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Sammanfattning (på svenska) 

I dagens skola handlar det om att kunna förmedla kunskaper som eleverna har nytta av i livet 
och i sitt valda yrke med omvärldens och branschens krav och förväntningar. Som yrkeslärare 
skapas mycket eget läromedel och syftet med rapporten är att ta reda på hur ett undervisnings-
material kan se ut som genererar motivation och som integrerar ett sociokulturellt perspektiv. 

De begrepp som används i studien är sociokulturellt perspektiv, motivation och läromedel. En 
översiktlig förklaring av begreppen och en litteraturstudie som beskriver olika teoretiska utgångs-
punkter genomförs i bakgrunden. Metoder som har nyttjats har varit dels litteraturstudier och dels 
en kvantitativ enkätundersökning. 

Resultaten av vår undersökning visar på en kombination av elevernas svar och litteraturens olika 
teorier. Eleverna föredrar träning, mindre grupparbeten och traditionella prov, men vill gärna ha 
både teoretiska och praktiska presentationer av läraren. Det finns ett behov att variera undervis-
ningen för att tillgodose elevernas behov, vilket också bör vara signifikant med ett läromedel som 
även bör stimulera sociokulturellt perspektiv. Motivation hos elever har olika innebörd i skolan 
och på fritiden. I skolan blir betyg en sporre och motivation förknippas med drivkraft och vilja, 
medan fritidens motivation associeras med glädje.  

Diskussioner utifrån våra resultat sker om hur ett kursupplägg eller ett läromedel ska kunna bli 
spännande och stimulerande för att hitta elevens motivation och drivkraft.  
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Abstract (in English) 

Today’s school is about being able to mediate knowledge that students will find useful in life and 
in their chosen occupation with the demands and expectations from both society and the branch. 
Since we are occupational teachers, many teaching aids are created by us, and the purpose of 
this project work is to find out how teaching aids can generate motivation and integrate a so-
ciocultural perspective. 

The concepts used in this study are sociocultural perspective, motivation and teaching aids. An 
overall explanation of the concepts and a literature study which describes different theoretical 
starting points are implemented in the background. The methods used have been partly literature 
studies and partly a quantative survey study. 

The results of our study show a combination of students’ answers and different theories from 
literature. The pupils prefer training, less group work and traditional tests with a deeper meaning, 
but they would like to have both practical and theoretical presentations from their teachers. There 
is a need to vary the teaching methods in order to cater for all the students’ needs, which also 



 

 

should be significant for teaching aids that stimulate a sociocultural perspective. Motivation has a 
different meaning for the students in school and outside of school. In school, grades are an in-
centive and motivation is associated with drive force and willingness whereas in leisure time, 
motivation is associated to pleasure. 

Our results have generated a discussion as to how the course structure or teaching aids can be 
exciting and stimulating to encourage student motivation and drive force. 

Key Words 

Sociocultural learning, motivation, teaching aids 

Utgivningsår/Year of issue                    Språk/Language           Antal sidor/Number of pages 
2010                                                          Svenska/Swedish          40 

Internet/WWW           http://www.lnu.se          

 



 

 

Sammanfattning 

I dagens skola handlar det om att kunna förmedla kunskaper som eleverna har nytta av i livet 
och i sitt valda yrke med omvärldens och branschens krav och förväntningar. Som yrkeslärare 
skapas mycket eget läromedel och syftet med examensarbetet är att ta reda på hur ett undervis-
ningsmaterial kan se ut som genererar motivation och som integrerar ett sociokulturellt perspek-
tiv. 

De begrepp som används i studien är sociokulturellt perspektiv, motivation och läromedel. En 
översiktlig förklaring av begreppen och en litteraturstudie som beskriver olika teoretiska ut-
gångspunkter genomförs i bakgrunden.  

Metoder som har nyttjats har varit dels litteraturstudier, dels en kvantitativ enkätundersökning. 
Enkäter är lämpliga när ett stort urval informanter önskas. Urvalet i enkätundersökningen har 
varit elever på Hantverksprogrammet, frisör, och har genomförts som en gruppenkät vid en pla-
nerad sammankomst. Enkäten genomfördes för att utröna elevernas syn på hur de upplever att 
de lär sig kunskap bäst och hur de upplever motivation i skolan och på fritiden.  

Resultaten visar på en kombination av elevernas svar och litteraturens olika teorier. Eleverna fö-
redrar träning, mindre grupparbeten och traditionella prov vid djupare förståelse, men vill gärna 
ha både teoretiska och praktiska presentationer av läraren när de lär sig ny kunskap. Det finns en 
nödvändighet att variera undervisningen för att tillgodose elevernas behov. Ett läromedel bör 
vara utformat med utgångspunkt från elevernas svar, men ur ett sociokulturellt perspektiv bör 
det även stimulera interaktion, problemlösning och aktivitet. Motivation hos elever är ett stän-
digt försök att tillfredställa ett eller flera behov. För eleverna betyder motivation olika i skolan 
och på fritiden. I skolan blir betyg en sporre och motivation förknippas med drivkraft och vilja, 
medan fritidens motivation associeras med glädje.  Läromedelsbegreppet belyser viktigheten av 
att koppla ihop teori med praktik och att båda hjärnhalvorna får arbeta för att stimulera ett ökat 
lärande. 

Diskussioner utifrån våra resultat sker om hur ett kursupplägg eller ett läromedel ska kunna bli 
spännande och stimulerande för att hitta elevens motivation och drivkraft. Betydelsen av att va-
riera uppgifter och arbetsätt både vad det gäller nyare arbetsmetoder, men även att hålla kvar vid 
mer traditionella arbetssätt. Vidare bör ett läromedel vara av varierande karaktär för att tillgodo-
se elevernas åsikter. 

Framtida forskning skulle kunna inrikta sig på hur handledning för ett grupparbete skulle kunna 
se ut, hur inre och yttre motivation ska kunna balanseras i skolans organisation, hur man ska 
kunna göra större ämnesintegrerade projekt som eleverna upplever som meningsfulla eller vad 
som påverkar eleverna när de genomför arbeten i interaktion med andra.  
 

 



 

 

Summary 

Today’s school is about being able to mediate knowledge that students will find useful in life and 
in their chosen occupation with the demands and expectations from both society and the 
branch. Since we are occupational teachers, many teaching aids are created by us, and the pur-
pose of this project work is to find out how teaching aids can generate motivation and integrate 
a sociocultural perspective.    

The concepts used in this study are sociocultural perspective, motivation and teaching aids. An 
overall explanation of the concepts and a literature study which describes different theoretical 
starting points are implemented in the background.     

The methods used have been partly literature studies and partly a quantative survey study. Sur-
veys are suitable when a large selection of informants is required. The selection in this survey has 
been students on the Craftsman’s Program, hairdressing, and has been carried out as a group 
survey on a pre planned occasion. The survey was done to find out the students’ views on how 
they experience learning best and how they experience motivation in school and in their spare 
time.  

The results show a combination of students’ answers and different theories from literature. The 
pupils prefer training, less group work and traditional tests with a deeper meaning, but they 
would like to have both practical and theoretical presentations from their teachers when learning 
new knowledge. It is necessary to vary the teaching methods in order to cater for all the stu-
dents’ needs. Teaching aids should be designed on the basis of the students’ answers, but from a 
sociocultural perspective, it should stimulate interaction, problem solving and activity. Student 
motivation is a constant trial to satisfy one or several needs. Motivation has a different meaning 
for the students in school and outside of school. In school, grades are an incentive and motiva-
tion is associated with drive force and willingness whereas in leisure time, motivation is associ-
ated to pleasure.  The teaching aids concept illustrates the importance of connecting theory and 
practice and that both sides of the brain work to stimulate an increased learning.   

Our results have generated a discussion as to how the course structure or teaching aids can be 
exciting and stimulating to encourage student motivation and drive force.  The importance of 
varying tasks and work methods implies the practice of both newer methods and more tradi-
tional methods. Moreover, teaching aids should be of a varying nature to comply with the stu-
dents’ opinions.      

Future research could perhaps focus on how to supervise group work, how to balance intrinsic 
and extrinsic motivation in school, how to do larger subject integrated projects that students 
find meaningful or what influences students when they cooperate with others.  



 

 

Abstract 

I dagens skola handlar det om att kunna förmedla kunskaper som eleverna har nytta av i livet 
och i sitt valda yrke med omvärldens och branschens krav och förväntningar. Som yrkeslärare 
skapas mycket eget läromedel och syftet med rapporten är att ta reda på hur ett undervisnings-
material kan se ut som genererar motivation och som integrerar ett sociokulturellt perspektiv. 

De begrepp som används i studien är sociokulturellt perspektiv, motivation och läromedel. En 
översiktlig förklaring av begreppen och en litteraturstudie som beskriver olika teoretiska ut-
gångspunkter genomförs i bakgrunden. Metoder som har nyttjats har varit dels litteraturstudier 
och dels en kvantitativ enkätundersökning. 

Resultaten av vår undersökning visar på en kombination av elevernas svar och litteraturens olika 
teorier. Eleverna föredrar träning, mindre grupparbeten och traditionella prov, men vill gärna ha 
både teoretiska och praktiska presentationer av läraren. Det finns ett behov att variera undervis-
ningen för att tillgodose elevernas behov, vilket också bör vara signifikant med ett läromedel 
som även bör stimulera sociokulturellt perspektiv. Motivation hos elever har olika innebörd i 
skolan och på fritiden. I skolan blir betyg en sporre och motivation förknippas med drivkraft 
och vilja, medan fritidens motivation associeras med glädje.  

Diskussioner utifrån våra resultat sker om hur ett kursupplägg eller ett läromedel ska kunna bli 
spännande och stimulerande för att hitta elevens motivation och drivkraft.  

Nyckelord: Sociokulturellt lärande, motivation, läromedel. 
  



 

 

Abstract 

Today’s school is about being able to mediate knowledge that students will find useful in life and 
in their chosen occupation with the demands and expectations from both society and the 
branch. Since we are occupational teachers, many teaching aids are created by us, and the pur-
pose of this project work is to find out how teaching aids can generate motivation and integrate 
a sociocultural perspective. 

The concepts used in this study are sociocultural perspective, motivation and teaching aids. An 
overall explanation of the concepts and a literature study which describes different theoretical 
starting points are implemented in the background. The methods used have been partly litera-
ture studies and partly a quantative survey study. 

The results of our study show a combination of students’ answers and different theories from 
literature. The pupils prefer training, less group work and traditional tests with a deeper mean-
ing, but they would like to have both practical and theoretical presentations from their teachers. 
There is a need to vary the teaching methods in order to cater for all the students’ needs, which 
also should be significant for teaching aids that stimulate a sociocultural perspective. Motivation 
has a different meaning for the students in school and outside of school. In school, grades are 
an incentive and motivation is associated with drive force and willingness whereas in leisure 
time, motivation is associated to pleasure. 

Our results have generated a discussion as to how the course structure or teaching aids can be 
exciting and stimulating to encourage student motivation and drive force. 

Keywords: Sociocultural learning, motivation, teaching aids. 



 

 

Förord 

Vi som är författare till examensarbetet utbildar oss till yrkeslärare inom Hantverksprogrammet 
inriktning frisör. Genom utbildningen blev vi intresserade av teorier om sociokulturell inlärning. 
Vidare arbetar vi redan inom skolvärlden och har därför upptäckt att elevernas motivation är be-
tydelsefull för inlärningen. Aspekten som slutligen ledde till arbetets tema var erfarenheten av att 
det saknas läromedel inom frisörutbildningen som stimulerar en sociokulturell inlärning.  

Därför ville vi få reda på hur man framställer ett läromedel som stimulerar sociokulturellt inlär-
ning och som kan påverka elevernas motivation positivt, samtidigt ville vi veta vad eleverna 
tycker om grupparbeten, motivation och hur de lär sig bäst.   

Visionen är att vi i framtiden kan framställa ett större läromedel där vi kan använda oss av arbe-
tets undersökningar och resultat.  

Vi vill tacka våra mentorer Jan Andersson och Gunilla Gunnarsson som hjälpt oss att utvecklas 
under hela utbildningen, vår handledare Samir Khoshaba som stöttat oss i examensarbetet, 
Björn Sjögren som läst och gett oss konstruktiva kommentarer och Tracey Shaw Asp som hjälpt 
oss med översättningar. 

Vidare vill vi tacka våra informanter, kollegor och familjer.  

     

Halmstad/ Västervik, augusti 2010 

    Yvonne Schnell & Lena Ziegenbein
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1. Introduktion 

I dagens skola handlar det om att kunna förmedla de kunskaper som eleverna kommer 
att ha nytta av i sitt valda yrke, men de ska även motsvara omvärldens krav och för-
väntningar. Undervisningen ska integrera läroplansmål, programmål och kursmål sam-
tidigt som den ska svara upp till branschens ställda krav (Engström, 2009, s. 53). Det 
betyder att de uppgifter som yrkeslärare skapar ska stödja elevernas lärande i en viss 
riktning så att det motsvarar kursplanerna och branschens ställda krav på en anställ-
ningsbar yrkesman eller yrkeskvinna.   

Vid en inventering av läromedel inom gymnasieskolans frisörutbildning där vi idag 
jobbar, har upptäckter gjorts att mycket av det material som påträffats inte är ända-
målsenligt i dagens undervisningssituationer. Dessutom är det allmänt hållet och inne-
håller ofta flertalet olika hantverk och är inte specifikt för frisörer. Detta har inneburit 
att mycket av det undervisningsmaterial som använts har skapats och utvecklats av oss 
frisörlärare inom Hantverksprogrammet.  Hur detta material bör utformas är inte 
självklart och därför fann vi det intressant att ta reda på mer om hur ett läromedel bör 
utformas för att väcka motivation och lust i elevens lärande och där hänsyn tas till ett 
sociokulturellt perspektiv.  

Att på sikt kunna göra ett större läromedel är en vision som skulle kunna gå i uppfyl-
lelse, i detta nu skulle det kunna vara en start att börja på någon liten del i och med 
detta arbete. Speciellt viktigt är det för oss att ta reda på elevernas syn på hur ett un-
dervisningsmaterial skulle kunna se ut för att på sikt kunna utveckla ett läromedel som 
skulle kunna användas av flera yrkeslärare för att underlätta för dem i läromedelsska-
pandet.  

En studie om sociokulturell inlärning, motivation och läromedel har genomförts i det-
ta arbete, både genom litteraturstudier och med en enkätundersökning för att kunna 
utröna hur ett läromedel kan utformas för att stimulera dessa tre perspektiv. Förhopp-
ningen är att moderna tekniker ska kunna användas delvis för att materialet lätt ska 
kunna förändras efter de förutsättningar som finns, men också för att det lätt ska kun-
na spridas vidare till kollegor.  

