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1. Inledning 

Från det att en 6-åring börjat förskoleklass tills det att den går ut årskurs 9 har den suttit i 

skolbänken ungefär 13 000 timmar, det är ca 15 % av det totala antalet timmar under dessa år. 

För att barnen ska må så bra som möjligt och lära sig så mycket som möjligt krävs det att 

skolan och de pedagoger som barnen möter få dem att göra det också.   

Tyvärr är det dock många elever i skolan som inte känner någon lust till lärande eller 

motivation till att lyckas i skolan. Många elever upplever press både från sig själva över att 

lyckas men även en press utifrån i form av förväntningar och krav (Illeris, 2007). Samhället 

förväntar att eleverna är motiverade och det är då det stöter på problem i skolan. Varken 

skolans system eller lärarna över lag är förberedda för det stora antal omotiverade elever som 

uppehåller sig i skolan idag. Många lärare hinner inte reflektera över motivationens betydelse 

för lärandeprocessen (Hugo, 2009). Det är därför viktigt att man tittar på alla aspekter, så väl 

olika undervisningssätt som de olika ämnena, för att finna sätt att skapa undervisningsmiljöer 

som skapar ett lustfyllt lärande och ökar elevernas motivation.   

Undersökning efter undersökning visar att det finns ett antal faktorer som påverkar elevers 

skolgång på ett positivt sätt. Dels är det bemötandet mellan lärare och eleven och vilka 

förväntningar som läraren har på eleven. Likaså påverkar lärarens bedömning av eleven samt 

lärarens förmåga att motivera eleven. För att kunna bidra till en ökad motivation hos eleven 

krävs det att läraren varierar sitt arbetssätt och metoder samt att läraren utgår från elevens 

intresse och vardag (Nilsson, 2010). I rapporten Inget slår en skicklig lärare finner man som 

en röd tråd betydelsen av att läraren kan delge sitt ämne på ett lämpligt sätt, att läraren strävar 

efter att skapa en relation med sina elever som stimulerar eleven och gör att den känner 

skolarbetet som meningsfullt (Nilsson, 2010).   

Det finns många olika faktorer som ökar elevers förmåga att lära sig (Nilsson, 2010). Det 

handlar om att skolan ger mental energi, stimulans i skolarbetet, att eleverna känner sig trygga 

och har tillitsfulla relationer till sina lärare. Ett ofta förekommande begrepp är vikten av att 

eleverna känner sig motiverade, både till att gå till skolan men också till att vilja lära sig, har 

lust till lärande.  

I rapporten Inget slår en skicklig lärare säger till exempel Martin Hugo att ju mer det upplevs 

som på riktigt desto lättare är det för eleven att bli motiverad (Nilsson, 2010). Likaså är 

relationen mellan läraren och eleven av betydande art. Lärarens förmåga att kunna förmedla 
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förväntningarna som den har på eleverna samt hur bedömningen går till har också en stor 

betydelse. Samarbetet mellan hemmet och skolan är också en viktig del för att öka elevernas 

motivation samt hur samhället runt omkring eleven ser ut, som till exempel idrottsrörelser och 

kulturutbud. Däremot visar undersökningar gjorda under flera års tid och med sammanlagt 80 

miljoner elever som referenter att faktorer som klasstorlek, nivågrupperingar, läxor och prov 

inte påverkar elevers motivation till lärande som relationen till läraren och dens feedback gör 

(Hattie, 2008). 

Som undervisande lärare i över 10 år har jag både undervisat i mer teoretiska ämnen som till 

exempel matematik men även mer praktiska ämnen som hem- och konsumentkunskap. Vad 

jag har märkt är att jag har haft fler elever i min matematikundervisning som har utryckt att de 

inte förstår, att de upplever det både svårt och tråkigt samt att de gärna slutar tidigare eller har 

inställd lektion hellre än vikarie om jag är sjuk. Däremot märker jag inte av samma motvilja 

till att ha undervisning när jag har undervisat i hem- och konsumentkunskap. Det har varit 

sällan som eleverna har uttryckt motvilja att komma på lektionerna och få elever suckar över 

ämnet. Detta kan man dock tolka som att det är olika elever och under olika perioder men jag 

har haft samma elever i båda ämnena och jag upplever mig själv som likadan i undervisningen 

i de olika ämnena. Vad är det då som är skillnaden? Eller är det bara jag som tror att det är så 

för att jag själv kanske uppskattar mer att undervisa i ett ämne före ett annat? Dessa 

funderingar har fått mig till att vilja undersöka hur elever ser på de praktiska/estetiska ämnena 

som motivationshöjande och dess förmåga till att stimulera till lärande. Att helt enkelt fråga 

eleverna hur de ser på motivation i skolan och specifikt de praktiska/estetiska ämnenas 

möjligheter till att öka lusten för lärande i hela skolsituationen.  

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1.1 Syfte 

Arbetets syfte är att få en fördjupad kunskap om hur elever i årskurs 9 upplever och ser 

möjligheter för de praktiska/estetiska ämnena i skolan som motivationshöjande för dem. Detta 

för att få en bredare syn på hur man i skolan kan arbeta för att öka elevernas motivation till 

lärande.  

 

1.2 Frågeställningar 

Syftet med arbetet konkretiseras i följande frågeställningar: 

 Hur ser elever i årskurs 9 på motivation? 

             Hur beskriver elever i årskurs 9 de praktiska/estetiska ämnenas möjligheter till 

 att ge motivation för skolarbete?  

 

1.3 Avgränsningar 

Av tidsmässiga skäl har jag valt att inrikta mig på vad elever på endast en högstadieskola har 

att säga om motivation och de praktiska/estetiska ämnenas motivationshöjande möjligheter. 

Likaså har jag enbart inriktat mig på elever i årskurs 9 då de snart har hela grundskoletiden 

bakom sig och har fler år att se tillbaka på och relatera till.  
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2. Bakgrund 

I följande kapitel avhandlas några övergripande fakta om resultaten i den svenska skolan. 

Därefter kommer begreppet praktiska/estetiska ämnen, dess innebörd samt ämnenas ställning i 

skolan vid en utvärdering gjord 2003. En genomgång görs också av vad Lgr 11 säger kring 

begreppet motivation. 

 

2.1 Den svenska skolan i siffror 

Den svenska skolan är bra, trots undersökningar som visar på nedåtgående skolresultat och 

upplevelsen av ökad stress, men det är viktigt att man hela tiden belyser och diskuterar de 

utmaningar som pedagogerna i skolan står inför varje dag (Nilsson, 2010).   

Skolstatistik över hur det går för våra elever i den svenska skolan, och då till exempel hur 

många elever som uppnår målen i skolan redovisas varje år av Skolverket (2011). Rapporter 

slår fast att flickorna i dagens skolor upplever sig lite mer stressade än flickorna på 1990-talet. 

Antalet elever i årskurs 9 med godkänt betyg i samtliga basämnen (matematik, svenska och 

engelska) har minskat. 2010/2011 gick 89 % av flickorna i landet ut med betyget godkänt i 

samtliga basämnen medan siffran för pojkar var 86.9 %. Siffran för fem år tidigare var 90.4 % 

för flickorna och 87.6 % för pojkarna.  

2009 gjordes den senaste PISA- undersökningen i Sverige (Skolverket, 2011). PISA står för 

Programme for Internationel Students Assessment och är en undersökning initierad av OECD, 

Organisation for Economic Co-operation and Development. Pisa-undersökningen har för 

avsikt att granska de undersökta ländernas utbildningssystem och se hur de rustar femtonåriga 

elever för framtiden. Inte bara antalet elever som går ut med fullständiga betyg i år nio har 

sjunkit utan även deras läsförståelse och kunskaper i matematik har försämrats. Tidigare har 

Sverige ansetts ha en likvärdig skola där elever oavsett social bakgrund, ekonomiska 

förutsättningar eller skola haft samma möjlighet att uppnå målen, men även den siffran har 

minskat. Både skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever såsom skillnaderna mellan 

hög- och lågpresterande skolor har ökat.  

Socialstyrelsens rapport från 2010 (Socialstyrelsen, 2010), visar att det är 8-10 ggr vanligare 

att elever med låga betyg blir kriminella redan som unga än de som har betyg medel eller 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=oecd&source=web&cd=1&ved=0CDsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2F&ei=PS3ETqb6MqrS4QS2haz6DA&usg=AFQjCNHOvha_Kgd0PZryx-7E0w8swGHlKA
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uppåt. Likaså säger rapporten att det är extra viktigt för elever från en svag socioekonomisk 

bakgrund att lyckas i skolan då det är en skyddsfaktor för ogynnsam utveckling i framtiden.  

