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Abstract 
  

Författarna: Josephine Hellsten och Charlotte Nors 

Titel: Motivation & Prestation - En kvalitativ studie kring lärares syn på den målstyrda 

skolans inverkan på elevers förmåga till motivation och prestation 

Engelsk titel: Motivation & Achievement - A qualitative study of teachers' views of the 

targeted school impact on students' ability to motivation and achievement 

 

Antal sidor: 50 

 

Denna studie tar sin utgångspunkt i begreppen motivation och prestation kopplat till en mål- 

och resultatstyrd skola. Syftet med studien är att belysa hur lärare arbetar för att motivera 

eleverna i skolan samt vilka redskap de har till sin hjälp. Vidare vill vi också lyfta fram hur 

lärare uppfattar att skolans resultatstyrda mål påverkar elevers motivation och förmåga att 

prestera. Som grund för studien ligger en kvalitativ undersökning där intervjuer med fyra 

verksamma lärare har gett oss empiriskt material.  

Resultatet visar att det finns ett flertal faktorer inom skolan som påverkar elevens 

studiemotivation. Dessa faktorer tycks lärare vara medvetna om och det verkar vidare som om 

lärare arbetar med hänsyn till dessa. Beroende på elevens kunskapsutvecklande förmåga ser 

motivationsnivån olika ut. Det vi kan konstatera av undersökningen är att lärarens insats för 

att öka elevens studiemotivation kan ställas i relation till den kunskapsnivå eleven återfinns 

under. Resultatet visar vidare att den förväntade måluppfyllelse som eleverna står inför 

påverkar studiemotivationen på olika sätt. Det har i studien framkommit att tydliga mål där 

eleven vet vad som förväntas av den kan ses som en faktor vilken främjar motivationen. 

Vidare framkom det att elevens studiemotivation främjas av ett tydligt syfte kring arbetet samt 

en tydlighet kring dess upplägg.  
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1. Inledning 
 

Vi är två studenter som läser lärarprogrammet med inriktning på årskurserna förskoleklass till 

årskurs sex. Vi har uppmärksammat att stress är ett högaktuellt ämne och att det inte 

undkommit att träda in i skolans värld. Kan stress vara ett svar på de krav som finns på 

eleverna idag? Det är en fråga vi ställt oss. Vårt intresse för detta område bottnar delvis i en 

allt mer offentlig publikation. Stress läggs i både skriftlig och digital media fram som ett 

problem i dagens samhälle. Det är inom skolan vi lärare som sätter ramarna för barnens 

tillvaro och det är med dessa ramar som läraren kan styra elevens upplevelse av sina 

prestationer. Utformningen av verksamheten tycks kunna påverka om kraven upplevs 

motiverande för eleven eller om de upplevs som för höga.  

Enligt en undersökning gjord av BRIS (2010-04-14) stressas unga just av de krav som finns 

inom skolan idag. De tror att deras betyg blir avgörande för deras framtida liv. Som lärare är 

det lätt att av välmening pressa barnet i jakten på bra resultat i skolan. Här finns dock en 

uppenbar fälla för stress hos eleven.  Undersökningen visar vidare att det finns ett flertal andra 

faktorer som stressar eleverna, bland annat krav på utseende, kamrater, och intressen. Vi har 

också under vår utbildningstid och våra perioder ute på fältet erfarit att elever verkar uppleva 

oro över de prestationer de ställs inför när det gäller skolarbete. De prestationskrav eleverna 

visat tycker vi oss se påverka skolarbetet och förhindra att elevens lärprocess optimeras. 

Prestation och mätning är ord som är starkt kopplade till dagens mål- och resultatstyrda skola. 

Vår ambition är att undersöka det eventuella sambandet här emellan. Vi har under vår tid ute 

på fältet även sett att det skiljer sig mycket åt mellan eleverna när det gäller graden av 

motivation inför skolarbetet. Vidare har vi också sett att det finns elever som upplever oro när 

deras kunskaper skall läsas av. Vi anser att en medvetenhet om hur olika krav i skolan kan 

upplevas av eleverna kan hjälpa läraren i planering och undervisning så att elevens lärprocess 

kan optimeras och motivationen ökas. 

I vår studie står alltså fokus på förhållandet mellan motivation och prestation.  Det går då inte 

att bortse från att skolan vilar på en mål- och resultatstyrd grund vilket är något vi önskar ägna 

uppmärksamhet i vår efterforskning.  
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2. Bakgrund 

 

I nedanstående stycke kommer vi att ge en bakgrund till det område vi valt att undersöka. För 

att få förståelse för den studie vi kommer att presentera följer här nedan ett antal delar som 

på olika sätt berör den problematik vi valt att undersöka närmare. 

 

2.1 Förklaring av begrepp 

 

Det huvudsakliga begreppet, mål- och resultatstyrd skola, vilket är grunden för dagens skola 

och därmed vår studies utgångspunkt framskrivs av Lindblad och Theorell (2005) som en 

skola med tydliga krav på eleverna. Vidare fyller denna typ av skola en kontrollfunktion för 

högre instanser. Ytterliggare två viktiga begrepp som är starkt sammankopplade till just den 

mål- och resultatstyrda skolan och som till stor del kommer behandla studiens frågeställning 

är motivation och prestation. Motivation beskrivs i Nationalencyklopedin som ”de faktorer 

hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” (2009 nr 12:200) och 

prestation beskrivs som ”något (positivt) som åstadkommits eller fullgjorts (ofta) trots 

svårigheter e.d.)” (2009 nr 14:212). För vidare utvecklig av dessa begrepp se bilaga 1. 

I studiens frågeställning används också begreppet kulturella redskap. Kulturella redskap är 

något som används för att förstå omvärlden och vara en del av den. De kulturella redskapen 

kan vara språk, fysik och intellekt. Intellektuella redskap är ett redskap som hjälper oss med 

praktiska moment i vardagen. Beroende på omgivningen och de kulturella normer som 

genomsyrar blir kunskapen specifik för de medverkande individerna (Säljö 2010).  För vidare 

utveckling se teorikapitlet, s 13.  