1.1 Disposition 

För att göra arbetet överskådligt har en grovdisposition av upplägget gjorts. Här beskrivs i korta drag 
uppbyggnaden och innehållet av arbetet. Dessutom redogörs för tankar angående planering och genfö-
rande. 

I kapitel 1 under inledningen förklaras idén som ligger till grund för examensarbetet. 
En kort presentation om vår personliga bakgrund samt pedagogiska utgångspunkt be-
skrivs. Kortfattat beskrivs målet med arbetet som innebär hur ett undervisningsmateri-
al skapas som genererar motivation i ett sociokulturellt perspektiv. Tillvägagångssätt 
redogörs koncentrerat hur studierna har utförts. 

Kapitel 2, som är bakgrunden, redogörs för viktiga begrepp som är relevanta för un-
dersökningen. Begreppen är sociokulturell inlärning, motivation och läromedel. Vidare visas 
vad litteraturen säger och ett urval av olika teoretiska utgångspunkter som finns angå-
ende dessa begrepp.  Dessutom belyses uppbyggnad, syfte och användning för läro-
medel. 
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Syftet med examensarbetet och målformuleringen beskrivs i kapitel 3. Utöver det finns 
några frågeställningar som undersökningen kommer att ge svar på. För att strukturera 
arbetet och för att ha fokus på de för oss relevanta frågorna, har vi valt att göra vissa 
avgränsningar.  

Metodkapitlet, kapitel 4, beskriver de undersökningsmetoder vi har använt och hur 
undersökningarna har genomförts. Examensarbetet byggs upp med hjälp av en littera-
turundersökning och en empirisk undersökning i form av enkäter. Information angå-
ende etiska överväganden och bearbetningen av datamaterialet avslutar metodkapitlet. 

Under kapitel 5 presenteras resultaten av undersökningarna. För att åskådliggöra tex-
ten för läsaren delas resultatet in i rubrikerna enkätundersökning och litteraturunder-
sökning. Dessutom delas de båda resultatdelarna in i sociokulturellt lärande, motivation och 
läromedel för att strukturera resultaten och för att bibehålla de tre stora utgångspunk-
terna i arbetet. 

Kapitel 6 omfattar diskussionen. Diskussionen kommer vara indelad i tre huvuddelar. 
Först kommer det att finnas en resultatdiskussion där vi för ett resonemang om våra 
uppfattningar av de resultat som framkommit från både litteraturundersökningen och 
enkätundersökningen. Dessa delar kommer vara sammanflätade med våra tre utgångs-
punkter sociokulturellt perspektiv, motivation och läromedel. Den andra delen av diskussio-
nen utgör metoddiskussionen där vi kritiskt granskar tillvägagångssätt, genomförande 
och begränsningar av den valda metoden. Sista delen av diskussionen innehåller slut-
satser där vi sammanfattar arbetets resultat och konsekvenser. Dessutom kommer för-
slag att presenteras på intressanta idéer och framtida forskningsprojekt som är relate-
rade till vårt arbetsområde. 
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2. Bakgrund 

Redogörelser för de begrepp som används i studien görs i bakgrunden, dessutom beskrivs det här vad 
litteraturen säger om sociokulturell inlärning och vilka uppfattningar det finns om motivation. Vidare 
belyses uppbyggnaden, syftet och användningen för ett läromedel. 

Utmaningar som att utveckla olika undervisningsmaterial där teori och praktik vävs 
samman och skapar motivation för eleverna anser vi vara primära uppgifter i skolan. 
Den sociokulturella teorin där lärande sker i ett samspel är viktiga aspekter för att sti-
mulera ett livslångt lärande. Med tanke på de mål som finns i läroplanen (Lpf94, 2009) 
där det betonas att eleverna ska utveckla förmågan att ta egna initiativ, ta eget ansvar 
och att både på egen hand, men också tillsammans med andra lösa problem som upp-
står, är det av största betydelse att skapa förutsättningar som gynnar detta perspektiv. 
Skolan skall också medverka till att utveckla elevernas sociala och kommunikativa 
kompetenser, samtidigt som de ska kunna delta i ett aktivt samhällsliv. Detta ställer 
krav på att skolan har ett arbetssätt som gör att dessa kompetenser utvecklas i rätt 
riktning.  

Det sociokulturella perspektivet stämmer väl överens med de mål som finns i läropla-
nen där samarbete och interaktion kan skapa goda förutsättningar för lärande.  Ett vik-
tigt budskap i Lev Vygotskijs lära ”är att det är genom tät social interaktion med barn i 
undervisningssituationer som vuxna och mer kompetenta andra personer bäst kan bi-
dra till att de utvecklas till duktiga och självständiga problemlösare” (Bråten & 
Thurmann-Moe, 1998, s. 119).  

Att skapa förutsättningar för eleverna där de kan tillgodogöra sig kunskap på ett me-
ningsfullt och kreativt sätt, där man kan förstå vad det är som ska läras och varför, är 
viktiga aspekter i de lärandesituationer som skapas i skolan. Det är angeläget att göra 
läroprocesser inom yrkesämnen så lik mästarlära som möjligt, när man lär i ett sam-
manhang där det lärda skall användas ser eleven nyttan av sina ansträngningar (Nielsen 
& Kvale, 2000, s. 34). 

I detta arbete kommer studier att riktas in på hur ett läromedel skapas för att eleven 
ska känna motivation och lust att lära. En effektiv lärandemiljö utmärks av en god 
balans mellan olika arbetssätt, mellan elevens egna kunskapssökande och en god och 
systematisk undervisning och handledning. Hur och vad som då sätter sin prägel på 
detta läromedel blir viktiga aspekter i detta arbete. Dessutom sker funderingar på vad 
som räknas som ett läromedel i detta fall. De begrepp som används i rapporten 
beskrivs nedan.  

2.1 Viktiga begrepp 

För att underlätta för läsaren förklaras översiktligt de begrepp som kommer att användas i arbetet. 
Begreppen är sociokulturellt perspektiv, motivation och läromedel.  

2.1.1 Sociokulturellt perspektiv 

Begreppet sociokulturellt perspektiv förknippas till stor del med Lev Vygotskij som 
var en av de mest inflytelserika forskarna inom detta område. Vygotskij betonar bland 
annat hur undervisningens sociala organisation, där ett samarbete mellan vuxna och 
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barn är en stor del av själva utvecklingsprocessen (Bråten, 1998, s. 23). Enligt Strand-
berg (2006, s. 10) menade Vygotskij ”att inre processer har föregåtts av yttre aktivitet 
tillsammans med andra”. Det vill säga lärande sker i en socio-kulturell-historisk praxis. 
Även Säljö (2000, s. 235)menar att ett sociokulturellt perspektiv betonar samhörighet 
mellan sociala praktiker. Han menar vidare att det inte kan undvikas att lärande sker 
när människor deltar tillsammans i olika verksamheter. I det sociokulturella perspekti-
vet är språk, medierande artefakter (verktyg och tecken), situerat lärande, sociala inter-
aktioner och kreativitet ledord (Strandberg, 2006, s. 11f). 

Även om det sociokulturella perspektivet från början myntades av Lev Vygotskij har 
det sedan fortsatt att utvecklas av många forskare på olika sätt. Mycket av de begrepp 
som beskrivs i sociokulturellt lärande återfinns i skolans läroplan som mål att sträva ef-
ter. 

2.1.2 Motivation  

Ordet motivation, som kan stå för intresse, drivkraft och viljeinriktning, är den faktor 
som utlöser ett beslut eller en handling. Motivation får en individ att sätta igång med 
någonting eller att förändra någonting, till exempel att ändra sin livsstil eller att påbörja 
en ny utbildning. Jenner (2004, s. 37) poängterar att ordet härstammar från det latinska 
ordet ”movere”, som betyder ”att röra sig”.  

Motivation är en sammanvävning av känslor, tankar och förnuft som ger våra hand-
lingar färg och glöd menar Imsen (2006, s. 464). Svenska Akademiens Ordbok (2010) 
definierar motivation som en ” sammanfattning(en) av de motiv som bestämma en vil-
jeakt; den i föreställningar o. känslor o.d. bestående orsaken till en viss reaktion” 
(Svenska Akademiens Ordbok, 2010). Nationalencyklopedins definition talar om fak-
torer hos personen som väcker, formar och riktar beteende mot olika ändamål 
(Nationalencyklopedin, 2010).  

Begreppets definitioner skiljer sig en aning men har också en del gemensamt. I under-
visnings- och skolsammanhang handlar motivation för oss om en positiv känsla. Att 
hittar drivet i lärandet, att vara nyfiken på nya utmaningar och att sträva efter nya kun-
skaper och mål kan vara tecken för motivation som stimulerar utbildningen och fram-
tiden positivt.  

2.1.3 Läromedel  

Begreppet läromedel står enligt Nationalencyklopedin för ”pedagogiskt hjälpmedel i 
undervisningen, tidigare närmast synonymt med lärobok, numera ett vidare begrepp 
som innefattar till exempel nätbaserad information, filmer och ljudinspelningar” 
(Nationalencyklopedin, 2010) och enligt definitionen från läroplaner för grundskola 
och gymnasieskola är ett läromedel någonting som lärare och elever väljer att använda 
för att uppnå de valda målen (Englund, 1999, s. 328).  

I detta arbete kommer läromedel att innefatta de hjälpmedel som används för att ele-
ven ska tillgodogöra sig information på ett sätt som är stimulerande och inspirerande 
och det ska harmoniera med läroplanens och kursplanens mål. Läromedel kan sålunda 
innefatta internet, böcker, tidskrifter, dataprogram, hantverksmaterial, verktyg, pro-
jektbeskrivning, studiebesök m.m. 
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2.2 Teoretiska utgångspunkter 

Här beskrivs olika teoretiska utgångspunkter som behandlas i arbetet. Redogörelser för vad litteratu-
ren säger om sociokulturellt perspektiv och hur ordet kan sättas i ett sammanhang med läroplan och 
undervisning. Vidare redogörs för olika utgångspunkter inom motivationsforskningen, både ur ett hi-
storiskt och ur ett nyare perspektiv. Delen om läromedel är ett försök att beskriva vad ett läromedel 
är och vilka funktioner ett läromedel bör uppfylla. 

2.2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Med tanke på de mål som finns i läroplanen (Lpf94, 2009) där det betonas att eleverna 
ska utveckla förmågan att ta egna initiativ, ta eget ansvar och att både på egen hand, 
men också tillsammans med andra lösa problem som uppstår, är det av största vikt att 
skapa förutsättningar som gynnar detta perspektiv. Skolan skall också medverka till att 
utveckla elevernas sociala och kommunikativa kompetenser, samtidigt som de ska 
kunna delta i ett aktivt samhällsliv. Detta ställer krav på att skolan har ett arbetssätt 
som gör att dessa kompetenser utvecklas i rätt riktning. Det sociokulturella perspekti-
vet stämmer väl överens med de mål som finns i läroplanen där samarbete och interak-
tion kan skapa goda förutsättningar för lärande.  

Goda lärmiljöer utmärks av att det är en god balans mellan olika arbetsätt där eleven 
själv söker kunskap individuellt och i samspel med andra, men även att det sker en god 
systematisk undervisning och handledning (Carlsson, Gerrevall, & Pettersson, 2007, s. 
37).  

Det sociokulturella perspektivet bygger på att ”kunskap konstrueras genom samarbete 
i en kontext” (Dysthe, 2003, s. 41). Interaktion och samarbete är grundläggande för lä-
randet, och att delta i en social praktik där lärande äger rum är en primär process enligt 
Dysthe (2003, s. 41). Deweys syn på utbildning är att den bör vara erfarenhetsbaserad 
för att utveckla eleven men även samhället i stort (Dewey, 2004). Strandberg (2006, s. 
11f) menar att aktivitet är något som präglar Vygotskijs tankar om lärande. Aktiviteter 
som leder till lärande är sociala, medierade, situerade och kreativa. Med detta menas att lä-
rande sker i interaktion med andra, att vi använder någon form av hjälpmedel när lä-
rande sker, att lärande lättare sker i en miljö där det förekommer en kontext och det 
sista att vi skapar vår egen utveckling när vi omformar lärsituationer till egen kunskap.   

2.2.2 Motivation 

En central faktor i lärande är motivation. Undervisningen måste väcka intresse och ny-
fikenhet hos eleven och bör gärna vara lite spännande (Imsen, 2006, s. 434).  

Det finns olika motivationsteorier som försöker förklara vad det är som driver männi-
skan i sina handlingar. Olika individer verkar drivas av olika motiv och medan den ena 
får tillfredställelse genom att skapa någonting konstnärligt kan den andre få tillfredstäl-
lelse genom att starta ett imperium (Wagner, 2003, s. 7).  Grundläggande för alla teori-
er är att man utgår från att hela vårt beteende är ett ständigt försök att tillfredställa ett 
eller flera basbehov som är inbyggda i den mänskliga genetiska strukturen (Glasser, 
1996, s. 19).  
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Behavioristiska perspektiv på motivation 

I den klassiska behavioristiska teorin är belöning och straff orsaken till handling. Indi-
viden har lärt sig att vissa handlingar medför en belöning och tvärtom. Samtidigt ska-
pas en förväntan att belöningen upprepas och då individen eftersträvar lust och det 
som är behagligt undviker man det som orsakar smärta och obehag. Behavioristiska 
motivationsprinciper används i skolan i form av betygssystemet, vilket fungerar som 
ett belöningssystem och därför påverkar det elevens motivation i skolarbete feno-
menalt. Motivationen i skolan riktas alltså till stor del på belöningen och inte på inne-
hållet i sig (Imsen, 2006, s. 463).  

Kognitiva perspektiv på motivation 

I de kognitiva teorierna utgår man från att individens tankar formar motivationen på 
många sätt. Man utgår från att individen är nyfiken och undersökande och att den vill 
förstå världen runt omkring sig. Tycker man att någonting är spännande, fortsätter 
man med det för att man får en tillfredsställelse. Det är människans natur att söka nya 
utmaningar och bemästra nya uppgifter (Imsen, 2006, s. 463). Kognitivisterna intresse-
rar sig mer för den inre motivationen och anser att barn är naturligt motiverade för att 
lära sig nya saker. Detta sker genom att de ägnar sig åt olika aktiviteter på olika områ-
den. Motivationen att lära sig ökar också genom att de upplever att saker inte stämmer 
överens med förväntningar eller det de har lärt sig tidigare, så kallade kognitiva kon-
flikter (Dysthe, 2003, s. 38). 

