykades. I takt med framgångarnablev mitt självförtroende starkare oh med det följde motivationen att ge migpå nya utmaningar. En ond irkel hade brutits. En god hade tagit vid.I kursen Grundläggande färdigheter 20 p, som jag har läst under min lä-rarutbildning, �k jag bekanta mig med Karin Taubes bok Läsinlärning ohsjälvförtroende1 samt Elevens värld, skriven av Gunn Imsen2. Bökerna tjänadesom ögonöppnare för hur viktiga faktorer som en god självuppfattning oh mo-tivation är för lärandet. Dessa böker tillsammans med mina egna erfarenheterhar gjort att jag intresserat mig för detta område.Motivation de�nieras gärna som det som orsakar aktivitet hosindividen, det som håller denna aktivitet vid liv oh det som ger denmål oh mening.3I allt pedagogiskt arbete är motivation ett väsentligt begrepp.4 Min uppgift somlärare är att vägleda eleverna för att de ska nå de mål som enligt kurs- oh lä-roplanerna ska uppnås i skolan. Av betydelse är då en förmåga att skapa ettarbetsklimat som främjar elevernas motivation. Motivationen är det som driveross människor att ta oss an aktiviteter av olika slag oh är en förutsättningför alla typer av prestationer. Ibland har motivation beskrivits som ett med-fött personlighetsdrag, men som de �esta människor har erfarenhet av, skiftarmotivationen i olika situationer.5 För en pedagog som vill stödja elevernas mo-tivation, vilket naturligtvis måste vara ett mål för alla, är det därför av vikt att1K. Taube, Läsinlärning oh självförtroende, Stokholm, Norstedts Akademiska Förlag,tredje upplagan, 2004.2G. Imsen, Elevens värld - Introduktion till pedagogisk psykologi, Lund, Studentlitteratur,2000.3Imsen, s. 271.4H. Jenner, Motivation oh motivationsarbete i skola oh behandling, Stokholm, Myndig-heten för skolutvekling, 2004, s. 15.5P. Hassmén, N. Hassmén & J. Plate, Idrottspsykologi, Stokholm: Natur oh Kultur, 2003,s. 164 �. 7



8 KAPITEL 1. INLEDNINGförstå att motivation inte är en egenskap hos en individ, utan något som är enföljd av de erfarenheter man gör oh det bemötande man får. Att ha förståelseför vad det innebär att ha en dålig självkänsla oh vad upprepade misslykan-den kan medföra är då av betydelse.6 Grundläggande för arbetet i skolan äratt vi har en tro på vår egen förmåga att klara av de uppgifter vi ställs inför.Att hjälpa eleverna till en sådan tilltro är väsentligt för motivationsarbetet ohenligt läroplanen okså ett av skolans uppdrag.7Genom det här examensarbetet vill jag fördjupa mig ytterligare i vad moti-vation oh en god självuppfattning är oh vad det har för betydelse för arbeteti skolan oh för personlighetsutveklingen hos eleverna.1.2 SyfteDet är allmänt känt att en förutsättning för att eleverna i skolan ska ta tillsig den kunskap som förmedlas är att de är motiverade att lära. Ytterligareett välkänt villkor för ett optimalt lärande är att eleverna har tilltro till sinegen förmåga. Syftet med det här arbetet är att med hjälp av litteratur inomområdet reda ut begreppen motivation oh självuppfattning, samt att utredahur dessa faktorer kan påverkas av pedagogen oh arbetet i skolan. Genomatt belysa de här villkoren för lärande hoppas jag att även andra blivande ohverksamma lärare som tar del av den här uppsatsen re�ekterar kring sitt arbetemed elevernas motivation oh självuppfattning.Frågeställningar
• Vad är motivation oh vilken betydelse har den i skolsammanhanget?
• Vad är självuppfattning oh vilken betydelse har den i skolsammanhanget?
• Hur kan elevens motivation oh självuppfattning påverkas av pedagogenoh arbetet i klassrummet?1.3 Metod1.3.1 Val av metodFör att söka svar på mina frågor har jag valt att göra en litteraturstudie. Ambi-tionen med arbetet är att reda ut oh belysa begreppen motivation oh självupp-fattning. Det �nns en hel del forskning inom området oh jag har en förhoppningom att en litteraturstudie ska ge mig många infallsvinklar oh olika perspektivtill de frågor jag vill �nna svar på. Enligt Hartman handlar en litteraturstudieom att �strukturera oh sammanfatta� det som sägs i litteraturen. I bearbetning-en av litteraturen i en studie av detta slag krävs det att författaren själv bidrargenom att avgränsa innehållet i arbetet utifrån sina egna frågeställningar, samtdelge sina egna syften, bedömningar oh slutsatser.86Jenner, s. 15.7Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen oh fritidshemmet,Lpo 94, Stokholm: CE Fritzes AB, 1998, s. 11.8S. G. Hartman, Handledning, Linköping, Lärarutbildningen, Linköpings universitet, 1993,s. 61.



1.4. UPPSATSENS DISPOSITION 91.3.2 Sökning av litteraturLitteratursökningen tog sin utgångspunkt genom en sökning på www.google.se,med orden motivation oh lärande i sökfältet. En sida från Helsingfors univer-sitet var då det första som dök upp, med en litteraturförtekning för en delkursi pedagogik med namn Motivation oh lärande. Utifrån den listan lånades påuniversitetsbiblioteket några av de böker som tyktes relevanta. Jag hade se-dan tidigare ett par böker inom ämnet, bland annat de ovan nämnda Elevensvärld oh Läsinlärning oh självförtroende. Utifrån Imsens referenser samladesytterligare litteratur. Dessutom gav min handledare ett par tips om källor somkunde vara av intresse. Det är svårt, om inte omöjligt, att tala om motivationutan att även komma in på de viktiga begrepp som handlar om elevers tilltrotill sin förmåga. Myket av den litteratur som behandlar motivation innehållersåledes även en hel del om de begrepp som har att göra med en individs själv.Vidare gjordes sökningar i Universitetsbibliotekets lokala katalog samt i Li-bris med motivation oh självuppfattning som sökord, vilket gav ytterligare ettpar trä�ar. Sökningar efter artiklar inom pedagogik oh psykologi har genom-förts i databasen ERIC (Eduational Resoures Information Center), där endel nyttig information har funnits. Främst har då sökningarna gjorts med eng-elska sökord, såsom motivation, self oh self-onept (självuppfattning) samtself-on�dene oh self-esteem (självförtroende).Litteratursökningen avslutades då källorna sågs som tillräkliga oh ingetnytt av intresse kunde uttömmas ur den litteratur som vidare lästes.1.3.3 Avgränsning av ämnetMotivationsforskningen är myket utbredd oh inte många andra delar inompsykologin har blivit behandlat utifrån den mängd av olika perspektiv som denom motivation.9 I den här uppsatsen riktar jag in mig på att belysa de begreppoh teorier som kan ha betydelse för motivationsarbetet i skolan.Begreppen som börjar på själv- är många oh enligt litteraturen råder detstor begreppsförvirring inom området.10 I detta arbete görs inget försök attfullständigt reda ut förvirringen, utan endast några innebörder av utvalda själv-begrepp behandlas här.En inledande beskrivning av de olika riktningar oh teorier som �nns inompersonlighetspsykologin oh som präglat oh står som grund även för motiva-tionsforskningen, kan läsaren tillgodogöra sig i boken Vår tids psykologi11 .1.4 Uppsatsens dispositionI en inledande del redogörs först för några olika de�nitioner av motivationsbe-greppet som skildrats i litteraturen, för att sedan djupare gå in på förklaringarav inre oh yttre motivation. Vidare beskrivs några olika motivationsteorier somvarit framstående genom tiderna för att därefter leda in på några olika teorier9J. Giota, Adolesents' pereptions of shool and reasons for learning, Göteborg, Atauniversitatis gothoburgensis, 2001, s. 19.10Se bl.a. Taube, s. 21.11P. Hwang, I. Lundberg, J. Rönnberg & A-C. Smedler (red.), Vår tids psykologi, Stokholm,Natur oh Kultur, 2005.



10 KAPITEL 1. INLEDNINGsom är av betydelse för motivationsarbetet i skolan oh som är intimt förknip-pade med självuppfattning. Det är framförallt teorier om prestationsmotivationsåsom självförmåga (self-e�ay), värdet av förväntningar (expetany-value)oh attributionsteori som då behandlas. Hur vi attribuerar (ung. förklarar) vå-ra framgångar oh misslykanden har jag tolkat är av särskilt stor betydelseför motivationen oh självuppfattningen, vilket är anledningen till att en aningstörre vikt ägnas den teorin. Även förväntningars påverkan på en individ gesi framställningen extra intresse. I samband med det beskrivs något som harkommit att kallas Pygmalione�ekten.Som jag tidigare skrivit �nns det många begrepp med själv som förstavelseoh några av dessa begrepp behandlas i ett avsnitt där jag redogör för derasinnebörd oh betydelse för motivationen. Nämnas bör dok att sådana begreppdyker upp på �era ställen i uppsatsen eftersom det är svårt att tala om mo-tivation utan att ha med de aspekterna. Vad pedagogen har för roll i skolansmotivationsarbete oh hur den kan påverka elevernas motivation oh självupp-fattning skildras slutligen oh efterföljs av en avslutande diskussion.



Kapitel 2Litteratur2.1 MotivationOrdet motivation kommer av latinets movere, vilket betyder att röra sig. Jennerföreslår att motivationsforskningens huvudfråga kan formuleras enligt följande:�Vad är det som får människor att röra sig?�1 Motivation är ett myket entraltbegrepp i skolsammanhang oh forskningen på området är omfattande.2 Nedanföljer en redogörelse för hur begreppet kan beskrivas.2.1.1 De�nitioner av begreppetImsen skriver:Motivation de�nieras gärna som det som orsakar aktivitet hosindividen, det som håller denna aktivitet vid liv oh det som ger denmål oh mening.Vidare menar hon att motivationen är entral i förståelsen av människans be-teende.3 Hassmén et al. skildrar motivationen som något grundläggande förmänsklig verksamhet, samt att den är en förutsättning för all typ av presta-tion.4 Lundgren oh Lökholm beskriver motivation som en komplierad proesssom de liknar vid framförandet av en bil. Nykeln vrids om för att �aktivera�färden. Ratten vrids för att �guida� fordonet i den riktning man önskar. Gaspe-dalen används sedan för att �bibehålla� hastigheten.5 Även Bandura menar attmotivation främst handlar om att aktivera oh upprätthålla beteenden:Motivation is primarly onerned with how behaviour is ativatedand maintained.61Jenner, s. 37.2Ibid., s. 15.3Imsen, s. 271.4Hassmén et al., s. 164.5M. Lundgren & K. Lökholm,Motivationshöjande samtal i skolan - att motivera oh arbetamed elevers förändring, Lund, Studentlitteratur, 2006, s. 45.6A. Bandura, Soial Learning Theory, New Jersey, Prentie.hall, In. Englewood Cli�s,1977, s. 160. 11