Men i den svenska skolan går barn med olika förutsättningar och med annorlunda 

förhållningssätt och känslor till skolan och dess arbete. Elever är allt ifrån så skoltrötta och 

omotiverade till att gå i skolan att de skolvägrar till att de anser att livets viktigaste uppgift för 

tillfället är att nå toppbetygen i samtliga ämnen. Statistik från Skolverket visar dock att 

medeleleven presterar bra i skolan och har i ämnena ca två tredjedelar betyget väl godkänt 

(Skolverket, 2011). 

 

2.2 NU 03 

2003 gjorde Skolverket en utvärdering av skolan i Sverige. Utvärderingens huvudsakliga syfte 

var att undersöka i vilken utsträckning undervisningen bidrar till att eleverna når de uppsatta 

målen i läroplanen och kursplanerna. I rapporten kan man dels läsa allmänt om hur skolan har 

utvecklats sedan den första utvärderingen som gjordes 1992, dels läsa resultat vad eleverna 

tycker om de olika ämnena i grundskolan (Skolverket, 2003). 

 

2.3 Praktiska/estetiska ämnen 

Vid en sökning på internet (Google, 2011) av praktiska/estetiska ämnen finner man ingen 

konkret förklaring till vad det innebär. Hemsidor från skolor som delar in skolämnena samt 

tjänster som finns inom de praktiska/estetiska ämnena återfinns men det finns inget om att det 

är ett vedertaget begrepp för en samling ämnen inom skolan. I Lgr11 (Skolverket, 2011) finns 

ingen ämnesindelning som praktiska/estetiska ämnen. Senaste läroplanen där indelningen av 

ämnena var i block som praktiska/estetiska ämnen var Lgr 69. I Lgr 80 talades det om 

praktiska ämnen som ska leda till kunskaper inom estetiska värden vilket också nämns i Lgr 

11 (Skolverket, 2011). Praktiska/estetiska ämnen är dock ett begrepp som fortfarande används 

flitigt inom skolvärlden och som avser ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och 

hälsa, musik samt slöjd.  
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2.3.1 Bild 

Syftet med ämnet bild är enligt Lgr 11 är att eleverna får kunskaper om hur de kan skapa och 

tolka bilder. De ska även få lärdomar av visuell kultur där filmer, fotografier, olika 

arkitekturer och miljöer återfinns. Undervisningen ska även utveckla elevernas kreativitet och 

skapande förmåga. Det centrala innehållet för ämnet i årskurs 7-9 är bland annat att få 

kombinera bild, ljud och text, bearbeta digitala bilder, lära sig om etik kring bruket av bilder 

samt färger och form och deras betydelse för det bildskapande arbetet (Lgr 11).       

Ämnet bild upplevs av många elever som roligt och intressant enligt undersökningen Nu 03 

(Skolverket, 2003). Eleverna upplever inte ämnet som svårt, de gör sitt bästa under 

lektionerna men tycker att det är för lite undervisningstid. Tyvärr upplever de dock inte ämnet 

som viktigt jämfört med andra ämnen. I resultatet framhålls vikten av att göra ämnet mer 

samhällsrelaterat genom undersökningar och projekt. Det bästa vore även om 

vårdnadshavarna involverades i undersökningarna och projekten, anser utvärderingen, då de 

också ser ämnet som oviktigt för deras barns fortsatta liv och yrkesliv. En minskad syn av 

värde för ämnet riskerar att ämnet i framtiden tas bort i de senare åren av grundskolan. 

Eftersom bild har en viktig roll i mediavärlden idag skulle varken skolans utveckling eller 

elevernas sociala och kognitiva utveckling gynnas av detta.   

  

2.3.2 Hem och konsumentkunskap 

I Lgr 11 står det att elever har ämnet hem- och konsumentkunskap för att de ska få utveckla 

och uppleva förmågorna att kunna;  

 planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang 

 hantera och lösa praktiska situationer i hemmet 

 värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar 

utveckling  

    (Lgr 11:42) 

Eftersom livet i en familj och i ett hem har en stor betydelse för människan och att vanorna 

påverkar såväl individen, familjen som samhället i övrigt är det viktigt att elever får kunskap 

om hur de kan skapa en väl fungerande vardag som bidrar till en hållbar utveckling för såväl 

individen som hela samhället (Skolverket, 2011). 
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De flesta elever har ett intresse för ämnet hem och konsumentkunskap (Skolverket, 2003). De 

tycker det är ett viktigt ämne som ger användbara kunskaper för livet. De känner att ämnet 

bidrar till en motivation och vilja till handling baserat på deras egna kompetenser. Både elever 

och deras föräldrar ser ämnet som viktigt. Förklaringar till att det har en så stark ställning hos 

eleverna är att de får användbara kunskaper för framtiden och att det gestaltar deras 

livssituation. Ämnet är även intressant och lustfylld därför att eleverna får möjlighet att i stor 

utsträckning samarbeta med varandra, och är i en miljö som ger möjlighet till fria samtal och 

kulturella möten. Med aktuella frågor från samhället och frågor som rör den egna livsvärlden 

får det eleverna att känna större anknytning till ämnet jämfört med många andra skolämnen. 

Dessutom upplever eleverna att de har stor möjlighet till inflytande i arbetsmetoder och får 

testa nya pedagogiska verktyg. Negativa sidor är att sedan undersökningen 1992 känner 

flickor att ämnet har blivit sämre för att de upplever att de saknar utmaning och har mindre 

möjlighet till delaktighet (Skolverket, 2003). Resultatet från undersökningen visar också att 

ämnet inte utnyttjas i det hälsofrämjande arbetet som sker över hela skolan i den utsträckning 

som skulle vara möjligt.   

 

2.3.3 Idrott och hälsa 

”Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors 

välbefinnande” (Lgr 11:51). Så inleds kursplanen för idrott och hälsa i Lgr 11. Syftet med 

ämnet är att eleverna ska få lära sig och utveckla sina olika rörelseförmågor samt skapa 

intresse för fysisk aktivitet såväl inomhus som ute i naturen. Exempel på innehållet i årskurs 

7-9 kan vara att få lära sig olika sporter, danser och rörelser till musik. De ska även få lära sig 

olika sätt att simma, hur man gör första hjälpen vid en olycka samt att lära sig sätta upp mål 

för olika fysiska aktiviteter. 

I undersökningen framkommer att ämnet idrott och hälsa är ett ämne som både elever och 

föräldrar värderar högt jämfört med andra skolämnen (Skolverket 2003).  Nästan 80 % av 

eleverna anser att ämnet intresserar dem. 56 % av föräldrarna anser att ämnet är ett av de fem 

viktigaste ämnena i skolan, det är en femteplacering efter svenska, matematik, engelska och 

samhällskunskap. Idrott och hälsa är också ett ämne som eleverna anser att de anstränger sig 

och gör sitt bästa i, så många som 86 % ansåg detta visar undersökningen. Likaså anser 

eleverna att ämnet är ett av de ämnena som är minst svårt men att de har för kort tid i ämnet. I 

lärandet utanför skolan är idrott och hälsa ett ämne som eleverna uppfattar som att de 
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tillgodogör sig kunskaper mest utanför skolan. Ämnet är även ett av de ämnen som eleverna 

uppfattar som att de har störst påverkan på arbetssätt och innehåll i undervisningen. Under 

lektionerna känner eleverna dessutom att de har möjlighet att arbeta i egen takt men även få 

arbeta tillsammans med andra i klassen. Som negativt märks att eleverna uppfattar ämnet som 

ett relativt oroligt och stökigt ämne där man inte diskuterar så mycket eller reflekterar 

gemensamt. 

   

2.3.4 Musik 

Det centrala innehållet för årskurs 7-9 är bland annat att eleverna får uttrycka sig musikaliskt 

genom sång, instrumentspel, melodispel och ackompanjemang i ensembleform. De ska även 

få kännedom om röstvård och hörselvård samt olika digitala verktyg för att skapa musik. 

Syftet med undervisningen är med andra ord att eleverna skall få utveckla kunskaper som gör 

det möjligt för dem att delta i musikaliska sammanhang. 

Musikämnet är väldigt varierat i Sverige enligt Nu 03. Det gäller främst elevernas 

musikkunskaper, deras aktiviteter, lärarna arbetsvillkor samt arbetssituation. De flesta elever 

uppskattar dock sin undervisning och anser att den är ett viktigt inslag i skolarbetet. Eleverna 

känner att ämnet knyter an till deras intressen och livet som ung där musik oftast tar en stor 

plats. Enligt NU 03 kan man skönja ett samband mellan vårdnadshavarnas utbildningsnivå 

och barnens betyg. Enligt undersökningen får elever med vårdnadshavare med hög 

utbildningsnivå en större möjlighet att utöva musik och lära sig olika instrument utanför 

skolan som de sedan har nytta av i skolarbetet. Både skolan och samhället har på denna punkt 

mycket att arbeta med för att sträva efter att alla elever får möjlighet att utöva musik i den 

mån som önskas och krävs för den personliga utvecklingen (Skolverket, 2003)    

 

2.3.5 Slöjd 

Syftet med slöjd i skolan är att eleverna ska få lära sig olika hantverk och kunna arbeta med 

olika material och former. Samarbetet kring tanke, sinnesupplevelse och handling är också 

något som eleverna ska få möjlighet att utveckla (Skolverket, 2011).  