Humanistiska motivationsteorier 

Fokus hos de humanistiska motivationsteorierna ligger på människans djupare egen-
skaper. Det som utmärker oss är behovet att vara till nytta för andra. Människan är 
inte enbart belöningsfokuserad eller kognitivt styrd utan är en självständig och frihets-
längtande varelse som vill ta ansvar och söka efter meningsfullhet (Imsen, 2006, s. 
464). De anser vidare att alla sidor av personligheten kan bidra till motivation, såsom 
tankar, känslor och uppfattningar om världen omkring oss. Människan har ”en in-
byggd beredskap för socialt liv och en önskan om att vara aktiva, prestera” (Imsen, 
2006, s. 464) och dessa egenskaper är medfödda. En förutsättning för humanistiska 
teorier är att man utgår från att människan har medfödda eller inlärda behov och att 
dessa ligger bakom motivationen. Behoven handlar här inte bara om mat och kläder 
utan också om högre sociala och mentala processer som är viktiga för individens me-
ningsfulla existens.  

Behovsteorier  

Den äldsta och mest utbredda uppfattningen om motivation och förklaringar till denna 
handlar om att alla mänskliga handlingar kan beskrivas utifrån grundläggande behov. 
Behoven skiljer sig från individ till individ och är kopplat till situationen. Tävlar man 
uppstår till exempel ett behov av att prestera på grund av den konkurrenssituation som 
uppstår. Tittar man på en film med samma person som man tävlat mot uppstår inga 
behov av att veta vem som är bättre, där är behovet att prestera mycket lägre eller den 
förekommer överhuvudtaget inte i denna situation. Däremot kan det finnas ett behov 
av att ha social kontakt på grund av att man känner sig ensam. Behoven är alltså varie-
rande i sin styrka och dominans och olika från individ till individ. Uppståndelsen av 
behoven kan man förklara genom såväl inre ”bristtillstånd” så som yttre stimulans, 
personlighetsdrag hos individen och yttre situationsfaktorer (Imsen, 2006, s. 465). In-
dividen påverkas av samspelet mellan de inre behoven och de yttre ramarna.  
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Inre motivation 

Med inre motivation menar man att personen motiveras av inre krafter, till exempel 
barnens behov av att leka eller att springa omkring. Individen har ett inre intresse och 
för eleven betyder det att om denne har ett inre intresse att samla på till exempel insek-
ter så gör hon det för att det upplevs som meningsfullt. Samtidigt sker ett lärande och 
en arbetsprocess (Imsen, 2006, s. 466).  

En inre motivation eller ett inre intresse leder till en meningsfull aktivitet som är sti-
mulerande för individen. Det menar också Säljö & Marton (2000, s. 75) som säger att 
man måste inrikta sig på intressen och relatera studieinnehållet till dem, om man vill 
använda sig av människornas inre motivation.  

En likartad utgångspunkt väljer Westlund & Westlund (2009, s. 53) med sitt entrepre-
nöriella lärande som utgår från elevernas drömmar. Genom att använda individens in-
tresse och dröm, höjs motivationen och drivkraften. Det handlar om att man som pe-
dagog tar vara på en dröm som eleven har och att man knyter ihop drömmen med ut-
bildningen.  

Yttre motivation 

En yttre motivation stimuleras av yttre faktorer. Belöning eller ett annat mål som inte 
är kopplat till aktiviteten styr, till exempel att ungdomar städar sitt rum för att få 
veckopeng eller för att få gå på bio. För skolvärlden betyder det att själva aktiviteten 
eller lärandet upprätthålls enbart på grund av att eleven vill få en belöning, till exempel 
i form av ett högre betyg eller att kunna gå hem tidigare.  

Teorin om den yttre motivationen passar till en behavioristisk grundsyn och den inre 
motivationen förespråkas av humanister och kognitivister.  

Maslows behovshierarki 

Abraham Maslows behovshierarki är en av de teorier som har fått mest förankring hos 
många pedagoger. Maslow menar att den mänskliga motivationen har en hierarkisk 
struktur och han kallar strukturen behovshierarki. Han anser inte att man kan dela eller 
separera enskilda behov från kroppen. Teorin är mer ett försök att finna ett samman-
hang som kan förklara grundläggande gemensamma drag i det mänskliga beteendet 
(Imsen, 2006, s. 467). Därför måste man se ett beteende i sammanhanget där det ut-
spelar sig med hänsyn till att människan inte styrs direkt av behoven. Alla behov filtre-
ras av reflektion, bedömning och de olika uppfattningarna om yttervärlden.  

Behovstrappan eller behovspyramiden som Maslow föreslog 1954 hade fem grundläg-
gande behovssteg, 1970 strax före hans död la han till ytterligare två steg. Här nedan 
följer en kort förklaring till de olika fem stegen enligt Imsen (2006):  

De första tre behoven är de så kallade bristbehoven och hänger ihop med människans 
livsnödvändiga förutsättningar. De andra två högre behoven ligger utanför det som är 
livsnödvändigt. Behoven där kallas för växtbehov och utgörs av behoven att till exempel 
utforska, känna sig nyttig och vara accepterad för andra.  

Första steget bildar basen i Maslows behovstrappa och benämns som fysiologiska behov. 
De fysiologiska behoven som hunger, törst och trötthet är nödvändiga för att upprätt-
hålla livet. Är man hungrig vill man tillfredställa behovet genom att äta och är man i 
det tillståndet vill man inte fokusera på att lära sig matematik eller dylikt. Det är alltså 
grundläggande att tillfredsställa de fysiologiska behoven först menar Maslow. 
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Andra steget i behovstrappan är behovet av trygghet och säkerhet. Är man mätt och utvi-
lad anmäler sig de så kallade trygghetsbehoven. Människan vill vara trygg, känna sä-
kerhet, stabilitet, vill vara fri från rädsla, ångest och kaos och vill ha struktur. En elev 
som är rädd kommer att arbeta för att bli av med rädslan. Behovet i sig är så funda-
mentalt att elevens rädsla över att inte klara skolarbetet är starkare än att lyckas med 
skolarbetet.    

Behov av kärlek och social tillhörighet finns på det tredje steget och är därmed också ett av 
de fundamentala behoven. Maslows enkla förklaring är att människan är en social va-
relse. Är de första två stegen någorlunda tillfredställda anmäler sig behovet efter kärlek 
och social tillhörighet. Detta behov finns i alla åldrar och tillfredsställs främst i hem-
met och i familjen, senare när de sociala behoven inte kan täckas inom familjen söker 
man sig till andra nätverk som till exempel kulturella eller religiösa föreningar. Kärlek 
och social tillhörighet är inte enbart ett behov som är kopplat till att få någonting, det 
är också ett sätt att ge någonting på den mellanmänskliga nivån. Därmed knyter den 
ihop bristbehoven med de växtbehov som följer därefter. 

Första växtbehovet som ligger på steg fyra är behov av erkännande och positiv självuppfatt-
ning. Maslow menar att människan behöver en positiv uppfattning om sig själv, att hon 
representerar något gott och positivt, att hon kan uträtta något och att hon värdesätts 
för detta. Självkänsla, självuppskattning, duglighet, och självrespekt är termer han an-
vänder här och detta leder till gott rykte, prestige, status, erkännande, uppmärksamhet 
och värdighet.    

Det sista behovet som Maslow nämner är behovet av självförverkligande. Det inställer sig 
efter att de andra behoven är tillfredställda men att man ändå känner sig missnöjd. 
Man vill göra någonting där man kan använda sin förmåga fullt ut i ett meningsfullt 
sammanhang och därmed förverkliga sig själv. Behovet kan kallas för ett överflödsbe-
hov då det inställer sig efter man har fått materiellt välstånd, nöd och osäkerhet är på 
avstånd och man kan ägna sig åt en egen självförverkligande aktivitet. Eget självför-
verkligande hänger starkt ihop med arbete. Inte alla har ett arbete där de kan vara krea-
tiva och skapande, men man kan sträva efter det. De finns alltså en skillnad mellan de 
som har ett arbete som präglas av rutiner och de som har ett arbete som är självut-
vecklande, skapande och kreativt. Därför är en viktig väg i självförverkligande att ha 
långsiktigt uppsatta mål. Det kan vara ett yrkesmål, ett utbildningsmål eller ett annat 
livsmål. Maslow karakteriserar självförverkligande människor som sunda personligheter, 
som utmärks genom att vara öppna för nya erfarenheter, nya kunskaper och nya idéer 
och som har en etisk och moralisk stabilitet.     

Motivation ur ett sociokulturellt perspektiv 

Ur ett sociokulturellt perspektiv handlar motivation om två faktorer, menar Dysthe 
(2003, s. 38). En faktor är den som är inbyggd i samhället och kulturen med alla för-
väntningar som man har för sina barn och ungdomar. Barn och ungdomarnas lärande 
blir meningsfullt och motiverande när de upplever att de olika platser där de verkar 
hänger samman. Vidare säger Dysthe att den andra faktorn för motivation är skolan 
och i vilken mån den kan skapa en god läromiljö som är stimulerande för ett aktiv del-
tagande. Hon betonar att: 

”Det gäller att skapa interaktionsformer och miljöer där individen känner sig accepterad och som på ett 
positivt sätt kan forma den lärandes identitet, bl. a. genom att eleven känner sig uppskattad både som 
någon som kan något och som någon som kan betyda något för andra.” (Dysthe, 2003, s. 38).  

Deltar man i en grupp och blir uppskattad från andra kan det ge motivation för ett 
fortsatt lärande. Eleven måste uppleva att lärandet är meningsfullt och därför är det 
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nödvändigt att lärande och kunskap betraktas som viktiga i gruppen som eleven ingår i 
(Dysthe, 2003, s. 39). Både hemmiljö och klasskultur påverkar motivationen och det 
krävs att man skapar en klasskultur där lärandet värdesätts av alla, även av eleven.  

Den sociokulturella synen och den kognitiva synen på motivation kompletterar var-
andra (Dysthe, 2003, s. 39).  

Prestationsmotivation 

Med prestationsmotivation betecknas ett behov som gör att man utför någonting med 
bra kvalitet. En elev eller en person som är starkt motiverad att prestera vill inte bara 
lyckas med utmaningar för egen del, den personen vill göra bra ifrån sig i vilket fall 
(Imsen, 2006, s. 479). Man har en positiv inställning till att prestera och inte enbart för 
belöning. Prestationsmotivation är en inre motivation.  

I samband med prestationsmotivation nämns ofta en modell från John W. Atkinson. 
Atkinson ville få svar på frågan om hur en person som vill prestera förhåller sig om 
uppgiften är rutinmässigt eller inte har något värde. Han kopplade ihop ”mekanismen 
för prestationsmotivation med det känslomässiga utfallet” (Wagner, 2003). Att anta en 
utmaning innebär motstridiga känslor: positiva som stolthet om man klarar utmaning-
en och negativa som skam om man misslyckas. Därför blir utmaningen till ett dilemma 
där förhoppning om framgång vägs mot rädslan för misslyckande (Wagner, 2003). Om 
impulsen för att lyckas är mindre än rädslan för att misslyckas, kommer man undvika 
att anta utmaningen.  Är känslan tvärtom kommer man att ge sig i kast med uppgiften, 
men känslan av att misslyckas eller rädslan finns ändå kvar och hämmar personen i 
fråga (Imsen, 2006, s. 481). Det finns tre förhållanden som stimulerar den positiva 
tendensen. För det första ett grundläggande framgångsmotiv, som finns dolt i person-
lighetsdragen och som aktiverats i en prestationssituation. Det andra förhållandet är 
personens subjektiva bedömning av att lyckas och det tredje, personens subjektiva be-
dömning av värdet av att lyckas (Imsen, 2006, s. 482).  

Instinktteori 

I början av 1900-talet utvecklade Sigmund Freud sin instinktteori (Wagner, 2003, s. 10) 
Freud menade att all motivation styrs från två yttre faktorer, livsdriften och dödsdrif-
ten och att människan är omedveten om deras funktion. Dessa drivkrafter är den 
egentliga källan till motivation. Vår undermedvetna motivation blir därmed i all hand-
ling synlig. Det betyder att allt vi gör och tänker återspeglar vår instinktstyrda motiva-
tion och styr också vårt omedvetna. Att analysera drömmar var, enligt Freud, centralt i 
att göra det osynliga synligt (Imsen, 2006, s. 44).    

2.2.3 Läromedel  

Ett nyare forskningsmaterial från en rapport utgiven av Skolverket (Fischer & 
Samuelsson, 2006) visar på läromedlens funktion och roll i skolan och i undervisning-
en. Undersökningen fokuserade till stor del på grundskolans ämnen men tar också 
hänsyn till den generella uppfattningen och användningen av läromedel i den svenska 
skolan. Enligt rapporten är uppfattningen att läromedlen styr undervisningen till störs-
ta delen och därmed blir läromedlen en riktningsvisare i undervisningen (Fischer & 
Samuelsson, 2006, s. 14). Läromedlen påverkar innehållet av undervisningen och valet 
av läromedel styrs till stor del av lärarens personliga grundsyn.  
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Läromedel som oftast förknippas med en bok har fått konkurrens av informations- 
och kommunikationstekniken (IKT) menar Englund i samma rapport (Fischer & 
Samuelsson, 2006, s. 17). Hon menar att det är viktigt att se möjligheten i möten och i 
kommunikation som de nuvarande medierna ger. Men hon är också kritiskt mot att lä-
roboken kan styra människan både negativt och positivt, en styrning som till stor del 
äger rum på grund av att människan värderar lärobokens ställning så högt (Fischer & 
Samuelsson, 2006, s. 25).    

Khoshaba (2006, s. 51) betonar vikten av att ha en koppling mellan teori och praktik 
för att eleven ska kunna se ett samband mellan dessa. Praktiska aktiviteter är nödvän-
diga för att eleven ska förstå teoretiska moment i utbildningen. Dessutom stimulerar 
det intresset så att motivation för ämnet infinner sig. Det ökar också självförtroendet 
och binder samman teori med verklighet.  

Theglander (2010) menar att det är viktigt att skapa rätt förutsättningar för elevernas 
lärande. Det är oftast inte eleverna det är fel på utan pedagogerna som inte ger tillräck-
lig stimulans för att eleverna ska kunna ta in ny information. Som förklaring betonar 
hon att båda hjärnhalvor behöver stimulans för att kunna fungera på bästa sätt. Om 
eleven har haft teoretiska lektioner en hel dag fungerar hjärnan så att den stänger av. 
Den kan helt enkelt inte ta emot hur mycket information som helst utan att få sortera 
och vila emellan. Eleverna behöver därför praktiska aktiviteter mellan de teoretiska 
passen i form av rörelse eller annan stimulans av högra hjärnhalvan. Det är vänstra 
hjärnhalvan som mest bearbetar de teoretiska begreppen som språk och analysering, 
medan den högra hjärnhalvan står för det kreativa, bildtolkning, formuppfattning och 
helhetsbilder. Båda hjärnhalvor behöver stimuleras för att förutsättningarna för läran-
de ska öka.  

