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ABSTRACT 

 

 

När en lärare känner till vad som väcker en lust att lära hos elever, kan undervisningen 

bättre anpassas efter dessa förutsättningar. Därmed inte sagt att alla elever påverkas lika 

av samma faktorer. I vår strävan att bli bra lärare, söker vi efter det som gynnar 

lärandet på bästa sätt.  

Syftet med denna undersökning är att reda ut begreppet ”lust att lära” och hur elever 

ser på just detta och hur lust skapar motivation.  

Mitt arbete utgår ifrån frågan ”Vad väcker din lust att lära?” 

I Läroplanen för de frivilliga skolformerna, finns flera direktiv som går att härleda 

till lust att lära som mål i undervisningen. Forskning visar på olika faktorer som är 

viktiga för elevers lust att lära såsom exempelvis  

- engagemang  

- motivation 

- intresse och  

- social samverkan 

Jag har valt att göra en kvalitativ intervju med elever, då jag vill ta reda på hur de 

resonerar runt sin egen lust att lära. 

Efter att ha ställt olika teorier i relation till elevernas resonemang, kan jag se att det 

inte finns en entydig tolkning av varken begreppen lust, motivation och att lära, eller 

vad som väcker dessa. Att betygen ofta används som en motivationshöjare stämde 

inte alls med min undersökning. Men däremot var feedbacken från läraren av 

betydligt större betydelse för motivationen och i princip grundläggande för lusten att 

lära. Förväntningar spelar stor roll för motivationen, både från lärare men också från 

föräldrar. Föräldrarna fick en roll som motivationshöjare framför allt i situationer där 

det förekom mindre lyckade resultat.  

Känslan av att vinna något beskrevs av eleverna som den överlägset starkaste faktorn 

för att skapa lust att lära. 

Min undersökning bidrar till att förstå hur elever ser på lust att lära, och vilka 

faktorer som spelar roll för detta. Min egen slutsats blir att vi som lärare ska visa - att 

det går att vinna något genom att gå i skolan - att det finns meningsfulla utmaningar 

som inte behöver vara lätta, men värda att kämpa för.  

Resultatet blir då ett lustfyllt arbete för både elever och lärare 

 

Nyckelord: lust att lära, lust, lärande, motivation 
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1 INLEDNING 

 

 

Efter att ha tillbringat hela mitt yrkesverksamma liv i skola och barnomsorg, har jag 

haft åtskilliga anledningar att fundera över vad som väcker en elevs lust att lära. Den 

forskning jag nu ägnat mig åt har gett möjlighet att undersöka fenomenet 

grundligare. Jag har valt att be elever som går sitt sista år på gymnasiet att försöka 

beskriva sina aspekter på sin egen lust att lära och vad som får dem vilja veta mer. 

 

Den tidigare forskning jag studerat utifrån lusten att lära handlar till stora delar om 

vad en lärare kan åstadkomma genom att samspela med eleverna. Forskningen visar 

även att lärarnas och även elevernas förväntningar spelar en avgörande roll för 

lusten, motivationen och senare, resultatet av lärandet. 

 

Att lärare har en viktig roll i skolan var känt, men på vilket sätt är de viktiga för just 

de här eleverna? När vi som lärare går ut i vår lärargärning har vi med oss en 

uppsättning teorier om hur vi ska skapa motivation och lust, men stämmer det med 

vad eleverna förväntar sig av oss. Jag beslöt mig för att fråga dem. 

 

På flera olika sätt beskrev eleverna vad som var väsentligt för dem i sitt skolarbete, 

och vad det får för konsekvenser för deras egen lust att lära. Jag har för avsikt att 

beskriva vad som är viktigt med att fokusera på det positiva och att dialogen är ett 

ovärderligt verktyg, rätt använt. Forskningen beskriver hur eleven kan komma till sin 

rätt i denna dialog, och vilka krav detta ställer på läraren.  

 

Min undersökning har syftet att visa på de faktorer som eleverna känner som viktiga 

för dem och där konsekvensen blir att lärandet bygger på deras lust att lära. 
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2 BAKGRUND 

 

Det är en utmaning att motivera varje enskild elev, genom att stötta dem i att finna 

vägen till sin unika lust till lärande. Elevens motivation kan vara nyckeln till ett 

lärande inom skolan, men ska inte uppfattas som att eleverna initialt saknar all form 

av motivation. Motivation som sådan kan ibland leda till hobby- eller 

fritidsaktiviteter, därför att det finns en lust att göra det. Vad kan skolan göra så att 

motivationen och lusten följer eleven in i skolan? 

 
Frågan om lusten att lära – alltså motivationen – är central för den svenska skolan 

och, skulle jag vilja påstå, för alla skolor i alla länder. När man talar med vuxna 

människor om deras skolgång under barn- och ungdomsåren så vibrerar 

berättelserna av starka känslor – ofta är det då fråga om hågkomster av den leda, 

den rädsla och den bedövande långtråkighet man erfor under studietiden. ( SOU 

2000:19, s. 32) 
 

Denna undersökning vill ta reda på vad det är som väcker en så stark lust att lära så 

att den leder till motivation. Detta är ett stort ämne och avsikten är inte ge några svar 

på hur det generellt ser ut. Att göra undervisningen lustfylld och att motivera elever 

på ett positivt sätt är ett av många krav som ställs på lärare i t.ex. läroplanen. I denna 

ska läraren utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande och stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära. (Lpf, 

94 sid.11). För att öka förutsättningar för lärare att framgångsrikt bidra till att skapa 

denna lust att vilja lära hos eleverna, är det viktigt att ta reda på vad eleverna anser 

sig behöva. 

 

Det är av intresse att ta reda på om eleverna faktiskt trivs i sin skolmiljö och om de 

kan peka ut de faktorer som gör det möjligt att väcka den nödvändiga lusten till 

motivation att lära. Skolan har ett ansvar för att skapa förutsättningar för ett livslångt 

lärande och i läroplanen står: 

 
Skolan kan inte själv förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att behöva. 

Det väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade betingelserna för elevernas 

bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Därvid ska skolan ta till vara de 

kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället och som eleverna 

har från bl.a. arbetslivet. Den värld eleven möter i skolan och det arbete eleven 

deltar i ska förbereda för livet efter skolan. Varje elev ska få stimulans att växa med 

uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Varje elev ska 

möta respekt för sin person och sitt arbete. (Lpf 94,sid.6) 

 

Skolan ska alltså skapa de betingelser för bildning som eleverna behöver, och leva 

upp till de krav läroplanen ställer. Ett nedslag i elevernas verklighet kan ge en 

indikation på om det förhåller sig så att det stämmer väl med läroplanens intentioner 

att varje elev har rätt att utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt 

stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. (Lpf 94). I mediedebatten runt 

skolan lyfts ofta de negativa aspekterna fram, och de områden som inte fungerar får 

stort utrymme. Även när elever tillfrågas är det i många fall utifrån en 

problemsituation. Jag vill bidra till nyansering av diskussionen kring skolan och 

lärande genom att låta elever komma till tals och ge sin upplevelse kring lusten att 

lära. Min avsikt är att ställa elevernas perspektiv på lärande, lust och motivation i 

fokus. 
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2.1 Läroplanen om lust och lärande 

 
I läroplanen ges de direktiv som ska styra verksamheten i skolan och leda till att 

elever blir studiemotiverade. Dessa studier ska leda fram till att eleverna blir 

ansvarsfulla vuxna som kan både lära för sitt liv och samspela med andra. 

 
Genom studierna skall eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. 

Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas 

komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. Eleverna 

skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och 

lösa problem både självständigt och tillsammans med andra. (Lpf, 94) 

 

Eftersom läroplanen består av en samling mål, men inte hur, blir det upp till den 

enskilde läraren att finna metoder som leder fram till motivation och 

lustframkallande arbete. De kan inte bortse från detta då målet finns beskrivet på så 

sätt att läraren ska utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter 

och tänkande, stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära. 

 

Detta är andra exempel på vad skolan ska arbeta för, så att varje elev: 

 
utvecklar sin självkännedom och sin förmåga till individuell studieplanering, 

medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av 

samlade erfarenheter och kunskaper samt aktuell information, ökar sin förmåga att 

analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser dessa kan ha (Lpf, 

94) 

 

Dessa mål inbegriper, om de nås, vilja till lärande och lust till vidare studier. I 

avsnittet Kunskap och lärande, finns följande text: 

 
Varje elev skall få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas 

efter sina förutsättningar. Varje elev skall möta respekt för sin person och sitt 

arbete. Eleverna skall bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är 

förutsättningar för personlig utveckling. Detta skall syfta till att grundlägga en 

positiv inställning till lärande och att återskapa en sådan inställning hos elever med 

negativa skolerfarenheter. Skolan skall stärka elevernas tro på sig själva och ge  

dem framtidstro. (Lpf, 94) 

 

Texten får symbolisera att läroplanen är ett styrdokument som har för avsikt att ge 

eleverna möjlighet att utvecklas efter sina förmågor, och ger lärarna verktyg att 

genomföra verksamheten på ett sätt som främjar lust och vilja att lära.  
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3 TEORI 

 

3.1 Studiens inramning 

Denna studie är inriktad på att undersöka vad som påverkar elevers lust att lära.  

Motivation och lust är två begrepp som ligger nära varandra och forskningen runt 

dessa är svår att separera. Motivation och lust ses här som viktiga faktorer för att ett 

lärande ska komma till stånd.  Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv. 

I detta kapitel kommer jag att presentera de teoretiska begrepp som spelar en central 

roll för att belysa denna ansats. Begreppen motivation, lust och lärande kommer att 

behandlas. 

 

3.1.1 Motivation 
 

Forskare är mer överens om vad lust att lära innefattar än hur begreppet ”motivation” 

ska definieras. I forskningen talas det om motivation som strävan mot ett personligt 

mål, en riktning mot något som känns angeläget för den enskildes liv och utveckling 

nu och i framtiden.(SOU 2000:19,s.33) Det används också som ett begrepp för 

egenskaper som har med studieintresse, ambition och engagemang i skolarbetet att 

göra. Nationalencyklopedin (2007) skiljer mellan inre och yttre motivation. Inre 

motivation har sitt ursprung inom individen. Yttre motivation påverkas av 

omgivningen och är de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar 

beteendet mot olika mål.  

 

Jenners skrift Motivation och motivationsarbete (2004) ger en överblick om 

bakgrunden kring motivationsforskningen. Han skriver att diskussioner om 

motivation kretsar kring frågor om vad som är viljan att lära. Motivation är inte en 

egenskap hos individen, utan en följd av de erfarenheter man gjort och det 

bemötande man får. Frågan som hela tiden ligger i botten är om man har skäl att hysa 

hopp om framgång. En grundläggande tanke är alltså att motivation inte i första hand 

har att göra med egenskaper - eller om en ”vilja” som finns eller saknas - utan om 

bemötandet. Om man funderar lite på bemötande, kan man tänka sig en situation som 

kanske inte är alltför ovanlig. (a.a.s.18).  

 

Han delar upp sin teori i fyra delar; Det pedagogiska mötet - bli sedd, motivation - 

om målsträvan och framgångshopp, attributioner - om tolkningar av vad som sker 

och till sist pygmalioneffekten - om förväntningars betydelse. 