Slöjdämnets starkaste sida är att eleverna känner att de har stort inflytande i skolarbetet, att de 

får ta egna initiativ samt ta eget ansvar. Enligt NU 03 (Skolverket, 2003) anser hela 59 % av 
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eleverna att de kan påverka mycket när det gäller både innehåll och metod. Likaså anser 

eleverna att det är ett av de intressantaste ämnena i skolan och de känner engagemang. Precis 

som i hem- och konsumentkunskap känner eleverna att de har möjlighet att få samtala fritt 

med sina klasskompisar och har möjlighet till samarbete när de så önskar. Vidare upplever 

eleverna att de har en bra stämning i slöjdsalen, att de känner sig trygga, att de får den hjälp 

de behöver och känner arbetsglädje. Liksom många av de andra praktiskt/estetiska ämnena 

upplever de inte slöjd som svårt men att de har för lite undervisningstid. Nackdelarna med 

ämnet är enligt eleverna att man lätt blir smutsig. Den mer alarmerande nackdelen eller 

negativa sidan av ämnet är att varken eleverna eller deras vårdnadshavare anser ämnet som 

viktigt för deras fortsatta liv och yrkesval. Knappt 20 % av eleverna ser kunskaper i ämnet 

som viktiga inför framtiden och endast 4 % av deras vårdnadshavare ser ämnet som viktigt för 

deras barns framtida yrkesval (a.a.).       

 

2.4 Om motivation i Lgr11 

I den rådande läroplanen för grundskolan finner man att begreppet motivation inte omnämns 

någonstans (Skolverket, 2011). Däremot kan man läsa ord och meningar som knyter an till 

begreppet. Under kapitel 1 om skolans uppdrag står det bland annat att skolan ska stödja 

elevernas utveckling och lärande samt en livslång lust att lära (Lgr 11). Vidare skall skolan 

vara en plats som ger trygghet och vilja och lust att lära. Att omsorg om elevens 

välbefinnande och utveckling skall forma verksamheten i skolan står också under kapitel 1. 

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov står det också skrivet. Eleverna 

olika förutsättningar och behov innebär inte bara deras förmåga att lära utan även deras vilja 

till att lära. Under kapitel 2 om övergripande mål och riktlinjer nämns också hur skolan skall 

bidra till elevernas utveckling kring utforskande, nyfikenhet och lust till lärande. Det står även 

att alla som är verksamma inom skolan skall samverka för att skapa en så god miljö som 

möjligt som främjar utveckling och lärande. Vidare i kapitel 2 står det att läraren ska stärka 

elevernas vilja och tillit till den egna förmågan samt att eleven upplever att kunskap är 

meningsfullt och att den egna kunskapsutvecklingen framskrider. 
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3. Litteraturgenomgång 

I följande kapitel görs en överblick av vad rådande forskning säger kring begreppet 

motivation och elevers lust till lärande.  

 

3.1 Forskning kring elevers lärande 

Det finns många olika faktorer som påverkar elevers motivation till skolarbetet. Giota (2001) 

betonar att det är viktigt att man som lärare strävar efter att nå elevens inre värld och 

livssituation för att försöka hitta en bra balans mellan elevernas egna syften till att lära sig och 

de centrala målen för skolan. För att man ska kunna nå elevens inre värld krävs det att man 

som lärare ser över sin relation och sitt förhållningssätt till eleven. Hur läraren bidrar till 

elevens redan yttre krav och förväntningar kan vara avgörande för elevens förmåga att hitta en 

inre motivation. Imsen (2000) skriver att det är oftast de kunskapsmässigt bra eleverna som 

klarar av yttre krav och förväntningar medan de kunskapsmässigt svaga eleverna tappar sin 

inre motivation och därmed gör sämre skolprestationer. Elevernas egen tro på sig själva är 

också en faktor som påverkar motivationen till lärande. Elever som tror på sig själva och sin 

kunskap kan förklara misstag som att de inte studerat tillräckligt medan de elever som saknar 

självförtroende i sin kunskap förklarar istället misslyckande som att de saknar förmåga och är 

för dumma. Lärarens roll är då att hjälpa eleven att utveckla inte bara huvud och händer utan 

även hjärta (Imsen, 2000).  

Utifrån ovan kan läraren då förhålla sig på olika sätt för att öka motivationen hos eleverna.  

Forskaren John Hattie menar i sin bok Invisible learning (2009) att det handlar om att läraren 

ska visa en positiv och glädjefull inställning till undervisningen som förhoppningsvis smittar 

av sig till eleverna. Läraren behöver också skapa en trygg miljö som skapar de bästa 

förutsättningar för inlärning utifrån elevernas egna behov och förutsättningar. Formativ 

feedback från läraren och inflytande över sin studiesituation är också viktigt. Grundstommen 

till lyckade inlärningsprocesser och studieresultat är med andra ord enligt Hattie att det finns 

en öppen dialog och ett gott samspel mellan lärare och elever om kunskapsinnehållet, 

undervisningen och om lärandet som sker eller inte sker (Hattie, 2009).  

Knud Illeris betonar också vikten av att se en helhet i eleven och lärandet (Illeris, 2007). Det 

är viktigt att skolan inte bara fokuserar på innehåll, förståelse och färdigheterna utan även 
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stärker och utvecklar den känslomässiga sidan. Skolan lyckas bäst om det finns ett samspel 

mellan innehåll och känsla. Även Illeris (2007) anser att elever behöver känna intresse för sitt 

skolarbete och finner det meningsfullt och greppbart i deras livsvärld. Vad eleverna har för 

inställning till ämnen och uppgifter påverkar i stor grad hur de lyckas. Två elever med snarlik 

kapacitet och inlärningsförmåga kan få helt olika resultat i sin inlärning om de har olika 

inställningar. En elev med positiv attityd till ämne lyckas oftare bättre än elev med ett 

ointresse för ämnet (Illeris, 2007). Likaså är det viktigt för elever att de inte upplever skolan 

som plikt och tvång utan ser nyttan med att gå i skolan för egen del. Elever som saknar 

motivation misslyckas ännu mer om de inte får uppgifter som engagerar och är relevanta för 

dem själva. Värst är det för de redan svaga eleverna som efter misslyckande efter 

misslyckande tappar all motivation. I dessa fall är läraren en oerhört viktig nyckel till att lösa 

problemen. Flera författare (Illeris, 2007. Hugo, 2007. Hattie, 2009) tar upp lärarens roll och 

betonar att det är bemötande från lärarens sida och dens förmåga att lyssna, känna in och 

anpassa som kan vända en omotiverad och misslyckad elev till en motiverad och lyckad. 

Detta anses kanske inte vara så svårt att åstadkomma men verkligheten visar på annat. Kan 

skolan hitta metoder och förhållningssätt som skapar överlappning mellan det som lärs ut och 

förstås, viljan till lärande samt samspelet genom kommunikation och handling så höjs 

motivationen i hög grad.  
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4. Teoriram 

I kapitlet teoriram presenteras den teoretiska infallsvinkeln som ligger till grund för detta 

arbete. Begreppet motivation presenteras, vars synonymer är drivkraft, intresse, 

viljeinriktning, inspiration, lust och sporre (Nationalencyklopedin). De olika 

motivationsteoriernas utveckling genom åren, hur de används och förklaras idag samt 

betydelsen av motivation i skolans arbete är något som också avhandlas.  

 

4.1 Motivation 

Enligt Nationalencyklopedin är ordet motivation en ”psykologisk term för de faktorer hos 

individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” (NE). Att just begreppet 

står för något som är i rörelse förstår man också när man tittar på varifrån ordet kommer. 

Motivation kommer ursprungligen ifrån det latinska ordet movere som betyder att röra sig. 

Motivation skulle därmed handla om vad det är som får människan att röra sig framåt men 

professorn och författaren Håkan Jenner påpekar att det handlar mer om att titta på vad det är 

som får en att vilja lära och vilja till förändring (Jenner, 2004). 

Författare, psykologer och forskare genom åren har försökt att förklara och definiera 

begreppet motivation och alla har de kommit fram till olika sätt att definiera det (Ahl, 2004). 