Vidare menar Theglander att det behövs mer träning för eleverna i skolan för att kun-
skaperna ska sitta bättre. Om man dessutom kan lyckas att integrera ämnen med var-
andra och göra dem meningsfyllda hjälper det eleven att förstå sambandet i det som 
ska läras. Detta är viktigt i en värld som ständigt förändras att kunna se strukturer och 
olika samband för att kunna hänga med. Skolan idag måste enligt Theglander slå ett 
slag för de vetenskapliga fakta som finns inom forskningen och ta hänsyn till hur hjär-
nan fungerar. Lärare måste tycka mindre vad gäller trender inom skolan och ta hänsyn 
till vetenskap och beprövad erfarenhet i stället (Theglander, 2010). 
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3. Syfte och frågeställningar  

Under denna rubrik tydliggörs syftet med examensarbetet. Redogörelser görs för de frågor som vi vill 
ha svar på. Här sker också en avgränsning av arbetet. 

Syftet med detta arbete är att få svar på frågan hur man skapar ett undervisningsmate-
rial, respektive ett upplägg för olika moment inom hantverksyrket som stimulerar en 
sociokulturell inlärning och som väcker elevens motivation och stimulerar till lärande.  

Vidare undersöks hur elevens motivation kan påverkas positivt vid lärande. Det är an-
geläget att undervisningen går hand i hand med teori och praktik, ”Kunskap kan inte 
komma och har aldrig kunnat komma separeras i teori och praktik.” (Höghielm, 2009, 
s. 109). Resultatet av litteraturundersökningen skall leda till ett möjligt upplägg för vad 
ett lämpligt läromedel bör innehålla för att tillgodose ovanstående komponenter. För-
väntningar finns att lärdomarna i undersökningen ska kunna omsättas till ett didaktiskt 
upplägg som stämmer överens med vår pedagogiska grundsyn och ett sociokulturellt 
lärande. Vidare kommer en enkätundersökning genomföras som skall hjälpa oss att se 
vad eleverna tycker om inlärningsmetoderna, hur de stimuleras av olika undervis-
ningsmaterial och vad motivation betyder för inlärningen.  

3.1 Målformulering 

Hur skapar man ett undervisningsmaterial/läromedel för moment inom hantverksyr-
ket som stimulerar en sociokulturell inlärning och som är motivationshöjande för ele-
ven?  

3.1.2 Frågeställningar 

Frågeställningarna skall hjälpa oss att uppfylla vårt syfte. För att veta hur man skapar 
ett undervisningsmaterial som stimulerar en sociokulturell inlärning ställs olika forsk-
ningsfrågor.  

 Vilka begreppsuppfattningar finns till exempel i forskningen om sociokultura-
litet? Hur sker inlärningen i både praktik och teori och vilken följd har detta 
för ett undervisningsmaterial?  

 Andra frågeställningar är: Hur man kan påverka eleverna för att höja deras 
motivation? Vad anser eleverna själva om sin motivation och hur lär sig den 
enskilde eleven bäst?  

3.2 Avgränsningar 

Vissa avgränsningar har medvetet gjorts i arbetet, eftersom det annars skulle kunna 
riskera att bli för omfattande. Fokus av undersökningen ligger i litteraturstudier och i 
en enkätundersökning där efterforskningar genomförts av begreppen sociokulturellt 
lärande, motivation och läromedel. Resultatet av undersökningarna skall leda oss till ett 
förslag på ett utbildningsmaterial för olika momentet inom hantverksämnen, där inlär-
ningen ur ett sociokulturellt perspektiv lika mycket tillgodoses som elevernas uppfatt-
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ningar om motivation och inlärning. Den valda litteraturen är kopplad till ämnet och 
vår empiriska undersökning kommer vara begränsad till elever som läser hantverks-
programmet med inriktning frisör. I vår pedagogiska grundsyn utgår vi från ett socio-
kulturellt synsätt. Att det sociala samspelet är positivt för inlärningen och att det skall 
återspeglas i ett didaktiskt upplägg.  



13 

Yvonne Schnell och Lena Ziegenbein 

 

4. Metod 

I metoddelen redogörs för de gjorda metodvalen med utgångspunkt från målformuleringen att skapa ett 
undervisningsmaterial, respektive ett upplägg för ett moment inom frisörutbildningen som stimulerar en 
sociokulturell inlärning och som är motivationshöjande för eleven.  

4.1 Undersökningsmetoder 

Här redogörs för både litteraturstudien och enkätundersökningen. De olika utgångspunkter som har 
funnits i arbetet och de val som gjorts. 

De litteraturstudier som har genomförts har haft fokus på motivation och det ämnes-
didaktiska materialet, men även på hur sociokulturella inlärningsmetoder kan användas 
för att stimulera elevens lärande och motivation. Valet av litteraturstudie i denna del 
har i stort sett varit en litteraturöversikt för att komma fram till olika forskares ställ-
ningstaganden.   

I litteraturstudien har framkommit viktiga perspektiv såsom att Lpf 94 (2009) före-
språkar ett eget ansvar och en sociokulturell lärstil där eleven ska lära sig att samarbeta, 
men även att klara att lösa uppgifter på egen hand. Dessa frågor lades fokus på i en-
kätundersökningen för att ta reda på om eleverna upplever att det som föreskrivs i 
skollagen och läroplanen fungerar i lärandesituationer. Nästa prövande fråga var att lit-
teraturstudien visar på att motivationen är en central faktor i lärande (Imsen, 2006) 
och utgångspunkten i frågeställningarna i enkätundersökningen riktades mot elevens 
motivation hur denne upplever motivation i skolan och på fritiden.  

För att få reda på ovanstående aspekter vad eleven anser vara motivationshöjande och 
stimulera inlärningen har enkätundersökningen genomförts där frågor som hur de lär sig 
ny kunskap bäst och vad motivation står för i skolan kontra på fritiden.  

Enkätundersökningar är särskilt lämpliga när man vill nå ett stort antal informanter för 
att få en översikt över ett ämnesområde (Carlström & Carlström Hagman, 2006, s. 
207).  Undersökningen skulle visa på hur många elever ser på sin motivation och hur 
de lär sig kunskap bäst, därför valdes enkätmetoden och inte intervjumetoden. Resulta-
tet av enkäten bygger på en fördjupning av elevernas åsikter vilket innebär att denna 
kommer att göras med en kvalitativ ansats (Ejlertsson, 2005, s. 17). 

4.2 Urval 

Det urval som gjordes vid genomförandet av enkäterna var ett icke-sannolikhetsurval, det 
vill säga urvalet gjordes inte med slumpen, vilket innebär att vissa enheter i populatio-
nen har större möjligheter att komma till tals än andra (Bryman, 2002, s. 101). Då ton-
vikten låg på att ta reda på vad elever, mellan 15-18 år vid gymnasieskolans Hant-
verksprogram med inriktning frisör, anser om studieteknik och motivation hade ett 
slumpmässigt urval inte fungerat lika bra.  

Vidare gjordes ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002, s. 115) vid de gymnasieskolor där 
vi har undervisning i vardagen och via distribution till andra skolor där vi har kontak-
ter med de lärare som jobbar där. Då varken ekonomiska möjligheter eller tid fanns att 
genomföra studien på alla frisörelever i hela Sverige gjordes detta bekvämlighetsurval. 
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Problemet med detta urval är att även om sannolikheten är hög att vi får in många in-
tressanta svar, kan dessa inte generaliseras och anses vara representativa för hela be-
folkningen (Bryman, 2002, s. 114). Sammanlagt har 205 enkäter delats ut och 141 gilti-
ga enkäter har samlats in, vilket innebär en svarsfrekvens på 69,75%. 

Ett relativt litet externt bortfall har förekommit vid undersökningen, det kan ha varit 
någon elev sjuk vid tillfället. Detta bortfall är ändå relativt litet, då ambitionen har varit 
att i möjligaste mån låta eleverna genomföra undersökningen vid ett senare tillfälle 
(Carlström & Carlström Hagman, 2006, s. 303).  

Det interna bortfallet, det vill säga att eleverna har hoppat över frågor eller svarat på 
ett sätt som gör att frågan inte kan användas i underökningen har förekommit. Vid 
frågorna om motivation har flera svarsalternativ kryssats i vilket har inneburit att dessa 
enkätsvar har kasserats. Av de 141 giltiga svarsenkäterna har 59 stycken plockats bort 
vid dessa frågeställningar och det innebär en svarsfrekvens på 41 %. Dock har de flesta 
enkäter kunnat användas och haft relevanta svar. Att så många enkäter har kunnat an-
vändas kan bero på att de personer som genomfört undersökningen har ett förtroende 
hos de elever där undersökningen har genomförts, eleven har känt sig trygg i situatio-
nen. Likväl har de som genomfört undersökningen kunnat svara på frågor under ge-
nomförandet av enkäten, detta för att undvika missförstånd eller att eleven inte förstår 
frågan (Carlström & Carlström Hagman, 2006, s. 303f).  

4.3 Genomförande av undersökning 

Här beskrivs grundligare hur undersökningarna i detta arbete har genomförts. 

4.3.1 Litteraturundersökning 

De litteraturstudier som genomförts beskriver till huvudsak bakgrunden i projektet, 
men det finns även en del under resultat där det beskrivs hur det tänkta utbildningsma-
terialet ska utvecklas. Enligt Dimenäs (2007, s. 101) fungerar det att använda litteratur-
studien på ett liknande sätt som den empiriska studien. Det vill säga att kunna dra slut-
satser av det material man får fram och använda som ett analysmaterial. Inom området 
pedagogik finns en stor mängd litteratur som kan användas för de studier vi ämnar 
göra. I arbetet har ett källkritiskt förhållningssätt intagits gentemot de texter som har 
använts, i ett vetenskapligt arbete är detta av yttersta vikt (Kihlström, 2007, s. 17).  

Källkritiken har inriktats dels på att kontrollera äktheten av källan, att tidssambandet är 
relevant, att källan är oberoende i sina åsikter och att tolkningen av källan har skett på 
ett oberoende sätt. 

De informationskällor som nyttjats är dels den litteratur som tidigare har använts inom 
yrkeslärarutbildningen, men även ny litteratur som sökts på bibliotek och Internet. Ar-
tiklar, vetenskapliga dokument och böcker har använts. Förutsättningslöst har sök-
ningen bedrivits efter relevant material som handlar om didaktik, sociokulturellt läran-
de, motivationsarbete, ämnesfördjupningar, men även i skolans styrdokument.  
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4.3.2 Enkätundersökning 

Den kvantitativa enkätundersökning som genomförts har till syfte att besvara vad 
gymnasieelever mellan 15-19 år anser vara en bra undervisningsmetod för dem och 
hur de vill lära sig nya teoretiska och praktiska kunskaper. Vidare hur deras motivation 
är och hur de ser på densamma. Tanken är att enkätmaterialet ska kunna användas för 
att få fram ett fenomen (Dimenäs, 2007, s. 82) det vill säga hur eleverna anser att ut-
bildningsmaterialet och undervisningsmetoder bör se ut för att skapa motivation.   

Enkäter är lämpliga vid kartläggningar där man önskar nå ett stort antal informanter 
(Carlström & Carlström Hagman, 2006, s. 207). En annan aspekt på fördelen med en-
käter är att det går att göra ett förhållandevis stort urval av informanter på relativt kort 
tid och till en relativt låg kostnad. Informanten kan också i lugn och ro besvara frågor-
na och begrunda de olika svarsalternativen. Det bortfall som kan ske har minimerats 
med tanke på att enkäten har genomförts som en gruppenkät. En nackdel med enkät-
metoden kan dock vara att det inte går att ställa några följdfrågor för att ytterligare 
fördjupa svaret, dessutom om det är elever som har svårt att läsa och förstå frågorna 
så kan detta påverka svaren på enkäten (Ejlertsson, 2005, s. 11ff). 

Gruppenkäten är vanligt förekommande inom skolan, där man kan utföra enkätunder-
sökningen vid en sammankomst då eleverna är samlade. Detta innebär att den som 
sköter om och samlar in svaren också har möjligheter att svara på otydligheter i enkä-
ten. En viktig aspekt är att personen kan motivera informanterna till att svara och göra 
detta på ett tillfredställande sätt (Trost, 2007, s. 10). Det innebär också att svarsfre-
kvensen blir förhållandevis hög vid gruppenkäter (Ejlertsson, 2005, s. 10). 

Följebrev 

Ett följebrev skrevs där vi tog hänsyn till en mängd aspekter. Brevet skrevs på ett 
språk som passar gymnasieungdomar, där det förklarades vilka som gör undersökning-
en och syftet med denna. Dessutom förklarades varför informanten var utvald, och 
vädjade till att få använda eleven i undersökningen. Upplysning om att deltagandet var 
frivilligt berättades vidare. Brevet innehöll även upplysningar om att svaren behandlas 
konfidentiellt och att de endast används i denna undersökning. Det fanns likaså kon-
taktpersoner om respondenten önskade fråga något, avslutningsvis tackades informan-
ten på förhand för att denne svarat på våra frågor och hjälpt till i undersökningen. Allt 
enligt Ejlertssons (2005, s. 39ff) rekommendationer i boken ”Enkäten i praktiken”. 
Följebrevet bifogas rapporten som en bilaga (bilaga 1).  

Frågorna 

Vid arbetet med frågeformuläret har hänsyn tagits till syftet med undersökningen. Det 
är viktigt att alla frågeställningar som ska belysas i enkäten finns med som delområden 
(Ejlertsson, 2005, s. 47f).  

Frågorna i enkäten är i huvudsak bundna alternativ, men har även kompletterats med 
öppna alternativ för att möjliggöra en utveckling av svaren. Med bundna alternativ me-
nas att det finns givna svar att kryssa för, de öppna alternativen används för att re-
spondenten ska kunna svara fritt. En annan viktig aspekt som tagits hänsyn till vid frå-
gekonstruktionen har varit att inte använda för många frågor i enkäten, då det är vik-
tigt att eleven inte tappar motivationen vid besvarandet. Det kan lätt hända om frågor-
na är för många och för komplicerade att man inte får fram ett bra underlag i under-
sökningen (Carlström & Carlström Hagman, 2006, s. 211f).  
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Frågeformulärets struktur har varit uppdelad i olika delområden. Det första har varit 
att ta reda på vilken årskurs eleven går i, det andra har belyst motivation, det tredje har 
handlat om vilka sätt eleven lär sig kunskaper bäst och det fjärde har varit en form av 
påståenden där svaren har varit stämmer och stämmer inte. På detta sätt kan enkäten an-
ses ha relativt hög grad av struktur, men däremot har den en relativt låg standardise-
ringsgrad, på grund av att vissa svar är öppna alternativ (Trost, 2007, s. 61ff). 