Motivation, hävdar Jenner, består av en växelverkan mellan en inre drivkraft och 

individens värdering av målet.  

Det som gör attributionsteorin (a.a.s.50) intressant i skolan är det sätt som Jenner 

sätter den i relation till undervisningen. Det är lärarens uppgift att hjälpa eleven att 

sätta realistiska och meningsfulla mål, då mål inte får upplevas som orealistiska av 

eleverna. Läraren måste visa att svårigheterna med målen är överskattade, utan att för 

den skull sänka nivån. Läraren bör också visa att möjligheterna att lyckas är 

underskattade. 

 

Med pygmalioneffekten menar Jenner att pedagoger troligen formar sina 

förväntningar på eleverna på samma sätt som människor i allmänhet får intryck av 
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och bygger upp förväntningar på andra människor. Skillnaden mellan pedagogen 

som professionell och pedagogen som ”vanlig människa” ligger alltså inte i sättet att 

forma förväntningar, utan i konsekvenserna. På grund av den ojämlika professionella 

relationen kan det som i vardagliga sammanhang får närmast harmlösa följder, i 

skolan få en avgörande betydelse i kontakten med eleven. Med trots pedagogens 

positiva förväntningar blir det inte alltid goda resultat (det är mycket annat som 

också spelar in). Men utan pedagogens positiva förväntningar blir det nästan aldrig 

goda resultat(a.a.s.65). 

 

 

 

 

3.1.2 Lust 
 

Skolverket har försökt beskriva begreppet lust att lära i sin rapport om Lust att lära – 

med focus på matematik(2003), och konstaterar att det är svårt att entydigt definiera 

begreppet. Lusten känns vid de tillfällen då både kropp och själ involverats, eller då 

en aha-upplevelse infinner sig. Gemensamt är att de både känt och tänkt. Lusten 

beskrivs som en nästan sinnlig glädje som involverar hela individen, och i denna lust 

finns fantasi, upptäckariver och glädje. Den definition av begreppet ”lust att lära” 

som inspektörsgruppen gemensamt formulerat och haft som ett stöd i granskningen 

har varit att: 

 
den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på 

egen hand och tillsammans med andra söka och forma ny kunskap (Skolverkets 

rapport 221, sid.9) 

 

 

Elevvårdsbetänkandet ”Från dubbla spår till elevhälsa – i en skola som främjar lust 

att lära, hälsa och utveckling”(2000), har kartlagt bl.a. lust att lära. God pedagogik är 

ömsesidig identifikation men utifrån asymmetriska eller om man så vill ojämlika 

positioner. God pedagogik innebär alltid en rörelse mot att upphäva dessa villkor, mot ett 

gränsöverskridande. Då uppstår inte lust och motivation. Detta är lust och motivation. 
Börjesson skriver vidare att det finns en rad generella omständigheter om 

skolsystemet som har giltighet över tid och nationsgränser. Det gör det berättigat att 

tala om ”skolan” som ett definierbart socialt sammanhang i vår kultur. Det finns 

inom detta generella sammanhang också regelmässigheter på en lägre nivå – detta 

gör att man med en viss meningsfullhet kan tala om ”den svenska skolan”, 

gymnasieskolan i Sverige osv. Men det finns också en mycket påtaglig variation – 

från skola till skola och från klassrum till klassrum(a.a.s.32). Det är denna 

omständighet som blir så tydlig när människor berättar om sin skoltid – den innebär 

upplevelser allt ifrån de mycket negativa till de livsavgörande i positiv bemärkelse. 

Börjessons ord om begreppet ”motivation” lyder helt enkelt ”lust och vilja att lära” – 

motivationsbegreppet innefattar alltså en avsikt och ambition att lära och denna 

avsikt är nära knuten till intresset och lusten från elevens sida inför 

”inlärningsprojektet”. 

 

Hans iakttagelser anser han sammantagna ge stöd för uppfattningen att 

begåvning/studieförutsättningar har ett direkt och entydigt samband med elevens 

egentliga motivation, men inte som sanning sett. Han vill betona att det är långt ifrån 
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det enda som spelar roll för lust och motivation. Eleven har hela sin samlade 

erfarenhet med sig in i skolan och denna påverkar på olika sätt. Han tror det är 

mycket viktigt att man prövar tanken att individen alltid är motiverad att förstå sig 

själv i relation till världen och att skillnader mellan elever/individer i detta avseende 

är att hänföra till det pedagogiska sammanhanget och inte till individen. 

 

 
 

3.1.3 Lärande 

3.1.3.1 Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

 

Lärandet, som en social process, utvecklas i mötet mellan två eller flera personer. 

Kommunikationen mellan individerna utvecklar samtliga deltagares tänkande. Vad 

man menar är att lärande sker just i mötet mellan individer. När vi möts och har ett 

utbyte av idéer med någon annan, utvecklas och förändras vår egen bild av världen. 

Blir dessa möten av en positiv karaktär, t.ex. ett möte med läraren, så ökar 

förutsättningarna för att ett lustfyllt lärande kan äga rum. Även våra tankar och idéer 

förändrar den vi möter, vilket kan innebära att läraren lyssnar på eleven. 

 

Säljö (2006,s.67) beskriver det som sociokulturellt perspektiv på lärande där 

kommunikation och språkanvändning är det centrala och utgör länken mellan barnet 

och omgivningen. Han menar att genom interaktion mellan barnet och dess 

omgivning sker lärande. Denna interaktion bygger på att barnet tänker med och 

genom de intellektuella redskap i form av språkliga uttryck som det stött på och tagit 

till sig i samspel med andra. Han menar också att kommunikation föregår tänkande. 

(a.a.) Därför att människors lärande aldrig kan reduceras ner till en metod eller 

teknik, vilket skolan har en tendens att göra. 

  

En av utgångspunkterna i ett sociokulturellt perspektiv på lärande är att man 

intresserar sig för hur individer och grupper tar till sig och utnyttjar såväl fysiska som 

kognitiva resurser. Det är samspelet mellan individen och kollektivet som står i fokus 

för att sådant perspektiv. Det betyder att man kan åstadkomma olika resultat 

beroende på om det är ett kollektiv eller samhälle å ena sidan, och en individ å den 

andra. Den kollektiva kunskapen är inte den samma som vad en enskild individ 

behärskar. Som enskilda individer är vi biologiska varelser med en uppsättning 

resurser, som skiljer individ från individ, därmed kan vi inte uppfatta och 

tillgodogöra oss kunskap på samma sätt. (a.a.s.231) Vi kan dessutom kompensera oss 

för de eventuella brister vi har, fysiska eller intellektuella, med hjälp av redskap. 

Säljö menar att detta är en följd av att vi som biologisk art kan använda att språk som 

kan förmedla behov, och ett intellekt att utveckla hjälpmedel och på så sätt har 

kommunikationen fört utvecklingen framåt för oss. 

 

Den teori Vygotskij arbetat fram, som flera andra forskare arbetat vidare på, även 

Säljö ovan, var hans sätt att se på människans utveckling och hans teori om den 

proximala utvecklingszonen visar på flera aspekter av inlärning och utveckling. 

Enligt denna teori gör barnet många viktiga upptäckter i ett dialogiskt samarbete. 

Barnen kan på egen hand utföra en handling bara om den först ägt rum i samarbete 

med andra. Ett sådant samarbete mellan en vuxen och ett barn sker enligt Vygotskij i 
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den proximala utvecklingszonen. Proximal betyder närmast, och Vygotskij menade 

att man inte bara ska fastställa den barnens inlärningsnivå de befinner sig på, utan 

man ska fastställa två utvecklingsnivåer. Avståndet mellan de två nivåerna kallar han 

zonen för proximal utveckling. Enligt Vygotskij har vi alla en ”proximal 

utvecklingszon”, d.v.s. en zon som är möjlig att utveckla. Även om vi själva kan 

försöka komma långt med egna erfarenheter och vår mognad, så menar Vygotskij, att 

vi inte kommer åt hela vår potential utan att samspela med en annan människa, ofta 

en mer kunnig, men ibland bara någon som ställer de rätta frågorna. När vi genom 

andras syn på och tankar om ett skeende, får vi möjlighet att se sådant som förut varit 

dolt för oss. Med ökade insikter kan vi sätta ihop vår nya bild av världen. Den 

proximala utvecklingszonen kan vi endast nå i samspel med andra. Vygotskijs tankar 

om inlärning och utveckling visar att han såg omgivningen som en grundläggande 

betydelse för vad barnet kan klara av att förstå. (Vygotskij, 1999) 

 

Michail Bakhtin arbetade med att fördjupa och klargöra de relationer mellan 

samverkan och sociokulturell teori som står beskrivet i ”Dialog, samspel och 

lärande” av Dysthe(2001). Hans teori visar betydelsen av dessa relationer och dess 

effekter på lärandet. Hans teorier handlar om utveckling och mediering, men det 

centrala i hans teorier är dialogen. Han menar att genom dialogen, som vi alla bör 

sträva efter i alla sammanhang, får vi insikt om oss själva. Han hävdar här att 

dialogen i denna betydelse är något eftersträvansvärt i alla sammanhang, i 

undervisningssituationer i synnerhet. (a.a.) 

 

 

 

3.1.3.2 Lärprocessen enligt Dewey 

 

Dewey uttrycker:”The very process of living together educates”. Lärandet är alltså 

ett möjligt resultat av mänsklig verksamhet som inte alls är enkelt att koppla till 

arrangerad undervisning. Det är skolans påfund att undervisning föregår mänsklig 

kunskapsbildning. (Dewey, 1966 s.6) 

 

Dewey tolkar lärprocesserna som kontinuerliga och erfarenhetskonstruktioner, och 

vill betona lärandets dynamiska och processuella sidor. Han menar att alla insikter 

oavsett om de var avsiktliga eller oplanerade är kreativa och gör att man kan se livet 

ur en liten annan synvinkel. Grundläggande i teorin är också att den sociala 

handlingen är grundelement för förståelsen av den mänskliga existensen. 

Utgångspunkten för detta är inte den enskilda individen utan den sociala gruppen och 

den gemenskap där individen ingår. (Dyshte, 2001) 

 

John Deweys teorier kan delas upp i två delar. Den ena är om är individen och den 

andra är om det sociala sammanhanget. I huvudsak handlar det om att individen 

utvecklas genom sin omvärld. Han har myntat de två kända uttrycken ”Intelligent 

action” och ”Learning by doing”. Han menar med detta att utveckling är en uppgift 

för var individ och att detta sker genom individens aktiviteter med sin omvärld. 

Dewey ser inte heller en motsats mellan teori och praktik, utan anser att de 

förutsätter varandra. Han sätter eleven i centrum. Han ser också språket som ett 

socialt instrument, därför att människan kommunicerar via språket. Det viktigaste 
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pedagogiska redskapet är språket då barnet ser språket som det enklaste sättet 

kommunicera.(a.a.) 