Trots att definitionerna har sett olika ut och haft sin grund i olika teorier kan man dock 

sammanfatta det med att motivation handlar om det som finns inne i människan och som är 

relaterat till handling.  

Historiskt sett ser Jenner (2004) att alla olika teorier kring begreppet motivation har en grund i 

principen om hedonism. Hedonism handlar om att människan strävar efter att uppnå njutning 

och välbefinnande och att alla handlingar utgår från det samt att därmed undvika smärta och 

obehag.   

I början av 1900-talet började man upptäcka brister i hedonismens tankar kring motivation. 

Bland annat insåg man att alla människor inte strävar efter njutning och välbefinnande, 

exempelvis puritanerna, vilket gjorde att de nya vetenskaperna psykologi och pedagogik fick 

mer grund i motivationsteorierna.  Vetenskapsmännen pratade mer om att varje människa 

hade instinkter och drifter som styrde människans beteende. Jenner (2004) menar att den 

berömde psykologen Freud ansåg att den som har en drift har ett mål och en styrka och målet 
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är att undanröja driftens ursprung, med andra ord att tillfredsställa ett behov.  Freud menade 

också att driftens effektivitet är direkt relaterad till hur stort behovet är.  

Under 1940-talet utvecklades mer drivkraftsteorierna kring motivation. ”Ju starkare 

drivkraften och vanan är, desto större bli ansträngningen” (Jenner, 2004:37). I samma veva 

utvecklades behovsteorierna som grundas på teorierna kring att det mänskliga beteendet kan 

ses utifrån inre fysiologiska och psykologiska behov. Abraham Maslow och hans 

behovspyramid kanske är den mest kända. Enligt Ahl (2004) så hade ursprungspyramiden 

hade fem steg, steg ett till fyra och steg sju, men lade senare till steg fem och sex (Ahl, 2004). 

 

Bild: Maslows behovspyramid (Ahl, 2004) 

De fysiologiska behoven är de basala behoven såsom syre, vatten, mat, sömn, värme och sex. 

Kan inte dessa behov tillgodose riskera människan att bli sjuk, uppleva obehag och smärta 

och i värsta fall dö. Därför är dessa behov de primäraste och bör uppfyllas så fort som möjligt. 

Trygghetsbehoven är mer psykologiska behov som att känna stabilitet i sin omgivning, 

struktur och skydd. Lever man till exempel i en värld av våld drivs man av att överleva och 

ser därför inte de högre behoven som ett mål förrän man är trygg. Tillhörighet och kärlek 

sammanfattar de sociala behoven en människa har så som vänskap, förståelse och acceptans. 

Vissa har större behov av tillhörighet och kärlek än andra men på något sätt eftersträvar vi alla 

någon form av tillhörighet. Uppskattning är mer egocentriska behov såsom självrespekt, 

erkännande och uppmärksamhet. Uppskattningen kan ses dels som inre uppskattning, att man 

vet att man är kompetent och att man kan göra saker, dels som yttre uppskattning, att man får 

erkännande och uppmärksamhet av andra.  De kognitiva behoven handlar om att veta vad som 
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är rätt och fel, att kunna organisera och analysera. Enligt Ahl (2004) benämner inte Maslow 

det estetiska behovet så mycket utan bara att det finns människor som kräver för dem en 

estetisk korrekt omgivning för att kunna överleva. Maslow ser de estetiska behoven som till 

viss del hopsatta med de kognitiva behoven likformighet, system och ordning. Det 

självförverkligande behovet handlar om att människan är sann mot sig själv och gör det man 

känner att man är avsedd att göra. Enligt Maslow finns det bara ett fåtal människor som kan 

räkna med att kunna tillfredsställa alla sju stegen. Däremot är inte ordningen orubblig. Saker 

som händer i omgivningen och som påverkar beteenden kan göra så att behoven kommer i en 

annan ordning. Målet är enligt Maslow att sträva efter ett samhälle där varje människa kan 

tillfredsställa alla behoven och ägna sig mest åt att självförverkliga sig själv och andra. 

Maslow menar att det är friska människor har alla behoven tillgodosedda och kan då ägna sig 

åt att ge till andra.  

Senare kom de kognitiva motivationsteorierna. Enligt Jenner (2004) handlar dessa teorier om 

att de viktigaste styrfaktorerna i det mänskliga beteendet är en produkt av de tankar och 

förväntningar som människan har beträffande framtida händelser. Beteendet är målinriktat 

och de medvetna avsikterna ligger till grund för beteendet.  Olika förväntningar som är 

kopplade till de uppnådda resultaten tolkas olika av olika människor och resulterar därför i 

skillnader i människors motivation. Victor Vroom formulerade en förväntansteori i slutet av 

1960-talet där motivationen är en produkt av värdet av att uppnå målet i samspel med 

förväntningarna med hänsyn på storleken på belöningen (Jenner, 2004). Jämviktsteorin är 

något liknande och kan illustreras som en våg där på ena sidan av vågen finns uppnåendets 

värde och sannolikheten för att det ska uppnå medan det på andra sidan finns misslyckandets 

värde och dess sannolikhet att det ska hända. Det som väger tyngst, att lyckas och dess 

belöning eller att misslyckas och det straffet bestämmer människans handlande. 

Jenner skriver att motivation inte är ett karaktärsdrag hos eleven utan en samling av de 

erfarenheter eleven gjort och det bemötande eleven har fått. Både bemötandet och handlingar 

eleven utfört härstammar från såväl samhället, skolkulturen som familj och relationen lärare-

elev (Jenner, 2004). 

1968 publicerade författarna Robert Rosenthal och Lenore Jacobson boken Pygmalion in the 

Classroom (Jenner, 2004). Boken baserades på forskningen kring hur lärares förväntningar på 

eleverna påverkar deras resultat. Under ett antal år följde de den intellektuella utvecklingen 

hos några elever på en skola med elever från ett socioekonomiskt lågt område. Lärarna fick 
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innan skolstart reda på att ett antal elever hade en stor potential att nå de högsta målen, ca 20 

%. Syftet med forskningen var att ta reda på om de elever som lärarna trodde skulle vara 

kommande stjärnor (a.a.) också blev det. Resultatet visade att det fanns en viss skillnad 

mellan de utvalda eleverna och kontrollgruppen som inte kunde uteslutas eller kallas för 

slumpen. Metoden väckte kritik men också ett fortsatt intresse för Pygmalioneffekten. Själva 

begreppet Pygmalion härstammar från en gammal grekisk myt om den cypriotiske kungen 

Pygmalion som förälskade sig i en staty och som senare fick liv tack vare kungens böner. 

Pygmalioneffekten förklarar således hur positiva förväntningar från läraren sida leder till bra 

resultat hos eleven på samma sätt som negativa förväntningar leder till sämre resultat. Det är 

därför viktigt att lärarna har höga tankar om och förväntningar på varje enskild elev men att 

de tillsammans upprättar realistiska mål så att eleven inte misslyckas och tappar lusten utan 

utmanas på rätt nivå. 

 

Avslutningsvis kan Jenners sammanfattning över motivationsteorier användas. Han anser att 

motivation består av tre faktorer som samverkar. Den första faktorn är den inre motivationen 

som sätter igång beteendet som en inre drivkraft. Andra faktorn handlar om att beteendet 

riktas mot ett mål, till exempel yttre belöningar som betyg och andras gillande eller inre mål 

som inre stimulans och självförverkligande. Tredje faktorn är en växelverkan mellan 

drivkraften och målen.  
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5. Metod 

I metodkapitlet redogörs för de tillvägagångssätt som ligger till grund för detta arbete. 

Kapitlet inleds med en förklaring av den metod som valts. Därefter kommer urvalet av elever 

som informanter, på vilket sätt intervjuerna har genomförts samt bearbetningen av data. 

Slutligen beskriv hur de forskningsetiska principerna har följts samt giltigheten och 

trovärdigheten kring arbetets utformning och resultat. 

 

5.1 Metodval 

Arbetets resultat baseras på kvalitativa intervjuer. En kvalitativ intervju är ett samtal som är 

väl förberett och som syftar till att intervjuaren söker svar på ett antal frågor (Johansson & 

Svedner, 2010). Enligt Johansson & Svedner är en intervju en bra metod när man vill ha rika, 

detaljerade och nyanserade skildringar av något. Likaså fungerar en kvalitativ intervju att 

intervjuaren får något som den vill förstå snarare än vill mäta något som vid en kvantitativ 

metod. Vill en forskare få reda på en människas erfarenheter, lärdomar och få kännedom om 

något som bara den känner till så är det bästa att fråga just den människan (Kvale & 

Brinkman, 2009). Intervju kan också möjliggöra till följdfrågor som ger förtydliganden. 

Under en intervju får informanten också möjlighet att uttrycka sin uppfattning med egna ord 

vilket kan ge mycket intressant information.  