 

 2.2 Mål och prestation – samhälle 

 

Vi finner det intressant att blicka ut över dagens moderna samhälle. Vi lever i en tillvaro där 

önskvärda mål och prestationer går hand i hand och där barn redan i början av livet förväntas 

utvecklas och prestera utefter andras förväntningar. Vår moderna skola styrs alltmer utefter ett 

sociokulturellt perspektiv. Människor utvecklas när de i vardagliga situationer befinner sig 

tillsammans med andra människor. Det är alltså i den sociala omgivningen som kunskaperna 
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tar avstamp (Säljö 2010). Alla människor lär sig i alla sociala sammanhang, det är alltså inte 

möjligt att ställa sig utanför en utveckling då interaktion pågår. Det visar att samhällsbilden 

och skolan speglar varandra och att det inte går att titta på skolan utan att ta hänsyn till det 

omgivande samhället.  

2.2.1 Sociala relationer 

 

Då vi människor befinner oss i olika konstellationer i vilka vi innehar olika roller påverkas vi 

på olika sätt. Om människan vore urskild från sin omvärld och satt i en tillvaro utan social 

gemenskap och utan de spelregler som det innebär, skulle förmodligen inte heller de krav som 

finns upplevas lika. Jönsson (2005) behandlar just den samhälleliga bakgrunden till 

uppkomsten av stress som en negativ effekt av för höga krav.  Hon menar att det bland annat 

är samhällets ändrade förhållande som påverkar att fler människor inte klarar att upprätthålla 

ett sunt liv. Prestationen hos individen når inte upp till de krav som finns på denne vilket leder 

till misslyckande och nedsatt självbild.  

Hur vi människor känner påverkar hur kroppen reagerar och fungerar. I takt med samhällets 

utveckling har stressfaktorerna förändras och det är uppenbart att psykiska faktorer idag är allt 

större riskfaktorer. Längre tillbaka i tiden kunde fler av människans problem lösas genom en 

fysisk insats. Det är då viktigt att komma ihåg att stress är en kvarleva av ett dåtida samhälle 

där stress var nödvändigt för att prestera och utföra arbete men också för att kunna fly en 

hotande situation. Stress behövs delvis för att göra oss människor mer alerta och för att vi ska 

prestera bra (Ellneby 2005). Vi anser att det också inom skolan är viktigt att vara medveten 

om detta så att man som lärare kan skapa situationer där eleverna är närvarande och 

fokuserade.  

 

2.2.2 Familjen - en del i samhället 

 

Inte minst är det dagens barnfamiljer som hamnar i fokus för de ökade samhälleliga kraven 

och det är inte ovanligt att just föräldrar till barn i skolåldern känner sig frustrerade och 

otillräckliga. Föräldrar idag har i allmänhet viljan att hålla hög nivå både inom arbetet och 

inom familjen. Denna livsform har visat sig påverka att stress uppstår och frodas inom 

barnfamiljen (Ellneby 2005). Att dra paralleller mellan elevens privata miljö och skolans 

miljö blir för lärare en självklar och oundviklig uppgift. En förståelse för elevens medhavda 
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bagage bidrar till en förståelse för hur eleven fungerar i skolan. Inom skolans väggar är det 

bra att som lärare känna till detta för att förstå barnets situation och kunna ta hänsyn till detta i 

planering och utvärdering.  

 

2.3 Mål och prestation – skola 

 

2.3.1 Skolan - krav och utformning 

 

Det är väldigt viktigt att som lärare vara medveten om hur skolans utformning och 

verksamhet kan påverka elevernas motivation och förmåga till prestation. Genom denna 

vetskap kan man ställa de kunskapsvinster som ett visst val av undervisnings- eller 

avstämningsmoment ger mot de eventuella negativa effekter som kan upplevas hos eleven. 

Kraven kan bli negativa för den elev som upplever målen och den stundande prestationen som 

oövervinnelig. Stress är en konsekvens av detta Ellneby (2010).  

Som också uppgavs tidigare kan stress ses som en överlevnadsmekanism som människan 

behöver för att kunna fly från fara eller rädda sig i nöd (Olofson 2000). Stress kan alltså också 

vara ett sätt att tala om för individen att den bör ta avstånd från det fenomen som skapar 

stress. Gränsen tycks alltså vara skör och det kan hända att eleven istället för att se 

utmaningen som motiverande resignerar och väljer att inte ta sig an utmaningen. I skolan är 

det elevens kunskapsprocess som skall stå i fokus. Som lärare har man som uppgift att 

optimera denna process samt att se till så att förutsättningarna blir de bästa möjliga. Om man 

som lärare är medveten om eventuella störande hinder har man möjlighet att förändra 

förutsättningarna.  

 

2.4 Mål och prestation - individ 

 

2.4.1 Läxor och prov som mätinstrument  

 

Att ge eleverna hemarbete som sedan mäts med ett mätinstrument är en del av vår moderna 

skola. Vi befinner oss i en mål- och resultatstyrd skola som kräver att elevernas kunskaper 
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kan mätas och dokumenteras. Som det ser ut idag i de allra flesta skolor är hemarbete en del 

av detta arbete.  

Enligt en artikel i Dagens Nyheter (2010-08-16) upplever vart fjärde barn i mellanstadiet 

stress direkt kopplat till hemarbete. Undersökningen omfattade 1100 barn och utfördes av 

Statistiska centralbyrån. Ytterliggare en undersökning (Attityder till skolan 2009) genomförd 

av skolverket 2009 visar också den att hemarbete är en grund för stress hos elever. Skolverket 

uppger att en större andel elever, också de i mellanstadiet, upplever stress i direkt koppling till 

hemarbete och prov. Deras undersökning visar att mer ”än var fjärde elev känner sig stressad 

av hemarbete varje dag eller en till flera gånger i veckan”(2010:48).  Vi ställer oss då frågan, 

vad kan konsekvenserna av detta yttrande bli? 