12 KAPITEL 2. LITTERATURSanderoth påpekar att det kan vara svårt att skilja mellan lust att lära oh mo-tivation. Hon framställer motivation som något som strävar mot ett mål. Lustenbetonar hon endast vara en del i proessen för lärandet.7 Även Wyndhamn etal. skriver om motivation som ett bemödande oh en önskan att nå ett visst in-lärningsmål. Motivation har att göra med en elevs engagemang oh deltagandei en inlärningsuppgift, skriver författarna. De menar vidare att det kan �nnasolika orsaker till elevers motivation. Två elever kan vara lika motiverade infören uppgift men de motiv som ligger bakom engagemanget kan skilja sig åt i debåda fallen.8 Man talar ofta om olika typer av motivation, vilka ska behandlasvidare i följande kapitel.Sammanfattande de�nitionMotivation ses således som en drivkraft oh en förutsättning för att nå ett upp-satt mål. Hur engagerad en elev är i en uppgift är ett resultat av motivationen.2.1.2 Inre oh yttre motivationMed inre motivation ger man sig i kast med en uppgift av anledningen attden ger någon form av positiv känsla. Det kan vara för att man tyker attdet är roligt, intressant eller av ren ny�kenhet. Man strävar efter att nå inretillfredsställelse.9 Denna form av motivation kallas även för naturlig motiveringeller sakmotivering. Det är intresset för aktiviteten som håller den vid liv ohgör den meningsfull.10 Enligt Bruner föds nästan alla barn med ett inre motivför att lära. De har en medfödd ny�kenhet som han ser som en prototyp för deninre motivationen. Ny�kenheten leder till att vi lägger energi på att söka svarpå saker som känns oklara eller osäkra oh då vi funnit klarhet eller försökt göradet, känner vi oss tillfredsställda oh i det ligger belöningen. Det krävs ingenvidare yttre sådan.11 Daniel Berlyne i Illeris12 använder begreppet arousal (ung.uppvaknande, aktiverande) om den form av inre motivation som skapas genomatt man uppfattar en kon�ikt mellan tolkningen av en aktuell situation oh denkunskap man redan har. Det är även i det fallet ny�kenheten som ses som enmotivationsfaktor.13 Ett annat inre medfött motiv för inlärning är behovet avatt inhämta kunskap oh uppnå kompetens.14 Giota refererar till forskning somhar visat att elevers inre motivation förväntas avta om yttre belöningar erbjuds iaktiviteter som de redan har ett inre intresse i. Om den yttre belöningen sedantas bort försvinner motivationen � även den inre � för aktiviteten.15 För attillustrera det här förhållandet ges här ett exempel genom en berättelse tagen urLundgren oh Lökholm:167I. Sanderoth, Om lust att lära i skolan: En analys av dokument oh klass 8y, Göteborg,Ata Universitatis Gothoburgensis, 2002, s. 105.8J. Wyndhamn, E. Riesbek & J. Shoultz, Problemlösning som metafor oh praktik, Lin-köping, Institutionen för tillämpad lärarkunskap, Linköpings universitet, 2000, s. 233.9Ibid., s. 234.10Imsen, s. 278.11J. S. Bruner, På väg mot en undervisningsteori, Lund, Gleerups, 1966, s. 133.12K. Illeris, Lärande i mötet mellan Piaget, Freud oh Marx, Lund, Studentlitteratur, 2001,s. 76.13Illeris, s. 76.14Bruner, s. 136.15Giota, s. 37.16Lundgren & Lökholm, s. 46.



2.1. MOTIVATION 13Det var en gång en äldre man som bodde i ett lugnt radhusom-råde. Det hela började en strålande sommardag då mannen satt utei sin solstol oh svalkade sig med ett glas iste. Plötsligt kom en bollfarande in på tomtens nyklippta gräsmatta. Det var ett gäng små-grabbar som spelade fotboll alldeles intill. Detta spel fortsatte ohboll efter boll hamnade i närheten av den alltmer irriterade man-nen. Han tänkte som så att: �Snart kommer en ruta att gå sönder!Jag får säga till dem på skarpen så att de börjar spela boll på dendär fotbollsplanen som ligger ett par hundra meter bort istället.� Medmyket bister min går mannen fram till grabbarna. Då ser han attTobias är med oh spelar. Det är ju grannens pojk, oh grannen ärinte god att tas med. Då bestämmer sig mannen för en annan stra-tegi oh säger: �Grabbar, ni ska få en tia av mig att dela på för varjetimma ni spelar boll här på gräsmattan. Att spela fotboll dé é bra dé.�Detta ökade naturligtvis pojkarnas motivation, så nu spelade de somaldrig förr. Det gik några dagar, oh mannen blev av med ganskamånga tior. Då gik mannen fram till grabbarna oh sade: �Jag élessen, men mina pengar é slut nu. Men bry er inte om dé, fortsättå spela ni.� Då svarade pojkarna i kör: �É du dum i huvet eller?!Tror du att vi tänker stå här oh spela fotboll gratis?� Efter det vardet ingen som störde den äldre mannen med bollspel...Wyndhamn et al. skriver om undersökningar som har gjorts av Lepper, vilka harvisat att elever med inre motivation tyker om lagom utmanande uppgifter somkräver logiskt tänkande, vilket främjar djupinlärning.17 Även Berlyne i Illeris18menar att en situation måste vara lagom utmanande för att den ska leda tillarousal motivation.19Då det handlar om att utföra en uppgift med någon form av yttre belöningi sikte, såsom bra betyg, kamraters beundran eller en nöjd lärare, talar vi omyttre motivation.20 Myket av det vi gör styrs av att vi får en belöning eller att viundgår negativa konsekvenser. Många går till jobbet enbart för pengarnas skulloh det är inte en stor andel människor som servar bilen för att det är roligt.21Lepper i Wyndhamn et al.22 hävdar att elever som drivs av yttre motivationofta föredrar lätta uppgifter oh vill anstränga sig så lite som möjligt för så storbelöning som möjligt.23Gemensamt för de båda motivationsformerna är enligt Imsen att det är nå-gon form av tillfredsställelse man är ute efter, oavsett om det handlar om inreglädje under aktiviteten eller hopp om en framtida belöning.242.1.3 AmotivationHassmén et al. har med ytterligare ett begrepp i sin framställning om motiva-tion, nämligen amotivation (brist på motivation). De beskriver en amotiverad17Wyndhamn et al., s. 234.18Illeris, s. 76.19Ibid., s. 76.20Wyndhamn et al., s. 234.21Lundgren & Lökholm, s. 47.22Wyndhamn et al., s. 234.23Ibid., s. 234.24Imsen, s. 278.



14 KAPITEL 2. LITTERATURperson som en person med brist på avsikt i en aktivitet oh därmed avsaknadav motivation. Flera likheter �nns med begreppet inlärd hjälplöshet (se avsnitt2.2.1.4) genom att personen upplever brist på kompetens oh kontroll över vadsom påverkar framgångar oh misslykanden.252.1.4 MotivationsteorierDet �nns �era olika teorier om motivation, oh de har avsikten att försökaförklara oh förstå mänskligt beteende.26 Urdan oh Shoenfelder beskriver mo-tivation som en komplex del av mänskligt beteende som har att göra med hurindivider väljer att använda sin tid, hur myket energi de lägger på en uppgift,hur de tänker oh känner kring uppgiften oh hur uthålliga de är för att lösaden. I motivationsforskningen genom tiderna har motivation uppfattats på olikasätt. Vissa har varit fokuserade på individers inre faktorer, såsom drifter ohbehov. Andra forskare har antagit ett fokus på det som känneteknar motiva-tion i prestationssituationer, till exempel möjligheter att klara av en uppgift,förväntningar från läraren oh vikten av att lära sig ett ämne.27 Behovsteorier(eller motivationsteorier) utgår från att människan är motiverad att tillfreds-ställa sina behov eller för att undvika den obehagskänsla eller spänning somuppkommer vid ett tillstånd av ej tillfredsställda behov.28 Glasser skriver:Vi föds utan något annat val än att känna obehag när ett behovär otillfredsställt oh behag när det tillfredsställs.292.1.4.1 InstinktteorierSom grund till många teorier ligger den hedonistiska prinipen som går ut på attmänniskan alltid strävar efter njutning oh försöker undvika smärta. Svagheter iteorin är emellertid att till exempel puritaner undviker njutning, så att förklarabeteenden med en sådan teori fungerar således inte. Andra teorier utvekladesoh begrepp som instinkt oh drift blev entrala.30Den amerikanska psykologen William James (1842-1910), som kan ses somen förgrundsgestalt för instinktteorierna, de�nierade instinkter som medföddaautomatiska reaktionsmönster som styrs av vårt nervsystem, men som bara ak-tiveras i vissa miljöer.31 En annan känd gestalt som lade vikten vid drifter ärSigmund Freud (1856-1939) oh psykoanalysen. Hans teori bygger på de tvågrundläggande drifterna livsinstinkten (Eros) oh dödsinstinkten (Thanatos).32Inom dessa är den sexuella driften oh aggressionen de främsta oh Freud för-klarade beteenden utifrån samverkan mellan dessa oh egot.33 Instinktteorierna25Hassmén et al., s. 170 �.26E. M. Skaalvik & S. Skaalvik, Selvoppfatning, motivasjon og læringsmiljø, Otta, Tanoforlag, 1996, s. 72.27T. Urdan & E. Shoenfelder, Classroom e�ets on student motivation: Goal strutures,soial relationships, and ompetene beliefs, Journal of Shool Psyhology, 44, 2006: s. 332.28Skaalvik & Skaalvik, s. 75.29W. Glasser, Motivation i klassrummet, Jönköping, Brain Books AB, 1986, s. 28.30Jenner, s. 38.31M. Fredrikson & T. Furmark, Motivation oh emotion - Beteendets drivkrafter i P. Hwang,I. Lundberg, J. Rönnberg & A-C. Smedler (red.), Vår tids psykologi, Stokholm, Natur ohKultur, 2005, s. 103.32Imsen, s. 275.33Urdan & Shoenfelder, s. 332.



2.1. MOTIVATION 15har gemensamt att de förklarar allt beteende med en strävan efter att överleva.Myket av det vi gör är likväl inte för överlevnad oh instinktteoretikerna �kanta att det �nns �era slags instinkter utöver de grundläggande. Detta resul-terade i att listan över dem blev lång oh på 1920-talet var förtekningen överinstinkter runt 6000.34 Bland annat med anledning av detta kritiserades teori-erna starkt oh dog snart ut. En del psykologer började dessutom tvivla på attbeteenden är instinktstyrda oh istället växte drivkraftteorier fram.352.1.4.2 DrivkraftteorierInom drivkraftteorierna ser man det mesta av människors beteende som inlärt.Behavioristen Clark Hull (1884-1952) var den som först lade fram en samman-hängande framställning av drivkraftteorin. Han formulerade den som en ekva-tion som förklarar �styrkan� i en organisms beteende:Ansträngning = Drivkraften × Vanan.Formeln innebär att ansträngningen blir större ju starkare drivkraften ohvanan är.36 Tester med försöksdjur visade att ju större behov djuret har avexempelvis vatten oh sömn desto högre blir driftstillståndet. Djuret handlardå aktivt tills det uppnått ett beteende som tillfredsställer behovet.37 Jennerförklarar vanan genom ordspråket: �Bränt barn skyr elden� som innebär atttidigare erfarenheter har betydelse för beteendet.38Andra kända behaviorister är Skinner oh Pavlov. Skinner är tillsammansmed Hull företrädare för traditionen som bygger på operant betingning som en-tral när det handlar om att motivera vårt beteende. Operant betingning går utpå att ett beteende lärs in beroende på vilka konsekvenser det får. Förstärkningoh bestra�ning är de medel för motivation som kopplas till den här traditionen.Vid positiv förstärkning får vi en belöning för vårt beteende. Negativ förstärk-ning handlar om att något negativt upphör vid ett visst beteende. Positiv ohnegativ bestra�ning betyder att något negativt tillkommer respektive att någotpositivt upphör vid ett visst handlande.39 Den här traditionen lever fortfarandekvar oh har in�uerat skolan betydande.40Vidare �nns det som kallas för klassisk betingning som utgår från Pavlovsexperiment med hundar41. Det är en form av ofrivillig inlärning som innebär attvi ändrar vår uppfattning om miljön utifrån de erfarenheter vi gör. I Vår tidspsykologi beskriver författarna fenomenet med exemplet att vi i västvärlden haren benägenhet att bli hungriga vid lunhtid.Det kan bero på att vi blivit klassiskt betingade att assoiera ätan-de med fasta tidpunkter.4234Imsen, s. 275.35Jenner, s. 39.36Ibid., s. 39.37Fredrikson & Furmark, s. 103.38Jenner, s. 39.39Fredrikson & Furmark, s. 104.40Urdan & Shoenfelder, s. 332.41Kan kort förklaras med att han lärde hundarna att förknippa mat med en ringsignal, vilketresulterade i att ringsignalen framkallade salivutsöndring hos hundarna. Salivutsöndring är ettre�exmässig beteende oh hjälper oss att bryta ner föda. (Lökholm & Lundgren, s. 25).42Fredrikson & Furmark, s. 104.