 

 

3.1.3.3. Lärandets tre dimensioner 

 

Illeris (2007) definition av begreppet lärande:  

 
”Lärandet är varje process som hos levande organismer leder till en varaktig 

kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller 

åldrande”(Illeris, 2007, s.14) 

 

Illeris uppfattar lärandet som en process som utspelar sig samtidigt mellan en tre 

dimensioner. Dessa dimensioner är förenade med varandra och påverkar varandra 

ömsesidigt i praktiken, och kallas för samspelsprocessen, innehållsdimensionen och 

drivkraftsdimensionen. (a.a.s.37) 

 

Med utgångspunkt från denna definition har Illeris forskning mynnat ut i vad han 

kallar ”Lärandets tre dimensioner” (a.a.s.41) och den grundläggande tesen är att alla 

de tre dimensionerna involveras i ett lärande, och att man måste ta hänsyn till 

samtliga dimensioner om man ska uppnå en tillfredsställande förståelse eller analys 

av en lärosituation eller ett läroförlopp. Den första kallar han innehållsdimensionen, 

och signalorden för denna dimension är kunskap, förståelse och färdigheter. Det är 

här vi utvecklar vår insikt, förståelse och kapacitet, alltså det vi vet, förstår och kan. 

Det är i denna dimension som vi försöker uppnå en sammanhängande förståelse för 

den komplexa och mångskiftande tillvaro vi lever i. Vi försöker också träna upp våra 

färdigheter och förhållningsätt så att vi får möjlighet att klara av livets praktiska 

utmaningar. Det här är förutsättningen för att vi ska överleva som art, men även den 

dimension som forskningen kring lärande mest handlat om. Den är det vi i vanligt tal 

kallar lärande. Den andra dimensionen kallas drivkraftsdimensionen, och signalorden 

för denna är motivation, känslor och vilja. Det är i denna vi avgör hur mycket mental 

energi vi kan använda för lärandet och samtidigt behålla balansen mellan det 

kroppsliga och det mentala. Samtidigt i denna process utvecklar vi en sensitivitet 

eller känslighet för oss själva i samspel med vår omvärld. Den tredje och sista 

dimensionen kallar Illeris för samspelsdimensionen, och signalorden för denna är 

handling, kommunikation och samarbete. Här utvecklar vi både en förmåga att 

engagera oss på en nära nivå, med människor och miljöer i vår närhet, men också på 

en mera övergripande nivå som handlar om samhället i stort. Detta leder till at vi får 

en förmåga att fungera på ett socialt anpassat sätt i olika sammanhang. 

 

 

3.2 Tidigare forskning 

 

Den forskning som belyser faktorer som berör motivation, lust och lärande i denna 

undersökning, är den som pekar på möjliga anledningar till att lust och motivation 

väcks.  

 

. 
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3.2.1 Att lära för livet 
 

Elevers inställningar till lärande - resultat från den internationella studien PISA 2000. 

Denna rapport bygger på en studie som genomförts i alla OECD-länder. I denna 

undersöktes 15 åringars kunskaper och förmågor i läsning, matematik och 

naturvetenskap. I rapporten lyfts svenska elevers inställningar till lärande fram och 

betydelsen av denna.  

 

Att elever utvecklar positiva inställningar till lärande har inte enbart betydelse för 

skolprestationer. Utan även för att unga vuxna som kan sätta mål för sitt lärande och 

hantera det egna lärandet i mycket större utsträckning fortsätter sina studier och är 

rustade för ett livslångt lärande. Denna positiva inställning visar sig i studien vara en 

förutsättning för att lusten att lära ska infinna sig. PISA ger en utmärkt möjlighet att 

studera elevers inställningar till lärande. Resultaten med tonvikt på elevers 

motivation och självförtroende som betydelse för lusten att lära visar på skillnader 

mellan flickor och pojkar. Flickor anser att det viktigaste för att de ska gilla ett ämne 

är läraren. Till skillnad från pojkar som menar att man ska få kunna arbeta 

självständigt.  

 

Vad som utspelar sig i klassrummet mellan elever samt mellan elever och lärare kan 

tänkas ha en inverkan på enskilda elevers eller elevgruppers självförtroende, 

självkänsla och motivation. Faktorer såsom hur elever sitter placerade, agerar, får 

och ställer frågor och tar plats i klassrummet skiljer sig åt mellan könen. Detta gäller 

i synnerhet naturvetenskapliga ämnen. Om läraren då främst interagerar med 

pojkarna är det troligt att flickors intresse och självtillit sjunker. Flickor förklarar 

också i större utsträckning än pojkar att framgång och misslyckande till stor del är 

avhängigt läraren. (s.26) Det visar att läraren spelar en betydande roll för utfallet av 

elevernas studie resultat. 

 

Flickor föredrar att ha trevligt, samarbeta och småprata under inlärningen medan 

pojkar föredrar att jobba ensamma med skoluppgifter. Detta kan tyda på skillnader i 

synen på egna förmågan. Den typ av undervisning som betonar tävlingsmomenten 

som pojkar föredrar tenderar att tysta och passivisera flickor. För flickor är det inte 

så viktigt att bli färdig först. Generaliserande av det här slaget kan givetvis 

ifrågasättas, men kan vara en indikation på ett fenomen som lärare bör vara 

uppmärksamma på. Flickorna vill i högstadieåldern betona likheten med varandra 

och tona ner konkurrens och individuell prestation. Studien visar också att det finns 

skillnader på förhållningssättet gentemot flickor och pojkar. Förväntningar och krav 

skiljer sig åt, då flickor i högre grad bedöms utifrån.(s.27) Förväntningar kan skapa 

motivation och självförtroende men också press och stress. Kan det vara så att flickor 

känner att de måste prestera bättre just för att de är flickor men inte alltid känner att 

de kan leva upp till dessa förväntningar och därför får sämre självtillit? Pojkar å 

andra sidan kan genom att vara framfusiga och ta plats ge sken av att ha en större 

tilltro till sin egen förmåga vilket kan smitta av sig på vad man faktiskt upplever.  

 

Studien sammanfattas med att poängtera att elevernas positiva inställning till skolan 

inte bara är en bidragande orsak till att de ska nå bra resultat i skolan utan också för 

att de senare ska nå framgång i livet. Studien ser det också som en möjlighet för 

skolans personal att rikta insatserna.(s.38) 
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3.2.2 Skolklimatets påverkan  
 

Vad spelar skolan för roll för elevernas prestationer och vilka är effekterna av 

skolans klimat för social och personlig anpassning? Dessa frågeställningar ligger till 

grund för Forskningsrapport 71, (Grosin, 2004). Resultatet vill påvisa att ett 

elevfokuserat förhållningsätt är det gemensamma för de framgångsrika skolor som 

undersöktes. Resultatet bygger på elevernas upplevelse av att bli sedda som individer 

och att det fanns kvalité i de sociala relationer som förkom på skolan. Samtliga 

verksamhetsledare i dessa skolor hade ansträngt sig för att skapa ett varmt och 

omhändertagande klimat i sina respektive verksamheter. Rapporten vill mena att 

känner sig lärarna uppskattade, från sin ledning och ett tydligt kunskapsfokus som 

prioriteras, har de lättare att visa eleverna respekt och i sin tur få respekt tillbaka. 

Slutsatsen blir då att framgångsrika skolor har lyckats skapa en syntes mellan den 

kunskaps- och omsorgsinriktade skolan, vilket i sin tur genererar elever som är 

motiverade och ser det som meningsfullt att lära. 

 

Rapportens slutsatser då det gäller social anpassning visar att det finns ett samband 

mellan elevers förmåga att nå målen och social oro. Här menar man att skolan har 

betydelse genom möjligheten att påverka prestationsnivå, uppförande och social 

kompetens och ge elever förutsättningar att relatera till vuxna. Detta ökar elevens 

möjligheter att i framtiden känna att den har valmöjligheter och känna sig socialt 

anpassad. (a.a.s.36) Sammantaget ger dessa förutsättningar till ett kreativt och 

positivt klimat för inlärning, vilket ska leda till att eleverna blir stimulerade till att ta 

ansvar för sitt lärande. 

 

3.2.3 Legitimitet i pedagogisk verksamhet 
 

Pedagogik verkar genom att göra ingripanden i människors liv. Med vilken rätt? 

Legitimitet i pedagogisk verksamhet är ett komplext ämne. Det är givet att 

pedagogen initierar och styr processer som antas påverka ett givet fenomen i syfte att 

förändra det i någon riktning. (Jansson, 2001s.65) Detta ställer krav på pedagogen att 

själv ständigt ifrågasätta sina intentioner med att ingripa. Ingripandena kan verka 

rättfärdigade ur ett vetenskapligt och beprövat erfarenhetsperspektiv, men trots det 

finns en dubbelhet när det gäller syftet. Är syftet att individuellt frigöra och socialt 

disciplinera eller en reproducerande pedagogik? Jansson menar att det finns 

tveksamheter och frågeställningar när det gäller legitimiteten att ingripa.  

 

Han tar upp frågor om tolknings- och formuleringsföreträde på ett sätt som gör 

läsaren medveten om att när pedagogen tar sig sådana privilegier har denne berövat 

den enskildes inflytande över den egna livsvärlden, vilket i sin tur innebär att 

individen förlorar kontrollen över processen. Med andra ord har pedagogen då enbart 

förmedlat att han vet bäst, och eleven har inte rätt att själv resonera sig fram till en 

förståelse. Detta kan inverka negativt på elevens fortsatta utveckling mot att bli en 

fritänkande människa. 

Jansson menar istället att det som leder en process mot förståelse framåt är 

kommunikation, trots att den kan var ojämlik, men medverkar båda parter 

självständigt och är orienterad mot ömsesidig förståelse, så innebär det att den har 

legitimitet. 
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4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

 Syftet med denna undersökning är att söka kunskap om vilka faktorer som motiverar 

elever och ger dem lust att lära. Jag vill undersöka vad eleverna anser väcker deras 

lust att lära, och synliggöra detta. 

 

 Var kommer lusten att lära, och inspirationen ifrån? 

 Hur kan en lärare påverka ett studieresultat positivt? 

 Vad spelar omgivningen för roll för att väcka lusten att lära? 

 



14 

 

14 

 

5 METOD 

 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva vetenskapsteori och aspekter på metoder som 

jag anser viktiga för min undersökning. 

5.1 Vetenskapsteori 

 

Vetenskapsteorier är grunden för alla ställningstaganden och är därför viktiga i ett 

arbete som detta. Vetenskapen söker efter sanningen om verkligheten, och 

vetenskapen går ständigt framåt. Det är alltså svårt att säga vad som är sanning i ett 

vidare perspektiv, därför att den förändras. Gårdagens sanningar förkastas, och 

dagens sanningar kan vara morgondagens osanningar (Thurén, 1991). Av detta kan 

vi anta att ingenting är säkert, men att vi ändå kan komma fram till ståndpunkter som 

har mer eller mindre stor sannolikhet och kan ge en större förståelse av sanningen om 

sociala frågor. En del av vetenskapen säger att vetenskap ska vara värderingsfri och 

att forskaren inte får manipulera eller på annat sätt påverka sin undersökning och en 

annan del säger att detta är omöjligt (Thurén, 1991). 

 

Vilka utgångspunkter finns då när det gäller att välja vetenskapsfilosofi? 

Positivismen kan beskrivas som den som strävar efter det precisa, det som antas vara 

säkert och avskalat från värderingar och känslor. Ett positivistiskt sätt att tolka 

innebär att forskaren erhåller kunskap genom att neutralt observera, oberoende av 

forskarens förförståelse. Hermeneutiken är mera en tolkningslära, som syftar till att 

tolka och förstå, och är beroende av forskarens förförståelse. I mitt fall har jag valt 

att använda hermeneutiken som hjälp att tolka mitt arbete 

5.1.1 Hermeneutik 
 

Hermeneutik är ett tolkande verktyg som handlar om hur man kan nå fram till en 

förståelse för hur människor upplever sig själva och sin situation. En förståelse där 

känslor och innebörd är viktigt. För att knyta an till teorin att sanningen är 

föränderlig, använder jag det hermeneutiska sättet att tolka min undersökning. 