Det har visat sig att de eleverna som får bra betyg känner sig bekräftade av vetenskapen om 

att de kan prestera bra.  Som jämförelse kan man se att de elever som inte får ett bra betyg 

upplever en dålig självbild samt tappar delar av sin motivation inför uppgiften (Eklöf 2011). 

Som motpol till avstämningarnas negativa effekter bör tilläggas att negativ stress också kan 

uppstå hos en individ som saknar utmaningar (Ellneby 2010). Här kan vi omvänt se att prov 

och resultatavstämning behövs för att eleven skall prestera och motiveras till nya kunskaper. 

Hemarbete är idag inte inrymd i den skolförordning som reglerar skolans verksamhet. 

Skolverkets åsikt är att hemarbetets vara eller inte vara samt dess form och funktion skall 

komma till diskussion på varje enskild skola (Skolverket 2011). 

3. Syfte 

 

Studiens syfte är att bidra med en bild av hur lärare ser på sina möjligheter att stimulera 

elevers studiemotivation med hjälp av olika metoder och kulturella redskap. Vidare syftar 

studien till att belysa hur lärare uppfattar att elevers studiemotivation och prestationsförmåga 

påverkas av resultatstyrda mål i skolan.  

4. Frågeställningar 

 

 Vilka kulturella redskap och metoder använder lärare inom skolan för att påverka 

elevernas studiemotivation?  
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 Hur förhåller sig lärare till Skolverkets kunskapskrav på eleverna i förhållande till 

begreppen motivation och prestation?  
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5. Tidigare forskning 

 

I nedanstående text presenteras tidigare forskning kring begreppen motivation och prestation. 

Dessa är relevanta för att besvara våra frågeställningar och för att beskriva forskningsfältet 

gällande hur eleverna påverkas av den nu gällande mål- och resultatstyrda skolan. Det är 

uppenbart att hemarbete är starkt kopplat till den resultatstyrda skolan som kräver 

avstämning och dokumentation. Då vi i också i vår eftersökning uppmärksammat att 

prestation i skolan är starkt sammankopplat med stress hos elever är det oundvikligt att även 

beröra denna del av forskningen som en del i den målstyrda skolan.  

 

5.1 Motivation/Prestation  

 

Pedagogens förväntningar på eleven är något som har stor påverkan på dess förmåga till 

motivation. Jenner (2004) talar om pygmalioneffekten där lärarens förväntningar kan påverka 

elevens prestation. Eleven blir den person som läraren förväntar sig. Han menar alltså att 

läraren kan styra vilka misslyckanden som kan komma att ske. För att motivationen skall 

bibehållas eller öka bör målet för eleven vara möjligt att uppnå, kravet får inte vara 

övermäktigt. Vidare måste det för eleven finnas ett värde i att nå det mål som satts upp. När 

det gäller ett misslyckande kan detta påverka elevernas vidare motivation menar Jenner.  

Giota (2006) talar om en ökad stress i skolan och en allt sämre arbetsmiljö för såväl lärare 

som elever. Hon menar att motivation inom skolan är ett tudelat begrepp som har förgreningar 

till en mängd andra begrepp. Hon menar bland annat att man måste se begreppet motivation i 

förhållande till ”drift, behov, intresse, inre och yttre motivation, lärande- och prestationsmål, 

multipla mål, förväntningar, värden och attityder.” (Giota 2006:95). Det blir då uppenbart att 

fenomenet motivation inte kan ses ur ett enda perspektiv. Vidare uppger hon att det uppstår 

svårigheter när man att påstår att en elev är icke-motiverad. Det påvisar att elevens uppvisade 

beteende och kraven utifrån inte samstämmer. Detta kan bero på en mängd saker men en för 

eleven mindre positiv förklaring är att lärare och elev har olika referensramar och att 

direktiven inte tolkats lika. Giota menar vidare att lärarens uppfattning om elevens 

motivationsgrad kan göra så att läraren tappar fokus i bedömningen och lägger in personliga 

värderingar kring elevens insats. Giota skiljer på lärandemål och prestationsmål på så vis att 
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hon sätter inre motivation i relation till lärandemål och yttre motivation i relation till 

prestationsmål. 

Elever som känner sig motiverade kan prestera bättre på prov än de elever som känner sig 

omotiverade menar Eklöf (2011). Hon påstår även att det är viktigt att lärarna informerar 

eleverna inför de olika bedömningssituationerna. Det är även viktigt att förklara för eleverna 

varför bedömningen äger rum och hur den ska gå till. Hon hävdar att eleverna som får denna 

typ av information utvecklar ett intresse för ämnet och viljan att prestera ökar. Eklöf menar att 

hon i sina studier kunnat se att det är viktigt att ta hänsyn till motivationen inför uppgiften när 

man tolkar olika prov och tester.  

Wæge (2007) talar om elevers motivation för lärande. Studien resulterar bland annat i en 

kunskap om att självkänslan blir större när elever känner att de behärskar ämnet som i denna 

studies fall är matematik. Studien tyder vidare på att elever får en ökad motivation inför 

uppgiften då de hittat en strategi att arbeta efter. Wæge menar vidare att elevernas behov av 

att känna tillhörighet kan påverka deras motivation till att lära sig. Det har också enligt 

studien visat sig att kompetens och självständighet är två begrepp som ligger nära förankrat 

till fenomenet motivation. En lust inför uppgifterna och en glädje i arbetet är också två viktiga 

delar som behövs för att öka motivationen hos eleverna.   

Alaistar Henry (2012) lyfter motivation kopplat till språkinlärning. Han har i sin avhandling 

lyft engelskans funktion vid inlärningen av ytterligare ett språk och menar att lärarna i skolan 

påpekar funktionen och betydelsen av engelskan inför eleverna vid språkundervisning. 