16 KAPITEL 2. LITTERATURTidigare i vår historia kunde den här inlärningsförmågan spela roll för vår över-levnad då vi till exempel kunde koppla vissa dofter till att föda fanns i närhetenoh att andra dofter eller ljud kunde varna för fara.43Inom den behavioristiska psykologin bortser man från kognitiva aspektersom tankar, föreställningar, intentioner oh förväntningar vid förklaring av be-teenden. Skaalvik oh Skaalvik menar dok att motivation inte kan förklarasutan att ha med dessa perspektiv, då förstärkning kan fungera olika beroendepå hur eleven uppfattar den. En kommentar som är menad som uppmuntran,till exempel: �Det här blev ju bra. Vad duktigt du har jobbat� kan av en elevsom känner att hon eller han inte lykats, uppfattas som att läraren inte harnågra större förväntningar på henne eller honom. Författarna påpekar att manpå förhand inte kan veta hur en elev kommer tolka positiv förstärkning oh vilkakonsekvenser det får för elevens motivation.442.1.4.3 Maslows behovshierarkiEn entral teoretiker inom den humanistiska psykologin är Abraham Maslow.Hans behovshierarki är en av de mest kända behovsteorierna oh har fått storbetydelse bland pedagoger.45Maslow ser inte människan som ett objekt påverkatav yttre händelser, utan som en aktivt handlande varelse som har en fri viljaoh behov av att växa som människa.46 Det �nns fem grundläggande behovsom hänger samman genom att ett behov måste vara tillfredsställt för att viska gå vidare upp i hierarkin oh tillgodose nästa. Behoven har Maslow delat ini två huvudgrupper som innefattar bristbehov oh växtbehov. Bristbehoven ärde livsnödvändiga, exempelvis mat, trygghet oh kärlek, vilka vi �nner längstner i hierarkin. Högre upp �nns behov som handlar om att förstå, utföra sakeroh utvekla sig själv.47 De fem stegen i Maslows behovshierarki är:Fysiologiska behov Dessa behov handlar om att tillfredsställa hunger ohtörst. Utan mat oh vatten kan inte motivation att utföra något annatuppstå.48For the human who is extremely and dangerously hungry, no ot-her interests exist but food.49Behov av trygghet oh säkerhet Efter de fysiologiska behoven i hierarkinkommer trygghetsbehoven. De handlar om trygghet, säkerhet oh konse-kvens i tillvaron. Om dessa behov inte tillfredsställs kan ångest oh osä-kerhet uppstå. I skolan är det viktigt att känna trygghet bland kamrateroh inför läraren då det är en grundläggande förutsättning för inlärning.50Behov av kärlek oh soial anknytning Människan är en soial varelse ohdärför �nns detta behov av mellanmänsklig kontakt. Det är olika männi-skor som tillfredsställer behovet under livets gång. I den tidiga barndomen43Lundgren & Lökholm, s. 26.44Skaalvik & Skaalvik, s. 73 f.45Imsen, s. 279.46Skaalvik & Skaalvik, s. 75.47Imsen, s. 280 �.48Ibid., s. 281.49A. H. Maslow, Motivation and personality, NY, Harper & Row, publishers, in., 1987, s.16.50Imsen, s. 284.



2.2. MOTIVATION OCH SJÄLVUPPFATTNING 17är det familjen som är huvudpersoner, medan det i ungdomsåren istäl-let kan vara kamraterna. Utifrån detta vill Maslow förklara till exempeluppkomsten av olika ungdomsgrupper. Det handlar om �någon att hörasamman med�.51 I skolan kan brist på soial anknytning visa sig i form avatt en utstött elev inte klarar av skolarbetet.52Behov av erkännande oh respekt Vi har behov av en positiv självuppfatt-ning. Vi måste känna att vi kan tillföra något oh bli uppskattade av andra.I skolan kan det handla om att få uppgifter som känns möjliga att klara avoh att få erkännande från läraren. I motivationssammanhang är detta be-hov fundamentalt oh kopplingen mellan självuppfattning oh motivationär tydlig.53Behov av självförverkligande När alla andra behov är tillfredsställda kanvi ändå känna att något fattas oss. Här kommer behovet av att utveklas,använda sina förmågor oh förverkliga sig själv in. Det kan ses som ettöver�ödsbehov oh ett typiskt växtbehov.54 En självförverkligad personutmärks av �självständighet, självkänsla oh ansvarstagande�55. Aktivite-ter oh lärosto� i skolan som är intressanta oh spännande samt krav påansträngning kan utvekla individer mot självförverkligande.56En tillämpning av Maslows behovsteori på skolan kan förstås enligt följande:Av en elev som är hungrig, otrygg, utstött, har brist på självförtroende ellerfår för svåra skoluppgifter kan man inte kräva �it oh ansträngning. En sådanelev lägger istället all kraft på att försöka undvika nederlag. Skolan har enviktig uppgift i att skapa den grundläggande trygghet som föregår växtbehoven.Skaalvik kopplar även detta till prov oh betyg oh menar att de kan ge enmotsatt e�ekt på motivationen än vad som är tänkt, då det kan skapa otrygghetoh brist på självtillit. Istället kan det för vissa elever öka motivationen attförsöka undvika misslykanden.572.2 Motivation oh självuppfattningSom tidigare uppmärksammats är det svårt att tala om motivation utan attha med aspekter som har att göra med självuppfattning oh tilltro till denegna förmågan. Flera motivationsteorier har försökt utreda sambandet mellanmotivation oh dessa faktorer. Nedan följer några av dessa teorier.2.2.1 PrestationsmotivationPrestationsmotivation är den form av motivation som vi talar om i skolsamman-hang.58 Den handlar om hur vi beter oss i prestationssituationer. Utmärkandeför en prestationssituation är en individs önskan om att visa på hög förmåga51Imsen, s. 285.52Skaalvik & Skaalvik, s. 77.53Ibid., s. 77.54Imsen, s. 288.55Wyndhamn et al., s. 235.56Skaalvik & Skaalvik, s. 78.57Ibid., s. 78.58Imsen, s. 293.



18 KAPITEL 2. LITTERATURoh försök att nå uppsatta mål oh framgång. Prestationsmotivationen påver-kas därför av personens upplevelse av sin egen kompetens.59 Sammanhängandemed begreppet är okså känslan av motstånd till att ta itu med saker oh ting.Orsaker till det kan vara rädsla eller brist på intresse.60 Prestationsmotivationenär främst av inre karaktär, vilket innebär att en person med hög prestations-motivation inte främst har en önskan om belöning för sin insats, utan gör sittbästa ändå.61Alshuler i Imsen62 har sammanfattat en del av forskningen kring presta-tionsmotivation. Han har tagit ut fyra punkter som visar utmärkande drag hospersoner med hög prestationsmotivation:631. Det viktigaste för en prestationsorienterad individ är att göra ett bra ar-bete, oavsett belöning. En sådan person vill även snabbt få återkopplingom sitt resultat för att veta om han eller hon har lykats med en uppgifteller ej.2. Utmärkande för sådana personer är vidare att de själva vill känna ansvarför sin situation. De förväntar sig inte att andra personer ska ordna sakeroh ting i deras tillvaro.3. Mål sätts upp utifrån utsikterna att lykas eller misslykas. De väljer målsom innebär utmaning men som de inte på förhand är dömda att missly-kas med.4. De mål som en prestationsorienterad person sätter upp är ofta långsiktigaoh de ser hellre fram emot en senare större belöning för sitt arbete än enmindre för stunden.642.2.1.1 Atkinsons teori om prestationsmotivationEn känd motivationsteori utveklades av John W. Atkinson på 1960-talet ohkan ses som en förebild för nyare motivationsforskning. I en prestationssituationär en individ, enligt denna teori, påverkad av två impulser: �lusten att börjaarbeta med uppgiften� oh �rädslan av att misslykas�.65 Hur en person i enprestationssituation hanterar dessa båda krafter oh därmed hur stark presta-tionsmotivationen blir, är ett resultat av tre samverkande faktorer:66
• ett generellt motiv för att uppnå framgång eller undvika misslykande
• förväntningar om framgång eller misslykande i konkreta situationer
• värdet av framgång oh nederlag kopplat till bestämda uppgifter.Motiven att uppnå framgång oh undvika misslykanden ses som relativt stabila,latenta personlighetsdrag som grundlagts i barndomen. De väks till liv i en59Hassmén et al., s. 175.60Imsen, s. 294.61Ibid., s. 294.62Ibid., 295 �.63Ibid., s. 295 �.64Ibid. s. 296.65Ibid., s. 297.66Skaalvik & Skaalvik, s. 80.



2.2. MOTIVATION OCH SJÄLVUPPFATTNING 19prestationssituation oh bidrar till att förvänta positiva eller negativa känslorinför en viss typ av situationer. Vissa människor har ett starkt framgångsmotiv,andra ett starkt motiv för att undvika misslykande.67 Personer med starktframgångsmotiv engagerar sig gärna i prestationsrelaterade aktiviteter � oh justarkare motiv, desto större ansträngning. En person med starkt motiv för attundgå misslykande har istället en tendens att dra sig undan sådana uppgifter.68Andra punkten innebär att framgångsmotivets resultat okså påverkas avvilken typ av aktivitet individen står inför. En framgångsinriktad person villha uppgifter som är lagom utmanande. Om sannolikheten att lykas med ettproblem anses myket hög (lätta rutinuppgifter), eller om personen anser attdet är stor risk att misslykas, blir inte motivationen speiellt hög. Det ska�nnas en rimlig förväntan att lykas för att ge maximal motivation. För personermed starkt motiv för att undvika misslykande är medelsvåra uppgifter de mestångestprovoerande. Detta för att de är problem som de borde klara av. Lättaproblem är de säkra på att lösa oh rädslan för att misslykas blir liten ohdå det handlar om svåra uppgifter tyker de inte att det är förödmjukande attmisslykas, eftersom sådana anses ligga över den egna förmågan.69Den tredje faktorn i teorin handlar om vilket värde man anser det ha attlykas eller att undgå misslykande i en bestämd uppgift.70Teorin har en del svagheter som den kritiserats för. Bland annat för dessstora vikt vid personlighetsdrag. Imsen skriver:71Minst av allt bör vi uppfatta motiv som fastlåsta, inre oh oförän-derliga egenskaper eller drag hos individen som några har myket avoh andra mindre av. Detta kan lätt leda till den uppfattningen attde som �saknar� egenskapen eller draget inte heller passar förvissa[!℄arbetsuppgifter eller vissa positioner i samhället.Kritik har även getts för att förväntningar om att lykas eller ej automatiskt sespå som ett resultat av tidigare erfarenheter av att lykas eller misslykas. Dettautan någon hänsyn till hur individen själv har tolkat de tidigare erfarenheterna.Det kan �nnas �era olika värden i en uppgift. Man kan exempelvis tänka sigatt ny�kenhet inför ett problem kan loka en elev att ge sig på det, trots delåga förutsättningarna att lykas. Eller att en elev tar sig an en svår uppgift förvärdet i att få samarbeta med klasskamraterna.722.2.1.2 Banduras teori om �self-e�ay�Inom soial kognitiv teori förekommer begreppet �self-e�ay�, som kan över-sättas med självförmåga, situationsspei�kt självförtroende73 eller själve�ekti-vitet74. Företrädare för teorin om självförmåga är Albert Bandura som oksåär den som utveklat soial kognitiv teori.75 Självförmåga handlar om en indi-vids tro på sin förmåga i spei�ka situationer, vilket har betydelse för insatsen67Imsen, s. 299.68Skaalvik & Skaalvik, s. 80.69Imsen, s. 299 �.70Skaalvik & Skaalvik, s. 81.71Imsen, s. 322.72Ibid., s. 300.73Hassmén et al., s. 132.74Wyndhamn et al., s. 239.75Ibid., s. 238 f.