Trots att kön ses som en bakgrundsvariabel som i princip alltid bör finnas med vid en 
enkätundersökning (Ejlertsson, 2005, s. 86) har denna fråga valts bort i formuläret. Ef-
tersom de flesta som går frisörutbildningen är tjejer kan man förutsätta att de flesta 
som svarat på enkäten är just tjejer. En annan tanke var också att killarnas svar inte 
kunde anses som anonyma med tanke på att det är lätt att skilja ut dessa i undersök-
ningen. Däremot kan det vara viktigt att kunna se skillnader i vilken årskurs eleverna 
går i förhållande till motivation och lärandeaspekter. 

Vid konstruktionen av frågorna har ett språk anpassat till gymnasieelever använts. Ett 
stort arbete med att vara tydliga och att göra frågorna enkla att besvara har bedrivits. 
Detta för att få ett så litet bortfall som möjligt på grund av språket (Carlström & 
Carlström Hagman, 2006, s. 305). Det har också varit viktigt att formuläret har varit at-
traktivt och snyggt för att motivera eleverna att besvara frågorna (Trost, 2007, s. 95).  

Frågeformuläret bifogas rapporten som en bilaga (bilaga 2).  

Genomförandet  

Enkäten testades först på ett par gymnasieelever som inte skulle delta i undersökning-
en. Detta för att kontrollera att språket fungerade och att det inte fanns några oklarhe-
ter när enkäten skulle besvaras. Vid testet fungerade enkäten tillfredsställande varför 
inga ändringar gjordes.  

Enkätundersökningen genomfördes då eleverna hade en planerad lektion. Detta är en 
bra metod då eleverna redan är samlade och man får en relativt hög svarsfrekvens 
(Carlström & Carlström Hagman, 2006, s. 208). De fyra skolor där undersökningen 
har ägt rum har varit dels våra egna skolor där vi arbetar, men det har även varit intill-
liggande skolor där vi har goda kontakter sedan tidigare.  Sammanlagt har 205 enkäter 
delats ut och 141 giltiga enkäter har samlats in, vilket innebär en svarsfrekvens på 
69,75%.  

Upptäckter gjordes vid genomförandet av enkäterna att vissa av eleverna hade svårt att 
skilja på innebörden av vissa ord. Vid frågorna om motivation har flera svarsalternativ 
kryssats i vilket har inneburit att dessa enkätsvar har kasserats. Av de 141 giltiga svars-
enkäterna har 59 stycken plockats bort vid dessa frågeställningar och det innebär en 
svarsfrekvens på 41 %.  

4.4 Etiska överväganden 

Vid enkätundersökningen har hänsyn tagits till de forskningsetiska principer som är 
antagna av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990, vilket även 
gäller för Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. De fyra 
huvudkrav som gäller är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  
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Informationskravet 

Informationskravet innebär att informera deltagare i en undersökning om vad denna 
går ut på och den deltagandes uppgift i projektet. Dessutom är det viktigt att informe-
ra om att deltagande är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002). När enkätundersökningen 
har genomförts har dessa påståenden noggrant informerats om, det har dessutom 
framkommit i följebrevet att undersökningen är frivillig. 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt att bestämma över sitt deltagande i un-
dersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). Påverkan och påtryckningar på eleven har inte 
förekommit, däremot har en vädjan om medverkan förekommit. De har kunnat avbry-
ta studien om de har velat. Eleverna har inte varit under 15 år vid undersökningstillfäl-
let. 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter om de personer som ingår i undersök-
ningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Det ska inte vara möjligt för 
utomstående att komma åt personuppgifter avseende personer som ingår i undersök-
ningen (Vetenskapsrådet, 2002). De enkäter som genomförts har inte märkts så att de 
går att härleda till eleven, förvaringen av enkäterna har också skett på ett betryggande 
sätt. Enkäterna har inte heller innehållit några känsliga uppgifter som har kunnat med-
föra någon skada på de deltagande personerna. Dessutom har frågor om kön uteläm-
nats vid enkätundersökningen, då det hade varit lätt att skilja ut de få killar som går på 
frisörinriktningen. 

Nyttjandekravet  

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får an-
vändas i forskningssammanhang. Det är inte tillåtet att använda personuppgifterna för 
att ta beslut som direkt påverkar den som deltagit i studien (Vetenskapsrådet, 2002). 
Information om detta har skett i följebrevet till informanterna, dessutom kommer en-
käterna att förintas när studien är slutförd för att omöjliggöra vidare användning. 

4.5 Databearbetning  

Databearbetningen som har genomförts av enkäterna har i första hand skett på kvanti-
tativ väg. Den deskriptiva (beskrivande) analysen har skett med att en sammanställning 
av de olika frågeställningarna har gjorts med form av diagram för att åskådliggöra sva-
ren och göra materialet mer tillgängligt för en fortsatt analys. De diagram som har 
gjorts har varit så kallade cirkeldiagram, dessa visar proportioner mellan olika grupper 
och stämmer väl in i det undersökta materialet som önskar tydliggöras i denna under-
sökning. Dessutom har även procentsiffror angetts vid bearbetningen för att ytterligare 
åskådliggöra förhållandena i sektorerna (Carlström & Carlström Hagman, 2006, s. 
327ff). Variabeln årskurs har endast använts då skillnader förkommit mellan svaren i de 
olika årskurserna. 

När den kvantitativa sammanställningen gjorts har syftet varit att tolka svaren i ett kva-
litativt perspektiv. Kännetecknande för en kvalitativ databearbetning är att man i det 
insamlade materialet ska försöka att tränga djupt in i en problematik och finna mönster 
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och samband med det som har undersökts (Carlström & Carlström Hagman, 2006, s. 
307).  

Ett visst bortfall har förekommit av enkäterna då vissa har innehållit alltför många 
ikryssade alternativ. Det har gjort att de svaren har plockats bort och ett mindre urval 
av enkäter har funnits för sammanställningarna.  

4.6 Metodkritik 

Vid en enkätundersökning når man många informanter men nackdelen med denna 
metod är att inga följdfrågor kan ställas. Det är på så sätt svårare att tränga djupare in i 
materialet. Om intervjuer hade genomförts hade frågor kunnat ställas om ett förtydli-
gande och en utveckling av sådant som kommer upp under tiden i en intervju. Vi valde 
dock medvetet enkätundersökningen för att nå många informanter inom hantverks-
programmet.  

I och med att ett bekvämlighetsurval gjordes där det dels var våra egna elever som 
genomförde enkätundersökningen anses generaliserbarheten låg. Urvalet innebär att 
man inte kan vara säker på att elevernas svar är representativa för alla elever inom 
Hantverksprogrammet i hela Sverige.  

En hel del enkäter fick kasseras på grund av att för många svar var ikryssade, här kan 
det ifrågasättas om studien fått ett annat resultat om frågorna ställts på ett annat sätt. 
En möjlighet är att frågorna var ställda på ett sätt som gjorde att eleven inte uppfattade 
hur svarsalternativen skulle fyllas i. 

Vid en enkätundersökning där egna elever deltar så uppstår även en maktobalans på 
grund av att eleverna gör enkäterna för att vi ber om det som deras lärare. De gör den 
kanske för att vara snälla även om det är frivilligt att delta i undersökningen. Detta kan 
också ha en viss påverkan på svaren som undersökningen ger. 

4.6.1 Validitet   

Validiteten, det vill säga giltigheten i undersökningen, syftar på att undersökningen ska 
mäta det som är syftet med studien (Ejlertsson, 2005, s. 100). Med tanke på att ett be-
kvämlighetsurval har gjorts kan generaliserbarheten anses vara låg eftersom en viss 
maktobalans förekommer vid enkätundersökningar där det i vissa fall är de egna ele-
verna som är undersökningsgruppen. Så har varit fallet i 64 av 141 fall. Däremot kan 
frågorna i enkäten anses hålla hög validitet och mäta det som var syftet, det vill säga 
motivation och lärandeaspekter.  

4.6.2 Reliabilitet  

Reliabiliteten syftar till att berätta hur stor tillförlitlighet det är vid en undersökning. 
Denna mätning ska enligt Trost (2007, s. 64) kunna genomföras vid ett annat tillfälle 
och få samma resultat. Om enkäten genomförs senare med samma frågor är sannolik-
heten stor att samma resultat kommer att uppnås. Däremot är det inte troligt att enkä-
ten skulle genomföras exakt likadant med tanke på att frågeformuläret vid databear-
betningen visat sig innehålla frågor som har varit svåra för eleverna att besvara. De ord 
som har används i enkäten har eleverna haft vissa svårigheter med att tolka på ett sätt 
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som gör att tillförlitligheten blir relativt låg. Vidare har det varit en brist att inte kunna 
ställa följdfrågor till eleverna för att vidareutveckla de svaren som har getts.  
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5. Resultat 

Under resultatdelen redovisas framtagna svar från den empiriska undersökningen och resultaten från 
litteraturundersökningen. Båda resultatdelarna delas in i sociokulturellt lärande, motivation och 
läromedel för att strukturera resultaten och för att bibehålla de tre stora utgångspunkterna i arbetet. 

5.1 Enkätundersökningen 

För den kvantitativa undersökningen delades 205 enkäter ut, 109 användes på de gym-
nasieskolor vi arbetar på, resterande 96 skickades till två andra gymnasieskolors hant-
verksprogram. Sammanlagt samlades 143 svar in, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 
69,75 %.  

Alla svar kommer inte att redovisas, utom bara de som är intressanta för syftet. Bak-
grundsvariabeln årskurs finns med i enkäten och redovisas i de fall där det fanns skill-
nader mellan årskurserna som anses viktiga att belysa.  

5.1.1 Sociokulturellt perspektiv 

På frågan om Hur lär du dig bäst i skolan (alltså när du är där fysiskt) om du skall lära dig en 
ny teoretisk kunskap skiljer sig svaren från årskurserna. I diagrammen visas svaren från 
alla tre årskurser där det fanns fyra bundna och ett öppet svarsalternativ. Det var bara 
möjligt att svara på ett alternativ. Ingen av respondenterna valde att svara på den öpp-
na frågan, därför togs den bort i diagrammen. 

 

Diagram 1: Ny teoretisk kunskap årskurs 1 

Som man kan se i diagram 1 vill huvuddelen (34 %) av årskurs 1 elever titta på en 
praktisk presentation från läraren och 28 % vill själva göra en praktisk övning. En teo-
retisk presentation föredrar lika många som de som föredrar grupparbete (19 %).  

 

19%

34%
28%

19%

Årskurs 1

Teoretisk presentation

Praktisk presentation

Övning, du gör själv

Grupparbete
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Diagram 2: Ny teoretisk kunskap årskurs 2 

Årskurs 2 som visas i diagram 2 skulle helst vilja göra en övning själva (33 %) eller tit-
ta/lyssna på en teoretisk presentation (28 %). Grupparbete eller en praktisk presenta-
tion föredrar cirka en femtedel av eleverna.  

 

 

Diagram 3: Ny teoretisk kunskap årskurs 3 

Diagram 3 visar fördelningen för årskurs 3. Nästan hälften av alla elever vill ha en teo-
retisk presentation, en femtedel vill ha en praktisk presentation eller arbete i grupp och 
15 % vill titta på en praktisk presentation. 

Sammanfattningsvis kan sägas att intresset för att titta på en praktisk presentation 
sjunker från årskurs 1 till årskurs 3. Samtidigt ökar intresset från årskurs 1 till årskurs 3 
för en teoretisk presentation. Att göra en egen praktisk övning för att lära sig ny kun-
skap verkar vara mest intressant i årskurs 2. Grupparbeten som kan stimulera den so-
ciokulturella inlärningen är stabil med cirka 20 % över alla årskurser men utgör inte 
elevernas förstahandsval.  

Andra frågan var identiskt med föregående men syftade på en ny praktisk kunskap. Det 
fanns fyra bundna svarsalternativ och ett öppet alternativ.  Det öppna svarsalternativet 

28%

18%33%

21%

Årskurs 2

Teoretisk presentation

Praktisk presentation

Övning, du gör själv

Grupparbete

43%

15%

21%
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Årskurs 3

Teoretisk presentation

Praktisk presentation

Övning, du gör själv
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besvarades med likadana förslag, nämligen en kombination av att läraren visar först 
och att man sedan provar själv.  

På denna fråga skiljer sig resultaten från de olika årskurserna endast minimalt, därför 
visas bara ett sammanfattande diagram för alla tre årskurser. 

 

 

Diagram 4: Ny praktisk kunskap årskurs 1-3 

Nästan hälften av alla elever vill testa själva/göra själva som kan utläsas av diagram 4. 
Att titta på en praktisk presentation tycker 39 % är givande. Resterande 15 % delas 
upp mellan grupparbete (5 %), teoretisk presentation (4 %) och annat svarsalternativ. 
Det svarsalternativet motsvarar en kombination av de två andra mest valda alternati-
ven och tillför därmed inget nytt till undersökningen.  

Vi ville veta vad som händer efter att man har lärt sig en ny kunskap och frågade: Efter 
du har lärt dig någonting ”nytt”, hur funkar det bäst för dig att få en djupare förståelse eller bättre 
färdighet i ämnet? Eleverna kunde välja mellan fyra bundna och ett öppet svarsalternativ 
och det var möjligt att kryssa för två alternativ. Med träning menades både teoretisk 
och praktiskt repetition. Även traditionella prov inkluderade teoretiska eller praktiska 
provtillfällen. Mindre grupparbeten definierades som arbete i små grupper där man har 
möjlighet att höra och se andras kunskaper och att man jobbar tillsammans. Benäm-
ningen större grupparbeten var avsett till ämnesövergripande projekt där man kan använ-
da och se kunskaper i andra sammanhang. Då resultaten skiljer sig från årskurs till 
årskurs och för att visa en tendens som verkar finnas, tar vi upp alla tre årskurser här 
nedan. 
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Diagram 5: Att få djupare förståelse eller bättre färdighet i ämnet årskurs 1 

 

 

Diagram 6: Att få djupare förståelse eller bättre färdighet i ämnet årskurs 2  

 

Diagram 7: Att få djupare förståelse eller bättre färdighet i ämnet årskurs 3 

För att sammanfatta diagram 5, 6 och 7 kan man säga att det finns en tendens i att trä-
ningen som vald företeelse ökar från årskurs 1 (49 %) till årskurs 3 (59 %) och samtidigt 
minskar traditionellt prov från årskurs 1 (24 %) till årskurs 3 (10 %). Större grupparbeten 
är oförändrat över alla tre årskurser med 4 respektive 5 %. Mindre grupparbeten ökar 
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lite grann från 22 % i årskurs 1 till 27 % i årskurs 3. Förslag på ett annat alternativ i 
årskurs 2 är att ha en egen presentation i form av ett slutarbete. Cirka en fjärdedel av 
eleverna i varje årskurs får en djupare förståelse av kunskap genom ett sociokulturellt 
samspel. Störst andel finns i årskurs 3 där större och mindre grupparbeten utgör 31 %. 