Engelskan används inom skolan ofta som en brygga till ett nytt språk. Då eleverna utgår från 

sin engelska språksjälvbild skapas också tankar kring det nya språket utifrån denna bild. Det 

är svårt för eleven att utifrån denna självbild se sig i ett sammanhang där det tredje språket 

behärskas, det upplevs som för långt steg och motivationen till att arbeta för att lära sig 

språket påverkas. Det syns också en motivationspåverkan när det gäller hur elever ser på 

graden av användbarhet av sitt inlärda språk. De allra flesta elever ser på engelskan som det 

huvudsakliga språket utöver svenskan och motivationen inför inlärningsprocessen påverkas 

utefter detta. Studien visar vidare att de elever som inte utgick från sin engelska språksjälvbild 

var de som lättast lyckades lära sig ett nytt språk.  
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5.2 Mål och resultatstyrning i skolan   

 

Det var först på 1990-talet som den svenska skolan förändrades mot den skola vi har idag. 

Den tidigare regelstyrda skolan fick lämna plats för den nya mål- och resultatstyrda skolan där 

eleven mäts mot givna mål istället för att jämföras med varandra. Om man ser till omvärlden 

och dess skolformer är det just denna senaste modell som är den dominerande. Genom att 

anpassa sig till denna form av grundstomme blev skolorna bättre anpassade sett utanför 

nationen. Det var också nu som kommunerna tog över ansvaret för skolorna och staten 

förlorade sin tidigare mer aktiva roll inom skolväsendet. Det centrala styret förlorade mark 

och den decentraliserade och målstyrda skolan tog plats (Eklöf 2011). 

Det socialkognitiva och konstruktivistiska blev utgångspunkter för lärandet inom skolorna. 

”Kunskap och lärande ses nu som komplexa, dynamiska och socialt situerade processer” 

(Eklöf 2011: 74). Lärandet sågs nu som en process där det sociala rummet och det 

gemensamma kunskapssökandet fick ta plats. Som det ser ut idag menar Eklöf att elevers 

kunskaper mäts mot givna mål och jämförande mellan elevers prestationer inte sker lika 

tydligt. Detta nya betygssystem ger enligt henne en bättre överblick för eleven hur den ligger 

till och vad den kan göra för att förändra sin bedömning. Betygen innehar enligt Eklöf en mer 

pedagogisk funktion där eleven mäts mot sig själv vilket ger utrymme för att förändra 

oberoende av andra. Detta är enligt henne en motivationshöjande faktor. 

Olofsson & Hult (2011) talar om skolverket som det högsta organet när det gäller just 

ramsättning och kontroll inom skolväsendet. Utvärdering som sker inom skolans värld kan ses 

som ett svar på en demokratisk kontroll. Att kontrollera kunskaper kan också vara ett sätt att 

kontrollera att skolan gett eleverna den undervisning som de är berättigade att få. Genom att 

utvärdera resultat kan läraren se om undervisningen gett det resultat denne önskat. Både de 

utvärderingar av resultat samt de inspektioner som sker inom skolan är till för att granska 

skolans måluppfyllelse och dess verksamhet. Skolverket kan genom dessa inspektioner 

kontrollera hur kursplaner följs samt hur skolan hanterar de fall där måluppfyllelsen inte är 

tillfredsställande. Skolverkets mål är att arbeta för en likvärdig skola där elever ges lika rätt 

till utbildning. 

Det är i bedömningen själva utvärdering ligger och beroende på hur läraren bedömer blir 

också den responsen olika. Formativ bedömning är en typ av bedömning av elevernas 

prestationer. Tanken med denna typ är att bedöma och ge eleven respons på prestationen. 
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Vidare är meningen att ge eleven handledning och stöd så att lärprocessen kan fortgå och 

kunskaperna utvecklas. På så vis är inte bedömningen till för en slutlig bedömning utan det 

finns en vidare mening. Det är i denna process också viktigt att eleven vet vad man strävar 

mot så att processen går åt rätt håll. Den summativa bedömningen är mer ett direkt svar på 

kunskaperna där och då. Bedömningen syftar oftare till att stämma av och kontrollera än att 

ge vidare vägledning. Hur prov konstrueras och används är avgörande för vilken typ av 

fortsatt vägledning som kommer ske. Den summativa bedömningen är vanligen den typ som 

kan ses i form av betyg (Wikström 2011). 

  



11 
 

5.3 Hemarbete som en del i mål- och resultatstyrda skola 

 

Ranagården (2009) tar upp en del kring hemarbete och dess funktion och påverkan. Hon 

menar att hemarbete är en av de vanligaste orsakerna till konflikter inom hemmet. Hon menar 

vidare att man som lärare möter mycket olika förutsättningar för läxläsning hos eleverna, 

vilka då borde tas i beaktande. Det finns enligt henne en del förhållanden som det bör tas 

hänsyn till, bland annat nämner hon föräldrarnas möjlighet att hjälpa eleven.  

Hon talar vidare i sin forskning om den ideale eleven. Hon uppger vissa egenskaper eller 

förmågor som gör att eleven kan sättas i detta fack. En av dessa förmågor är aktivitet under 

lektionerna med väl avvägd muntlig medverkan. Denna elev är också skötsam och 

ordningsam och klarar skolan bra dock inte med fokus på de allra bästa betygen eller 

omdömena. Eleven har en social trygghet i skolan och omges av kamrater. Eleven har också 

något att sysselsätta sig med under rasten. Vidare är eleven medveten om vilka mål som finns 

samt kan placera sig själv under den nivå denne vill uppnå. Detta förutsätter också att läxorna 

sköts väl och regelbundet av eleven. Ranagården uppger att lärare i allmänhet tycks sträva 

efter att skapa en vad hon kallar ”lagomelever”. Hon lyfter två icke önskvärda elevtyper i sin 

studie. Dessa två har brister i kognitiv förmåga samt har en strulig attityd till skolan. I studien 

tas också vikten av motivationsarbete inom skolan upp. Ranagården uppger att lärare tycks 

lägga stort fokus och mycket energi på att motivera eleverna. Hon menar också att god 

kännedom om eleverna hjälper till att hitta infallsvinklar som väcker lust och motivation hos 

eleven. Det har också visat sig i hennes studie att mest tid på motivationsarbete läggs på de 

elever som når upp till godkänt nivå eller de som kämpar för att nå dit. De elever som 

befinner sig över denna nivå får alltså inte samma förutsättningar.  