20 KAPITEL 2. LITTERATURoh uthålligheten i dem. Upplevelsen av sin egen kompetens spelar roll för vadför slags aktiviteter vi tar oss an i livet.76 Det utgår ifrån vilka förväntningarman har om att lykas. Banduras teori har likheter med Atkinsons teori omprestationsmotivation men Bandura lägger mer vikt vid tolkningen av tidigareerfarenheter. Han använder sig av två begrepp för att förklara de typer av för-väntningar som han anser �nns: e�ay expetations oh outome expetations.Dessa begrepp kan jämföras med de två sista punkterna i Atkinsons modell. Detförstnämnda handlar om förväntningar om att klara av ett problem, medan detandra handlar om förväntningar om vad som kommer hända om man utför upp-giften, alltså värdet av att genomföra den. Dessa förväntningar har betydelse förmotivationen.77 En elev som har låg självförmåga oh inte tror på sina hanserinför en uppgift, anstränger sig antagligen lite eller ger upp, även om det hadegivit en eftersträvansvärd belöning. Att man inte tror sig klara en uppgift kanskapa ångest oh den låga självförmågan kan medföra att man inte heller troratt man kan klara av att hantera sin ångest. Låg självförmåga leder ofta tilldetta tillstånd oh depression.78 Skaalvik oh Skaalvik hänvisar till Butkowskyoh Willows i Skaalvik oh Skaalvik79 har utfört undersökningar på barn medlässvårigheter. Dessa har visat att de har låga förväntningar om att lykas, vilketmedför att de har dålig uthållighet oh ger upp tidigt. Detta i sin tur leder tillatt de får mindre träning oh mindre hans att lykas med läsningen. Om ettsådant barn lykas med något är det med enklare uppgifter, oh sådan framgångär inte lika självbelönande som framgångar som kräver större ansträngning.802.2.1.3 Eles teori om �expetany-value�Eles byggde vidare på forskning som gjorts av Atkinson (prestationsmotiva-tion, se avsnitt 2.2.1.1) oh Weiner (attributionsteori, se avsnitt 2.2.1.4) ohintroduerade en modell som innefattar mer kognitiva oh soiala komponen-ter.81 Teorin förutsätter att motivation är ett resultat av hur stort värde enuppgift har för eleven oh hur stora förväntningar han eller hon har om attklara den. Dessa förväntningar påverkas i sin tur av uppgiftens svårighetsgrad,förväntningar från lärare oh föräldrar, attribution (ung. orsaksförklaring) avtidigare framgångserfarenheter oh generell akademisk självuppfattning (se av-snitt 2.4.2.1). Även värdet en elev ser i olika uppgifter påverkas av förväntningarfrån lärare, föräldrar, vänner, rollförväntningar oh självuppfattning.82Eles i Meee et al.83Meee påstår att barn redan i första klass gör olika be-dömningar om sina möjligheter att lykas inom olika ämnen. De har även funnitkönsskillnader i barns tro på sin kompetens. Dessa följer rådande stereotypermed pojkar som har mer positiva förväntningar på sig själva inom sport ohmatematik oh �ikor som har mer tro på sin förmåga inom exempelvis musik.Skillnaderna uppstår även då �ikor oh pojkar lykas lika bra inom områdena.Forskning har vidare visat att elever med tiden upplever en minskande tillit till76Lundgren & Lökholm, s. 39.77Imsen, s. 301, Skaalvik & Skaalvik, s. 83.78Lundgren & Lökholm, s. 39.79Skaalvik & Skaalvik, s. 84.80Ibid., s. 84.81J. L. Meee, B. Bower Glienke & S. Burg, Gender and motivation, Journal of ShoolPsyhology, 44, 2006: s. 355.82Skaalvik & Skaalvik, s. 85 f.83Meee et al., s. 356.



2.2. MOTIVATION OCH SJÄLVUPPFATTNING 21den egna förmågan. 842.2.1.4 AttributionsteoriPå 1920-talet lade Fritz Heider grunden för attributionsforskningen. Den byggerpå att människan alltid strävar efter att �nna förklaringar till sitt eget ohandras soiala beteenden. Ordet attribution betyder just orsaksförklaring ellertillskrivning.85Attributioner handlar om utifrån vilka dimensioner man förklarar framgång-ar oh misslykanden. Man kan se sig själv som mer eller mindre ansvarig fören handlings utfall. Det �nns en mängd olika orsaksförklaringar oh forskningenhar funnit förslag på en klassi�ering i fyra dimensioner enligt följande:861. Stabila eller instabila faktorer2. Interna eller externa faktorer3. Globala eller spei�ka faktorer4. Kontrollerbara eller ike kontrollerbara faktorerDen faktor som vi kan kalla grad av stabilitet handlar om en tidsdimension, vil-ken kan förklaras med frågor som: �Kommer det alltid att vara såhär?� (stabilt)eller �Är det tillfälligt?� (instabilt). En handling kan dessutom förklaras utifråninre (interna) eller yttre (externa) faktorer. Man förklarar ett beteende utifrånindividen själv eller med hjälp av faktorer i miljön. Förmåga oh ansträngningär exempel på interna faktorer medan en uppgifts svårighetsgrad oh tur ellerotur är externa. Om en orsak uppfattas som spei�k handlar det om ett be-teende kopplat till en spei�k typ av situationer oh om orsaksförklaringen ärglobal är den kopplad till många olika prestationssituationer. Slutligen kan enorsak upplevas utifrån dess kontrollerbarhet. Denna dimension handlar om ifallorsaksfaktorn upplevs som något individen själv kan rå över eller om den hängerpå en ike kontrollerbar faktor. Om man inte går ut oh joggar för att det regnarär det en ike kontrollerbar faktor men om den inställda motionsrundan berorpå avsaknad av skor, handlar det om en kontrollerbar faktor.87Vi har en tendens att förklara framgångar oh misslykanden enligt bestäm-da mönster. Vissa människor har en förmåga att alltid skylla på andra, medanandra alltid lägger ansvaret på sig själv.88 Bernard Weiner, som är en starkförgrundsgestalt inom attributionsforskningen, har visat att det sätt som män-niskor förklarar framgångar oh misslykanden på har att göra med hur starktsjälvförtroende de har. En person med svagt självförtroende tenderar att oftarekoppla framgångar till externa faktorer såsom tur eller lätta uppgifter, medanindivider med starkt självförtroende litar mer på sig själva oh förklarar fram-gångar utifrån interna orsaker, det vill säga förmåga. Vid misslykanden gällerdet omvända; att personer med starkt självförtroende förklarar handling medotur eller svåra uppgifter (externa) oh de med svagt självförtroende förklarar84Meee et al., s. 356.85Jenner, s. 50 f.86Se bl.a Imsen, s. 372 �., Hassmén et al., s. 95 f., Lundgren & Lökholm, s. 33.87Se bl.a. Hassmén et al., s. 95 f.88Imsen, s. 375.



22 KAPITEL 2. LITTERATURskeendet med brist på förmåga (intern).89 Detta uttryks enkelt med ett itatfrån Jenner90:De med starkt självförtroende tvivlar inte på sig själva, ens eftermisslykanden. De med svagt självförtroende tror inte på sig själva,ens efter framgångar.Meee et al. hänvisar till forskare som även har funnit könsskillnader då dethandlar om hur man förklarar framgångar oh misslykanden. Flikor tolkar of-tare än pojkar misslykanden med orsaker som beror på interna faktorer ohpojkar använder sig oftare av förklaringar som bygger på externa orsaker.91Dessa skillnader är dok inte konstanta utan kan bero på vilka skolämnen dethandlar om. Man har exempelvis upptäkt avvikelser inom matematik respek-tive språk.92Tolkningar av vad som orsakar framgångar respektive misslykanden i skol-arbetet börjar barnet göra redan vid skolstarten.93 Man har funnit att en strängoh inkonsekvent uppfostran medför en pessimistisk förklaringsstil hos barn ohäven att de ofta förklarar orsaker på samma sätt som sina mödrar. Enligt Lund-gren oh Lökholm går det förändra en persons förklaringsstil men det är svårt.En viktig del för läraren i det arbetet är att ge eleven möjligheter till att kännakontroll över sin situation. Små framsteg måste göras synliga oh ska kopplastill eleven själv. Här spelar okså in att ge beröm på rätt sätt.94 (Se avsnitt2.5.2.3 )Inlärd hjälplöshetEtt begrepp som ofta dyker upp i litteraturen i attributionssammanhang är in-lärd hjälplöshet. Det är ett tillstånd som kan uppstå hos personer som tenderaratt attribuera misslykanden till inre, stabila oh globala faktorer oh framgång-ar till yttre, instabila oh spei�ka faktorer.95 Dessutom attribueras de �estahandlingar till ike kontrollerbara faktorer, till exempel �har inte anlag�, �detär för svårt för mig� eller �har alltid otur�. En sådan individ ser sin situationsom oföränderlig.96 Detta tillstånd leder till minskad motivation, inlärningssvå-righeter, passivitet oh depression.97 Inlärd hjälplöshet är vanligare hos �ikorän hos pojkar, vilket sannolikt beror på att �ikor bemöts av vuxna på ett sättsom främjar utveklandet av negativa förklaringsstilar.982.3 FörväntningarI motivationsteorierna ovan har det talats om betydelsen av elevens förvänt-ningar om att klara en uppgift. Jenner tar i sin bok upp vikten av att även89Imsen, s. 376.90Jenner, s. 58.91Meee et al., s. 354.92Jenner, s. 58.93Wyndhamn et al., s. 242.94Lundgren & Lökholm, s. 35.95Hassmén et al., s. 100.96Imsen, s. 382.97Hassmén et al., s. 100.98Lundgren & Lökholm, s. 35.



2.3. FÖRVÄNTNINGAR 23pedagogen är medveten om sina egna attributionsmönster. Han har nedteknatnågra frågor som man som lärare kan ställa sig:Brukar jag skylla misslykanden på den andre (...) oh själv ta åtmig äran för framgångar? (...) Ser jag ansträngning/motivationensom en fast �egenskap�, eller som någonting som kan förändras? Bil-dar jag mig tidigt en uppfattning som jag sedan benhårt håller fastvid, eller kan jag ändra mig? Är jag uppmärksam oh stödjande omnågon som verkat �omotiverad� ändå visar motivation, eller låter jagdet gå obemärkt förbi? 99Vilka förväntningar läraren har på sina elever har stor betydelse för motivatio-nen.100 Omgivningen har även en avgörande roll för en individs utvekling avsjälvkänslan.101 Kommande avsnitt handlar om betydelsen av andras värdering-ar oh förväntningar.2.3.1 SpeglingsteoriGeorge Herbert Mead förde i början av 1900-talet102 fram en teori som kallassymbolisk interaktionism. Den bygger på att vi tar del av andras uppfattningaroh reaktioner på vårt beteende. Vi kan leva oss in i andras bild av oss själva.103Charles Horton Cooley införde även begreppet spegelsjälvet, vilket innebär attdet är genom hur vi uppfattar värderingar från andra som självuppfattningenformas.104 I speglingsproessen har olika människor olika myket betydelse. Vibryr oss mer om värderingar från någon som är viktig för oss, från en så kalladsigni�kant annan. Man kan tänka sig att läraren är en signi�kant annan för enelev.105Viktigt att tänka på är att en elev i skolan ständigt blir observerad oh vär-derad av läraren oh av andra elever. Mead i Skaalvik oh Skaalvik betonar atten viktig poäng är att ett barn till slut lär sig att förutse andras reaktioner ohså småningom värderar sig själv utifrån andra utan att det har kommit någonreaktion från en annan. Barnet har tagit en roll som han eller hon förväntasha.106I USA har många undersökningar gjorts som bygger på klassrumsobserva-tioner, där man velat ta reda på hur lärare signalerar sina uppfattningar omeleverna. I en stor andel av dessa undersökningar har det framkommit att lärarebehandlar elever olika beroende på om de uppfattar dem som starka respektivesvaga. Imsen gör en redogörelse över en sammanfattning i elva punkter efterThomas Good. Den visar de viktigaste iakttagelserna:1071. Svaga elever plaeras längst bak i klassen eller i egna grupper.99Jenner, s. 64.100Ibid., s. 64.101L-G. Lundh & A-C. Smedler, Personlighetspsykologi - Att förstå individen i Hwang, Lund-berg, Rönnberg & Smedler, s. 271.102Ibid., s. 271.103Imsen, s. 353.104Lundh & Smedler, s. 271.105Imsen, s. 354.106Skaalvik & Skaalvik, s. 37.107Imsen, s. 355 f.