Hermeneutikerna anser nämligen att kunskap är bunden till tid och rum och därför 

snabbt kan vara inaktuell. För att kunna förstå hur människor upplever sin situation, 

behöver jag som undersöker skaffa mig en så grundlig helhetssyn som möjligt och 

avser att så göra. Målet är att förstå hur eleverna i detta fall upplever sin situation och 

genom detta skapa en förståelse för deras verklighet. Detta kan givetvis ifrågasättas 

men mitt resultat kommer förhoppningsvis att öka förståelsen för just detta fenomen. 

(Ödman, 2004) 

 

Mina egna erfarenheter i ämnet kommer givetvis att spela en roll för resultatet, men 

kan också vara en förutsättning för att nå ett mera sannolikt resultat. Jag hänvisar här 

till ”den hermeneutiska cirkeln” som beskriver ett växelspel mellan förståelse och 

erfarenhet och mellan del och helhet. Ju mer erfarenhet jag har, desto bättre 

förståelse. Det är hermeneutiken som ligger till grund för den kvalitativa metodteorin 

(Thurén, 1991). 
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5.1.2 Tolkning 
 

Den hermeneutiska tolkningsprocessen innebär att via fyra olika moment undersöka 

ett underliggande sammanhang i de processer som äger rum i det här fallet, vid 

lärande situationer. Dessa moment är: tolkning, förståelse, förförståelse och 

förklaring (Ödman, 2004). Den första tolkningen och förståelsen som läggs fram är 

förenklad men tillsammans med förförståelsen som bygger på tidigare erfarenheter 

och kunskaper, ger den en första bild av företeelsen som i nästa led behöver 

utvecklas och nyansers i sina delar. Härifrån går man vidare och tolkar den nya bild 

som växt fram ur den nya tolkningen. Hela tiden pendlar vi mellan del och helhet och 

så småningom växer en ny förståelse fram och vi kan lägga fram en ny tolkning(a.a.). 

Kvale menar i sin bok ”Den kvalitativa forskningsintervjun”(1997) att denna process 

kan vara oändlig, men upphör när man kommit fram till en rimlig mening, en giltig 

enhetlig mening, fri från inre motsägelser.  

 

Kvalitativa och kvantitativa metoder är verktyg, och deras användbarhet beror på 

vilka forskningsfrågor som ställs. De två kan vara sammanflätade med varandra men 

kräver olika kompetens när det gäller att analysera resultatet. I detta fall genomförs 

en språklig analys av kvalitativa data, och inte kvantifierande av fakta. Kvantifiering 

syftar till hur stort, hur mycket och mängden av något och den kvalitativa analysen är 

avsedd att identifiera ämnets djupare beståndsdelar. (Kvale, 1997) 

5.2 Metod 

För att uppnå mitt syfte har jag valt att använda kvalitativa intervjuer och med en 

hermeneutisk och tolkande ansats. Då denna metod är öppen för respondenternas 

berättelser och funderingar i den form de läggs fram. Deras uppfattningar blir 

intressanta genom den riklighet, de nyanser och den variation de uppvisar. 

(Carlström, m.fl. 2006) Studien genomförs med intervjuer av sex respondenter och 

följs upp med hjälp av hermeneutik 

 

Jag kan definitivt se en svårighet med tolkningen av mina resultat, vilket även 

diskuteras i analysen. Dels för att resultaten har framkommit i samtal med mig och 

av mig ställda frågor, och dels eftersom det inte finns någon förutsättningslös 

tolkning av text, och jag som uttolkare inte kan lämna den förståelsetradition jag 

lever i(a.a.). Den förförståelsen grundar sig på min bakgrund som förskollärare med 

erfarenhet av alla led i det hierarkiska systemet och vidare en lång 

speciallärarerfarenhet på grundskolans alla stadier. Som speciallärare i arbete med 

barn som ur ett brett spektra av anledningar inte passade in i skolans värld, har mitt 

arbete gett mig en rad anledningar att fundera över vad som väcker elevers lust att gå 

i skolan. Den andra svårigheten är om de elever jag intervjuat varit påverkade av att 

de visste om vem jag är och har för bakgrund, och på något sätt anpassat sina svar 

utifrån vad de trodde jag önskat. Den svårigheten kan även vara en fördel, av den 

anledningen att det kan finnas en trygghet i att vara bekant med intervjuaren. Jag vill 

mena att trots min långa erfarenhet som ligger till grund för förförståelsen, finns 

alltid en risk att tolkningen i viss mån kan bli en misstolkning. Därför att det är just 

en tolkning av andras uppfattningar. (Ödman, 2004)  
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5.2.1 Kvalitativa intervjuer 
 

En intervju är en metod att samla in information. I det här fallet att förstå ämnen från 

livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv. (Kvale, 1997:32) Det finns vissa 

krav på hur en intervju som ska användas i ett forskningsarbete ska utformas. Den 

som ska bedöma arbetet bör ha möjlighet att även bedöma intervjun, då det kan 

finnas inslag i en intervju som gör att tillförlitligheten kan ifrågasättas. Svårigheten 

med en intervju är att det är ett samspel mellan personer, där andra faktorer kan spela 

roll för resultatet. Faktorer som kan spela roll är t.ex. yttre faktorer som klädsel, 

utseende och kön etc. Andra faktorer kan vara intellektuella som dialekter, ordval 

eller utländsk brytning. Övriga faktorer som i det här fallet faktiskt kan spela en stor 

roll är personliga egenskaper. Respondentens referensramar och värderingssystem 

kan påverka resultatet. (Carlström, m.fl. 2006). 

 

Den kvalitativa metod jag har för avsikt att använda är en metod som har till syfte att 

skapa förståelse. Här är inriktningen att samla in information så att man får en 

djupare förståelse för det fenomen som studeras men också för att få en helhetsbild. 

Förhoppningsvis leder detta till att man får en ökad förståelse för de processer eller 

sammanhang som ligger till grund för fenomenet. Här är det viktigt ur två aspekter, 

dels att få en inre bild t.ex. genom intervju för att kunna förstå den enskildes 

perspektiv och dels för att få ett yttre bild för att kunna förklara. (Carlström, m.fl. 

2006). 

 

Vid en kvalitativ metod som jag valt så ska den/de personer jag undersöker vara en 

person/personer som är typisk för det fenomen som jag vill undersöka, helst ur flera 

olika perspektiv eller synvinklar. Här bör man skaffa sig en närhet till personen eller 

personerna för att få fram en så djup information som möjligt. Det finns också en risk 

med denna metod, att jag som undersökare färgar eller styr den information som 

förmedlas. 

 

5.3 Datainsamling 

5.3.1 Val av intervjupersoner 
 

För att få så bred erfarenhetsbas som möjligt har jag valt personer som ska börja sitt 

tredje år på gymnasiet. Detta för att de har tillbringat 11 år i skolan och är nästan 

klara med sin utbildning.  De kan summera en längre tid av lärande, men de är 

fortfarande kvar i skolvärlden och har inte hunnit börja betrakta den ur ett 

bakåtperspektiv. De har fortfarande en realistisk syn på skolan idag och deras åsikter 

kan betraktas som här och nu. Jag har inte beaktat vilket program de läser, utan 

kriteriet var enbart ålder. Att det blev bara flickor är en ren tillfällighet, då jag valt 

respondenter från min bekantskapskrets och deras bekanta. Det går givetvis att 

ifrågasätta hur annorlunda resultatet sett ut om det varit bara pojkar eller båda könen 

i respondentgruppen. 

5.3.2 Pilotintervju 
 

En intervju genomfördes för att pröva om utfallet av denna enda fråga var 

tillfredställande för min undersökning. I denna intervju upptäckte jag en svårighet 
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med en så öppen fråga som ställts. Svårigheten bestod i att jag hade svårt att inte 

ställa ledande frågor, uppmuntra svar eller leda samtalet och försvåra för 

respondenten att föra sitt eget resonemang. Detta fick till följd att min roll som 

intervjuare ändrades, och följdfrågorna som ställdes var mer genomtänkta och till 

formen neutrala. Även mitt kroppsspråk tonads ner och mina uppmuntrande 

kommentarer togs bort. 

5.3.3 Intervjuernas utformande och genomförande 
 

Intervjuerna baserades i princip på en fråga, (se bilaga) men följdes upp av 

följdfrågor utifrån från respondenternas svar och tankar. Respondenterna svarade fritt 

och utifrån egna tankar och jag ställde följdfrågor som visserligen höll sig inom 

ämnet, men var inom områden jag tänkt ut i förväg. Intervjuerna hölls åt det 

ostrukturerade hållet då frågeställningen var en öppen fråga och endast jag som 

intervjuare hade förutbestämda områden att hålla mig till. (Carlström m.fl. 2006) 

Min erfarenhet av skolan låg till grund för de frågor och områden som ställdes. 

Intervjuerna hade formen av samtal och ägde rum i lokaler valda av respondenten, 

oftast i deras hemmiljö, för att de skulle känna sig så trygga som möjligt i en annars 

otrygg situation. Ett medvetet val, för att minimera riskerna för störande element från 

omgivningen. Alla intervjuer spelades in via diktafon och har transkriberats på 

talspråk för att få en känsla för hur svaren uttrycktes. Längden på intervjuerna var i 

princip lika långa, ca 20 minuter av intensiva svar. 

 

 

5.3.4 Forskningens etiska överväganden 
 

Utgångspunkten för forskningens etiska överväganden är enligt Vetenskapsrådet 

(2002: 5-6) individskyddskravet. De forskningsetiska principerna anger de normer 

och riktlinjer som råder mellan forskaren och de som deltagit i undersökningen. Det 

finns fyra huvudkrav på forskningen när det gäller det grundläggande 

individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Det första handlar om informationskravet. Det innebär att forskaren är skyldig att 

delge alla som deltar om syftet i undersökningen och att det är frivilligt att vara med. 

Samtyckeskravet är det andra och det innebär att de som deltar kan bestämma hur 

länge de vill medverka i undersökningen. De kan alltså avbryta sin medverkan när de 

finner det lämpligt.  

 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet. Det innebär att alla de uppgifter som 

kommer fram om personerna som deltar i undersökningen skall vara konfidentiella. 

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet. Det innebär att allt insamlat material 

endast skall användas av mig för forskningsändamål. (a.a.s.6-14).  

 

Utifrån individskyddskravet har eleverna informerats om syftet med min 

undersökning. Jag har varit tydlig med att mitt material endast skall användas i 

forskningssyfte och att jag ansvarar för att allt ska vara anonymt. Eleverna blev 

informerade om att det var helt frivilligt att delta i min undersökning och att de när 

som helst kunde avbryta sin medverkan. När jag nämner namn i min empiri har jag 

använt fingerade namn alternativt helt utelämnat namn. 
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5.3.5 Databearbetning 
 

Materialet har efter transkription genomgått en systematisk kvalitativ bearbetning 

enligt den hermeneutiska tolkningsprocessen. Där urskiljs det som är relevant för 

undersökningen. Utifrån transkriptionerna utmärkte sig flera teman vilka blev 

grunden för den första tolkningen i resultatet. Denna första tolkning gjord utifrån 

förförståelse och tidigare kunskap presenteras i resultatets första del. I nästa del 

presenteras resultatet efter att det utvecklats och nyanserats i förhållande till de 

teorier som ligger till grund för undersökningen. Sista delen diskuteras resultat 

grundade utifrån syfte och frågeställningar som redovisats tidigare. Kvale (1997) 

menar att denna process kan vara oändlig, men upphör när man kommit fram till en 

rimlig mening, en giltig enhetlig mening, fri från inre motsägelser. Detta är målet 

med bearbetningen. 