Många av lärares argument för att ge hemarbete handlar just om att eleverna skall ges 

förutsättningar till eget ansvar samt att föräldrar skall ges möjlighet att bli en del av elevens 

skolgång. Detta är dock inte alltid enligt Sackerud (2009) positivt då det kan leda till en form 

av utsortering baserad på föräldrarnas förutsättningar till delaktighet. Hon menar att 

skolverket uttrycker att hemarbete skall ges med hänsyn till elevens möjligheter att få hjälp 

hemma. Läxhjälp i skolan kan vara en avhjälpande faktor för de elever som behöver stöd från 

annat håll. Hon menar också att hemarbete alltid måste ses i relation till de vinster de kan ge. 

Man måste finna motivation för att använda sig av hemarbete och inte använda dem som en 

systematisk del av undervisningen. Hemarbete kan enligt henne ses som en metod vilken får 

en mening först när den ställs inför det tänkta målet.  
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5.4 Stress kopplat till skolan 

 

Ellneby (2010) menar att elever som får för lite stimulans kan utveckla symtom på stress. 

Hjärnan behöver stimulans för att behålla sin vakenhet. Om inte detta sker så kan det leda till 

svårigheter att ta till sig information vilket inom skolan ger svårigheter för inlärning. För små 

utmaningar är dock inte den vanligaste orsaken till stress utan tvärtom så är det för höga krav 

som är det största orsaken till stress hos elever. Så som skolan är upplagd idag med ständiga 

ämnesbyten kan stress lätt utvecklas hos elever. Vidare kan också byte av lärare följa dessa 

ämnesombyten. Detta som helhet kan göra att elever inte känner sig färdiga och inte heller får 

ett avslut på något. Skolundervisningen kan upplevas som lösryckta delar vilka saknar 

sammanhang och funktion för eleven. Detta sammantaget kan ses som en stressande faktor 

inom skolan.  

Skolan är teoretiskt styrd och att mål och kontroll står i spetsen. Prestationskrav är en av de 

vanligaste orsakerna till stress inom skolan och bör tas på allvar. Om kraven är måttliga är det 

inte ett så stort problem men om kraven blir långvariga och övermäktiga uppstår mer 

allvarliga källor till stress hos eleverna (Ellneby 2010). 
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6. Teoretiskt ramverk 

 

Vi vill i denna studie bidra med en bild av hur lärare ser på sina möjligheter att stimulera 

elevers studiemotivation med hjälp av olika metoder och kulturella redskap. Vidare vill vi 

bidra med en förförståelse för hur lärare uppfattar att elevers studiemotivation och 

prestationsförmåga kan påverkas av resultatstyrda mål i skolan. Som hjälp vid analys av vårt 

empiriska material har vi valt att utgå från Roger Säljö (2010). Detta bland annat då han 

påtalar det faktum att elevens utveckling alltid sker i relation till den omgivande miljön och 

de omgivande sociala relationerna. Det är vidare också i samklang med andra som kunskaper 

kan utbytas, något som Säljös proximala utvecklingszon behandlar och tar hänsyn till.  När 

det gäller elevens motivation och förmåga till prestation tycks alltså detta ske med hänsyn till 

den sociala kontexten och förmåga till social interaktion.  

 

 

Vi har valt att lyfta fram valda delar ur Säljös (2010) teori vilka vi finner relevanta för vår 

analys. Det första temat vi valt att kategorisera kallas i studien, sociokulturellt perspektiv. 

Detta stycke behandlar det sociokulturella perspektivets grundtanke där människan ses med 

hänsyn sin sociala kontext. Vidare har vi valt att ge utrymme åt en kategori vilken vi 

benämner omgivande kultur/kulturella redskap. Detta då de kulturella redskapen är 

nödvändiga för att överhuvudtaget förstå omvärlden och vara en del av den. Förmåga till 

motivation och prestation är på ett eller annat sätt också begrepp som bör ses med hänsyn till 

elevens förmåga att interagera och förhålla sig till den kulturella omgivning som råder. Vidare 

har vi valt att lyfta språket som en del av de kulturella redskap som den sociokulturella teorin 

behandlar. Anledningen till att språket fått detta utrymme är att det bör anses som en central 

del för elevens förmåga att utvecklas och lyckas, det vill säga förmågan att prestera och 

därmed också förmåga att motiveras. Vidare följer en rubrik under vilken den proximala 

utvecklingszonen ges utrymme. Den proximala utvecklings zonen är central inom skolan och 

med kunskap om denna teori kan läraren förstå elevens förmåga att utveckla sina kunskaper i 

förhållande till omgivande individer. Den sista kategoriseringen som följer benämns under 

rubriken sociokulturellt perspektiv i skolan. Under denna rubrik kopplas skolans verksamhet 

till den sociokulturella teorin och studiens huvudbegrepp, motivation och prestation. Stycket 

tar därmed upp valda delar som är väsentliga för att kunna behandla studiens empiriska 

material. 
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 6.1 Sociokulturellt perspektiv  

 

Det är i den sociala omgivningen som kunskaper tar avstamp. Alla människor lär sig i alla 

sociala sammanhang, det är alltså inte möjligt att ställa sig utanför en utveckling då 

interaktion pågår. Elevens utveckling sker i relation till den omgivande miljön och de 

omgivande sociala relationerna. Redan från starten i livet börjar ett lärande och en utveckling 

som ses i förhållande till det som finns runt omkring individen. Beroende på de 

sociokulturella faktorer som omger barnet eller eleven blir då förutsättningarna till lärande 

och utveckling olika (Säljö 2010). Skolan är en plats där social interaktion ständigt pågår och 

där det inte går att ställa sig helt utanför denna interaktion. Motivation och förmåga till 

prestation hos eleven sker också det med hänsyn till den omgivande sociala kulturen.  