24 KAPITEL 2. LITTERATUR2. Svaga elever får mindre uppmärksamhet (leende, ögonkontakt) på teori-lektionerna.3. De svaga får mera sällan besvara frågor som är riktade till klassen ohmera sällan utföra demonstrationer.4. De svaga får mindre tid på sig att svara (de blir inte tagna på allvar).5. När svaga elever svarar fel går läraren snabbt vidare (man ger upp).6. De svaga kritiseras förhållandevis oftare än de duktiga när de svarar fel.7. De duktiga beröms förhållandevis oftare när de svarar rätt än de svaga.8. De svaga beröms oftare än de duktiga för marginella svar eller när de intebesvarar själva frågan.9. Svaga elever får mindre detaljerad oh adekvat återkoppling än de duktiga.10. De svaga får förhållandevis mer sällan återkoppling än de duktiga.11. Läraren kräver mindre arbete oh mindre insats från de svaga än från deduktiga.2.3.1.1 StämplingsteoriDen form av signaler från lärare oh från skolan, som det skrivits om ovan, kangöra att vissa elever känner sig som avvikare. En känsla som inte grundar sig påelevens egentliga prestationer utan på skolans negativa budskap. Eleverna fårnegativa etiketter, vilket även kallas för att skolan stämplar eleverna.108 RobertThornberg ger ett exempel utifrån en observation han gjort i en förskoleklass.En pojke � han kallar honom Robin � som ibland �k raseriutbrott oh ofta vari slagsmål, sågs som hopplös av personalen. Efter en inident med en annan elevtalade Thornberg med de båda om vad som hänt oh hur de alternativt kunnathandla. Den andra pojken gav förslag som att han kunde hämtat en lärare ellersagt ifrån oh meddelat Robin att han blev ledsen, varpå Robin säger att hanaldrig skulle säga så. När Thornberg vid ett senare tillfälle talade med Robin ohfrågade varför han aldrig skulle komma med de av den andra pojken föreslagnalösningarna sa han att det var för att han är en �dum kille�, oh att �det är ensån som slåss oh bråkar oh förstör för andra�. Thornberg tolkade då detta somatt Robin tagit över denna stämpling från personalen, som ständigt förmedlatdet budskapet till honom.109En negativ stämpling påverkar elevens självuppfattning oh kan medföra atthan eller hon försöker undvika de situationer där stämpeln är känd. I skolankan detta yttra sig genom skolk. Det är inte lätt att bli av med en stämpel dåde negativa förväntningarna som följer etiketterna �dum�, �svag� eller �skolkare�gör att det är svårt för personen att förändra den uppfattning som andra har.Det �nns även ljusa sidor av speglings- oh stämplingsteorin med iställetpositiva förväntningar oh stämplar. Men ur en lärares perspektiv är det viktigtatt konentrera sig på att undvika alla former av negativa stämplingar i sinundervisning.110 Jenner skriver:108Imsen, s. 356.109R. Thornberg, Det soiala livet i skolan - Soialpsykologi för lärare, Stokholm, Liber,2006, s. 216 f.110Imsen, s. 356 �.



2.3. FÖRVÄNTNINGAR 25Positiva förväntningar kan ses som en nödvändig, om än intetillräklig förutsättning för framgång; oh det är pedagogens profes-sionella uppgift att i det här läget ta det största ansvaret.1112.3.2 Pygmalione�ekten�Pygmalion112 i klassrummet� kallas en undersökning som genomfördes 1968 iUSA av Robert Rosenthal oh Lenore Jaobson. Alla elever på en skola testadesmed ett test som lärarna trodde skulle visa vilka elever som under det kommandeläsåret skulle klara sig särskilt bra i skolan. Lärarna �k en lista på de barn dethandlade om. Men i själva verket var det ett vanligt intelligenstest som gjordesoh de utpekade eleverna plokades slumpmässigt ut från skolkatalogen. Hoslärarna skapades dok förväntningar om framgångar hos de utsedda barnen ohefter läsårets slut visade det sig att de eleverna hade lykats bättre än de andra.Resultatet förklarades med att lärarnas förväntningar om framgång signaleradestill barnen, som då presterade bättre.Undersökningen har fått en hel del kritik som menar att man haft för liteunderlag för sina antaganden oh vissa delar har man i efterhand funnit intestämmer.113 Man är dok totalt eniga inom forskningen idag om att förväntan-se�ekter existerar. De positiva eller negativa förväntningar som förmedlas avläraren påverkar elevernas beteenden oh prestationer.1142.3.2.1 Formande oh förmedling av förväntningarBaker oh Crist i Jenner115 har nedteknat några punkter som handlar om hurlärare formar förväntningar om sina elever.
• Människan betraktar andra utifrån den egna personligheten. En elev är somhon eller han är, men uppfattas olika av olika lärare. En stillsam lärare kanexempelvis tyka om stillsamma elever oh en aktiv lärare kanske föredrarlivfulla elever.
• Människor skapar stabila intryk på basis av begränsad information. Enlärare kan känna till vissa saker om en elev sedan tidigare (till exempelutseende, uppförande, syskon), vilket får stå som grund för förväntning-arna. De första intryken kan spela roll för samspelet under en lång tid.
• Människor formar intryk i globala termer. Lärare sätter gärna etiketterpå eleverna, såsom �bra�, �dålig� eller �trög�.
• Information som strider mot rådande uppfattningar omorganiseras för attlösa motsättningar. Om en �duktig� elev misslykas med ett prov ser manpå det som att han hade en dålig dag men om en �dålig� elev gör bra ifrån sig beskrivs det som en engångsföreteelse. Trots information som ärmotsägande den uppfattning man har, är det svårt att förändra ett förstaintryk.116111Jenner, s. 85.112Pygmalion var enligt mytologin en grekisk bildhuggare som skapade en kvinnostaty. Hanblev kär i den oh gudarna gav den så småningom liv. (Imsen, s. 359.)113Imsen, s. 359.114Jenner, s. 70.115Ibid., s. 71.116Ibid., s. 71.



26 KAPITEL 2. LITTERATURBrophy & Good i Jenner117 har genomfört studier med avsikten att okså visahur förväntningar förmedlas. Man har kommit fram till att lärare skapar bilderav eleverna tidigt på läsåret oh utifrån dessa beter han eller hon sig olika motolika elever. Eleverna får utifrån detta, signaler om hur de väntas bete sig. Omlärarens förväntningar är konsekventa kommer det troligtvis påverka elevenssjälvuppfattning, motivation oh samspel med läraren.1182.4 Själv-begreppenSom tidigare avsnitt visat är motivation oh det som har med en individs självatt göra, såsom självuppfattning oh självförtroende, intimt förknippade. In-om forskningen råder, som redan nämnts, en begreppsförvirring inom området.Olika författare använder olika begrepp för samma sak, medan andra använ-der samma begrepp med olika betydelser. I den här framställningen har redan�era ord använts för självbegreppet. I kommande avsnitt ges förklaringar ohinnebörder till några av dessa.2.4.1 De�nitioner av begreppen2.4.1.1 Självuppfattning/SjälvbildSjälvuppfattning oh självbild används i regel synonymt i litteraturen oh kanförklaras som:...den bild man har av sig själv, oh som är grundad på t.ex.värderingar oh beskrivningar som man gör själv eller som man fårsom återkoppling från andra människor119.Ahlgren ger en de�nition som hon anser sammanfattar det forskarna har kommitfram till kring beskrivningen av självuppfattning:Sammanfattningsvis kan sägas att forskarna är överens om attsjälvuppfattning är den medvetna oh samlade bild individen har avsig själv utifrån en mängd erfarenhetsområden. Denna medvetna bildav sig själv uppstår oh utveklas genom det soiala samspelet. 120Taube använder självbegreppet som ett samlingsnamn om bland annat själv-uppfattning, jaguppfattning, själ, jaget oh självbild. Hennes beskrivning avsjälvbegreppet utgår från fenomenologisk teori (se avsnitt 2.4.3) oh lyder:En individs självbegrepp ses alltså som en organiserad konstalla-tion av individens inbördes relaterade, värderade tolkningar av olikaaspekter av sitt eget jag oh av jaget i relation till omgivningen.121Engelska begrepp som i litteraturen beskrivs som synonyma med självuppfatt-ning är bland annat self oh self-onept.122117Jenner, s. 72 f.118Ibid., s. 72 f.119Imsen, s. 332.120R-M. Ahlgren, Skolelevers självvärdering, Studies in eduation and psyhology 29, Stok-holm, Almqvist & Wiksell International, 1991, s. 27.121Taube, s. 21.122Ahlgren, s. 24 �.



2.4. SJÄLV-BEGREPPEN 272.4.1.2 SjälvvärderingIbland används i litteraturen begreppet självvärdering för den värderande di-mensionen av en individs självuppfattning. Den handlar om hur man värderaruppfattningen av sig själv i olika soiala situationer eller sina prestationer inomolika områden.123 Taube påpekar att många anser det svårt att skilja begreppensjälvvärdering oh självuppfattning åt men hon skriver vidare att då man sär-skilt vill betona värderingsaspekten bör en distinktion göras mellan dem. Honuttryker okså att självvärderingen är den aspekt av självuppfattningen somtill störst del har intresserat forskarna.1242.4.1.3 SjälvkänslaSjälvförtroendet eller självkänslan beskrivs av vissa forskare som synonyma ohinnebär den generellt positiva eller negativa attityd en individ har till sig själv.Som grund står egna oh andras värderingar av individens förmågor. Det handlarom upplevelsen av kompetens oh känslan av att vara betydelsefull.125 Självtillitanvänds synonymt med självförtroende i viss litteratur.126 Så gör även självre-spekt oh global självvärdering. Engelska begrepp som nyttjas i sammanhangetär self-esteem, self-evaluation, self-worth oh self-aeptane.127Hassmén et al. påpekar dok att forskare på senare år har föreslagit att själv-känsla oh självförtroende inte ska ses som synonyma. Självkänsla ser de som engrundläggande del av självet som utveklas i barndomen. Den anses vara en be-ständig del av individen som är svår att påverka i vuxen ålder. Självförtroendetdäremot handlar om självuppfattning på begränsade områden, till exempel stu-diekapaitet oh soial kapaitet. Det är lättare att påverka självförtroendet änsjälvkänslan. Utifrån detta skriver Hassmén et al. vidare att en person som ut-veklar ett bra självförtroende inom ett eller �era områden ändå så småningomkan höja sin självkänsla.1282.4.2 Olika dimensioner av självbegreppen2.4.2.1 Självuppfattning inom olika områdenEnligt Ahlgrens sammanfattande de�nition av självuppfattning ovan ses densom den samlade bild man har av sig själv utifrån �era olika områden. Mångaforskare anser att självuppfattningen inte är global utan vi kan ha olika själv-uppfattning inom spei�ka områden. En sammanställning över dessa områdenenligt Skaalvik oh Skaalvik ser ut som följer:129
• fysisk självuppfattning: utseende oh fysisk-motoriska färdigheter
• soial självuppfattning: popularitet oh förmåga att umgås med andra
• intellektuell oh akademisk självuppfattning: förmåga oh prestationsnivåi skolan123Ahlgren, s. 27.124Taube, s. 21 f.125Ibid., s. 31.126Wyndhamn et al., s. 238.127Ahlgren, s. 29 f.128Hassmén et al., s. 127 �.129Skaalvik & Skaalvik, s. 15.