Skillnaden mellan en kvalitativ och en kvantitativ intervju är hur de olika metoderna ser på 

kunskap och vad som är möjligt att få veta (Svensson & Starrin, 1996). Den kvantitativa 

intervjun har som utgångspunkt ett positivistiskt synsätt medan den kvalitativa har som 

utgångspunkt det hermeneutiska och fenomenologiska synsättet. Ett positivistiskt synsätt 

utgår från uppsatta hypoteser som man vill testa. Med andra ord vill man undersöka en 

företeelse som man redan har bestämt sig för. En kvantitativ undersökning är oftast i 

enkätform med givna svarsalternativ som sedan kan graderas. Den hermeneutiska och 

fenomenologiska undersökningen handlar mer om att man vill upptäcka, förstå och lista ut 

företeelser och egenskaper som sedan innan inte är kända. Sätt att få denna kännedom är 

intervjuer, fältstudier samt deltagande i sammanhanget. (a.a.) 

Starrin & Renck (Svensson & Starrin, 1996) anser att för att genomföra en kvalitativ intervju 

på ett så korrekt sätt som möjligt krävs det att man har lagt upp en plan för sitt arbete.  Först 
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behövs en analys göras över problemet. Vad är det som ska undersökas, till vem och till vad 

skall resultaten användas till samt vilka frågor ska den besvara är frågor som behöver 

analyseras innan intervjuguide upprättas.  Därefter undersöks om det är nödvändigt att göra en 

intervju eller om svaret på frågorna kan fås på annat sätt inom ramen för de resurser som 

förfogas över. Sedan upprättas en intervjuguide som testas under ett antal provintervjuer. 

Behövs intervjuguiden revideras görs detta innan nästa intervju. När frågor som är angelägna 

för arbetet har fåtts fram börjar intervjuerna med tilltänkta informanter. (Svensson & Starrin, 

1996) 

Det finns ett antal faktorer som kan påverka huruvida en intervju blir lyckad eller inte menar 

Svensson & Renck (Svensson & Starrin, 1996). Det är viktigt att intervjun upplevs som ett 

samspel mellan intervjuaren och informanten. Om informanten upplever att intervjuaren är 

ointresserad och/eller överlägsen slutar oftast intervjun i kaos. Om informanten tolkar 

intervjuaren fel kommer svaret på frågorna inte att vara det man har eftersträvat och slutsatsen 

blir fel. Detta kan givetvis hända på andra hållet också, intervjuaren misstolkar informantens 

svar. För att minimera dessa ovanstående fel är det viktigt att intervjuaren noga informerar om 

intervjuns syfte, att frågor följs upp när svaret är oklart, att kroppsspråket och tonfall 

signalerar intresse samt att ett rätt språk används. Intervjuas yngre personer eller personer 

utan akademisk utbildning kan ett krångligt eller akademiskt använt språk medföra 

missförstånd och känslan av underlägsenhet från informantens sida (Svensson & Starrin, 

1996).  

Problem kan även uppstå om intervjun upplevs som stressig, från bådas håll sett. En 

intervjuare bör alltid uppträda lugnt och visa på kontroll oavsett vad som händer och 

uppkommer. Likaså är det viktigt att om intervjun banar iväg åt fel håll att intervjuaren snabbt 

styr in på rätt väg igen utan att verka ointresserad av informanten eller stressad. Till sist 

betonar Starrin och Renck (Svensson & Starrin, 1996) att en intervjuare inte får styra 

informanten mer än som är lämpligt, målet bör vara att informanten styrs så lite som möjligt 

och frågorna får inte vara ledande. Detta gäller speciellt vid känsliga frågor. (a.a.) 

 

5.2 Urval 

Elever i årskurs 9 på en större skola i en mindre stad i södra Sverige har intervjuats. Av 

praktiska och tidsmässiga skäl är eleverna från en för mig känd skolan. De som intervjuas är 
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elever som jag inte har eller har haft i undervisning. Med hjälp av elevernas handledare har en 

informerande tillåtelse (Bilaga 1) skickats ut till elevernas föräldrar. De elever som först 

lämnade in tillåtelsen är de elever som har intervjuats. För att minska risken att bara intervjua 

studiemotiverade elever, man kanske ser elever som lämnar in lappar snabbt som mer 

studiemotiverade, har handledaren handplockat en elev som uppger sig vara skoltrött och 

ointresserad av skolan. Ingen av de elever som har intervjuats för denna undersökning är dock 

så skoltrött att den frekvent skolkar utan informanterna har ett genomsnittligt meritvärde 

mellan 150-250 poäng. Studiens urval blir på detta sätt smalt men förhoppningsvis 

djupgående.  Eleverna som intervjuats kan inte påstås motsvara genomsnittet men kan antas 

ha rikligt med kunskap inom området som studien avser undersöka. Det är viktigt att vara 

medveten om att eleverna inte är representativa i statistisk mening. Syftet med denna studie är 

dock inte att visa på någon generell tolkning utan att finna mönster och exempel på hur elever 

ser på motivation och de praktisk/estetiska ämnens motivationshöjande förmåga. Vidare 

kommer dessa elever titulerats som informanter.   

 

5.3 Genomförande 

Genomförandet av arbetet påbörjades med sökande efter relevant bakgrundsmaterial. Först en 

genomgång av redan skrivna examensarbeten och avhandlingar från högskolor och universitet 

i Sverige kring begreppet motivation samt praktiska/estetiska ämnen. Detta för att skapa en 

bild om vad som skrivits. Att sedan välja litteratur har varit en omfattande process då 

begreppet motivation är ett stort och mångdimensionellt begrepp.  

Intervjuerna gjordes på skolan under två dagar. Lokalen som användes var ett klassrum.  

Eleverna intervjuades en och en och varje intervju inleddes med ett allmänt samtal för att lätta 

upp stämningen. Bandspelare användes och den testades före intervjun tillsammans med 

informanten, allt för att avdramatisera bandspelaren och därmed på bästa möjliga sätt få fram 

det informanten verkligen känner och tycker. Under den ca 45 minuter långa intervjun gjordes 

även anteckningar då vissa specifika och intressanta uttryck och åsikter kom fram. Efter varje 

intervju utformades en analys av det informanten sagt för att få fram idéer och tankar för 

fortsatt arbete. Detta är viktigt att göra då information som uppkommit och som kan ha varit 

oväntat kan fördjupa undersökningen samt en analys bör göras då intervjun är i färskt minne 

(Kvale & Brinkman, 2009)  
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5.4 Bearbetning 

Arbetet med det informanterna hade sagt började med att intervjumaterialet kortades ner till 

mer greppbara meningar. Detta kallas att koncentrera meningar och göra dem koncisa (Kvale 

& Brinkman, 2009). Vissa delar av intervjuerna som ansågs speciellt innehållsrika 

transkriberades. Transkribering betyder att det informanterna säger skrivs ut exakt som det 

sägs. Talspråk användes i transkriberingen och det anses vara det korrekta sättet då det 

markerar tydligare nyanser, tonlägen och upprepningar (Kvale & Brinkman, 2009). 

Meningarna delades sedan in i olika fack där de hade liknande betydelse. Detta gjordes för att 

se om det fanns vissa utsagor och åsikter som kom upp oftare än andra. Det är på detta sätt 

lättare se mönster, likheter och skillnader i materialet och som används och presenteras i 

resultatet.  

Bearbetningen och analysen av det framkomna skedde sedan utifrån en hermeneutisk spiral 

där man tolkar och förstår innehållet av det som sagts utifrån tanken att tolkningar bygger på 

tolkningar. Dessa tolkningar tillsammans med specifika citat från informanterna analyserades 

sedan utifrån frågeställningarna och presenteras sedan som resultat.   

 

5.5 Forskningsetiska principer 

Eftersom det är viktigt att bedriva forskning för att både samhället och den enskilda individen 

skall utvecklas är det dock nödvändigt att forskningen görs på ett korrekt sätt och håller hög 

kvalitet (Vetenskapsrådet, 1990). Vetenskapsrådet formulerade 1990 ett antal grundsatser som 

skall gälla vid all humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Det gäller fyra olika 

huvudkrav som skall tillgodoses under forskningen; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att forskaren informerar uppgiftslämnarna om forskningens 

syfte och deras specifika uppgift i forskningen. Likaså måste forskaren informera om att allt 

deltagande från uppgiftslämnarnas sida är frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande när 

som. Arbetets syfte samt hur informanternas uppgifter kommer användas har jag delgivit i det 

till föräldrarna utskickade tillåtelsebrevet samt delgivit till informanterna i intervjuns början. 