Eleverna skulle också svara på olika påståenden med stämmer och stämmer inte. Ett på-
stående som var riktat mot samarbete var: Jag blir inspirerad av att jobba tillsammans med 
andra elever! 

 

 

Diagram 8: Jag blir inspirerad av att jobba tillsammans med andra elever! 

Andelen som blir inspirerade av samarbete är mycket högt med 88 %, ändå är det färre 
elever som upplever att de får en djupare förståelse genom samarbete med andra.  

Ett annat påstående var Jag frågar hellre två gånger än att prova mig fram! Tanken var här att 
se självständigheten hos eleverna och därmed eventuellt kunna utröna varför de väljer 
till exempel givna färdiga prov istället för grupparbeten eller tvärtom eller varför trä-
ningen kan vara ett alternativ för inlärningen och fördjupelse.  

 

 

Diagram 9: Jag frågar hellre två gånger än att prova mig fram!     

Mer än hälften av eleverna som man kan se i diagram 9 instämmer i påståendet. De vill 
hellre få svar på sina frågor än att testa själva eller prova sig fram. 

5.1.2 Motivation 

För att kunna förstå hur eleverna uppfattar ordet motivation och vad de förknippar med 
ordet fanns det 7 olika synonymer. Eleverna skulle definiera ordet i skolan och på fri-
tiden och de kunde välja mellan drivkraft, lust, vilja, glädje, intresse, inspiration och sporre. 

88%
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Inspiration från andra vid samarbete
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Tanken var att de skulle välja ett ord men vissa kryssade flera alternativ, oftast upp till 
fyra fem olika. För att kunna visa att det fanns skillnader när de bara valde ett ord, tog 
vi bort de felaktiga enkätsvaren. Därmed blev bortfallet högre i dessa två frågor. Av de 
143 giltiga svar tog vi bort 59 och hade därmed 84 giltiga svar kvar som motsvarar en 
svarsfrekvens på 41 %. Ingen av informanterna valde ordet sporre som ett alternativ 
och därför visas det inte i diagrammen. 

 

 

Diagram 10: Vad betyder ordet motivation för dig i skolan?  

I skolvärlden tycker de flesta elever att ordet motivation motsvarar ordet drivkraft (43 
%) som man kan se i diagram 10. Sedan valde 31 % ordet vilja. Ingen av de 84 eleverna 
kryssade för glädje. Orden intresse (13 %), lust (8 %) och inspiration (5 %) valdes mindre 
ofta. 

 

 

Diagram 11: Vad betyder ordet motivation för dig på fritiden? 

Man kan se en stor skillnad i svaren i diagram 10 jämfört med diagram 11 där eleverna 
skulle svara om motivation på fritiden. Lite mer än en fjärdedel (27 %) översatte ordet 
med glädje och en fjärdedel valde ordet vilja framför intresse (22 %). För 13 % betydde 
ordet motivation lust, för 11 % drivkraft och för 3 % inspiration. 

Även om svarsfrekvensen var mindre i dessa två frågor kan man se att eleverna skiljer 
mellan betydelse för motivationen i skolan och på fritiden. Motivationen i skolan 
hänger inte ihop med glädje, men på fritiden är motivation någonting med glädje, vilja 
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och intresse. Motivation i skolan innebär att eleverna har en drivkraft eller en vilja men 
den utesluter glädje. 

 

Diagram 12: Betyg är en sporre för mig! 

En annan fråga i samhanget med motivationen ingick i de olika påståenden som man 
kunde besvara med stämmer/stämmar inte. Påståendet lyder följande: Betyg är en sporre 
för mig! Ingen valde sporre som en synonym för motivation, men för betyget ser det 
annorlunda ut som man kan se i diagram 12 här ovan. 

5.1.3 Läromedel 

Då enkäten till stor del skulle visa elevernas uppfattningar om motivation och vilka in-
lärningsmetoder de föredrar, är specifika frågor angående läromedel inte med. Men 
genom ovan nämnda påståenden kan man få en liten inblick i elevernas tyckande an-
gående vissa läromedel. 

Ett påstående var: Jag hämtar mycket av mina kunskaper från nätet eller använder 
andra moderna medier. Eleverna som svarade med stämmer var 82 % och 18 % svarade 
stämmer inte. En annan fråga var om de föredrar att ha en bok i handen om ämnet. Det 
var 71 % av alla som instämde och 29 % tyckte inte att det stämde.  

Två andra påståenden handlade mer om skillnaden för elever mellan teori och praktik. 
På påståendet om att teori är lättare än praktik tyckte 13 % att det stämde. Däremot 
hade 87 % av alla informanterna den uppfattningen att teori inte är lättare än praktik. 
Om man kan välja mellan att lära sig teorin först eller tekniken tyckte 51 % att de ville 
lära sig tekniken först och sedan teorin bakom. 49 % ville först lära sig teorin och se-
dan tekniken.  

5.2 Litteraturundersökningen 

I litteraturundersökningen som presenterades under bakgrunden belystes de olika utgångspunkterna 
sociokulturellt perspektiv, motivation och läromedel ur ett bredare perspektiv. Under resul-
tatdelen presenteras de viktiga aspekterna från litteraturen.  
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5.2.1 Sociokulturellt perspektiv 

De mål som finns i läroplanen (Lpf94, 2009) gynnar det sociokulturella perspektivet på 
lärande. Vikt skall läggas på att eleverna tar egna initiativ, tar eget ansvar, men också att 
lösa problem tillsammans med andra. Interaktion och samarbete är förutsättningar för 
att lärandet sker och det sociokulturella perspektivet bygger på samarbete i ett sam-
manhang (Dysthe, 2003, s. 41).  

Aktivitet präglar Vygotskijs tankar om lärande som står för sociala, medierade, situera-
de och kreativa aktiviteter (Strandberg, 2006, s. 11f). Med detta menas att lärande sker 
i interaktion med andra, att vi använder någon form av hjälpmedel när lärande sker, att 
lärande lättare sker i en miljö där det förekommer en kontext och det sista att vi skapar 
vår egen utveckling när vi omformar lärsituationer till egen kunskap.   

5.2.2 Motivation 

Motivation är en central faktor i lärande och därför måste undervisningen väcka intres-
se och nyfikenhet och bör gärna vara spännande (Imsen, 2006, s. 434). Det finns 
många olika motivationsteorier men det som är gemensamt för alla är att de utgår från 
att beteendet är ett ständigt försök att tillfredsställa ett eller flera behov som är inbygg-
da i den mänskliga genetiska strukturen (Glasser, 1996, s. 19). Behoven skiljer sig från 
individ till individ och är kopplat till situationen. (Imsen, 2006, s. 465). 

Yttre motivation 

Den yttre motivationen stimuleras av yttre faktorer som inte är knutna till aktiviteten 
direkt. För skolvärlden betyder det att aktivitet/lärande upprätthålls enbart på grund 
av att eleven vill få en belöning till exempel i form av ett högre betyg eller för att gå 
hem tidigare.    

Behavioristiska motivationsprinciper som stimulerar den yttre motivationen används i 
skolan i form av betygssystemet. Genom belöning i form av ett betyg påverkas elever-
nas motivation. Fokus läggs till stor del på belöningen (betyget) och inte på innehållet 
(Imsen, 2006, s. 463).  

Inre motivation 

Kognitivisterna utgår ifrån att människan är nyfiken och undersökande och att den vill 
förstå världen omkring sig. Är någonting spännande vill man fortsätta med det tills 
man får en tillfredställande. Vidare anser man att ett barn är naturligt motiverat för att 
lära sig nya saker genom olika aktiviteter på olika områden. Motivationen ökar om 
man träffar på icke förväntade resultat om det man har lärt sig tidigare (Dimenäs, 
2007, s. 38). 

Ur ett sociokulturellt perspektiv handlar motivation om två faktorer. En faktor är den 
som är inbyggt i samhället och kulturen. Barn och ungdomarnas lärande blir motive-
rande och meningsfullt när de upplever att allt hänger samman. Den andra faktorn för 
motivation är skolan och läromiljön som skall stimulera ett aktivt deltagande för ele-
ven. Uppskattning av andra i ett grupparbete kan ge motivation för fortsatt lärande. 
Eleven måste uppleva att lärande och kunskap är meningsfulla både i hemmiljön och i 
klassmiljön och att den värdesätts av alla. Den sociokulturella och den kognitiva synen 
på motivation kompletterar varandra (Dysthe, 2003, s. 39).   
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Humanisterna menar att människan inte enbart fokuserar på belöning eller är styrt av 
kognitiva processer, de anser att människan har ett behov av att vara till nytta för 
andra och att den vill ta ansvar och söka meningsfullhet. Vidare vill människan vara 
social, aktiv och presterande. Behoven är delvis medfödda och delvis inlärda och de 
ligger bakom motivationen (Imsen, 2006, s. 464). 

Människan motiveras av inre krafter och har inre intressen. Om eleven har som inre 
intresse att till exempel samla insekter sker detta på grund av att eleven vill det, samti-
digt upplever han eller hon detta som meningsfullt och det sker ett lärande och en ar-
betsprocess (Imsen, 2006, s. 466). En inre motivation eller ett inre intresse leder till en 
meningsfull aktivitet som är stimulerande för individen. Inriktar man undervisningen 
på intressen och relaterar studieinnehållet till dem stimuleras den inre motivationen 
(Säljö & Marton, 2000, s. 75). Entreprenöriellt lärande vill stimulera samma motivation 
och utgår från elevernas drömmar. Genom att använda elevernas drömmar och intres-
sen höjs motivationen och drivkraften och det är pedagogen som måste ta vara på ele-
vernas drömmar och knyter ihop dem med utbildningen. Ett projektorienterat arbets-
sätt som utgår från elevernas intresse och drömmar aktiverar elevernas inre motiva-
tion. Man skapar meningsfullhet då en idé, en dröm eller en vision skapar ett samman-
hang (Westlund & Westlund, 2009, s. 53). 

Prestationsteorin utgår också från den inre motivationen. Man presterar inte enbart för 
att få en belöning, man har en positiv inställning till att prestera. Det medför att utma-
ningar blir till ett dilemma. Positiva känslor om man lyckas med utmaningen möter 
negativa känslor om man misslyckas. Är impulsen att lyckas mindre än den att miss-
lyckas, kommer man att undvika utmaningen. Är det tvärtom kommer man att ge sig i 
kast med utmaningen även om känslan och rädslan för misslyckande finns kvar 
(Wagner, 2003, s. 136). 

5.2.3 Läromedel 

Läromedel styr till största delen undervisningen och är därmed en riktningsvisare för 
undervisningen. Den påverkar innehållet och användning styrs till stor del av lärarnas 
personliga grundsyn (Fischer & Samuelsson, 2006, s. 14). Läromedlen, som oftast är 
en bok, har fått konkurrans från IKT och det är viktigt för pedagogen att se möjlighe-
ter i möten av dessa medier.  

En koppling av teori och praktik är viktig för eleven för att se ett samband mellan 
dem. Praktiska aktiviteter är nödvändiga för att förstå teoretiska moment i utbildning-
en. Dessutom stimulerar dessa möten intresset så att motivation för ämnet infinner sig, 
det ökar självförtroendet och binder samman teori med verkligheten (Khoshaba, 2006, 
s. 51).  

En koppling av teoretiska och praktiska aktiviteter är också nödvändiga för att stimule-
ra båda hjärnhalvor som är en förutsättning för att lärandet ska öka. Vänstra hjärnhal-
van bearbetar mest de teoretiska begreppen som språk och analysering, den högra 
hjärnhalvan står för det kreativa, bildtolkning, formuppfattning och helhetsbilder. Ut-
över det kan en integration av olika ämnen göra det mer meningsfyllt för elever och 
hjälpa dem att se ett samband i det som skall läras. Vidare behövs det mer träning i 
skolan för att kunskaperna skall sitta bättre (Theglander, 2010).  
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6. Diskussion 

Diskussionen kommer vara indelad i tre huvuddelar. Först kommer en resultatdiskussion där ett re-
sonemang förs om våra uppfattningar av de upplevda resultaten från både litteraturundersökningen 
och enkätundersökningen. Dessa delar kommer vara sammanflätade med våra tre utgångspunkter 
sociokulturellt perspektiv, motivation och läromedel. Den andra delen av diskussionen utgör 
metoddiskussionen där en kritisk granskning sker på tillvägagångssätt, genomförande och begräns-
ningar av den valda metoden. Den sista delen innehåller slutsatser där sammanfattningar av arbetets 
resultat och konsekvenser diskuteras. En presentation av förslag på intressanta idéer och framtida 
forskningsprojekt som är relaterat till arbetsområdet kommer också att ges. 

6.1 Resultatdiskussion 

Utgångspunkten för arbetet har varit grundsynen på inlärning där utgångspunkten är att det är gi-
vande och stimulerande att vara tillsammans med andra och att delta i andras kunskapsinhämtande. 
Undersökningen skulle leda till ett framtida kursupplägg/läromedel samt att få svar på frågan hur 
ett läromedel skall användas för att stimulera ett sociokulturellt perspektiv och öka motivationen hos 
eleverna.   

6.1.1 Sociokulturellt perspektiv 

Tittar man på litteraturen bör undervisningen vara präglad av aktiviteter och lärande i 
samspel med varandra. Elever skall kunna lösa problem tillsammans med andra, ta egna 
initiativ och vara ansvarstagande (Lpf94, 2009). Praktiska aktiviteter är bra för en ökad 
förståelse av teorin (Khoshaba, 2006) och teoretiska och praktiska aktiviteter behövs 
för att stimulera båda hjärnhalvor (Theglander, 2010). Aktiviteter enligt Vygotskij ska 
ske i en miljö med en kontext och i interaktion med andra (Strandberg, 2006, s. 11f.) 
och interaktion och samarbete är förutsättningar för att lärande sker (Dysthe, 2003, s. 
41).  