28 KAPITEL 2. LITTERATUR
• emotionell självuppfattning: ångest, glädje oh tillfredsställelse
• moralisk eller beteendemässig självuppfattning: moralisk oh uppförande-mässig bedömning man gör av sig självInom ett område kan självuppfattningen vara spei�k. Skaalvik oh Skaalvikexempli�erar genom Ole som kan ha en uppfattning om hur duktig han är påatt balansera på en bom, vilket måste ses som en spei�k självuppfattning.Oles självbild inom motsvarande avgränsade områden, till exempel längdhopp,höjdhopp eller fotboll, står som grund för hans generella självuppfattning inomfysisk självuppfattning. På samma sätt kan en elev ha självuppfattning inomandra ämnen i skolan. Självuppfattningen inom idrott oh övriga skolämnenger sammanslaget en generell självuppfattning om att vara en duktig eller svagelev.130 De olika bilderna en individ har av sig själv inom de skilda områdenaresulterar i en övergripande generell självuppfattning. Imsen förklarar genom ettexempel: �Jag är bra i handboll, duktig på att göra det trevligt runt omkringmig, bra i tekning oh i matte. Trots allt är jag då något!�131Vi människor ser olika myket betydelse i saker oh ting. Om ett misslykandesker inom ett område som individen anser som viktigt för henne eller honom, ärsjälvvärderingen mer utsatt än om det sker vid en för personen mindre viktigaktivitet.132 Vissa människor har förmågan att skjuta ifrån sig det som haneller hon inte lykas med, medan andra tar åt sig starkt av kritik oh får genomdet en sämre självbild. Den akademiska självuppfattningen är särskilt utsatt, dåeleverna inte har något annat val än att gå i skolan oh får där därtill sina presta-tioner värderade oh bedömda i form av exempelvis betyg.133 Dessutom utgörde andra barnen i klassen en viktig soial jämförelsegrupp. Den soiala jämfö-relseteorin menar att vi helst jämför oss med personer som liknar oss själva,vilket gör klassen i skolan till en naturlig sådan grupp.134 Skaalvik oh Skaalvikuppmärksammar det starka sambandet mellan akademisk självvärdering oh ge-nerell självuppfattning. De elever som uppfattar sig själva vara duktiga i skolanhar i regel okså hög generell självuppfattning, vilket förklaras med att det läggsstor vikt vid skolprestationer i vårt samhälle.135 Vi kan här okså relatera tillen god irkel där goda prestationer skapar en god självuppfattning vilket ledertill bra prestationer även vid nästa tillfälle.136 Man talar i litteraturen oksåom en viss spridningse�ekt som innebär att framgång inom ett område kan le-da till ökad självvärdering även i andra avseenden. Motsvarande gäller även förmisslykanden.1372.4.2.2 Olika perspektiv av självbilden/-uppfattningenEn individs självuppfattning beskrivs som den bild individen har av sig själv.Den uppfattningen inrymmer �era aspekter. Ahlgren refererar till Carl Rogers130Skaalvik & Skaalvik, s. 17.131Imsen, s. 351.132Taube, s. 22.133Imsen, s. 352.134Skaalvik & Skaalvik, s. 63 f.135Ibid., s. 60 �.136Imsen, s. 352.137Taube, s. 23.



2.4. SJÄLV-BEGREPPEN 29som talar om ett faktiskt, ett idealt oh ett soialt själv.138 Taube använder i sinbok begreppen real-jaget, ideal-jaget oh soial-jaget.139 Skaalvik oh Skaalvikbeskriver dem som reell självuppfattning, pereption av andras värderingar ohideell självuppfattning.140 Den faktiska aspekten är den privata bild individenhar av sig själv. Ideal-självet står för hur man skulle vilja vara oh det soialasjälvet är den bild man tror att andra har av en själv.141 Dessa tre delar av jagetpåverkar varandra oh om det är liten överensstämmelse mellan det faktiskasjälvet oh ideal-självet kan självvärderingen sänkas.1422.4.3 Jag-teoriEnligt Taube kommer det största in�ytandet på modern jag-teori från fenome-nologin. Kända företrädare för den är Combs, Snygg oh Rogers. Fenomenologinmenar att vi tolkar det vi vill tolka oh på grund av att vi har olika erfarenheter,attityder, mål oh försvarsmekanismer är våra tolkningar av verkligheten olika.Vi vill alltid bibehålla eller höja vårt självförtroende, därför försöker vi oksåhandla utifrån det. Om våra erfarenheter från verkligheten skiljer sig från hurvi tror att verkligheten är kan försvarsmekanismer utlösas. Vi försöker undvikaden typen av erfarenheter eller, om de uppstår, nedvärdera dess betydelse. Illerisbeskriver förhållandet enligt följande:Som regel måste den lärande känna sig myket trygg oh ha enstark motivation för att kunna övervinna sitt försvar, eftersom för-svaret spelar en viktig roll för bevarandet av självkänslan oh identi-teten.Han menar vidare att det emellertid ofta är essentiellt att lykas övervinna sittförsvar eftersom ett utveklande lärande annars inte kan komma till stånd.143Fenomenologerna förklarade strukturen av självet enligt följande: Självbe-greppet �nns innerst som en kärna. Det är den egna uppfattningen individenhar av sig själv, �det verkliga mig�. I fältet utanför kärnan �nner vi det feno-menologiska fältet (eller fenomenologiska självet144), vilket innefattar de delarav omgivningen som individen uppfattar som en del av sig själv. Det kan tillexempel vara familjen, vännerna, klassen, skolan eller idrottslaget. Både kärnanoh det fenomenologiska fältet är delar av den övriga omgivningen, vilket inne-bär att självet inte är en isolerad enhet utan har kopplingar både till närmiljönoh den kringliggande miljön. Människan är en soial varelse oh självbildenutveklas oh bibehålls genom det soiala sammanhang individen tillhör.145Imsen återger ett exempel från skolan för att förklara hur det här kan visasig i verkligheten:Läraren kunde inte förstå att en elev blev så ledsen så att honbörjade gråta under lektionen. Det som inträ�at var att hon fått till-baka en hemuppgift som läraren rättat. Läraren hade påpekat några138Ahlgren, s. 23.139Taube, s. 22.140Skaalvik & Skaalvik, s. 20.141Ahlgren, s. 23.142Taube, s. 22.143Illeris, s. 101.144Imsen, s. 330.145Taube, s. 18 f., Imsen, s. 330 f.



30 KAPITEL 2. LITTERATURfel som gjorts oh hade gått igenom dem på tavlan. Det var intenågot att ta illa vid sig för, menade läraren. Det var arbetet somkritiserats, inte eleven! 146Eleven såg sitt arbete som en del av sig själv, det tillhörde det fenomenologiskasjälvet. Det uppstod här ett problem i att läraren skilde på sak oh person mendet gjorde inte eleven.147Vårt självförtroende oh vår personliga tolkning av olika situationer harstor betydelse för hur vi beter oss. Fenomenologerna ser självuppfattningen somnågot beständigt som medför ett relativt likartat beteende hos en person. Därförkan det ofta förutses av oss själva oh andra.Om man upplever många negativa erfarenheter oh utveklar en negativsjälvbild, �nns det en tendens att man strävar efter att behålla den, skriverTaube. Hon menar att det kan vara bättre att ha en negativ självuppfattningän att inte ha någon alls, då det kan medföra att man inte vet vem man självär.148En individs självförtroende grundläggs troligtvis redan i småbarnsåldern.Föräldrarna bedömer barnets uppförande genom att lära det vad som är rättoh fel, snällt oh elakt. I Maslows behovshierarki (se avsnitt 2.1.4.3) �nns enpositiv självuppfattning med som ett grundläggande behov. Enligt Winger, somImsen hänvisar till, har man inte enats om ifall behovet är instinktivt eller inlärt.Antagligen �nns ett medfött behov att utforska sin omgivning. De känslor somindividen erfar i samband med upplevelserna är nära sammankopplade med enpositiv eller negativ självbild.149 Taube skriver att forskare i stort är eniga omatt självbilden...:...utveklas via erfarenheter av omgivningen oh står under spe-iellt starkt in�ytande av värderingar från betydelsefulla andra per-soner150. (Se även avsnitt 2.3.1.)2.5 Att påverka motivationen oh självuppfatt-ningenEn elevs inlärningsmiljö består av �era komponenter. Läromedel, arbetsupp-gifter, undervisningsmetoder, värderingar, lärare, skolkamrater oh föräldrar ärnågra av dessa. Elevernas lärande, självuppfattning, motivation oh beteendeär ett resultat av inlärningsmiljön. Läraren har därför möjlighet att påverkaelevernas motivation.151 I kommande avsnitt beskrivs vilken roll läraren ohskolan har i arbetet med att skapa oh utvekla elevernas motivation oh själv-uppfattning samt hur man kan arbeta med dessa faktorer.146Imsen, s. 331.147Ibid., s 331.148Taube, s. 20.149Imsen, s. 349 f.150Taube, s. 23.151Skaalvik & Skaalvik, s. 11.



2.5. ATT PÅVERKA MOTIVATIONEN OCH SJÄLVUPPFATTNINGEN 312.5.1 Skolans uppdrag oh lärarens rollMotivation oh självuppfattning är betydelsefulla faktorer för elevernas lärande.Myket av det man �nner i läroplanerna som handlar om de uppdrag skolan har,bygger på främjandet av barns oh ungdomars personliga utvekling. Oavsettvilken ålder eleverna har �nns dessa aspekter med i läroplanen. De utdrag somföljer är endast några få exempel. I förskolans läroplan kan man bland annatläsa följande:Alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att göraframsteg, övervinna svårigheter oh att få uppleva sig vara en till-gång i gruppen. (...) De vuxna skall ge barnen stöd i att utvekla tillitoh självförtroende.152Följande text är tagen ur Lpo 94 oh visar okså på skolans roll i arbetet medelevernas personliga utvekling. I det här itatet poängteras vikten av att fåerfara framgångar:Personlig trygghet oh självkänsla grundläggs i hemmet, men ävenskolan har en viktig roll därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan fåutveklas, känna växandets glädje oh få erfara den tillfredsställelsesom det ger att göra framsteg oh övervinna svårigheter.153Även i läroplanen för de äldre eleverna i skolan �nner vi dessa sidor av skolansuppdrag:Skolan skall stärka elevernas tro på sig själva oh ge dem fram-tidstro.1542.5.1.1 KommunikationKlassrummet är en soial miljö där eleverna interagerar med lärare oh klass-kamrater. Denna interaktion påverkar motivationen, prestationerna oh indivi-dens personliga utvekling oh välbe�nnande. I klassrumsklimatet ingår enligtUrdan oh Shoenfelder attityder kring lärande, normer för soiala interaktioner,förhållande till idéer oh misstag oh lärarens uppsatta strukturer för inlärning.Det ligger på lärarens ansvar att anpassa miljön med hjälp av skolmaterial,undervisningsmetoder oh genom det sätt på vilket kommunikationen sker iklassrummet. 155Samtal oh god kommunikation i klassrummet ses av �era författare somgrundläggande för motivationsarbetet. Lundgren oh Lökholm skildrar i sin bokMotivationshöjande samtal i skolan hur man genom samtal kan arbeta med ele-vernas motivation oh förändring. De menar att arbetet i grund oh bottenhandlar om att skapa en god relation mellan lärare oh elev.156 Jenner skriveratt motivation oh motivationsarbete är en fråga om bemötande. Hur det pe-dagogiska mötet i klassrummet fungerar är betydelsefullt för det pedagogiska152Skolverket, Läroplan för förskolan, Lpfö 98, Stokholm, CE Fritzes AB, 1998, s. 8 f.153Lpo 94, s. 9154Skolverket, 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, Stokholm, CE FritzesAB, 2000, s. 6.155Urdan & Shoenfelder, s. 339 f.156Lundgren & Lökholm, s. 12.



32 KAPITEL 2. LITTERATURarbetet. Relationen mellan lärare oh elev är i regel inte jämställd oh det ärviktigt att elevens beroendeställning till läraren inte förstärks. Pedagogen haransvaret i relationen oh det är han eller hon som ska försöka förstå eleven ohinte tvärt om. Det är här viktigt att det byggs upp en jag-du-relation oh inteen jag-det-relation.157Det handlar om att se den andre som person oh inte som en saksom ska åtgärdas. Eleven (...) kan ha problem, men han/hon är inteproblemet.1582.5.1.2 Lärarens synsätt oh egenskaperKopplingarna mellan självuppfattning oh motivation är tydliga, vilket äventidigare uppmärksammats i denna framställning. Således påverkas motivationenoh självuppfattningen på lika sätt oh de egenskaper oh synsätt en lärarebör ha för att främja en elevs motivation påverkar följaktligen även självbildenpositivt.För att motivationsarbetet ska vara fruktbart måste pedagogen ha ett syn-sätt som gagnar det pedagogiska mötet. Det handlar bland annat om att haperspektivseende, vilket innebär att försöka se situationen utifrån elevens per-spektiv. De �esta beteenden kan göras fattbara om man försöker förstå vad degrundar sig i.159, Måhlberg oh Sjöblom har skrivit en bok som handlar om lös-ningsinriktad pedagogik. De anser att det alltid �nns en positiv intention bakomdet �tokiga� elever gör. Att utgå från det oh förutsätta att människan är godoh vill sina medmänniskor väl gör det lättare att bemöta barnen, menar de.160Ett annat begrepp som har ett viktigt innehåll i sammanhanget är professio-nell hållning. Holm i Jenner161 anser att en professionell hjälpare känneteknasav kunskap, självkännedom oh empati. Jenner beskriver empati som det mestentrala oh ger det innebörden att man har förståelse för andras känslor, vil-ket kan jämföras med perspektivseende. Som professionell i motivationsarbetetmåste man okså vara tolerant, förstå vad dåligt självförtroende innebär, kunnaskapa mening oh se den andre där den är. En lärare som vill arbeta med sinaelevers motivation bör även besitta egenskaper som öppenhet oh engagemangsamt förmåga att själv kunna kritisera oh re�ektera över sitt arbete.162Även Taube skriver om klassrumsatmosfären som en viktig del för lärandet.Som det tidigare skrivits om i den här uppsatsen påverkas elevens självuppfatt-ning av lärarnas oh andra elevers attityder, förväntningar oh värderingar. Omklimatet i klassrummet känneteknas av förståelse oh aeptans främjar detinlärningen. Viktigast av allt är att läraren ser alla barn oh att de känner attde är värda att uppmärksammas. Hur bra en lärare lykas med att skapa en braklassrumsatmosfär har bland annat att göra med hur bra självuppfattning honeller han själv har.163Genom att aeptera oss själva blir vi mer varma, toleranta ohaepterande mot andra oh en sådan stödjande oh uppmuntrande157Jenner, s. 15-23.158Ibid., s. 23.159Ibid. s. 25.160K. Måhlberg & M. Sjöblom, Lösningsinriktad pedagogik, Stokholm, Mareld, 2002, s. 50.161Jenner, s. 25 �.162Ibid., s. 25 �.163Taube, s. 102.