Jag informerade då också att all medverkan var frivillig och kunde avslutas när som. 
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Santyckeskravet handlar om att forskaren inhämtar uppgiftslämnarnas samtycke till 

undersökning innan den sker. Är uppgiftslämnaren under 15 år skall samtycke även inhämtas 

från uppgiftslämnarnas vårdnadshavare. Detta krav är något som jag förhållit mig till då jag 

innan intervjun krävde att vårdnadshavarna fyllt i ett informerande samtycke.         

Konfidentialitetskravet handlar om att uppgiftslämnarna i en undersökning är avidentifierade 

om forskningen handlar om etiska och känsliga frågor. Här handlar det även om att om det 

finns en risk med att uppgiftslämnarens identitet kan röjas väga det mot värdet av 

informationen mot de problem som kan medföras för uppgiftslämnaren. Likaså skall alla 

personer kring den specifika forskningen underteckna en förbindelse om tystnadsplikt. Mitt 

sätt att förhålla mig till detta krav är att i arbetet inte röja någon elevs identitet samt att inte ha 

sparat deras intervjusvar längre än vad som krävts.  

Nyttjandekravet tar upp att de enskilda, insamlade uppgifterna endast får användas till det 

ändamål det är avsett för och inte lånas ut till någon annan eller nyttjas i kommersiellt bruk.    

 

5.6 Giltighet och trovärdighet 

Giltighet och trovärdighet handlar om att man skriver ett arbete som är baserat på ett resultat 

som är korrekt insamlat, bearbetat och analyserat utifrån dess syfte. En kvalitativ forskning är 

giltig då forskaren har utfört arbetet skickligt och ständigt kontrollerat och teoretiskt tolkat sitt 

resultat (Kvale & Brinkman, 2009). En forskare ska undersöka enbart det som syftet kräver 

och på ett sådant sätt att en annan forskare får samma resultat vid en likadan undersökning 

(a.a.).  

Resultatet i detta arbete är baserat på ett begränsat urval av elever. Dessa elever är relativt 

representativa för den grupp som generaliseringen syftar till, eleverna på en specifik skola, 

men då de känner till mig som intervjuar bör ändå generaliseringen enbart ses som delvis 

representativ. Strävan har dock varit att ställa de frågor som har varit mest väsentliga för 

undersökningen. Därefter har bearbetningen och analysen utförts på ett sådant sätt som ansetts 

har fört arbetet framåt.  
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6. Resultat 

Här presenteras resultatet av de intervjuer som gjorts för att tydliggöra vad informanterna 

tänker kring motivation i skolan och de praktiska/estetiska ämnenas motivationshöjande 

möjligheter. Lärares namn och, i vissa situationer, ämnena är avidentifierade för att inte röja 

informanternas identitet. Nedanstående uppdelning har gjorts i anslutning till 

frågeställningarna   

 

6.1 Informanternas tankar kring motivation till skolan 

Informanterna går i skolan för att de vill ha en utbildning. De inser och vet att de behöver ha 

en utbildning idag för att kunna få ett jobb. Informanterna känner att det är just att få ett jobb 

som de vill ha och kan tjäna pengar på som är den största motivationen till att lyckas i skolan. 

Någon informant trodde att de skulle ångra sig i framtiden om de inte gick i skolan nu. Gå i 

skolan är också något som de känner att de måste, familjen och samhället kräver det.  

 Det är viktigt att gå i skolan. Den gör så att jag kan bli något.                         

 Och så gör det min familj glad.  

Faktorer som kan påverka motivationen är allt ifrån helger och raster till lärare och ämnena. 

Även miljön i skolan påverkar, åt båda hållen: 

 Är det stökigt i klassrummet blir jag störd och vill inte arbeta.  

 På vissa lektioner kan det vara rätt hög ljudnivå men man jobbar                                                  

 på bra ändå, andra dagar måste det vara knäpptyst för att jag ska                         

 få något gjort. 

Orsaken till varför miljön i klassrummet ibland påverkar och ibland inte gör det tror 

informanterna handlar om hur man mår just då, vilken energi man har. Dels påverkar ämnet i 

sig samt läraren.   

Att få träffa sina kompisar i skolan är en motiverande faktor. Många av informanterna har 

mycket annat att göra efter skolan, så som att träna, andra fritidsaktiviteter eller hjälpa till 

hemma, så många av deras kamrater träffar de bara under skoltiden. Deras sociala samvaro 

finns där och att träffas och socialisera och utveckla nya bekantskaper är viktigt. Likaså är 
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helgen, lov och sommarlov en faktor som gör att man orkar med skolan och dess tempo. Hur 

man mår psykiskt påverkar också. Informanterna känner att hur det är hemma, hur man sovit 

och om man ätit bra eller inte påverkar skolarbetet och lusten till att arbeta. 

Vikten av att få känna och veta att det man gör i skolan är bra och duger är viktigt tycker de 

flesta informanterna. Om de känner att de misslyckas så sjunker motivationen. Likaså är det 

viktigt att de får positiv feedback hemifrån och att deras föräldrar stödjer dem i arbetet.     

Läraren kan både vara en positiv faktor som en negativ. Så här svarade en elev på följdfrågan 

om läraren kan göra ämnet roligare: 

 Givetvis. Jag menar vissa ämnen är absolut inte kul men hade vi                          

 haft (Läraren X) i det hade det ju blivit hur kul som helst. Och som                         

 (Ämnet X) är roligt oavsett vilken lärare vi har, det ämnet kan knappast              

 någon lärare förstöra.  

Läraren är det som påverkar mest jämfört med ämnena enligt informanterna. Vilken lärare 

informanten har kan avgöra hur det går i ämnet. På frågan om ämnet har någon betydelse för 

motivationen svarar alla informanterna att det har det till viss del, men att läraren betyder mer. 

En lärare som stöttar, är rolig och ofta ger feedback är bättre att ha enligt informanterna och 

resulterar i bättre betyg i de ämnena. Och givetvis vill de att läraren tycker om dem. 

 Om läraren inte tycker om en, gillar man inte det ämnet.  Att en                                               

 lärare gillar en eller inte märks rätt väl. 

 Det är dom som gör lektionerna roliga. 

 

6.2 Informanternas tankar kring de praktiska/estetiska ämnena 

Överlag anser informanterna att de praktiska/estetiska ämnena är roliga. De är intressanta och 

lärorika ämnen som ger dem en paus i alla de andra mer teoretiska ämnena. De tycker att det 

är positivt att man kan arbeta mer självständigt och att i de flesta praktiska/estetiska ämnena 

ges det möjlighet till fritt samtal och samarbete med sina klasskamrater. Ämnena gör så att de 

kan få röra på sig och slipper bara att sitta ner i en bänk. Likaså upplever de att i dessa ämnen 

vet man oftare vad man ska göra från gång till gång och det upplever de som positivt.  
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 Har man börjat göra en fågelholk på slöjden så vet man ju                                 

 vad man har och göra några veckor framåt, och det känns skönt,                          

 man kan liksom i förväg planera sin lektion själv.  

Det de ska lära sig teoretiskt i de praktiska/estetiska ämnena kommer mer eller mindre av sig 

själv just på grund av att man arbetar mer med kroppen. De anser också att man får bra 

kunskaper för framtiden. De praktiska/estetiska ämnena utvecklar deras kreativa sida och som 

de har nytta av i de andra ämnena också. Ämnet hem- och konsumentkunskap ansåg av en 

informant som ett av de viktigaste ämnena i skolan. 

 Det är lite stökigt under de lektionerna, oftast i alla fall, men                                          

 det är roligt och så slipper man ju sitta still hela tiden och plugga. 

En av informanterna tycker dock att alla de praktiska/estetiska ämnena är både tråkiga och 

onödiga.  

 Tråkiga! Ja, man kanske ska ha dom i skolan ändå men absolut inte                                       

 ha betyg i dom.  

 

6.3 De praktiska/estetiska ämnenas motivationshöjande möjligheter  

Ingen av informanterna upplever de praktiska/estetiska ämnena som mer motivationshöjande 

än andra ämnen. Vilket eller vilka ämnen som är motivationshöjande anser de beror på vem 

man är och vilka intressen man har, men framför allt vilken lärare man har. När vi börjar 

diskutera hur en skoldag skulle se om man inte har de fem ämnena som klassificeras som 

praktiska/estetiska så inser dock alla informanter att en skoldag utan dem skulle vara 

jobbigare. Likaså inser de vikten av de praktiska/estetiska ämnena för de elever som är mindre 

studiemotiverade och mer skoltrötta än vad de är. De tror att de skoltrötta eleverna behöver 

den pausen som de upplever att dessa ämnen ger.  

 De ämnena gör att man blir mer avslappnad och koncentrerad. 

 Utan dom skulle skolan bli alldeles för allvarlig. 