 

6.1.1 Omgivande kultur/Kulturella redskap 

 

Det är enligt Säljös (2010) teori den rådande kulturen som ger upphov till den kunskap som 

främjas. Genom att tillrättalägga arenor så som till exempel skolan kan man delvis styra den 

kunskap man önskar att individen skall möta och ta till sig. Det är elevens omgivning som 

avgör vilken utveckling som kommer att kunna ske och vilka kunskaper som uppmuntras och 

utmanas. Motivationen hos eleven kan ses i förhållande till omgivning och dess krav på 

förväntad utveckling. Den mål- och resultatstyrda skolan ger direktiv på vad eleven kommer 

att möta men lärare ges utrymme att förhålla sig till dessa direktiv. Genom olika resurser sker 

den kunskapande processen. Dessa resurser kallar Säljö (2010) för kulturella redskap. De 

kulturella redskapen används för att förstå omvärlden och vara en del av den. Dessa blir 

följaktligen en del av elevens förmåga att förhålla sig till omgivningen och den kunskapsbank 

som erbjuds, något som i sin tur kan ha påverkan på motivation.  De kulturella redskapen kan 

vara språk, fysik och intellekt. Intellektuella redskap är ett redskap som hjälper oss med 

praktiska moment i vardagen. Beroende på omgivningen och de kulturella normer som 

genomsyrar blir alltså kunskapen specifik för de medverkande individerna vilket kan tänkas 

resultera i olika förmåga att prestera i olika sammanhang. 

 Säljö (2010) använder även begreppet mediera som kan översättas med begreppet förmedla. 

Mediering innebär således en överföring av kunskaper. De kulturella redskapen kan överföras 
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genom att imitera det man upplever att andra människor kan. Kulturella redskap kan också 

överföras genom att individen blir instruerad av någon som kan mer. Ett annat sätt att 

överföra de kulturella redskapen kan vara genom att utöva samarbete kring en uppgift. Genom 

detta samarbete utbyts kunskaper och individerna utvecklas. Förmågan till mediering kan ha 

påverkan på förmågan till prestation vilket i sin tur kan ha åverkan på elevens motivation.  

 

6.1.2 Språket 

 

Enligt Säljö (2010) är språket det centrala för elevens utveckling. Skolan genomsyras till stor 

del av språket och anses av Säljö (2010;207) vara en ”språkig verksamhet”. Språket och de 

kommunikativa förmågorna är överhuvudtaget centrala begrepp i denna teori och anses vara 

det primära för att individen skall kunna utvecklas. Utan ett fungerande språk finns inte 

samma möjlighet att befinna sig i ett jämlikt socialt sammanhang. Ett språk möjliggör ett 

utbyte av tankar och ett resonemang med sina egna tankar. Det blir av hänsyn till detta viktigt 

att förstå hur hinder hos eleven påverkar dess utveckling och eventuellt dess motivation inför 

uppgiften. Språket används för att samla kunskaper, komma till insikter och bygga upp en 

förståelse. Vi människor tolkar världen med hjälp av begreppsliga termer. Med hjälp av dessa 

kan vi kategorisera och strukturera vår omvärld. Dessa begreppsliga termer kan anses vara en 

förutsättning för att visa på resultat, det vill säga, prestera.  

Inom skolan har skriftspråket en stor och viktig funktion. Skriften används för att överföra 

och visa upp kunskap. Skriften är vidare ett vanligt verktyg som används vid och prov och 

kontroll i skolan. Detta är det prestationsmoment som kanske syns tydligast inom skolan.  

Den används också för skapa struktur och ordning, inom skolans värd kan de vara schema och 

dagordning. Säljö (2010) menar att skriftspråket som medierande resurs hjälper elever att 

utvecklas ” intellektuellt, socialt, personlig, professionellt och till och med emotionellt” 

(2010;87). Genom skriftspråket kan eleven ta del av företeelser långt bortom tid och rum. 

Detta ger eleven stoff som kan användas för reflektion och utvecklande av kunskap. Elevens 

förmåga att sammankoppla skrivna texter med den yttre verkligheten påverkar stort hur 

mycket eleven kommer kunna tillgodogöra sig i skolan, någon som kan sättas i samband med 

begrepp som motivation och prestation.  
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6.1.3 Proximal utvecklingszon 

 

En proximal utvecklingszon finns hos individer både i och utanför skolan. Vi väljer dock här 

att betrakta denna zon med bakgrund mot skolans kontext. I skolan behöver eleven få prova 

sin förmåga och utmanas i sin kunskapsutveckling. Detta påtalar Säljö (2010) som också 

lyfter den proximala utvecklingszonen vilken framskrevs av Lev Vygotskij, grundare av det 

sociokulturella perspektivet. Med detta begrepp pålyses den zon vilken befinner sig mellan 

individens egen kunskap och det denne klarar av att utföra på egen hand och den prestation 

som individen klarar av att utföra tillsammans med andra personer. Dessa personer förutsätts 

då kunna mer än vad individen själv kan. Som vuxen eller lärare kan man i rollen av denna 

person ställa frågor som rör sig precis utanför det som eleven kan hantera själv. Eleven får 

möjlighet att pröva sin förmåga. Genom detta ges vidare kunskap samt återkoppling på 

nuvarande kunskaper (Säljö 2010). Det kan tänkas vara så att insikten och förtydligandet av 

sina egna kunskaper kan ses som prestationer och att driften att övervinna vidare kunskaper 

kan sättas i samband med motivationsbegreppet.  

 

6.1.4 Sociokulturellt perspektiv i skolan 

 

Utbildningssystemet har förändrats, mycket på grund av den förändrande samhällsstrukturen 

där informationstekniken har utvecklats starkt. Tidigare var dialogen mellan lärare och elev 

vanligt förekommande. En anledning till detta var brist på undervisningsmaterial men också 

en konsekvens av bristande informationsmöjligheter. Detta ledde till ett repetitivt 

förhållningssätt till kunskap.   I dagens skola handlar det inte främst om att nå ut med 

information utan om att ge elever redskap så att de kan behandla informationen på ett sätt som 

hjälper dem i deras lärprocess (Säljö 2010). 