2.5. ATT PÅVERKA MOTIVATIONEN OCH SJÄLVUPPFATTNINGEN 33atmosfär får fram det bästa av eleverna. Lärare som är trygga i sinyrkesroll, tror på det de gör oh har en positiv attityd till sig självakan skapa relationer till eleverna som känneteknas av förståelse,empati, värme oh vänskap.164Skaalvik oh Skaalvik menar att förmåga att skapa trygghet i klassrummet ohatt ge varje enskild elev möjlighet att lykas med skolarbetet är egenskaper enlärare bör ha för att öka elevernas motivation. Trygghetsbehovet kommer somett andra behov efter de fysiologiska i Maslows behovshierarki oh är därförviktigt att tillfredsställa för att sedan kunna gå vidare upp i hierarkin.165Hargreaves i Sanderoth166 har gjort undersökningar i en engelsk skola. Ele-verna �k bland annat frågan �What would have been the thing to keep you inshool?� (Ung. Vad skulle hålla dig kvar i skolan?) oh eleverna svarade: �Käns-lan av att det där fanns en person som brydde sig om mig�. Vidare uttrykerHargreaves att lärare som är yniska oh som inte tror på sina elevers förmågakan orsaka �eduational damage�.167 Jenner har i sin framställning med en litentext som han uppger funnits på ett klotterplank på en skolgård. Han formuleraratt det knappast går att gestalta lärarens roll i det pedagogiska mötet på ettbättre sätt:168Vad du säger om migDet du tror om migSådan du är mot migHur du ser på migVad du gör mot migHur du lyssnar på migSÅDAN BLIR JAG!!2.5.2 Arbetet i klassrummetNilzon hänvisar till Erik H. Erikson (1902-1994), en förgrundsgestalt när detgäller studier på området om känslomässiga relationer169, som menar att skol-åren är de absolut viktigaste i livet för utveklingen av ett bra självförtroende.Nilzon fortsätter med att ställa upp tre punkter som visar på vilka sätt vi somlärare oh föräldrar kan bidra till denna utvekling:170
• Visa dem förtroende. Barn ska få möjligheter att utforska sin omgivningsamt ta risker utan att vara rädda för att misslykas. Att vara överbeskyd-dande främjar inte utveklingen av självkänslan.
• Var uppmärksam på deras upptäkter. Uppmuntra barnen att visa vad dehar lärt sig oh kan. Det är även bra att låta dem uppträda o�entligt.164Taube, s. 102.165Skaalvik & Skaalvik, s. 79.166Sanderoth, s. 112.167Ibid., s. 112.168Jenner, s. 35.169P. Hwang & A. Frisén, Utveklingspsykologi - Individens utvekling i ett livsperspektiv iHwang, Lundberg, Rönnberg & Smedler (red.), s. 182.170K. J. Nilzon, Skolårens psykologi, Lund, Studentlitteratur, 1999, s. 34 f.



34 KAPITEL 2. LITTERATUR
• Tre faktorer. Här hänvisar Nilzon till den amerikanske psykologen JohnRosemond som menar att det framförallt �nns tre karaktärsdrag som ärviktiga att utvekla hos barn. Dessa är respekt, respons oh ansvar. Detär betydelsefullt för ett barn att känna sig respekterat för att själv visaandra respekt. Barn som får stöd oh respons tenderar att inte dra sigundan. Att ta ansvar lär sig barnen genom att själva få ta konsekvensernaför sina handlingar.Även för prestationsmotivationen har det betydelse om barnet får utforska sinomgivning på egen hand. Det har undersökningar visat som gjorts på pojkar somframstått ha starkt prestationsmotiv. Mödrarna hade genom sin uppfostran gettpojkarna tidig självständighetsträning. De hade dessutom belönat dem genomdirekt fysisk kontakt som kramar oh kyssar.171 Även att känna sig älskad ohuppskattad beskriver Nilzon som en faktor som ger självförtroende. Ytterligaretvå faktorer är att bli behandlad med respekt oh få trygghet genom struktur ohordning. Nilzon skriver vidare om de starka sambanden mellan självförtroendeoh soial gemenskap. Signi�kanta andra är betydelsefulla i elevernas tolkningarav sig själva. �Som lärare måste man därför göra allt man kan för att bryta barnsensamhet.�1722.5.2.1 Klasskamraternas rollKlasskamraterna är ofta viktiga för eleverna. De utgör en soial jämförelsegruppoh påverkar självuppfattningen hos en elev genom att han eller hon jämför sinaprestationer med dem.173 Vidare kan attityderna till skolan påverkas negativtom eleven exempelvis känner sig avvisad av sina klasskamrater. Studier har vi-sat att det är lika viktigt med akademiska framgångar som soiala. Hur braen elev lykas i skolan kan därför bero på hur motiverade de vänner oh klass-kamrater eleven umgås med är för lärandet. Det kan för eleverna uppstå enkon�ikt mellan akademiska oh soiala mål, men läraren kan genom att väljapassande arbetssätt hjälpa eleverna att slippa en sådan kon�ikt. Det kan skegenom grupparbeten oh elevernas egen påverkan på soiala sammansättningari skolarbetet. Vid få möjligheter till samarbete kan det vara svårt att till fullotillfredsställa behovet av soial anknytning, 174 (se även Maslows behovshierarki2.1.4.3), eller som Urdan & Shoenfelder uttryker det:When teahers fous exlusively on independent work and providefew opportunities for students to work together, relatedness needs aredi�ulty to ful�ll and some students will feel fored to hoose betweenaademi ahievement and maintaining soial bonds.1752.5.2.2 Anpassad undervisningEn dålig självuppfattning kan komma av för höga krav från skolan oh hemmet,vilket Erikson i Nilzon176 menar leder till en känsla av skam. Kraven får dok171Imsen, s. 302 f.172Nilzon, s. 36.173Skaalvik & Skaalvik, s. 63.174Urdan & Shoenfelder, s. 341 �.175Ibid., s. 343.176Nilzon, s. 36.



2.5. ATT PÅVERKA MOTIVATIONEN OCH SJÄLVUPPFATTNINGEN 35heller inte vara för låga, då bristen på förväntningar kan leda till att barnetinte känner sig betydelsefullt.177 Det är skadligt för självförtroendet att stän-digt uppleva misslykanden. Ofta reagerar sådana elever med agressivitet ellerpassivitet. Lagom höga krav oh uppgifter som är i passande svårighetsgradger alla elever möjlighet att uppleva framgångar. Jenner talar om realistiskaanspråk som ett nykelbegrepp, vilket innebär att kraven ska motsvara elevenskapaitet.178 Uppgifterna bestäms ofta av läraren oh blir då för eleven en ikekontrollerbar faktor. Om eleven själv är medansvarig i valet av uppgifter upp-fattas svårighetsgraden som kontrollerbar vilket gör det lättare för eleven attupprätthålla tron på att den egna insatsen gör nytta (se avsnitt 2.2.1.4). Viktigtatt tänka på är att en anpassad undervisning gagnar alla elever, inte bara desvaga. De svaga eleverna ska få känna att de lykas om de gör sitt bästa medande som är lite starkare upplever att de måste anstränga sig för att klara av enuppgift.179 Kahnberg i Jenner180 har återgett en del ur en uppsats skriven avKurt Lewin, framstående tysk kognitionsteoretiker, 1931:Barnets frihet att ställa upp egna mål efter sina behov är inte ettpedagogiskt hinder. Det är ett villkor för utvekling. Det är samtidigtnödvändigt att ett barn som har valt ett mål inte besparas svårighe-terna att nå det. Å andra sidan får inte svårigheterna bli så storaatt barnet avstår från egna mål eller �yr från en obehaglig verklighettill något veklighetsfrämmande.181Grundläggande är okså att eleverna känner meningsfullhet oh relevans i denkunskap de ska lära sig. Om de inte upplever någon nytta av lärosto�et blirde inte motiverade att lära.182 För att undervisningen ska kännas meningsfullför varje elev oh ha en lämplig grad av utmaning krävs det att läraren harförmågan att anpassa den oh för detta fordras kommunikation mellan lärareoh elev.1832.5.2.3 BerömBeröm är att delge någon annan en positiv bedömning av perso-nens produkt, handling eller attribut.184Beröm ses i regel som en belöning för att stärka en persons motivation ellerför att ge självförtroende. Men det har visat sig att beröm måste ges på rättsätt oh vid rätt tillfälle för att fungera på ett eftersträvansvärt vis.185 Mankan inte alltid i förväg avgöra hur en elev kommer reagera på berömmet. Detkan skifta mellan olika situationer oh skilja sig beroende på elev. Skaalvik ohSkaalvik ger ett exempel där de beskriver ett läge där eleverna har skrivit enengelsk text. Läraren värderar arbetet oh säger: �Det här blev väldigt bra. Duhar jobbat duktigt med detta. Jag visste att du kunde klara det�, vilket ska177Nilzon, s. 36.178Jenner, s. 60.179Skaalvik & Skaalvik, s. 47 f.180Jenner, s. 60.181Ibid., s. 60.182Wyndhamn et al., s. 232.183Lundgren & Lökholm, s. 14 f.184Ibid., s. 49.185Ibid., s. 49 f.