 

 

 

 

 

 

5.3.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 
 

För att få en så god trovärdighet (reliabilitet) som möjligt, har jag beskrivit svaren 

från intervjuerna så korrekt och verklighetsnära det går. Detta genom att skriva 

talspråk och lägga till exempelvis pauser och skratt, för att i efterhand få en känsla av 

hur svaren levererades. Trots det kan materialet innehålla felsägningar, 

missuppfattningar och feltolkningar. Inte minst med tanke på faran i att jag som 

intervjuare omedvetet påverkat svaren. (Kvale, 1997)  

 

För att nå så god tillförlitlighet (validitet) som möjligt har jag ställt rätt frågorna så 

likartat jag förmådde. Validiteten ökar om svaren går att sammanställa i begränsade 

områden, vilket var möjligt i denna undersökning.  

 

Den ostrukturerade intervjuform som använts i undersökningen ger en ökad risk för 

lägre reliabilitet, men innebär samtidigt en större sannolikhet att få spontana och med 

verkligheten överensstämmande svar. Med anledning av ovanstående anser jag att 

undersökningen har uppfyllt kraven på giltighet. (Carlström, m.fl., 2006) 
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6 RESULTAT 

 

Syftet med denna uppsats är att förstå de faktorer som gör att eleven känner en lust 

att lära, detta genom att intervjua elever om deras erfarenheter av vad som väcker 

denna lust. Resultatpresentationen är en sammanställning av resultatet och vilka 

olika teman för lust som dessa elever anser vara motiverande. Detta i syfte att hitta 

likheter mellan de olika elevernas resonemang och att analysera deras perspektiv på 

lust att lära. 

6.1 Tema 

 

De faktorer som framkom under intervjuerna delas upp i några teman. Utan inbördes 

ordning fanns teman som eget intresse, lärarnas påverkan, föräldrarnas roll, sociala 

samspelets betydelse, betyg och ett tema som handlade om tillfredställelsen av att 

övervinna svårigheter. Dessa kategorier stämde mycket väl överens mellan de olika 

eleverna, men hade olika dignitet för de enskilda eleverna. De teman som framkom 

under intervjuerna presenteras nedan. Varje tema förklaras och exemplifieras med 

citat från intervjuerna. 

6.1.1 Intresse 
 

 ”är det kul, så blir jag intresserad” 

 

Temat eget intresse är intressant, och under intervjuerna har flera perspektiv på 

intresse framkommit. Den mest enkla och kanske självklara definitionen är 

ämnesintresset, alltså elevens eget intresse för ett ämne. Några elever definierar detta 

som en vilja att lära sig mer. En säger  

 
”- När jag har nåt som är intressant, nåt som intresserar MIG, så är det nåt som 

intresserar mig så vill jag läsa mer om det... aaa så är det väl det”. 

 

 För henne spelar alltså intresset en stor roll för om hon ska orka med skolarbetet. Att 

det är roligare att jobba med det man är intresserad av, är något som återkommer i 

samtliga fokusgrupper. Ämnesintresse och att det är kul kopplas alltså ihop. En 

annan gör följande iakttagelse  

 
”- … en lärare som är inspirerad och rolig och liksom asså verkligen på nån 

lektion får en att bli intresserad. Då blir det sååå mycket roligare att lära sig.”  

 

Flera elever kopplar alltså samman sitt eget intresse och lärarens intresse. Lärarens 

inverkan på detta intresse menar de är att det är lärarens positiva entusiasm som 

skapar ett intresse hos eleverna. Den diskussionen kopplades senare till hur en lärare 

ska vara för att göra eleverna intresserade. De flesta har mycket bestämda åsikter om 

vad som intresserar dem, och har inga problem med att peka på kopplingen mellan 

studieresultat och detta intresse.  

 
”- Då har jag nu valt en linje som är kul och då blir kurserna kul och då har jag 

ofta en positiv inställning när jag börjar kurserna”  
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Att välja själv är en central och viktig del för flera. De tycker att det kändes mer 

ansvarsfullt att lära när intresset kom från dem själva och inte något man bara måste 

lära sig, samma som alla andra. Det behöver inte vara lätt, huvudsaken är att det är 

kul. Lusten till att lära växer med positiva förväntningar.  

 

En annan elev försöker sammanfatta intresset som motivationsfaktor på ett sätt som 

bevisar att för henne är det en känsla av att vilja mera och att det omvandlas till 

arbetsglädje.  

 
”- Det är väl mer väldigt kort liksom, att är det ett ämne som man tycker är kul 

så, man känner verkligen sån lust att vilja lära så här verkligen så här Det här är 

intressant! Det är verkligen så att man kan sätta sig ner och bara…” –  

 

Det fanns dock en skillnad på vad som var intresse. Även om ämnesintresset var 

gemensamt för alla, så fanns det också ett annat område som de intervjuade klassade 

som intresse. För fyra av eleverna var intresset det att uppnå sina i förväg uppsatta 

mål och för de två andra var det mer att uppfylla ställda förväntningar från 

omgivningen, såsom föräldrar eller lärare, och de hade inga i förväg uppsatta mål 

som genererade till lust att lära. Även om det skiljde i grunden för intresset visade 

det inte skillnader i viljan att nå fram till det önskade resultatet, det vill säga bli nöjd 

och känna tillfredställelse. Oavsett var man hittade sitt intresse gav det en lust att 

klara av något och en elev utryckte det på följande sätt: 

 
” - … för att Ja för på nåt sätt så vet man att man klarar av det sånt där man vill!” 

6.1.2 Läraren 
 

 ”- asså, det hänger jättemycket på läraren” 

 

Detta tema är det som verkar engagera respondenterna mest. Det är tydligt att 

eleverna vet vad de vill ha ut av en lärare, och de har lätt för att klassa in lärare i bra 

och mindre bra lärare. En elev uttrycker det så här:  

 
”- Det blir så, det går ganska fort om man känner att dom bryr sig om eleven och 

ja, jag kan hjälpa eleven uppnå målet än om man bara gör… liksom bara 

kommer dit och jobbar och sen går hem.”  

 

Läraren måste vara engagerad. ”deras passion för grejer…”, säger en annan, och 

menar engagemanget för ämnet.  Nästa går ännu längre i sitt förslag till skolan: 

 
 ” – Dom borde rensa lärarna, dom borde prata med lärarna så ifall de inte är 

engagerade så sparka dom. Dom måste ha nån slags uttagning till att bli lärare 

där dom får visa att dom är engagerade”. 

 

Engagemanget är något som tas upp varje gång, med både negativa och positiva 

exempel. Det är även här som citatet från föregående avsnitt kommer in, att om 

läraren har ett brinnande ämnesintresse och goda kunskaper så smittar det av sig på 

eleverna. Samtidigt kan ett annat perspektiv anas angående hur läraren gör, alltså 

vilken sätt läraren använder spelar en viktig roll. Följande citat förklarar detta 
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” - Jag tror att om folk inte bara berättar men även visar hur det ska va, jag har 

lite svårt att bara sitta och lyssna på nån som berättar då blir jag uttråkad liksom 

så… det är lättare om nån visar som så här ska det gå till”.  

”- Om man gör det lite roligare eller lite intressantare sätt, är lite mera aktiv i 

övningen.” 

 

Det hon efterlyser är enligt min tolkning, mer koppling till det hon upplever som 

meningsfullt och något man har användning för. Praktiska övningar där man får 

prova själv, upplevs som mer nyttiga än att läsa om hur man skulle kunna göra. 

Läraren behöver koppla det som lärs ut till nyttan med kunskaperna. Det visar 

samma person genom att säga följande: 

 
”- Asså jag känner lite så här när man gör någonting praktiskt, typ experiment 

eller a men när man kan se det med sina egna ögon att det blir så här att man 

förstår situationen mycket bättre, och då känner man lite mer aha det är det här 

som jag ska lära mig, man blir lite mer nyfiken.”  

 

Alla elever som intervjuades har en bestämd åsikt om lärarens påverkan på deras lust 

att lära. Flera anser att oavsett vilken inställning de själva än har till ämnet är det 

lärarens energi som är avgörande:  

 
”- Jag hatade alla SO ämnen så i gymnasiet skulle jag läsa geografi och kom dit 

med en jättedålig inställning, sen kom en lärare in som sprutade en massa energi, 

de va så här: det här är ju skitkul, vi hamnade att prata om vilja lära sig han 

visade jag ville bara visa jag är jätteduktig, det här är skitkul, fast geografi inte är 

ett ämne som jag tycker är kul, men det blev kul, bara för att han tyckte att det 

var kul”.  

 

Två elever uttrycker att det även kan gå åt andra hållet dvs. att och att en lärare kan 

ta bort allt intresse för ett ämne trots att de var riktigt intresserade inledningsvis. En 

av dem säger:  

 
”- Asså är det en tråkig lärare som bara läser ur en bok eller jättetråkig 

föreläsning, då känner man sig inte peppad då kan man lika gärna strunta i det 

för man känner ingen anledning asså man måste ha en anledning till att lära sig 

också.”  

 

En elev säger att för henne är läraren och dennes engagemang är en viktig faktor för 

att lusten att vilja lära ska väckas, hon säger:  

 
” - … om nån är så där entusiastisk visar jättemycket intresse om sitt ämne så 

kan det smitta av sig på andra men det är också precis det samma med en lärare 

som brinner för intresset och det här är kul och man får tycka att det är kul, då 

blir det ju kul.”  

 

Att det skulle finnas mer eller mindre tacksamma ämnen att undervisa i tror hon inte 

alls utan det är enbart energin de utstrålar som är viktigt. Någon har också en lärare 

som utser favoriter bland eleverna och därför är illa omtyckt av många elever. Hon 

sätter betygen redan första gången och arbetar sedan för att lyfta dem hon på förhand 

satt ett högt betyg på. I det här fallet är denna elev på den positiva sidan och vet att 

hon kommer få ett bra betyg. Om de högt ställda förväntningarna från läraren säger 

hon: 
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” - Nej men då kände jag bara inför nästa prov ska jag visa mig ännu bättre. Då 

ska jag överrumpla henne med mina kunskaper.”  

 

Att läraren utser favoriter kan även ses som att läraren ser olika individer i ett 

klassrum istället för en klass, och det markerar för en annan elev en bra lärare. Hon 

säger  
 

”- En lärare som bryr sig om individer och inte bara ser det som en klass, som ser 

att det finns individer olika personligheter med olika med olika mål som ser 

olika saker och behöver hjälp med olika saker.”  