Eleven lär i ett socialt sammanhang där andra människor är starkt förknippade till individens 

prestationer.  Det är viktigt att låta eleven möta rimliga krav och förväntningar.  Det är i 

skolan lärarens uppgift att utarbeta dessa rimliga krav för eleven. Läraren bör vara den som 

väcker upp tankar och frågor men han/hon bör inte ge några svar. Läraren bör även kunna 

väcka nyfikenhet och intresse samt motverka ointresse och frustration. Vidare bör hon/han 

upprätthålla strukturen i lärandet samt förmedla en helhet så att detaljerna inte blir för spretiga 
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och svåra för eleven att hålla ihop (Säljö 2010). Dessa olika delar kan tänkas ha en koppling 

till motivationsprocessen hos eleven. De olika delarna påverkar elevens arbete och dess syn 

på detta.   

Skolan är inte endast en miljö för lärande vad gäller kunskap utan en plats för social 

interaktion. Vidare är skolan en plats där det vardagliga lärandet utvecklas och byggs på. 

Skolan ger eleverna möjlighet att komma i kontakt med fenomen som de inte ställs inför på 

daglig basis. Skolan utmanar eleverna och ställer dem inför nya situationer där de tillsammans 

med andra måste finna lösningar. Detta ger eleven en större referensram och vidgar dess 

perspektiv. En bas för vidare utveckling är att uppleva känslan av att klara gemensamma mål, 

något som i vår studie kan ställas i samband med de mål som den mål- och resultatstyrda 

skolan pekar på.  Dock behöver elever och barn i allmänhet återkoppling på det som de utför 

för att motiveras vidare menar Säljö (2010).  Kunskap som uppstår i naturliga sammanhang 

upplevs som meningsfulla för eleven vilket höjer motivationen. Samarbete och sammanhang 

är viktiga delar för att elever skall uppleva mening och förståelse vilket kan tänkas ha en stark 

koppling till förmåga till motivation.  Läromedel inom skolan är vanliga medierande redskap 

vilka ofta består av delar från en helhet utvalda med hänsyn till mottagaren av budskapet. 

Sammanhanget och helheten försvinner ofta och eleven ges inte möjlighet att ta del av hela 

innehållet (Säljö 2010). Säljö påtalar även att det inom skolan talas om världen i stället för att 

agera i världen. Detta ställer eleven utanför sammanhanget och eleven ikläds rollen av 

iakttagare.  

Problem i lärprocessen ska inte ses som egenskaper hos den enskilda eleven eller som brister i 

dennes kognitiva förmåga.  Det handlar snarare om att eleven har svårigheter att ta till sig och 

hantera kommunikation. Ofta beror detta på att eleverna inte möter denna typ av information 

eller kommunikation inom miljöer utanför skolans ramar menar Säljö (2010). Kommunikativa 

aktiviteter i skolan leder till någon form respons. Responsen kan bestå av att lyckas eller 

misslyckas, framgång och motgång och av förståelse eller av avsaknad av förståelse. Hinder i 

elevens utvecklingsprocess bör ses med hänsyn till den situation och den kommunikation som 

där genomsyras (Säljö 2010).  
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7. Metod  

 

Nedan följer en beskrivning av hur vi gått till väga vid empirisk insamling och vilka metoder 

vi använt oss av för att få svar på de frågeställningar vi formulerat. 

 

7.1 Val av metod 

 

Som forskare har man möjlighet att välja vilken metod man vill använda sig av. I vår studie 

har vi valt att använda oss av den kvalitativa forskningsmetoden. Det är i denna studie 

intervjuer av verksamma lärare som stått för denna kvalitativa insamling av data.  Intervjuerna 

har varit semistrukturerade där alla informanter har fått samma frågor men där 

svarsmöjligheterna varit öppna.  Vi som forskare har vid denna intervjuform möjlighet att 

utforska informantens svar vidare (Trost 2010). Vi har inför intervjuerna lagt grunden kring 

fem huvudfrågor men satte under intervjun fokus på informantens spår vilket gav oss 

information som vi annars hade gått miste om. På detta sätt blev inte heller frågornas ordning 

på förhand given. Genom direkt kontakt med informanten finns möjlighet att avläsa 

sinnesstämning, tonfall och mimik något som också bidrar till viktig information.  När vi 

genomfört våra intervjuer har vi sedan granskat och tolkat dessa utefter syftet med studien.  

 

7.2 Kvalitativ och kvantitativ undersökning 

 

Det är studiens frågeställningar och syfte som skall stå till grund för det val av metod som 

forskaren väljer. Den kvalitativa metoden ger djupare förståelse för det fenomen som 

undersöks då den ser till helhetsbilden av problematiken. Detta förutsätter att forskaren 

analyserar och granskar det material som samlas in. Den kvalitativa metoden ger också på ett 

bra sätt en förståelse för de sociala processer som omsluter fenomenet. Metoden ger inte 

utlopp för statistik, något som den kvantitativa metoden gör, utan den ger en vidare inblick i 

fenomenet vilket resulterar i en större förståelse. Inom denna metod finns det utrymme att röra 

sig utanför den på förhand givna frågeguiden vilket kan ge nya infallsvinklar. Inom den 

kvantitativa metoden blir det istället mätningen av data det som står i centrum och mer 

detaljerade svar eftersöks. I denna metod kan dock liknande resultat utläsas men det ges inte 
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utrymme för annan input än den som forskaren bestämt på förhand. Det finns då alltså inte 

utrymme för samma flexibilitet som vid användning av kvalitativ metod (Holme m.fl. 1997).  