36 KAPITEL 2. LITTERATURverka som uppmuntran. Ole, som har låga förväntningar på sig själv i engelskaoh såg uppgiften som svår, kan tolka det som beröm. Kari däremot, som självtykte att hon misslykades med uppgiften oh kunde gjort bättre, kan tolkaorden som att läraren har låga förväntningar på henne.186Beröm måste vara spei�kt oh ärligt. Att uttala det mer spei�ka: �Vilket�nt hus du har ritat� är således bättre än att säga det generella: �Vad duktig duär�. Studier har visat att lärare berömmer relativt ofta, utan att vara spei�kaeller uppriktiga. Sådant beröm kan snarare skada motivationen oh självupp-fattningen då eleven istället vill bevisa att berömmet inte är riktigt. En elevmed svagt självförtroende har svårare att ta till sig beröm då det inte stämmeröverens med självuppfattningen. Det är då ännu viktigare att uppmuntrandeuttalanden är uppriktiga oh spei�ka.Vid bedömning av andra tenderar man att vilja bestra�a de sominte anstränger sig tillräkligt vid utförandet av en uppgift, men inteom misslykandet antas bero på bristande förmåga.187Brist på ansträngning ses som något dåligt medan brist på färdigheter kanväka sympatier. Beröm kan avse prestation eller ansträngning. Förskolebarnuppfattar allt beröm som teken på bra prestationer medan äldre barn hellrevill ha beröm fokuserat på förmåga då det är mer kopplat till kompetens. Menom man fått beröm för förmåga oh sedan misslykas, tolkas nederlaget sombrist på förmåga. Om beröm getts för ansträngning vid ett tidigare tillfälle german inte upp lika fort vid ett nederlag. Enkelt uttrykt: Det är lättare attkomma igen om man tror att misslykandet beror på brist på ansträngning, änom man tror att man inte har tillräklig förmåga. I de fall då beröm ändå gesför förmågor bör de vara av sådant slag att de går in�uera.188Beröm som ges genom jämförelse med tidigare resultat är i regel eggande förden inre motivationen. Ett exempel på ett sådant utlåtande kan vara: �Dettaär klart bättre än vad jag brukar se.� Yttranden som jämför prestationer medandra höjer okså motivationen, men det är riskabelt då det även kan leda till atteleven fokuserar på att tävla med andra istället för på själva prestationen. Omdå andra gör bättre resultat kan det få olykliga följder. Kommentarer såsom:�Något av det bästa jag sett!�, kan bli en belastning för eleven då det ställer högakrav på framtida prestationer. 189�Du kan om du vill� är okså ett uttalande som ofta används menat somuppmuntran. För en elev med bra självförtroende kan det verka pådrivandemen om eleven har dåligt självförtroende kan det tas som ett hån. Eleven kanskehellre än något annat skulle vilja, men uppfattar sig inte kunna eller våga. Taubeframhåller dok att man ska uppmuntra eleverna att försöka lösa en uppgift omman tror att det �nns goda hanser att hon eller han klarar den. I ett sådantfall kan man exempelvis säga: �det är en ganska svår uppgift, men jag tror attdu kan klara den�.190 Viktigt att tänka på i sammanhanget är att en elev medlåg självtillit som klarar av en uppgift kan bli osäker inför nästa. Detta på grundav att framgången relateras till externa faktorer (se avsnitt 2.2.1.4). Det brukarheta framgång föder framgång, men för en person med låg självkänsla gäller186Skaalvik & Skaalvik, s. 73 f.187Lundgren & Lökholm, s. 50 f.188Ibid., s. 51.189Ibid., s. 51 �.190Taube, s. 121.



2.5. ATT PÅVERKA MOTIVATIONEN OCH SJÄLVUPPFATTNINGEN 37ofta framgång föder osäkerhet.191 Beröm kan med den här bakgrunden såledesverka positivt, eller, om den ges på fel sätt, ge motsatt e�ekt.Handlar det om att ge negativ kritik gäller det okså att vara så spei�k ohinformativ som möjligt. Taube ger ett exempel:Det är bättre att säga: �Av sju ord med sj-ljudet var fyra rättstavade oh de övriga tre kan du oh jag gå igenom tillsammans omen stund. Nästan alla ord med tj-ljudet är rätt stavade oh du hadefem fel på dubbeltekning�, än att uttryka saken så här �Det giktyvärr inte så bra för dig den här gången�.192

191Jenner, s. 62 f.192Taube, s. 120.
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Kapitel 3DiskussionDet här kapitlet innehåller en metoddiskussion oh en resultatdiskussion. I denförstnämnda diskuteras oh kritiseras de metodiska val som gjorts under arbe-tets gång oh i resultatdiskussionen sker resonemang oh re�ektion kring litte-raturredogörelsens innehåll relaterat till frågeställningarna oh syftet med dettaarbete. En kort avslutning följer slutligen.3.1 Metoddiskussion3.1.1 Val av metodSyftet med arbetet har varit att reda ut innebörden i begreppen motivationoh självuppfattning, samt att �nna svar på hur läraren oh skolan kan påverkadessa faktorer genom sitt arbete. För att försöka uppfylla syftet valdes en lit-teraturstudie som metod, då förhoppningen var att det skulle ge en bred bildav begreppen, myket kunskap kring hur man kan påverka elevernas motivationoh självuppfattning oh många möjligheter till intressant läsning.3.1.2 Sökning oh bearbetning av litteraturI efterhand kan jag se på min litteratursökning oh bearbetningen av litteratu-ren som en aning oplanerad. En hel del litteratur lästes innan frågeställningarnavar färdigformulerade vilket resulterade i att det blev mer oh mer komplieratatt begränsa ämnet. I stället hade en avgränsning av ämnet oh klara frågeställ-ningar innan läsningen av litteratur påbörjades varit att föredra.Bearbetningen av de data som samlades in skedde suessivt. Avsnitt i upp-satsen påbörjades för att sedan dröja med fortsättningen oh fyllas på alltef-tersom information av vikt samlades in. Nakdelen med att arbeta på det sättetvar att intentionen med vissa påbörjade avsnitt glömdes bort, samt att det i vis-sa fall inte återkom något mer av intresse i litteraturen oh bearbetad text �kstrykas på grund av brist på data. Fördelarna med att arbeta på det här sättetär att jag ser resultat i arbetet genom att uppsatsen suessivt tar form. Ettalternativ till min metod hade varit att läsa all litteratur först för att sedan sam-manställa uppsatsen. Vid eventuellt ytterligare arbete av den här typen skullejag välja att noggrannare planera sökningen oh bearbetningen av litteraturen.39



40 KAPITEL 3. DISKUSSION3.2 ResultatdiskussionBarn oh ungdomar avverkar många timmar i skolan under sin uppväxt. My-ket kan spela in i hur lärandet oh elevernas personliga utvekling kan kommaatt se ut oh förändras under dessa timmar men ett par myket viktiga fak-torer för lärande, för utvekling oh för att vi ska må bra är motivation ohsjälvuppfattning1.Vad är motivation? Vad är självuppfattning? � De här frågorna formulera-des för att jag ville få insikt i vad motivation oh självuppfattning är för någotoh vilken betydelse de har för oss människor i vårt liv oh i synnerhet vadde betyder för elevernas situation i skolan. Denna studie har visat att motiva-tionsforskningen är omfattande oh att motivation är av stor betydelse för oss.Detta arbete, som är inriktat på skolans värld, visar tydligt att kunskap ommotivation oh självuppfattning är ett måste för att som lärare lykas i arbetetmed elevernas lärande. Hassmén et al. beskriver exempelvis motivation som enförutsättning för alla former av prestationer2, vilket jag ser som ett uppenbartuttryk för hur väsentlig den är. Den tredje frågeställningen i den här upp-satsen: Hur kan elevens motivation oh självuppfattning påverkas av pedagogenoh arbetet i skolan?, kommer som en naturlig följdfråga då man har kunskapom värdet av motivation oh god självuppfattning. Denna litteraturstudie germånga förslag på hur läraren kan arbeta för att skapa motivation hos elever-na oh hur elevernas självuppfattning kan stärkas genom rätt bemötande, godklassrumsatmosfär oh lärosto� som är stimulerande oh anpassat till elevernasnivå.Många motivationsteorier har utarbetats för att förklara hur motivation fun-gerar. De som är mest intressanta för den här uppsatsen oh som närmast kankopplas till skolan är de som behandlar prestationsmotivation, vilken är denform av motivation som man talar om i skolsammanhang.3 Ett �ertal teorierom prestationsmotivation behandlas i denna framställning men Eles teori om�expetany-value� får med det väsentligaste av Atkinsons, Banduras oh Wei-ners teorier. Hur stor motivationen blir inför en uppgift hänger enligt Eles påhur stort värde eleven ser i att klara uppgiften, samt hur stora förväntningarhan eller hon har om att klara den. Förväntningarna är påverkade av mångaolika faktorer, bland annat uppgiftens svårighetsgrad, andras förväntningar ohhur man attribuerat tidigare framgångar oh misslykanden.4 Det sistnämndabygger på Weiners attributionsteori5 oh är något som jag tyker är myket in-tressant oh angeläget varför den teorin har fått lite mer utrymme i uppsatsen. Iteorierna om prestationsmotivation framgår de påtagliga band som �nns mellanmotivation oh självuppfattning.Begreppsförvirringen kring självbegreppen är stor6 oh studien har inte när-mare gått in på att försöka lösa den. Det viktigaste är dok inte vilket ord mananvänder, utan kunskap om att elever kan ha god eller dålig självuppfattningoh insikt i att den går att påverka är det som är av betydelse.Tidigare har några itat ur läroplanerna framhållits. De handlar om att vi1Skaalvik & Skaalvik, s. 13 f.2Hassmén et al., s. 164.3Imsen, s. 293.4Skaalvik & Skaalvik, s. 85 f.5Se bl.a. Jenner, s. 50 �.6Taube, s. 21.



3.2. RESULTATDISKUSSION 41ska arbeta för att öka elevernas tilltro till sin förmåga samt att de ska få kännatillfredsställelsen av att göra framsteg oh klara av svårigheter. Många negativaerfarenheter kan utvekla en negativ självuppfattning.7 Då är det av värde hurman attribuerar framgångar oh misslykanden. Vi kan genom vårt bemötandeoh våra arbetssätt hjälpa eleverna med att ändra dessa attributionsmönsteroh påverka både självuppfattningen oh motivationen.8Ett myket viktigt avsnitt i detta arbete är det som handlar om förväntning-ar. Som studier har visat har vi människor lätt för att forma intryk om andrapersoner. Intryk som vi sedan har svårt att släppa. Medvetenhet om det härproblemet är väsentligt för att vi ska fundera över hur vi tänker om våra eleveroh hur vi möter dem.93.2.1 AvslutningStrax innan jag skulle genomföra mina sista VFU-vekor (verksamhetsförlagdutbildning) under min lärarutbildning trä�ade jag den mentor som jag skullefölja under denna tid. Hon visade mig klasslistan för att jag skulle få se vilkaelever som gik i klassen. Uppifrån oh ned gav hon en kort beskrivning av allabarnen. Det kunde exempelvis vara: �Det här är en duktig pojke, honom är detinga problem med.� eller �Hon är lite speiell, hon skulle behöva gå om ett årför att mogna.� eller �Han har Damp, men det är myket bättre nu sedan hanbörjat med mediinering.� Jag hade inte sett några bilder på eleverna oh kundedärför inte koppla det hon sagt till de olika barnen i klassen, men jag behövdeinte vara ovetandes speiellt länge då jag �k höra liknande kommentarer omeleverna i stort sett varje dag under min VFU. De kom både från min mentoroh från �era av de andra lärarna i arbetslaget. Jag tror exempelvis inte attjag hade gissat mig till vem som hade Damp om hon inte hade påtalat det. Jagkunde tydligt se att lärarna behandlade barnen utifrån den bild de delgett mig.En annan upplevelse under mina vekor på skolan var då jag �k närvara påett överlämningsmöte för de elever som skulle gå från år två till år tre (de skulledå byta skola). Onödigt långa samtal om eleverna fördes. De handlade om hurduktiga de var i skolarbetet, vilka kompisar de hade, eventuella syskon oh hurde var i förhållande till dem oh så vidare. Viss information kan jag förstå ärviktig att lämna vidare men det mesta av det som sades under det här mötetvar endast något slags skvaller som inte på något sätt kan gagna dessa barn. Jo,några av dem, de som lärarna anser vara duktiga i skolan.Endast medvetenheten om relevansen av ett gott oh rättvist bemötandeav våra barn oh elever är tillräkligt för att vi ska tänka efter en extra gånginnan vi ger oss in på att �skvallra� om hur barnen är oh beter sig. Det är ensak som absolut inte ingår i en lärares arbetsuppgifter. Alla måste dessutomha rätt till en andra hans, men med en stämpel som beskriver eleven som en�dålig� person, är det svårt att få den hansen. Vad som däremot ingår i lärarensåtaganden är att skapa ett bra arbetsklimat för alla elever oh se till att de lär,utveklas oh upplever framgångar.Under arbetet med denna uppsats har �era tankar kring vidare forskninguppkommit. Ett exempel är att undersöka om oh hur verksamma lärare arbetarmed elevernas motivation oh självuppfattning. Ytterligare ett förslag är att se7Taube, s. 208Jenner, s. 50 �.9Ibid., s. 71.



42 KAPITEL 3. DISKUSSIONpå dessa faktorer ur ett genusperspektiv. Det har i uppsatsen exempelvis nämntsatt man funnit vissa skillnader i hur �ikor oh pojkar förklarar framgångar ohmisslykanden. Det skulle vara intressant att genomföra undersökningar i skolanför att se om oh hur detta framträder.
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