 

Att läraren tror på eleven verkar vara en grundläggande förutsättning för ett 

meningsfullt samarbete mellan, elev och lärare. På olika sätt uttryckte alla att få en 

bekräftelse på att läraren tror på att de ska klara av uppgiften som en mycket 

betydelsefull faktor. Någon sa det precis så:   

 
  ” - asså men sen när han började tro på en då blev det, om han tror att jag klarar 

det så klarar jag det liksom så men så, men om han istället skulle a men ni 

kommer inte att klara de, men ni kan ju försöka i alla fall, typ så där, då skulle 

jag ba liksom, okej men då orkar jag inte ens bry mig.”  

 

En annan elev var mera specifik om vad en lärares tro på henne hade för betydelse.  

 
”- … det hänger jättemycket på läraren, men sen så är det ju, och det kan ju även 

om man är målmedveten själv, så har man ju dalar och är det då en lärare som 

inte plockar upp en igen så kan man ju... aaa. Man kan tappa mycket på lärares 

motivation.” 

 

Läraren ska alltså både inspirera till ett intresse för sitt ämne, vara tydlig med nyttan 

av att lära sig just detta och samtidigt vara så flexibel och inkännande så att den ser 

när en elev behöver hjälp för att nå sina individuella mål eller lyftas ur en svacka och 

få en extra dos bekräftelse. 

6.1.3 Samspel 
 

 ”- man klarar oftast inte hela vägen ensam” 

 

Det sociala samspelet i skolan spelar en roll på så sätt att det kan inverka positivt på 

känslan av att bli bekräftad och få bekräfta. I ett uttalande om kompisars påverkan 

resonerar någon så här:  

 
” - Ja det har det nog, asså man märker ju att när man sitter bredvid en del 

människor att det går att man kommer lite längre med en del. Asså Man måste ju 

kunna skilja lite på kamratskap eller vad man ska säga i skolan och på 

lektionerna…”  

 

Hon ser nyttan av att samspela med de elever som ger henne en meningsfull 

upplevelse av samspelet. En annan har utvecklat sin syn på det sociala så här:  

 
”- Men att man liksom typ så här att man lär sig tillsammans så att liksom, vi 

brukar alltid vara så typ att vi lär oss i olika tempon, asså hon kanske fattar 

nånting på ett ämne, a men då blir det så här aha hon förstår, då vill jag också 
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förstå liksom eller så kanske jag förstår nånting och då, asså då vill jag också 

hjälpa henne att förstå, liksom så att vi alltid ligger på samma.” 

 

 Det är dock inte bara samspelet som spelar en roll i denna kategori utan alla utryckte 

att de oftast påverkades positivt av både kamrater och andra personer i sin 

omgivning. Personer med mer kunskap om sådant som intresserade dem, men även 

kunskaper de inte hade förut och som framfördes på ett inspirerande sätt. 

  
”- Ja a a(tvekande) aa asså om man pratar om det så som med en kompis hon är 

väldigt politiskt insatt. Asså det ÄR ju sååå jättetråkigt att lyssna på när man 

sitter på samhällskunskapen, men när hon berättar så blir det så att det kanske är 

lite intressant liksom, när hon berättar jättemycket Yes men dom å dom rösta på 

…”,  

Så uttrycker en elev sin erfarenhet av att det sociala samspelet spelar en roll för 

inspirationen. Hon konstaterar dock att denna inspiration inte har smittat av sig på 

själva ämnet samhällskunskap i skolan, det är fortfarande förknippat med lärarens 

tråkiga lektioner. Samma person tycker att det är lätt att bli smittad av andras 

engagemang och lär sig då saker som hon annars inte varit intresserad av. Hon säger: 

 
” - När jag lär mig någonting så är det oftast i skolan, ja sen så lär jag mig 

mycket när jag diskuterar med kompisar också och när du frågar så blir mer 

samtalet lättare att förstå än att när kompisar också beskriver.”  

 

Flera beskriver också en fara i att omge sig med människor som kan påverka lusten 

negativt och menar att det är oerhört lätt att falla in i ett negativt tänkande runt 

lärande.  

 
”- Nej asså det kan också va negativt, att kompisar som inte alls är intresserade 

av skolan, man då kanske är svag för grupptryck, det behöver inte ens va de, men 

då är det väldigt lätt att man hänger på dom, mer än vad man tror. Och har man 

en väldigt snackig klass t.ex. så kan det också… men så har man så klart alltid 

sitt eget ansvar, men det är mycket lättare än man tror att hänga med kompisar.” 

 

Att omgivningens roll är viktig för att skapa lust är tydlig, men för en del är det, som 

sagt, kompisar som spelar den största rollen och för andra är det människor som 

åstadkommit något som imponerar på eleven.  

 
”– jaa, människor som har rest utomlands, varit på platser som jag själv skulle 

vilja besöka, bott utomlands, pluggat utomlands, då blir man mer motiverad och 

så där vill jag också göra, och få liksom lite inspiration!”  

 

Omgivningens största roll generellt var för dem alla att de blev bekräftade genom 

visad glädje eller tillfredställelse för vad de åstadkommit. Om familjemedlemmar 

och vänner och alla tycker att ”gud va kul och är intresserad” då blir upplevelsen att 

de blir mer motiverade. 

 
”– så, ja men jag skulle säga att det är i grund och botten det är man själv i grund 

och botten som styr sin drivkraft och vilja att lära sig men sen klarar man oftast 

inte hela vägen ensam.” 

 

Uttalandet här får beskriva den roll som omgivningen kan spela för en elev som har 

insikten att det är ett eget ansvar att klara av sina mål men med en hjälpande hand 

eller ett uppmuntrande bemötande går det bättre. 
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6.1.4 Föräldrar 
  

 ” – en förälders roll är att peppa” 

 

Föräldrarnas påverkan på lusten var den som gav de mest skiftande åsikterna. 

Alltifrån att de var den mest betydelsefulla källan till inspiration för lusten att lära 

och ända till att de inte alls spelade någon roll för elevens skolgång, enbart att det 

underlättade att de var nöjda och glada. Någon säger följande om föräldrarnas 

förväntningar på henne: 

 
”- Asså, det är många saker, det är både min egen liksom man vill ju hela tiden 

utvecklas och sen så är det självklart ens föräldrars… men jag tror att i skolan 

handlar det nog mycket om vilken lärare jag har och där är det mest föräldrarna 

också, som liksom ja, men självklart ja me.”  

 

Föräldrarna spelar i hennes fall en stor roll för utfallet av hennes skolgång, och 

detsamma gäller hon som anser att den ena föräldern är den största inspirationskällan 

för henne för att han kan så mycket och alltid hjälper och stöttar henne. För de här 

två är det ett annat förhållande: ”  

 
”– Dom e nöjda bara jag en nöjd, bara jag mår bra med mitt val, så blir dom 

också nöjda” 

”- jaa, mestadels är det de, känner ju att det är liksom om jag som väljer mina 

mål själv, då är det jag som ser till att uppnå dom, sen får man ju hjälp av familj 

och vänner och så. Men om det är nån annan som skulle sätta upp ett mål åt mig 

så blir det inte lika motiverat att uppnå, så kan jag känna jag!”  

 

Alla uppehöll sig en stund i sitt resonemang över skillnaden på förväntningar kontra 

krav. Alla ville känna positiva förväntningar på sig men alla var lika rädda för att det 

skulle övergå i krav, där resultatet kunde bli att de gjorde sina föräldrar besvikna. 

Lika överrens var de om nyttan av förväntningar som ställs på dem, även de som inte 

hade så mycket av det hemifrån. På en fråga om de ville ha högre förväntningar på 

sig hemifrån var svaret från dem som hade mindre att – de hellre hade låga 

förväntningar än krav.  

 
”- Man vill ju ha nåt mittemellan, så att dom inte blir arga om man misslyckas, 

så att man gör dom besvikna på ett sätt, för det skulle nog kännas tungt om man 

har jättemycket krav och så misslyckas man och gör sina föräldrar besvikna. Det 

är nog inte en jätterolig situation. Det är jag väldigtglad att jag slipper, slipper 

vara med om. Eftersom dom nä men dom bara så gör ditt bästa och så där. Det 

tycker jag är väldigt skönt. De sätter ingen press på mig på så sätt... fast sen ändå 

kanske man vill ha lite press, men inte för mycket om du förstår vad jag menar 

(fnitter)” 

 

En annan aspekt som en av respondenterna så tydligt påpekade var att det är 

föräldrarnas uppgift att peppa, framför allt när man var inne i en svacka och led brist 

på motivation. Denna aspekt liknar den som uttrycktes i avsnittet om lärarnas roll, 

lika avgörande kan stödet från en förälder vara som det stöd en lärare vid behov kan 

ge. 
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Det gemensamma för alla respondenter var ändå att på ett eller annat sätt var det en 

hjälp att föräldrarna var nöjda med det de själva bestämt och att de fått den respekt 

för sina val som var så värdefull för ett lyckat resultat. 

6.1.5 Betyg 
 

 ”- … ett kortsiktigt mål” 

 

Betyg som incitament för lust var inte alls självklar för alla, även om alla 

respondenter hade en åsikt om betyg som inspiration för lust att lära. Endast två 

uttryckte betyg som betydelsefullt:  

 
” … för att vi vet att de ger i längden för att det är en väldigt bred linje och det är 

ju på långsiktigt, men man blir alltid så blir man så glad när man får dom där 

betygen och det står MVG, då känns det a men verkligen så där, bra liksom, det 

är verkligen då man känner lust att lära.” 

 

En annan såg det som en kortsiktig lösning med bekräftelse:  

 
”Jaa det är ju som en liksom bit på vägen, dels så är det ju liksom asså de e på 

nåt sätt en viktig del, eftersom jag ska komma in på saken också asså kortsiktigt 

är det väl så att man ska få lite bekräftelse också för att man har gjort nåt bra och 

man blir liksom glad för att...”.  

 

Den här studien visar att betygen betyder mera för att ha någonting att visa upp, och 

för att få bekräftelse från omgivningen än för att skapa en lust att lära. De flesta av 

respondenterna har sina mål med utbildningen bortom betygen och de fungerar till 

största delen som ett redskap för att ta sig till målet, i den mån det finns ett. Ett 

exempel på det är: 

 
” men asså det enda som, det är ju inte direkt så att, jag går ju XX så det har ju 

inte direkt med rädda världen att göra, så på så sätt är det inga långsiktiga mål, 

det är väl mer så där att jag försöker få så bra betyg som möjligt, så att jag får 

lättare att komma in på nåt som leder till att jag kan rädda världen”. 

 

Tre av de intervjuade resonerade mer om att de undervärderat betygen som redskap 

för att ta sig fram i livet men ingen av dem ångrade detta utan var nöjda med det 

utfall betygen gett. Detta eftersom de ändå kommit in på det de ville, om än med en 

gnutta tur.  

 
”- nej det har det inte varit, man har väl haft det i bakhuvudet att man vill ha bra 

betyg, men det är inget man har orkat sträva efter på så vis för man har ju inte 

man har aldrig, jag har aldrig haft problem, utan man har liksom klarat sig, man 

har glidit med lite på en räkmacka och inte behövt anstränga sig så jättemycket” 

 

Betygen kan sammanfattas som en glädje eller sorg för stunden, men som incitament 

för lärande fungerar de inte i någon större utsträckning. 