Någon informant idrottar knappt inget utanför skolan och såg definitivt behovet av att ha 

idrott och hälsa i skolan. Att ha idrott och hälsa varje dag är något som den informanten tror 

hade varit det mest ultimata. 
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  På gympan får man energi till de andra ämnena, ja energi till                                        

 att orka med skolan överhuvudtaget. 

En informant avslutade intervjun med följande tankar kring de praktiska/estetiska ämnenas 

motivationshöjande möjligheter: 

 För mig är de praktiska/estetiska ämnena ett sätt att öka min                                          

 motivation till lärande. Jag har bra betyg i dessa ämnen och                                              

 det sporrar mig att få bra i de andra också. I och för sig är det                                                         

 nog lättare att få bra betyg i de praktiska/estetiska ämnena men                                                   

 de gör så att det går lättare i de andra också. Jag hoppas verkligen                                        

 att barn i framtiden får ha betydligt mer tid i dessa ämnen.  

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

7. Analys 

I det här kapitlet behandlas resultaten utifrån frågeställningarna; hur ser elever i årskurs 9 på 

motivation samt hur beskriver elever i årskurs 9 de praktiska/estetiska ämnenas möjligheter 

till att ge motivation för skolarbete.  Likaså kopplas resultaten samman med teoriramen.  

 

7.1 Motivation för elever i årskurs 9 

De flesta informanterna i denna undersökning går uteslutande till skolan för att de vill. Skolan 

ger dem kunskaper för livet som ökar deras möjligheter till ett intressant och roligt arbete som 

förhoppningsvis ger dem pengar och den sociala status som eftersträvas. I skolan möter 

informanterna också sina kompisar och lärare och den är en plats för nya kontakter. Skolan är 

för dem en viktig social mötesplats där de söker efter tillhörighet, trygghet och kärlek. 

Informanterna upplever alltså inte skolan som meningslös utan innehållet i skolan och dess 

aktörer ökar motivationen (Hugo, 2010). 

Informanterna anser att det är viktigt att de känner motivation till skolan och till att lära sig. Ju 

mer motivation de känner desto lättare upplever de skolan. Av flertalet olika faktorer som 

påverkar informanternas motivation kan man bland annat kategorisera faktorerna som 

framtida arbeten, kompisar och familj, kunskap och lärarna. Detta kan man också läsa i de 

vetenskapliga litteraturer, rapporter och avhandlingar som ligger till grund för detta arbete. 

Jenner (2004) skriver att motivation handlar om en vilja att lära sig och vilja till förändring 

vilket resultatet också visar på. Informanterna ser ett behov att utbilda sig för att säkerställa 

sin framtid samt att skapa sociala relationer. De sociala relationerna understryker även Hattie 

(2009) vikten av. I skolan träffar eleverna sina vänner som genom positiv påverkan, 

känslomässigt stöd och återkoppling inte bara utvecklar elevens sociala förmåga utan även 

den kognitiva. Likaså är familjen och hemmet en faktor som både kan öka som minska 

elevens motivation. Föräldrarnas förväntningar gentemot elevens skolresultat och strävan 

efter framgång anser Hattie (2009) vara en påverkansfaktor med stora effekter på motivation 

och skolresultat. Han nämner även i sin bok att hemmets förmåga att stimulera elevens 

intellekt och hur föräldrarna visar på engagemanget i skolarbete och läxor även har en positiv 

effekt på eleven.  

Den största påverkan på motivationen anser dock informanterna att läraren har. En lärare kan 

lyfta ett ämne men även sänka det intresse- och förståelsemässigt. Läraren spelar med andra 
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ord en viktig roll för eleven, inte bara sett i undervisningssituationen med kunskaper i ämnet 

och förmåga till att lära ut utan även rent socialt och relationsmässigt. Hugo (2010) skriver att 

de flesta motiverande faktorerna är relaterade till vad eleven gör tillsammans med eleverna 

och att det är den nära relationen som påverkar mest vad eleven verkligen lär sig i skolan. 

Lärarens attityd, förhållningssätt och förväntningar på eleven påverkar elevens motivation och 

skolresultat i stor grad, större än vad nog lärarna egentligen förstår.  

Hattie (2009) skriver i sin bok att en lärare som verkligen gör skillnad i elevernas lust till 

inlärning och förmåga är den lärare som inte bara känner passion för sitt ämne och utmaningar 

i detta utan även skapar bra relationer mellan sig och eleven. Vidare anser han att en bra lärare 

hjälper eleven att hitta tillvägagångssätt för att lära sig och intresserar sig i elevens 

lärandeprocess.  

 

7.2 De praktiska/estetiska ämnenas motivationshöjande möjligheter  

Informanternas åsikter kring de praktiska/estetiska ämnena skiljer sig inte nämnvärt från 

resultaten i Nu 03 (Skolverket, 20003). De tycker att de praktiska/estetiska ämnena generellt 

sett är roliga, värdefulla och ger kunskaper för livet. Men de ämnena är inte bara intressanta 

och lärorika, de ger även en paus i de mer teoretiska ämnena där man med tillåtelse får prata 

fritt med sina klasskompisar. Informanterna upplever också att de i dessa ämnen får ta ansvar 

i större utsträckning och att de har mer inflytande än i de mer teoretiska ämnena. Att känna 

delaktighet i undervisningen och visa på eget ansvar är något som Hattie (2009) betonar som 

viktigt för elevens lärandeprocess. Hattie menar också att återkoppling på prestationer, 

formativ bedömning och olika undervisningsstrategier är faktorer som har stor positiv 

påverkan på elevens insatser. Samtliga dessa faktorer återfinns i de praktiska/estetiska 

ämnenas undervisning och kan i vissa fall vara lättare att uppnå än i andra ämnen. Viktigt är 

också att eleven har god kännedom om målen (Hattie, 2009) och i de praktiska/estetiska 

ämnena är det lättare att visa på målen både konkret och visuellt genom att visa på goda 

exempel som uppnått olika mål.  
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7.3 Sammanfattning av resultatet 

Studiens syfte har varit att reda på hur några elever i årskurs 9 ser på de praktiska/estetiska 

ämnenas motiverande förmåga. Eleverna anser att de praktiska/estetiska ämnena ökar deras 

motivation till skolarbetet överlag genom att de ger pauser i det mer teoretiska ämnena. 

Eleverna anser också att de i större utsträckning lyckas i de praktiska/estetiska ämnena och att 

detta lyckande medför positiva känslor och tankar även i de andra ämnena. Lyckas man i 

vissa ämnen är inte slaget så hårt om man misslyckas i något annat. De praktiska/estetiska 

ämnena har sin grund i informanternas vardag och de kan relatera skoluppgifterna till sin 

livsvärld och sina vardagliga beteenden och behov (Skolverket, 2003). 

Det som dock motiverar mest i skolan bedömer informanterna vara läraren. En lärare kan 

både motivera som minska motiveringen beroende på hur den agerar under och utanför 

lärandesituationen. Lärarens förmåga till att se och lyssna på sina elever samt bedriva 

undervisning och framföra innehållet kan vara avgörande för deras studieresultat. Det viktiga i 

skolans värld är att lärarna skapar relationer med sina elever som gör att eleven känner 

förtroende till läraren och känner att den är omtyckt av sin lärare (Nilsson, 2010). Likaså att 

läraren och eleven tillsammans tar fram vad som är viktigt och meningsfullt så att eleverna 

känner sig delaktiga i skolans upplägg (Nilsson, 2010). 
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8. Diskussion 

I följande kapitel förs en diskussion kring valet av metod. Likaså diskuteras resultatet och en 

förklarning till resultatet ges. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning inom 

arbetsområdet.  

 

8.1 Metoddiskussion 

Den kvalitativa intervjun som metod har fungerat i hög grad. Under intervjuerna har 

tillräckligt med material framkommit så att svar på frågeställningarna har kunnat ges. 

Intervjuerna har fortlöpt som planerat och informanterna svarade på frågorna utförligt och 

utan att det behövdes ställa några frågor för att förtydliga. Därmed minimerades risken till att 

ställa frågor som var styrande. Likaså blev svaren sanningsenliga och reliabiliteten hög genom 

att informanterna i förväg inte fick ta del av frågorna. Detta hade ökat risken för att få svar 

som var förberedda och inte enligt informantens sanna tycke.  

Fördelningen mellan könen blev jämn. Däremot blev det ingen bra fördelning mellan 

studiemotiverade och skoltrötta elever då ett aktivt urval av informant gjordes. Detta påverkar 

dock inte resultatets trovärdighet i förhållande till studiens syfte. Resultatet mellan de 

studiemotiverade eleverna och skoltrötta visade sig dock inte skilja sig nämnvärt åt vilket gör 

att urvalet i efterhand kan ses som säkerställt.  