Det som återfanns i litteraturen återspeglar den personliga grundsyn som vi har, det 
var en anledning till att ha det som utgångspunkt i undersökningen för att undersöka 
frågan hur ett läromedel eller ett kursupplägg kan se ut som gynnar det sociokulturella 
perspektivet. I enkätundersökningen ville vi ta reda på om eleverna har samma upp-
fattning som det som hittades i litteraturen. Det som var förvånande var att resultaten i 
enkätundersökningen inte stämde överrens med teorin, samt att eleverna har en annan 
uppfattning om hur de lär sig bäst. Om det handlar om ny teoretisk kunskap vill elever-
na helst ha en teoretisk presentation från läraren, samt göra en övning själv. Bara en 
femtedel av eleverna vill lära sig genom grupparbete eller en praktisk presentation från 
läraren. Vid en ny praktisk kunskap föredrar hälften av eleverna att göra en egen öv-
ning, en praktisk presentation fungerar för nästan hälften av eleverna, men bara 5 % 
angav grupparbete. 

Generellt gav svaren en riktningsvisare i elevernas uppfattning om hur de lär sig bäst, 
det kan dock finnas olika orsaker till varför svaren inte motsvarar litteraturen.  

En möjlig förklaring skulle kunna vara att eleverna inte har tillräckligt med positiv erfa-
renhet av att lära sig i ett samspel med varandra. Möjligen förekommer det sällan i 
skolvardagen eller i deras valda karaktärsämne Frisör. Det kan också vara så att de inte 
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är medvetna om att de har lärt sig någonting av varandra då alla lärprocesser som 
handlar om interaktion inte kallas för grupparbete eller dylikt. Eleverna kan ha haft 
positiva upplevelser med att arbeta ihop med andra men inte reflekterat över det. En 
sociokulturell interaktivitet skulle till exempel kunna vara att en elev lyssnar och tittar 
på andra elever och lärare när de diskuterar och på så sätt lär sig något. Det skulle ock-
så förklara deras positiva svar angående inspiration, där nästan 90 % anser att de blir 
inspirerade av att jobba tillsammans med andra och det bekräftar vår uppfattning om 
att det är stimulerande att arbeta med andra. Däremot kan man förmoda att elever inte 
knyter ihop inspiration med lärande eller grupparbete med inspiration.   

En annan förklaring kan vara att eleverna har dålig erfarenhet av grupparbeten. Många 
kan känna en frustration över att behöva jobba med andra som eventuellt är svagare 
eller starkare, de ser inte det som en egen läroprocess. Det kan också bero på att ele-
verna har dålig erfarenhet av grupparbetsuppgifter där en kompetent handledning av 
läraren kan ha uteblivit i behovssituationer.  Orsakerna till detta kan vara flera men 
skulle antingen kunna vara att läraren inte känner sig förtrogen med arbetssättet eller 
använder det enbart som ”ett måste”, eller att grupparbetet inte var genomtänkt eller 
relevant för undervisningen möjligtvis saknade det struktur och upplevdes negativt. 
Bedömningen av grupparbeten kan ha vissa hinder då eleverna kan känna sig felbe-
dömda eller orättvist behandlade gentemot gruppmedlemmar som är mindre engage-
rade och det skulle då också kunna vara en orsak till svaren.  

Då några följdfrågor angående grunder till elevernas svar inte kunde ställas i under-
sökningen kan vi bara tolka det som hittades. Det är därför svårt att veta vad som lig-
ger bakom svaren, men oavsett orsaken till elevernas åsikter så vill vi ändå mena att 
grupparbete i sig kan fungera mycket bra för inlärningen om strukturen, bedömningen, 
relevansen och nivån är anpassad till eleverna. Förutsättningen är en bra och kompe-
tent handledning från läraren och att både elever och lärare får träning i denna arbets-
form. För ett framtida läromedel skulle det betyda att grupparbeten skulle finnas med, 
inte enbart på grund av resultaten från litteraturundersökningen utan för att många 
elever upplever att de får inspiration av att jobba med andra och att det är en bra ut-
gångspunkt för inlärning.  

En aspekt i undersökningen som inte blev som förväntat handlade om resultaten på 
frågan Hur fungerar det bäst för dig att få en djupare förståelse eller bättre färdighet i ämnet. Att 
träningen både teoretisk och praktisk fungerade bra antog vi och det bekräftades ge-
nom svaren från eleverna. Theglander (2010) menar också att det krävs mer träning i 
skolan för att kunskaperna ska sitta bättre, här stämmer elevernas upplevelser med lit-
teraturen.  

Men vi trodde nog inte att ett traditionellt prov fungerar för så många som en femte-
del. Det kan verka konstigt att eleverna väljer prov för att få en djupare förståelse, men 
tolkningen av det är att många elever känner sig förtrogna med traditionella prov och 
kan känna en viss rättvisa när de får ett omdöme på en sak de bara presterat själva. En 
orsak kan också vara att de har lärt sig ”att plugga” inför ett prov, de har erfarenheter 
av att få bra omdömen och då tror de också att de förstår ämnet bättre efteråt. Det 
kan också bekräftas av Imsens (2006, s. 463) uppfattning om att motivationen i skolan 
till stor del riktas på belöningen och inte på innehållet i sig.  

Ett annat skäl till varför många föredrar färdiga prov med frågor och svar är att de inte 
vill prova sig fram eller testa själva. Det fick vi också bekräftat i enkäten med påståen-
det Jag frågar hellre två gånger än att prova mig fram! Hälften av alla elever frågar hellre än 
att prova själva. Det kan vara en förklaring till varför de väljer färdiga prov hellre än 
fria uppgifter som man utför i grupp eller varför träningen kan vara ett alternativ för in-
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lärning och fördjupelse istället för grupparbeten. Osäkerheten hos eleverna i denna 
frågeställning kan bero på att man inte vill göra fel som kan medföra att inte kunna 
vara kreativ och fri i skapandet och därmed inte heller i lärandet. 

Ett tredje skäl till varför så många elever föredrar traditionella prov skulle kunna bero 
på att de flesta som går frisörutbildningen är tjejer med relativt höga meritvärden. Des-
sa tjejer är vana vid goda resultat vid prov, eftersom de ofta har goda kunskaper och 
lätt för att klara traditionell undervisning. Däremot upplever vi i vår undervisning att 
vid uppgifter där eleverna själva söker fakta och interagerar med sina kompisar uppstår 
en djupare förståelse och större motivation för innehållet i uppgiften. Är momentet 
dessutom relevant och har ett tydligt syfte har eleven ännu lättare att ta till sig färdighe-
ter som uppstår. 

För att få djupare förståelse eller färdigheter i ett ämne fungerar mindre grupparbeten 
bra för nästan en fjärdedel av eleverna. Därmed fick vi svar på frågan hur vi kan an-
vända ett läromedel enligt eleverna. De föredrar träning, mindre grupparbeten och tra-
ditionella prov vid djupare förståelse, men vill gärna ha en presentation av läraren när 
de skall lära sig en ny kunskap oavsett om den är teoretisk eller praktisk och sedan vill 
de testa själva.  

Men större grupparbeten som sätter kunskap i andra sammanhang och som sträcker 
sig över olika ämnen var inte alls lika uppskattat. Här fick vi ingen bekräftelse för att 
en integration av olika ämnen gör det mer meningsfullt för eleverna eller hjälper dem 
att se ett samband i det som skall läras som Theglander (2010) menar. Däremot måste 
man kanske undersöka vidare varför uppfattningar om mindre och större grupparbe-
ten går isär. Vi ställde inga följdfrågor om detta och därför kan vi bara anta att eleverna 
föredrar mindre grupparbeten på grund av överskådligheten och att större uppgifter 
kan upplevas som ostrukturerade eller att eleverna inte själva är medvetna om vad de 
får ut av stora ämnesövergripande projekt.   

Om man ser till helheten av enkätsvaren och med tanke på att man vill tillgodose alla 
elevers behov så finns en nödvändighet att variera undervisningen. Träning skall finnas 
som en stadigt och återkommande del, traditionella prov och mindre grupparbeten 
hjälper eleverna i förståelsen. Även om vi vill stimulera ett sociokulturellt perspektiv 
måste hänsyn tas till elevernas svar. Tror sig eleverna veta att de lär sig bra via ett prov 
skall det finnas med i kursupplägget. Det måste inte vara en fast punkt i all undervis-
ning som sker, men eleverna måste först lära sig att det finns andra sätt att få djupare 
förståelse än traditionella prov och de måste framförallt blir medvetna om det.  

6.1.2 Motivation 

De olika motivationsteorierna i litteraturundersökningen visade hur det kan förhålla sig 
med motivationen och vad orsaken till olika beteende kan vara.  

I litteraturstudien fick vi reda på att allt beteende är ett försök att tillfredställa olika be-
hov och att behoven skiljer sig från individ till individ och är kopplade till situationen. 
Att det finns en stark koppling till situationen kunde vi se i våra enkätresultat från un-
dersökningen. För eleverna betyder motivation i skolan i första hand drivkraft och vil-
ja, medan motivation på fritiden förknippas med glädje. Det fanns ingen elev som val-
de glädje som en synonym för motivation i skolan.  

Vi anser att det är viktig att få reda på elevernas uppfattning i denna fråga om man vill 
arbeta med läromedel och kursupplägg. Imsen (2006, s. 434) säger att undervisningen 
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måste väcka intresse, nyfikenhet och bör gärna vara spännande om man vill påverka 
elevernas motivation. Skulle man kunna använda läromedel på det sättet att det kan 
vara intressant, kreativt och spännande skulle glädjen för undervisningen troligtvis öka. 
Samtidig skulle man påverka elevernas inre motivation vilket är positivt för engage-
manget. Inre motivation eller drivkraft har man på grund av att man har ett intresse 
för någonting, då saknas yttre påverkan i form av belöning eller bestraffning. Utgår vi 
från att eleven i sig vill lära sig någonting eller att den har ett intresse för någonting 
måste vi hitta intresset för att stimulera den inre motivationen. Det betyder inte att alla 
elever som har valt gymnasieprogram är intresserade av allt som ingår i karaktärsäm-
net. Även om intresset inte är knutet till ämnet direkt kan man använda sig av det i 
undervisningen. Det kan till exempel vara fördelaktigt att skapa verkliga projekt som 
berör elevernas intresse och som styrs av elevernas drömmar som Westlund & West-
lund (2009, s. 53) föreslår. Genom sådana uppgifter stimuleras den inre motivationen 
och därmed höjer man glädjen i inlärningen och eleverna känner en större menings-
fullhet i att hålla på med någonting som man är intresserad av.   

Viktig för oss som lärare är att vara medvetna om att det är olika motivationsteorier 
som möts i skolans värld. Vi vill egentligen påverka elevernas inre motivation enligt 
kognitivisterna för att skapa förutsättningar där elever lär sig nya saker därför att ett 
inre intresse stimuleras och att motivationen kan höjas på grund av att inte allt blir 
som förväntat (Dysthe, 2003, s. 38). Vi vill också öka deras motivation genom ett so-
ciokulturellt synsätt som innebär att eleverna upplever att allt hänger samman och att 
de blir uppskattade i samarbetet med andra (Dysthe, 2003, s. 39). Samtidigt möter vi 
och eleverna ett behavioristiskt synsätt i form av betygssystemet där den yttre motiva-
tionen stimuleras. Det är svårt att komma ifrån det yttre belöningssystemet där framti-
den om anställning eller en plats på högskolan beror på betyget eller betygspoängen. 
Den upptäckten gjordes också i undersökningen där 88 % av alla elever tyckte att be-
tyget är en sporre för dem och där man kan anta att bara 12 % upplever att betyget 
inte enbart är en sporre. Denna upptäckt kan delvis också kopplas ihop med att ele-
verna tycker om traditionella prov där de får ett konkret resultat som motsvarar ett 
visst betyg. 

Även om eleven har lärt sig att vara ansvartagande, ta egna initiativ eller kan lösa pro-
blem med andra som läroplanen säger, så finns ingen möjlighet för andra att utläsa 
dessa kompetenser i betyget. Denna diskrepans mellan inre och yttre motivation gör 
det enligt vår uppfattning svårare att arbeta efter ett sociokulturellt perspektiv. Uppgif-
ter och kursupplägg måste enligt Skolverket vara bedömningsbara och eleverna kom-
mer förmodligen alltid att uppleva en belöningssituation eller straffsituation när be-
dömning äger rum. Som lärare måste man ställa sig frågan om man vill stimulera en 
yttre motivation eller hur och om man kan undvika den? Skall man stimulera elever 
med hjälp av traditionella belöningar inom skolvärlden, som prov och individuella 
uppgifter med tydliga resultat eller skall man gå en annan väg, väcka ett intresse hos 
eleven som i längden kommer medföra en meningsfull inlärning på grund av att den 
inre motivationen stimuleras?  

Viktigt för oss är att vi har ett läromedel som kan stärka den inre motivationen. Ut-
gångspunkten är den personliga grundsynen som ska genomsyra ett läromedel där fo-
kus bör ligga på den inre motivationen i uppgifter, läromedel och kursupplägg. Vi kan 
dock inte bortse från skolans organisation där betygssystemet är ett verktyg för stimu-
lans av den yttre motivationen. 

Frågan om hur vi kan höja elevernas motivation måste vi bättre formulera som hur vi 
kan påverka elevernas motivation. En inre motivation eller ett inre intresse leder till en 
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meningsfull aktivitet som är stimulerande för individen. För vår undersökning betyder 
det att ett läromedel behöver väcka ett inre intresse hos eleven och därmed skulle lä-
romedlet kunna vara positivt för inlärningen och även meningsfullt. Det menar också 
Säljö & Marton (2000, s. 75) som säger att man måste inrikta sig på intressen och rela-
tera studieinnehållet till dem om man vill använda sig av människornas inre motiva-
tion.  

Motivationen finns inom varje individ och vi vill genom att väcka intresse för ämnet, 
ha spännande lektioner och bygga in glädje genom egna projekt och verkliga uppdrag 
stimulera den inre motivationen. Med dessa medel finns en tro på att vi på lång sikt 
kan påverka elevens egen inre motivation.   

6.1.3 Läromedel 

Vår uppfattning om lärande är att eleverna lär sig av varandra och i samspelet mellan 
lärare och elev. Därför bör detta enligt vår uppfattning genomsyra de läromedel som 
används i skolan. Att variera arbetssätt och individuella uppgifter med gruppuppgifter 
kommer att innebära att det blir variation för eleven. Goda lärmiljöer utmärks av att 
det är en god balans mellan olika arbetsätt där eleven själv söker kunskap individuellt 
och i samspel med andra (Carlsson, Gerrevall, & Pettersson, 2007, s. 37). Att skapa 
förutsättningar för eleverna där de kan tillgodogöra sig kunskap på ett meningsfullt 
och kreativt sätt, där man kan förstå vad det är som ska läras och varför, är viktiga 
aspekter i ett läromedel. Ett läromedel bör innehålla en förklaring till målet med kun-
skapen och den skall också stimulera elevernas reflektion kring inlärning.  