6.1.6 Framgångskänslor 
 

 ”- dom där stunderna när det går så där bra” 

 



26 

 

26 

 

Bland svaren fanns en del utlåtanden om hur det känns när det går eller har gått 

riktigt bra. Dessa svar ger en bild av att det finns en känsla som inte självklart finns 

som begrepp. Alla försökte uttrycka denna känsla i ord och ville att det skulle framgå 

att det finns stunder som är överlägsna vanlig motivation eller drivkraft. Känslan av 

välbefinnande i samband med lust att lära mera. Känslan av att ha vunnit något och 

viljan att vinna mer. Inget av citaten nedan har kommit fram via en fråga om vad 

som väcker lust, utan är ett resultat av ett resonemang runt vad som händer när man 

antingen åstadkommit något eller känt av en framgång. Framgången kan enbart vara 

positiv respons från en lärare i samband med en uppgift. 

 
”- t.ex. och som i skolan om det skulle gå bra på ett prov, då blir man motiverad  

att fortsätta om det går bra,” 

 
”- Man vet att man kommer vara så glad i slutändan, när det är färdigt och man 

får den positiva responsen och så av lärarna också, när man får feedback, och 

dom säger – Du har varit jättebra! Ah okej då! Jaa verkligen!” 

 

En annan framgång som förekommer är den när eleven vunnit över sig själv, tagit sig 

igenom ett svårt moment eller övervunnit känslan av att inte klara av något men trots 

det gjort det. 

 
”- Man vet att när man kommit över den där tröskeln, så är det så jäkla skönt.” 

 
” – Man vet! Man vet att i slutändan så kommer man vara så nöjd att man har 

verkligen stått ut och bara gjort det här, liksom!” 

 
”- A men då blir man ju glad och de går ju .. och då får man ju självförtroende 

det går ju ut över dom andra också, asså andra ämnen och personer, man märker 

ju att man blir mycket gladare och det man kanske kommer i något slags flyt å så 

där all går helt plötsligt jättebra, a å sen har man ju dom här tunga perioderna när 

inget går bra, men det gäller ju att ta vara på dom där stunderna när det går så där 

bra.” 

En konsekvens av den känsla som infinner sig efter en framgång kan vara att det får 

återspeglingar på annat som ska klaras av. 

 
”- Det är att man vill mera hela tiden fortsätta och gå djupare in i ämnet. Asså 

man får ju så jättemycket motivation på nåt sätt bara!” 

 

En elev drar paralleller till sin egen tävlingsinriktning, och menar att den största 

lusten kommer när förväntningarna uppfyllts och hon, som hon säger, får stå i 

centrum och glänsa. Så här uttrycker hon det: 

 
 ” - Jag är ganska tävlingsinriktad, så jag känner när jag känner att jag är 

överlägsen då vill jag bara ha mer och mer då vill jag lära mig hur mycket som 

helst … kan jag kolla på alla - a men kan du inte det här. Då är det kul!” 

” - Det tycker jag var roligt, så länge jag är överlägsen, så är det kul, jättebra så. 

Så länge jag glänser i centrum.”   

 

Att få vara bäst någon gång och få känna känslan av att det här gjorde ingen annan 

bättre än jag, verkar vara den mest överlägsna känslan för att få motivation för att gå 

vidare. När det går så där bra så känns det mesta lätt för en stund och eleverna vet för 

en stund att de kan komma dit de vill, de har förmågan.  
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”– ja, precis. Det tycker jag var roligt, så länge jag är överlägsen, så är det kul, 

jättebra så.” 

 
”- så jag känner när jag känner att jag är överlägsen då vill jag bara ha mer och 

mer då vill jag lära mig hur mycket som helst … kan jag kolla på alla  - a men 

kan du inte det här. Då är det kul!” 

 
”- Asså dåå blir man ju ännu mer motiverad, asså det är synd om dom som aldrig  

får vara bäst. Dom får aldrig känna hur lätt det är! 

Skratt 

A men det kan vara asså bara en liten grej som att vinna ett spel nån gång, så det 

vänder ofta, kan vända ett helt halvår liksom av motgångar. Asså och det är ju 

också om man har slitit för en grej och sen klarat det, då känner man sig nästan 

oövervinnlig ibland, men sen så då är det ju också, och de när man har slitit för 

nånting och inte uppnått det man vill, DÅ kan man ju gräva ner sig, för att man 

blir såå ibland…. det kan ta bort allt liksom, det beror ju förstås hur man 

fungerar själv om man blir mer…” 

 

Det gemensamma för alla dessa citat är att de bygger på att eleven har åstadkommit 

något själv, varit bättre än någon annan och att någon annan har sett det. 

 

 

6.2 Resultatanalys 

 

I följande avsnitt redovisas resultatet utifrån min tolkning kopplat till de teorier vilka 

beskrevs i det inledande teoriavsnittet. 

 

 

6.2.1 Resultat utifrån lärande  
 

 

Lärande upptar en stor del av elevernas tid, och de har samtliga resonerat runt sitt 

eget lärande på olika sätt. De nämner att deras intresse spelar en avgörande roll för 

att lärandet ska bli framgångsrikt. Olikheterna i sig är det anmärkningsvärda i 

förhållande till utfallet, då de skiljer sig avsevärt åt. För dem som har ett genuint 

intresse för ämnet, verkar motivationen så att säga komma med på köpet, därför att 

tillfredställelsen var att verkligen få reda på mer om det redan intressanta ämnet. 

Målet var enbart att få veta mer. Detta till skillnad mot dem som var beroende av att 

någon, i det här fallet läraren, måste spela rollen som inspiratör för att utfallet ska bli 

lärande.  Läraren agerar då inspiratör för att väcka ett ämnesintresse eller inspirera 

till en tro på sig själv hos eleven.  

En annan aspekt som någon behövde för lärande var att läraren gjorde det hela 

meningsfullt och begripligt.  Först då kom intresset och med det kunde lärande äga 

rum. Märkbart är att trots att eleverna resonerar om sitt eget intresse så vävs läraren 

konstant in i detta resonemang, vilket tyder på att lärarens roll är viktig på flera olika 

sätt. På samma sätt som Illeris (2007) beskriver i sina tre dimensioner av lärande 

hänger flera faktorer samman på ett sätt så att lärande kan ske. Även om eleven äger 
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en egen drivkraft är den beroende av att det finns någon där t.ex. läraren som 

samspelar och förklarar så att insikter om komplexa förlopp blir begripliga. På 

samma sätt spelar elevens engagemang och intresse en avgörande roll för att 

processen ska bli positiv ur lärandesynpunkt. Utan det engagemanget eller intresset 

kan läraren inte på något sätt nå fram till en lärandesituation. I Vygotskijs teori om 

den proximala utvecklingszonen (1999) betonar han att det är omöjligt att komma 

vidare enbart på egen hand, utan det krävs ett samspel med en annan människa för att 

öka våra insikter och erfarenheter. Detta kan förklara det faktum att eleverna i sin tur 

betonar betydelsen av läraren för sitt eget lärande. 

När eleverna beskriver nyttan av dialogen med både kamrater, föräldrar och framför 

allt med läraren så är det flera som även beskriver faran med dialogen eftersom den 

också kan påverka lärandet negativt. Är det kamrater som inte är studiemotiverade, 

så kan påverkan driva inresset från det som förut var meningsfullt och intressant. 

Men också lärare som förmedlade ett ointresse hade samma effekt. Någon beskrev 

att trots att det var medvetandegjort, så var det svårt att stå emot detta som hon 

kallade grupptryck. Det påvisar att dialogen med omvärlden har en stor betydelse för 

våra handlingar och i det här fallet lärande. I första hand är det nyttan med dialogen 

som beskrivs, hur inspirerande det är att tala med eller lyssna till människor som 

förmedlar ett intresse för något och/eller erfarenheter som i sin tur väcker ett intresse. 

 I de teorier om lärande som finns beskrivna poängteras just detta med dialogen och 

kommunikationen mellan människor. Säljö (2006) beskriver dialogen som det mest 

centrala och det stöder min undersökning. Samtliga elever har på ett eller annat sätt 

belyst dialogen och det mellanmänskliga samspelet som avsevärt viktiga. I första 

hand är det de positiva mötena som spelar en viktig roll för lärandet. Genom att till 

exempel ha samtal med en lärare som på allvar har en tro på elevens egen förmåga 

och lyssnar. I andra hand finns ett stort värde i att få ett fördjupande eller förklarande 

samtal med kompisar eller föräldrar som på flera plan begripliggör det eleven redan 

kan. Den teori som förklarar detta samspel kallas sociokulturell teori och flera 

forskare har betonat vikten av dialogen och dess effekter på lärandet. Dysthe (2001) 

har genom att sammanställa en del av denna forskning visat att det är genom 

interaktion med omgivningen som eleven lär.  

I min undersökning efterlyser eleverna mer och fler av dessa dialoger och möten med 

andra människor, framför allt med lärare och föräldrar. I samband med 

resonemangen om dialogen och samspelet framkom också att det finns önskemål för 

en tro på att undervisningen skulle tjäna på att visa hur det går till eller på andra sätt 

visa nyttan av det som ska läras. Det meningsfulla i den kunskap som undervisades 

var otydlig och ser inte eleverna en direkt koppling till användandet så tenderade 

intresset att avta. Dewey (1966) vill mena att lärandet är, som han uttrycker det, ett 

möjligt resultat av mänsklig verksamhet och svår att koppla till arrangerad 

undervisning. Min undersökning visar att det faktiskt kan förhålla sig så att det är 

lättare att lära sig om någon faktiskt berättar hur och varför, istället för att bara 
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berätta om det som ska läras in. En elev tog exempel från att lära sig att köra bil för 

att illustrera hur hon såg på inlärning. 

 

6.2.2 Resultat utifrån lust 
 

Lusten till att lära är svårt att definiera. Trots det var eleverna i undersökningen 

benägna att försöka uttrycka hur deras lust väcks. Från att resonera sig fram till ett 

svar genom att gå från lyckade resultat och bakåt till vad som åstadkom denna 

företeelse, till att tänka framåt och konstatera vad de kände lust att åstadkomma 

framöver.  För de flesta var det ändå inbegripet ett mål i den lust de kände eller hade 

känt. En vilja att nå ett resultat eller en känsla av att ha lyckats var givna som 

förutsättningar. Vad som oväntat framkom, var känslan av att vinna som flera elever 

benämnde som överlägsen alla andra incitament till lust. Vinna var både att vinna 

över någon annan eller att vinna över sig själv. I den lyckliga känsla av att ha vunnit, 

infann sig en lust att lära som innefattade en annan känsla, den att känna sig kapabel 

att klara vad som helst. När Börjesson i ”Elevvårdsbetänkandet” (2000) beskriver att 

god pedagogik är en rörelse mot att upphäva asymmetriska och ojämlika positioner 

och villkor, då är det lust och motivation. Kan det vara det som eleverna beskriver 

som att om de har vunnit en annan position och kan de spela på andra villkor och 

känner sig mera jämlika? I det fall det förhåller sig så, stämmer det som eleverna 

uttrycker vikten och fördelarna med att mål som går att uppnå. De behöver inte vara 

lätta, är av stor betydelse för lusten att lära.  

Resonemanget om att mål är av betydelse, ställer i det här fallet ett krav på läraren. 