Då eleverna uppgav att läraren är den faktor som påverkar motivationen mest så hade det varit 

intressant att komplettera intervjuerna med att observera en grupp elever för att undersöka om 

deras attityder, insats och motivation ändras från lärare till lärare för att sedan ställa det mot 

ämne till ämne. Enligt Kvale & Brinkman (2009) visar en observation vad som sker i 

verkligheten, speciellt om observationerna sker vid ett flertal tillfällen så att de som 

observeras inte ändrar sitt beteende utan ser den som observerar som naturligt inslag. Under 

en intervju kan informanten försköna eller förvränga verkligheten. Att observera en grupp 

elever har dock inte gjorts på grund av tidsbrist. 
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8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med arbetet har varit att undersöka hur elever i årskurs 9 ser på begreppet motivation 

samt de praktiska/estetiska ämnenas motivationshöjande möjligheter. Detta för att få en 

fördjupad kunskap om de praktiska/estetiska ämnenas betydelse för elevers motivation till 

lärande. Frågeställningarna som har upprättats har varit väsentliga för studien och dess 

resultat. Resultaten har sedan analyserats för att få reda på elevernas syn på de 

praktiska/estetiska ämnenas motivationshöjande möjligheter. Det informanterna uttrycker 

stämmer väl överens med det forskningen säger. För eleverna är det viktigt att känna 

motivation till skolan och lärandet. Jenner (2004) skriver att det är viktigt att skolan och 

forskningen arbetar mer om motivationens betydelse till lärande då det lätt hamnar i 

skymundan för diskussioner om nya skolreformer och andra skolutvecklingsfrågor. 

Skoldebatten hamnar oftare på klasstorlek och lärartäthet snarare än relationer lärare – elev 

emellan och dess betydelse (Hattie, 2009). Detta uttrycker Jenner (2004) vidare då han menar 

att tid och klasstorlek är relativa begrepp medan det viktigaste är relationen lärare – elev 

emellan och hur eleven blir sedd. Jenner har med ett tänkvärt citat i sin avhandling: 

 ”Hur i all världen ska man kunna tillgodose barnens behov i dessa 

 stora grupper!” utbrister blivande pedagoger ofta i uppgivenhet. 

 Visst är grupperna frustrerande stora, men om jag bara kan sätta 

 min tillit till att korta medmänskliga möten har en djupgående 

 verkan skulle mycket vara vunnet. Att vara den lärare som ser sin 

 klass är inte detsamma som att jobba med allas problem. Att se 

 sina barn kan inkludera en så enkel och konkret handling som att 

 titta på dom och inte förbi dom. Om ögonen är själens spegel är 

 det av betydelse hur vi ser…….Många elever märker hur deras lärare 

 tittar och kan kommentera: ”Han tittar inte på oss, bara på en 

 del.” Att känna sig sedd av sin lärare är större än man i allmänhet 

 tror. Hos denne ”någon” som finns bakom den närvarande blicken 

 blir man själv till någon. Läraren blir den spegel i vilken eleverna 

 kan se sig själva.”      

     (Jenner, 2004:79)                                                                                                                                                                             

Enligt Hattie (2009) är framgångsfaktorerna i skolan faktorer som handlar om vad läraren gör 

tillsammans med eleverna. De faktorer som ökar motivationen och resulterar i bättre 

skolresultat är lärarens attityd och förväntningar på eleven samt att eleven upplever uppsatta 
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mål som nåbara är. Likaså anser Hattie att lärarens relation till eleverna är det mest avgörande 

för vad eleverna lär sig i skolan och som ökar deras motivation för skolarbetet. Hugo (2009) 

betonar också vikten av att läraren i planerandet och genomförandet av undervisningen tar 

utgångspunkt i elevens livsvärld och tidigare erfarenheter för att uppnå den bästa 

lärandeprocessen för varje elev. 

Vikten av att läraren tycker om sina elever, att det märks om läraren tycker om eleverna eller 

inte samt att lärarens personlighet snarare dens didaktik, påverkar elevernas inlärning betonas 

i denna studie. Resultatet visar också att de praktiska/estetiska ämnena är viktiga för eleverna 

och ger dem en välbehövlig paus, social utveckling och ansvarstagande i det mer teoretiska 

arbetet. Lärarens roll och en blandning av teoretiska och praktiska/estetiska ämnen ökar 

elevers lust och förmåga till inlärning.  

  

8.3 Fortsatt forskning 

Det vore intressant att undersöka hur elever i årskurs 3 på gymnasiet ser på de 

praktiska/estetiska ämnena och deras motivationshöjande möjligheter. Likaså skulle det vara 

intressant att göra en observation i en klass för att se hur deras motivation och arbetsinsats 

påverkas i de olika ämnena och med olika lärare. Med andra ord undersöka om det är som de 

säger, att ämnena inte påverkar motivationen i lika stor utsträckning som vad läraren gör. 

Likaså vore det intressant att följa de lärare som elever anser öka deras motivation. Undersöka 

vad är det i undervisningen och lärarens personlighet som genererar mer kunskaper och 

starkare motivation hos eleven.  
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9. Slutord 

Det finns ingen handbok i hur man blir det ultimate läraren som kan motivera sina elever och 

få dem till toppresultat. Det finns heller ingen handbok i hur man vänder skoltrötta elever som 

ser skolan som totalt meningslös och utan mening till att bli motiverade och kunskapstörstiga 

elever. Däremot finns det undersökningar och rapporter som visar hur att vissa faktorer 

påverkar i större grad elevers inlärning än andra och det är dessa faktorer som jag hoppas att 

jag tar med mig i min fortsatta lärarbana.  

Som lärare i framtiden kommer jag ta med mig elevernas behov av en engagerad lärare som 

inte bara kan hjälpa den att hitta sätt att lära sig på utan även formativt bedömer dem i 

samspråk med dem själva. Att även vara en lärare som visar att jag tycker om mina elever och 

bryr mig om.  I Hatties bok (2009) betonar han att en lärare som ser till att den hela tiden 

utvecklar sig själv, sin bedömning, sitt ämne och undervisningsformer har en positivare 

påverkan på elevens och dennes inlärning. Denna professionella och personlige utveckling 

kan ske genom kompetensutveckling. Detta medför tankar om att vi aldrig är fullärda utan bör 

se oss som elever lika mycket som dem vi undervisar, vi kan lära oss mycket under deras väg 

genom vår undervisning och vårt ämne. 
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Bilaga 1 

 
Lärarutbildningen 

Examensarbete 

GO2963 

      

Växjö 2011-11-10 

 

 

 

Hej! 
 

Mitt namn är Lotta och jag studerar till Lärare på Linnéuniversitetet här i Växjö. Jag håller 

just nu på med att skriva mitt avslutande examensarbete. Syftet med detta examensarbete är 

att få en bredare kunskap om de praktiska/estetiska ämnenas betydelse för elevers motivation 

till lärande i skolan.  

 

Min önskan är att få prata med ert barn om vad de tycker/har för åsikter och funderingar om 

ovanstående. I all forskning är det viktigt att alla resultat presenteras avpersonifierat och på ett 

respektfullt sätt, därför kommer just ert barns åsikter inte kunna identifieras i arbetet. 

 

Så härmed frågar jag er om jag har er och ert barns tillåtelse att intervjua henne/honom om 

vilka upplevelser och bilder de har av de praktiska/estetiska ämnena som motivationshöjande.  

 

Vid frågor, kontakta mig gärna! 

 

 

Med vänlig hälsning 

Lotta Bylander 

XXX-XX XX XX 

cbylander@hotmail.com 

 

 

 

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

 

 

 

    Jag godkänner härmed att du får intervjua mitt barn 

 

    Jag vill INTE att du intervjuar mitt barn. 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________________________________ 

 Undertecknad 

http://lnu.se/
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Bilaga 2 

 
Lärarutbildningen 

Examensarbete 

GO2963 

Höstterminen 2011 

 

Intervjuguide 

 

 
1. Varför går du i skolan? 

 

2. Vad motiverar dig till att gå i skolan? 

 

3. Vad är motivation/lust att lära sig för dig? 

 

4. Vilka faktorer tror du kan påverka din motivation i skolan? 

 

5. Har du känt att din motivation har minskat eller helt försvunnit någon gång? Vad 

berodde det på då? 

 

6. Vilken betydelse har ämnet för din motivation?  

 

7. Hur tycker du det är att arbeta i de praktiska/estetiska ämnena? 

 

8. Vilka av de praktiska/estetiska ämnena är roliga? 

 

9. Varför tycker du att de ämnena är roligast? 

 

10. Jag ska göra en studie om huruvida de praktiska/estetiska ämnena kan öka 

motivationen till lärande. Vad säger du om det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lnu.se/