Ett läromedel måste också vara tidsanpassat. De flesta eleverna i undersökningen an-
vänder moderna medier för att hämta kunskaper, men de föredrar också att ha en lä-
robok att använda sig av. Därför är det viktigt att ett läromedel inte enbart består av 
papper eller enbart finns tillgängliga via nätet. Ett modernt läromedel skall helst vara i 
flera dimensioner för att tillgodose elevernas uppfattningar.   

Det är också viktigt att hitta en balans i uppgifterna. Är uppgifterna för svåra antar 
man inte utmaningen och det medför negativa känslor, är uppgifterna för lätta kom-
mer man att undervika dem istället (Wagner, 2003, s. 136) och därför måste ett läro-
medel vara anpassningsbart till de olika nivåer där eleverna kan befinna sig. Läromed-
let skall vara flexibelt och möta eleven där den befinner sig.  

6.2 Metoddiskussion 

Från början var tanken att ta fram ett specifikt läromedel inom ämnesområdet färg, 
form och komposition. Vartefter som litteraturundersökningen bedrevs så ändrades vårt 
syfte till att mer handla om hur man på bästa sätt bedriver undervisningen och hur en 
kurs bör läggas upp för att på bästa sätt stimulera elevernas inlärning och motivation. 
Motivationen upptar en stor del av vår bakgrund och det blev på så sätt naturligt att i 
enkäterna fråga eleverna om hur de upplever att motivation påverkar deras inlärning.  

Att valet föll på enkäter beror på att vi ville nå många informanter på ett smidigt sätt. 
Här fanns valet på att göra intervjuer i stället för enkäter för att ytterligare förstärka 
den kvalitativa aspekten i undersökningen. På så vis hade fler följdfrågor kunnat ställas 
vilket hade kunnat utmynna i andra synvinklar i elevernas svar. Det hade också kunnat 
leda till att ge oss möjligheter att fördjupa svaren på vad eleverna upplever i de olika 
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aspekter som vi tog upp i frågeställningarna. Förmodligen hade detta gett oss ett annat 
utfall och ett annat resultat i undersökningen. Ändå föll valet på enkäter då fler svar 
skulle kunna samlas in vilket gav oss ett större material att bearbeta. 

En annan tanke är om enkäten hade innehållit fler öppna frågor hade förmodligen ut-
fallet också sett annorlunda ut i resultatdelen. Vi hade då kunnat få mer utförliga svar 
på de frågor som ställdes vilket hade hjälpt oss att kunna dra slutsatser av elevernas 
åsikter på ett annat sätt än vad som är fallet med slutna frågor i en enkätundersökning. 

Det föreligger en viss maktobalans vid genomförandet av enkäterna eftersom det var 
våra egna elever som ingick i undersökningen. Å ena sidan kan det förefalla negativt 
men å andra sidan har vi också haft möjlighet att få in många enkätsvar i undersök-
ningen vilket är positivt. Det har även funnits möjligheter för eleverna att ställa frågor 
vid undersökningen på det som har varit otydligt, vilket ytterligare har förstärkt svars-
frekvensen. 

Om vi skulle genomföra en liknande undersökning framgent så kommer språket i frå-
geformulären att beaktas ytterligare. Vid denna undersökning var det vissa ord som 
eleverna hade svårt att tolka och förstå innebörden av. En del ord var dessutom så lika 
i innebörd så det kryssades i flera alternativ när det inte gick att välja det som kändes 
mest passande. I och med detta blev det ett visst bortfall som minskade reliabiliteten i 
undersökningen.  

Vid en enkätundersökning som görs med ett bekvämlighetsurval där det inte föreligger 
en representation av befolkningen i stort kan inte resultatet generaliseras, vilket bör tas 
hänsyn till vid resultatbedömningen. Dessutom är de flesta som går frisörutbildningen 
tjejer med relativt höga meritvärden och de har lätt för traditionell undervisning i form 
av prov och faktakunskaper. Det kan med andra ord spegla de svar vi fått där eleverna 
föredrar små grupparbeten och prov i stället. Om det hade varit fler killar i utbildning-
en hade förmodligen utfallet av enkätundersökningen blivit en annan.   

6.3 Framtida forskning 

Här finns förslag på områden och frågeställningar som kan vara intressanta att forska vidare på. 
Förslagen hänger ihop med undersökningen där upptäckter gjorts om nya spännande frågor inom 
samma område. 

6.3.1 Handledning av grupparbete 

En frågeställning kan vara hur man bäst handleder ett grupparbete som skall vara gi-
vande och stimulerande, eller hur elever handleds idag under grupparbetens gång och 
hur detta påverkar elevernas uppfattning om inlärning som sker i interaktion med 
andra. 

6.3.2 Inre och yttre motivation 

Här kan man undersöka hur man kan lösa problemet av skolans påverkan av den yttre 
motivationen genom betygssystemet och hur det påverkar ett sociokulturellt arbetssätt. 
Frågeställningen här skulle kunna vara hur man kan lösa diskrepansen mellan den inre 
och yttre motivationen i skolans organisation.   
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6.3.3 Mindre och större grupparbeten 

Det kan vara intressant att ta reda på varför elevernas åsikter skiljer sig om mindre och 
större grupparbeten. Man kan undersöka vad det är som gör att eleverna föredrar 
mindre grupparbeten. Vidare kan man också forska vidare i frågan hur ett ämnesöver-
gripande projekt kan vara givande för elever och vilka komponenter som behövs för 
att eleven skall känna att ett lärande sker även i dessa arbetssätt.   

6.3.4 Elevernas uppfattning om interaktion i samband med lärande 

Intressant skulle vara att undersöka vad eleverna har för erfarenhet av grupparbete och 
hur dessa erfarenheter påverkar deras förhållningssätt när de arbetar ihop med andra. 
Påverkar bedömningen, gruppkonstellationen eller relevansen i ämnet deras inställning 
till arbetssättet eller har elever inte tillräckligt med erfarenhet för att kunna känna nytta 
av interaktion med andra? 

6.4 Sammanfattning 

Ser man på helheten av arbetet har resultatet blivit en kombination av elevernas åsikter 
och litteraturens olika teorier.  

Elever föredrar träning, mindre grupparbeten och traditionella prov vid djupare för-
ståelse men vill gärna ha en presentation av läraren när de skall lära sig en ny kunskap 
oavsett om den är teoretisk eller praktisk. Först när de har sett läraren presentera nå-
gonting teoretisk eller praktisk vill de testa själva. Om man ser till helheten av enkät-
svaren och med tanke på att man vill tillgodose alla elevers behov så finns en nödvän-
dighet att variera undervisningen.  

Även om vi vill stimulera ett sociokulturellt perspektiv måste hänsyn tas till elevernas 
svar. Tror sig eleverna veta att de lär sig bra via ett prov skall det finnas med i kurs-
upplägget. Det måste inte vara en fast punkt i all undervisning som sker, men eleverna 
måste först lära sig att det finns andra sätt att få djupare förståelse än traditionella prov 
och de måste framförallt blir medvetna om det. Därför är det viktigt att läromedlet är 
uppbyggt på det viset att eleverna kan lära sig interaktion, problemlösning och att man 
kan gå från mindre grupparbeten till större arbeten i takt med elever. Figur 1 nedan 
skall förtydliga de olika aspekter som man måste ta hänsyn till i framställningen av ett 
läromedel respektive kursupplägg. 
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Figur 1: Läromedels olika delar med hänsyn till eleven och litteraturen 

 

Sammanfattningsvis handlar motivation hos elever om olika anledningar att ägna sig åt 
någonting. I skolan blir betyg en sporre, motivation förknippas med drivkraft och vilja 
och på fritiden är glädjen orsaken till motivation. Därför måste man ha spännande lek-
tioner som överraskar, man måste använda sig av elevernas intressen och drömmar 
och man måste se till att läromedlet och kursupplägget ger kreativitet, glädje och höjer 
den sociala kompetensen som krävs för framtiden. Genom detta kan man påverka den 
inre motivationen som är viktigt för inlärningen och för elevens utveckling då själva lä-
randet blir till en stimulans och belöningen i form av betyg blir mindre viktigt. 
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moderna medier

Mindre grupparbeten

Mycket träning

Teoretiska & praktiska 
presentationer 
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BILAGA 1 (antal sidor: 2) 

Följebrev till enkätundersökning   

Examensarbete ”Utveckling av ett framtida läromedel som stimulerar en sociokultu-
rell inlärning och som höjer elevernas motivation!” 

Följebrev enkätundersökning 

Vi skulle vara tacksamma om du kan ställa upp och medverka i en enkätundersökning 
om undervisningsmetoder och motivation. Notera att undersökningen är helt frivillig, 
men vi är tacksamma om du ställer upp och besvarar enkäten på ett så bra sätt som 
möjligt. Ta god tid på dig och fråga den som genomför enkäten om du undrar över 
något! 

Vilka är vi? 

Vi är två studenter vid Linnéuniversitetet (förre detta Växjö universitet och Kalmar 
högskola) som utbildar oss till yrkeslärare. Vi jobbar idag på Hantverksprogrammet 
med inriktning Frisör och vi skriver gemensamt ett examensarbete som handlar om 
hur man skapar ett undervisningsmaterial. 

Vårt syfte för examensarbetet är: 

Bakgrund 

Med detta arbete kommer vi att utveckla ett undervisningsmaterial som kommer att 
kunna användas i kursen Bild och form, eller som ett delmoment i kursen Hantverks-
teknik mot inriktning frisör. Vi vill undersöka hur man på bästa sätt kan lära sig färg, 
form och kompositionslära”? Vår grundtanke är också att det ska kunna användas när 
den nya gymnasiereformen, Gy 2011, träder i kraft. Det utvecklade materialet ska kun-
na användas med moderna tekniker och vara motiverande för eleven. 

Målformulering 

Hur skapar man ett undervisningsmaterial respektive ett upplägg för ett moment inom 
hantverksyrket som stimulerar en sociokulturell inlärning och som är motivationshö-
jande för eleven?  

 

Varför du? 

Du utbildar dig idag till frisör och läser ett nationellt program inom gymnasieskolan. 
Vår målgrupp i enkätundersökningen är frisörelever som har erfarenhet av både teore-
tiska och praktiska kurser inom frisörhantverket.  

Anonymitet 

Efter genomförande av enkäten kommer vi att skydda materialet fram tills vi har gjort 
färdig vår undersökning och sammanställt resultaten. Alla enkäter och uppgifter vi får 
in används enbart för ovan nämnda examensarbete. Vi kommer att förinta materialet 
på ett säkert sätt.  

Ytterligare information 

Vill Du ha mer information om vårt examensarbete kan du kontakta oss antigen via te-
lefon eller mejl. Du kan också ställa frågor direkt till oss vid undersökningstillfället.  
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Vi vill avslutningsvis tacka dig för att du tar dig tid och hjälper oss med vårt ex-
amensarbete!  

 

Med vänliga hälsningar! 

Lena Ziegenbein  Yvonne Schnell 

 

Studenternas handledare: Samir Khoshaba 
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BILAGA 2 (antal sidor: 3) 

Frågeformulär enkätundersökning 

 

Tack för att Du vill hjälpa oss! Det finns frågor av två olika typer, en att kryssa för ett 
av alternativen och en att välja ”stämmer/stämmer inte överens”.  

Fråga 1: Vilken årskurs går du i?  

 Årskurs 1 

 Årskurs 2 

 Årskurs 3 

 

Fråga 2: Vad skulle du säga om din motivation för skolarbete och studierna generellt? 

 Låg 

 Mellan 

 Hög 

 

Fråga 3: Vad skulle du säga om dina skolresultat i förhållande till motivation? 

 Stämmer överens 

 Stämmer inte överens 

 

Fråga 4: Vad betyder ordet motivation för dig i skolan? 

 Drivkraft  Lust  Vilja 

 Glädje  Intresse   Inspiration  

 Sporre 

 

Fråga 5: Vad betyder ordet motivation för dig på fritiden? 

Drivkraft  Lust   Vilja 

 Glädje  Intresse  Inspiration 

Sporre  
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Fråga 6: Hur lär du dig bäst i skolan (alltså när du är där fysiskt) om du skall lära dig 
en ny teoretisk kunskap? 

 Genom en teoretisk presentation (t ex Power Point/föreläsning) 

 Genom en praktisk presentation (t ex läraren gör ett experiment) 

 Genom en praktisk övning (du ”gör” själv) 

Genom ett grupparbete där man tillsammans med andra jobbar sig in i det 
nya temat 

Annat:______________________________________________________ 

 

Fråga 7: Hur lär du dig bäst i skolan (alltså när du är där fysiskt) om du skall lära dig 
en ny praktisk kunskap? 

 Genom en teoretisk presentation (t ex Power Point/föreläsning) 

 Genom en praktisk presentation (t ex läraren gör ett experiment) 

 Genom en praktisk övning (du ”gör” själv) 

Genom ett grupparbete där man tillsammans med andra jobbar sig in i det 
nya temat 

Annat:______________________________________________________ 

 

Fråga 8: Efter du har lärt dig någonting ”nytt”, hur funkar det bäst för dig att få en 
djupare förståelse eller bättre färdighet i ämnet? OBS! MAN KAN KRYSSA TVÅ 
SVAR! 

 Träning (t ex teoretisk och praktisk repetition) 

Traditionellt prov (både teoretiskt och praktiskt) 

Mindre grupparbeten där du kan höra och se andras kunskaper och ni job-
bar tillsammans 

Större grupparbeten (flera ämnen) där du kan använda och se kunskaper 
också i andra sammanhang 

Annat:______________________________________________________ 
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Nu följer några påståenden, där du skall välja mellan ”stämmer” och ”stämmer 
inte”. 

Fråga 9:  

Påstående Stämmer Stämmer 
inte 

Teori är lättare för mig än praktik!   

På APU:n presterar jag bättre än i skolan!   

Efter några veckor har jag glömt mycket av det jag 
har lärt mig! 

  

Har jag lärt mig någonting med mina händer, så 
kommer jag ihåg tekniken bättre! 

  

Har jag pluggat för ett prov, så kan jag svaren också 
efter en längre tid! 

  

Jag hämtar mycket av mina kunskaper från nätet el-
ler använder andra moderna medier! 

  

Jag tycker om att ha en bok om ämnet i handen!   

Betyg är en sporre för mig!   

Jag frågar hellre två gånger än att prova mig fram!   

Jag vill bli frisör (med gesällprov)!   

Teorin är för skolan, praktiken är för arbetslivet!   

Det är bättre att lära sig tekniken först och sedan 
teorin bakom! 

  

Jag blir inspirerad av att jobba tillsammans med 
andra elever! 

  

 

Tack! 

Lena  & Yvonne 
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