Det är av största vikt att ta reda på, då genom en dialog, vad eleverna vill med sin 

kunskapsutveckling och i samspel med den enskilde individen ställa dessa mål för att 

sedan vara dem behjälpliga att nå dem. I en sådan process återkommer betydelsen av 

att möta eleven där den befinner sig, istället för att förekomma och ställa målen åt 

den. Syftet med målet ska just vara att eleven har satt det i relation till vad eleven 

själv bedömer vara optimalt. Balansgången för läraren är ett prov på dess 

professionalism. (Qvarsell (red.)Jansson, 2001).  

Eleverna i min undersökning betonar att känslan av att läraren tror på dem är en 

viktig förutsättning för att lusten att prestera ska infinna sig. När eleverna är i den 

känslan att de har vunnit, vad de än har vunnit, så menar de att det smittar av sig på 

allt annat och de känner en harmoni med omgivningen. Forskningsrapport 71 

(Grosin, 2004) menar att när det gäller social anpassning visar att det finns ett 

samband mellan elevers förmåga att nå målen och social oro. Här menar man att 

skolan har betydelse genom att man kan påverka prestationsnivån, uppförande och 

sociala kompetens och ge elever förutsättningar att relatera till vuxna. 
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6.2.3 Resultatet utifrån motivation 
 

 

Det som skapar motivationen för de här eleverna spelar olika stor roll för den 

enskilde eleven. Betyg som i den allmänna debatten används som ett incitament för 

att motivera elever, stämmer väldigt lite med min undersökning. De uttrycker att 

betyg visst har en betydelse för att uppnå mål längre fram, men de konstaterar att det 

är en kortsiktig feedback på utfört arbete som de, om betygen är bra, kan glädjas åt. 

Feedbacken från läraren hade betydligt större betydelse för motivationen och var i 

princip grundläggande för en lust att lära.  Jag får uppfattningen att feedbacken inte 

nödvändigtvis behövde vara positiv, utan att själva mötet och intresset från läraren 

var av större betydelse. Dialogen lyftes även här, som det verktyg som fungerar bäst 

för att väcka lust och skapa motivation. 

När det gäller motivation så är det även här viktigt att läraren hjälper eleven att sätta 

reslistiska och meningsfulla mål. (Jenner, 2004) Om det för lusten var av betydelse 

att målen uppnåddes, är det av samma betydelse att målen inte upplevs som 

orealistiska för motivationen att ta sig igenom arbetet. Ett förebyggande arbete för 

läraren är att visa på det värdefulla i att arbeta trots att det finns en möjlighet att 

eleven inte lyckas. Min undersökning visar att mål är en hjälp för motivationen, men 

feedback på arbetet betyder mera.  

Förväntningar spelar stor roll för motivationen, både från lärare men också från 

föräldrar. Föräldrarna fick i denna undersökning en roll som motivationshöjare 

framför allt i situationer där det förekom mindre lyckade resultat. Eleverna gjorde 

skillnad på förväntningar från föräldrar och lärare, trots att det hade samma innebörd; 

att höja sin motivation så att resultatet av studierna blev bättre. Inte någon gång 

relaterade eleverna till en lärare som haft för höga förväntningar på dem, som kunde 

upplevas som krav. Föräldrarnas förväntningar stod hela tiden i relation till krav 

under deras resonerande. På samma sätt var negativa förväntningar enbart en 

företeelse som tillskrevs lärarna. Detta kan förklaras att förväntningar från en person 

som förväntas vara professionell får ett annat värde för eleven, och påverkan blir 

starkare i förhållande till förälderns. (Qvarsell (red.)Jansson, 2001) 

En förväntning på eleven kan i något enstaka fall förändra synen på sig själv vad den 

klarar, men det är ovanligt. Ett sådant fall beskrevs i denna undersökning, och får 

illustrera hur viktig roll förväntningar kan spela. Oftast är det många olika 

förväntningar som samspelar och skapar förutsättningar för eleven att lyckas, och 

dessa förväntningar grundar sig på en respekt för dem som individer. 
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7 DISKUSSION  

 

 

 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på vilka faktorer som motiverar elever 

och ger dem lust att lära. Det visade sig att det var flera faktorer som spelade in för 

att lusten att lära skulle vakna och skapa den nödvändiga motivation eleverna 

behöver för att finna det meningsfulla i att lära. Det som utmärkte sig som positivt 

under intervjuerna var de insikter eleverna visade sig ha om sitt eget lärande och att 

de utan problem resonerade sig fram till det för dem väsentliga faktorerna. De var 

medvetna om både sin egen roll och på vilket sätt omgivningen kunde påverka deras 

motivation och/eller lust. Den fråga som inte fått något svar, och som heller aldrig 

ställdes, är hur de skapat denna medvetenhet. Är det skolan eller föräldrarna som står 

för detta, eller är båda delaktiga? Kanske har debatten i samhället lyft frågor som 

gjort att medvetenheten runt lärande har blivit ett samtalsämne generellt.  

 

Anmärkningsvärt var också hur lite miljön de befann sig i, spelade en roll för de 

elever jag frågat. Inte ens på direkta frågor om miljön, verkade detta inte på något 

sätt spela roll för varken lust, motivation eller lärande. De återkom istället till vem, 

som påverkar. Kan det bero på att de läromiljöer de vistats i har varit tillfredställande 

och de aldrig behövt ifrågasätta dem? 

 

Lärarens viktiga funktion belystes på mer än ett sätt, vilket visar hur komplext detta 

yrke är (Jenner, 2004). Elevernas åsikter om hur en bra lärare ska vara skiljde sig lite 

åt mellan eleverna men sammantaget blir receptet på den ultimata läraren utifrån 

denna undersökning följande: 

 

Läraren ska alltså både inspirera till ett intresse för sitt ämne, vara tydlig med nyttan 

av att lära sig just detta betona och beskriva det meningsfulla. Läraren ska bedöma 

hur målen ska se ut för att vara realistiska att uppnå för den enskilde eleven och vara 

medveten om att dialogen är central i förhållandet till eleven. (Säljö, 2006) Samtidigt 

vara så flexibel och inkännande så att den ser när en elev behöver hjälp för att nå sina 

individuella mål eller lyftas ur en svacka och få en extra dos bekräftelse. Läraren ska 

vara tillräckligt professionell för att inte kränka personen genom att utnyttja sin 

position, (Jansson, 2001) genom att berätta hur problemet ska lösas, utan vara en 

hjälp till för eleven att hitta sitt eget sätt att reda ut det som ska lösas. 

(Elevvårdsbetänkandet, 2000) Att i alla situationer ha positiva förväntningar och en 

tro på eleven, som är en förutsättning för att eleven ska lyckas.  

 

Så långt stämmer det med vår läroplan och dess intentioner för vad en lärare ska 

åstadkomma. Lyckas lärarna med alla dessa ingredienser av önskemål både från 

elever och styrdokument, skulle skolan bli full av lustfyllda och motiverade elever. 

Verkligheten ser dock annorlunda ut, och undersökningen visar att det finns faktorer 

som påverkar lusten och motivationen även utanför skolan. Detta har läraren svårt att 

påverka. Inte minst eleverna själva med sin inställning till både lärarna och till skolan 

i stort påverkar resultatet av studierna.(PISA, 2000 s.38)) 

 

Det fanns dessutom en faktor som inte direkt gick att klassa in bland de yttre 

faktorerna. Alla försökte uttrycka en känsla i ord och ville att det skulle framgå att 
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det finns stunder som är överlägsna vanlig motivation eller drivkraft. Känslan av 

välbefinnande i samband med lust att lära mera. Känslan av att ha vunnit något och 

viljan att vinna mer. Att få vara bäst någon gång och få känna känslan av att det här 

gjorde inte någon annan bättre än jag, verkar vara den mest överlägsna känslan för 

att få motivation för att gå vidare. När det går så bra känns det mesta lätt och 

eleverna vet för en stund att de kan komma dit de vill, de har förmågan.  

 

Denna känsla anser jag vara viktig och värd att fundera mera över, då jag inte stött på 

elever förut som beskrivit följderna av den på samma sätt. Jag undrar om det 

förhåller sig på samma sätt som det gör för en elitidrottsman/kvinna? Att det gör 

mödan värt att träna och slita år ut och år in, enbart för att få känna känslan av att 

vinna. Hur kan vi i så fall dra nytta av den i undervisningen? 
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8  SLUTSATS 

 

Min undersökning visar hur olika dignitet faktorerna har för den enskilde eleven och 

dess lust att lära. Gemensamt har de alla berört lärarens roll på ett eller annat sätt 

vilket visar spridningen av hur de återspeglar en ”bra lärare”. Beskrivningen stämmer 

väl med läroplanens intentioner på vad en lärares uppgift är. De frågor som uppstår 

under arbetes slutfas om kravet är rimligt och genomförbart med tanke på att lärare i 

många fall har stora grupper att undervisa i eller vara mentor för? Vad får det för 

konsekvenser om en lärare känner sig otillräcklig, och måste göra avkall på det den 

finner nödvändigt, när det gäller att vara den pedagog som läroplanen föreskriver?  

 

Min undersökning visar att samspelet med en intresserad lärare är så oerhört viktigt 

för att de ska känna en lust att lära och att realistiska mål, individuellt satta, är 

avgörande för att lärandet ska bli meningsfullt. Hur stämmer det med hur skolan ser 

ut i dag? Jag har uppfattningen av att utvecklingen går mot större klasser som 

resulterar i överbelastade lärare. Lärare som dessutom har fått ytterligare 

arbetsuppgifter av administrativ art, vilket tar tid i anspråk som kunde ha tillfallit 

eleverna istället. Trots denna nedslående beskrivning av skolan idag, vill jag ändå 

påstå att de elever jag intervjuat inte hade en negativ bild av skolan generellt. De var 

positivt inställda till det mesta och den egentliga kritik som framfördes var mot 

enstaka lärare. Alltså klarar de flesta lärare av denna komplexa uppgift, att vara 

lärare.  Ingenting är ändå så bra att det inte kan bli bättre, så jag föreslår mera 

forskning på det som verkligen fungerar, för att skapa en skola där fler kan känna 

tillfredställelse. Både elever och lärare. 

 

Min slutsats är att den viktigaste uppgiften är att fokusera på det positiva och försöka 

ge eleverna den känsla de beskrev överlägsen de andra faktorerna som skapade lust 

att lära. Känslan av att de vinner något. Vinna något genom att gå i skolan, att det 

finns meningsfulla utmaningar som inte behöver vara lätta, men värda att kämpa för. 

Leder de utmaningarna till att eleverna känner att de vunnit något, ja då har även 

läraren vunnit något. Kan det skapa en lärarkår med elever som känner lust till sitt 

arbete? Det är värt att sträva efter enligt min uppfattning. 
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BILAGA 1 

 

(Information till elever innan intervju) 

 

 

 

 

 

 

Vad väcker din lust att lära? 
 

T.ex. 

När du 

känner att du vill någonting 

har någonting att sträva efter 

känna dig peppad 

känner dig glad 

känner arbetsglädje 

känner lusten att göra något 

känner lusten att lära  

 

Jag är intresserad av faktorer som kan spela roll för din lust att lära. Mitt 

intresse är att få reda på vilka faktorer som du tycker spelar roll just för 

dig och på vilket sätt. Har du några egna idéer på vad som väcker just 

din lust att lära, vill jag gärna ta del av de tankarna. 

Vad påverkar din lust att lära och i så fall på vilket sätt? 

 

Hälsningar Susanne 

 
 