 

7.3 Urval 

 

Våra intervjuer genomfördes på tre olika skolor inom samma kommun. Då vi valt att lyfta 

lärares syn kring forskningsområdet är det just lärares delgivande som fått utgöra vårt 

empiriska material. Underlaget för vår studie är fyra intervjuer med verksamma lärare för 

elever i grundskolan. Dessa intervjupersoner har vi under vår studietid haft kontakt med då vi 

genomfört ett antal fältstudier. Detta gjorde det naturligt att tillfråga just de här lärarna. Då vi 

inte har någon närmare anknytning till dessa personer tror vi inte att det påverkat studien att vi 

känt till varandra sedan tidigare. Åldern på intervjupersonerna skiljer sig åt och de har alla 

varit verksamma i yrket olika länge vilket ger oss spridning. Dock var alla informanter 

kvinnor då vi inte fann några manliga lärare som ville ställa upp och bli intervjuade. Två 

manliga lärare fick förfrågan om deltagande men avstod. Vi anser inte att detta borde påverka 

studiens utfall då genus inte har fått inta fokus i vår forskning.  De informanter som vi 

träffade var lärare som vi mött i tidigare sammanhang. Eva arbetar huvudsakligen med 

praktiskt ämne medan Sara till största delen arbetar med teoretiska ämnen.  Även Emma 

liksom Karin arbetar huvudsakligen med mer teoretiska ämnen. Lärarnas namn är fingerade 

med hänsyn till deras anonymitet. Tre av dessa lärare blev tillfrågade om eventuellt 

deltagande via telefon och en vid personligt möte. De fick då också veta studiens syfte och 

ämnesområde. Intervjufrågorna fick de dock inte på förhand veta. Intervjuerna skedde sedan 

på olika platser utefter informanternas önskemål. Tid för intervjuerna var satt till trettio 

minuter, något som informanterna på förhand var medvetna om. Intervjuerna var 

semistrukturerade, något som gav utrymme för egna tankar och utveckling av åsikter hos 

informanterna. 

  

7.4 Bearbetning av intervjumaterial  

 

Samtliga av de intervjuer vi genomförde spelades in för vidare bearbetning. Vi förde för vår 

egen skull också minnesanteckningar för att stärka vissa delar som täckte vårt 

forskningsområde. Inspelningarna fungerade som garantier för att undvika missförstånd kring 
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det som uttalats men också för att egna tolkningar skulle undvikas inom studiens ramar. Varje 

inspelad intervju granskades enskilt och intressanta delar skrevs ner i textform, det 

transkriberades. Vi ansåg oss i rollerna av forskare ha rätten att bestämma vad fokus skulle 

läggas på. En del av dessa transkriberade delar kunde sedan användas som citat i vår 

resultatredovisning. Vi är medvetna om att vi vid denna typ av användande av materialet 

lyfter det ur sin kontext något som kan påverka dess mening. Detta måste tas i beaktande och 

det är något som man som forskare måste vara medveten om under arbetets gång (Denscombe 

2009). Vi valde att sammanställa och kategorisera informanternas information under olika 

tema för att tydliggöra informationen mot vårt syfte.  

 

7.5 Etiska överväganden 

 

Det finns alltid enligt Vetenskapsrådet (2011) en risk att forskning som inblandar människor 

kan ställa till etiska problem för både forskare och övriga berörda. Det är viktigt att som 

forskare inta en professionell ställning och därmed förhålla sig etiskt till det forskningsområde 

och de personer detta involverar. Det är mycket viktigt att skydda de inblandade personernas 

integritet och se till att de inte utsätts för kränkningar. Enligt Descombe (2009) är de etiska 

övervägandena viktiga framförallt av moraliska skäl. Det kan finnas risk att forskaren 

förvränger eller lyfter fram delar på ett felaktigt sätt för att öka kunskapen om just sitt aktuella 

forskningsområde.  

Det finns ett flertal delar att ta hänsyn till inom forskningen, inte minst när det gäller de 

informanter som står till grund för studiens resultatredovisning. Som forskare måste man 

enligt vetenskapsrådet (2011) informera de inblandade om att deras medverkan hålls 

konfidentiell samt handla på ett sätt som möjliggör att detta säkerställs. Vi påtalade redan 

under första kontakten att informanterna vid deltagande inte skulle komma att nämnas vid 

namn samt att vi inte heller skulle delge uppgifter som allt för tydligt kan avslöja 

informantens identitet. Vidare ska man enligt vetenskapsrådet som forskare också vara 

medveten om och handla på så sätt så att uppgifter gällande studien inte användas i något 

annat sammanhang eller syfte. Också detta påtalade vi och vi klargjorde också vad vi skulle 

komma att använda informationen till samt studiens syfte. Vetenskapsrådet påtalar också just 

detta och de menar att man som forskare måste informera de berörda om forskningens syfte 

och mening så att de är införstådda i vad de ger sig in i. Samtycke mellan informant och 
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forskare är ett viktigt moment att ta hänsyn till och det är viktigt att alla gett sitt samtycke 

innan forskningen påbörjas. Vidare måste informanterna vara upplysta om att deras 

medverkan är frivillig och att de kan avstå från att vara del i studien. De ska också vara 

medvetna om att de kan välja att stiga ur studien när som helst (Vetenskapsrådet 2011).  Efter 

att vi tillfrågat ett antal lärare valde två av dem att inte delta i studien. De lärare som valde att 

delta fullföljde sin medverkan.  

 

 7.6 Forskarens roll 

 

Som forskare vid kvalitativ metod och med intervjuer som underlag måste forskaren slå bort 

sina egna värderingar och ställa sig fri till den information som informanten kan ge. Forskaren 

ska hålla sig inom ramen för sitt område och vara saklig med ett respektfullt och sakligt 

bemötande. När det gäller saklighet menar dock Denscombe (2009) att det är omöjligt att helt 

ställa sig saklig till informanterna då egna värderingar och personliga erfarenheter i 

forskningen kommer att påverka hur resultatet tolkas och används. Han menar vidare att det i 

vissa forskningsområden kan krävas en viss inställning till ämnet för att nå kärnan i 

problematiken. I vårt fall anser vi inte att detta är något som bör betänkas.  Vidare blir det i 

fallet av vår studie, med semistrukturerade intervjuer som empirisk materialinsamling, viktigt 

att vi som forskare ger utrymme för att låta informanterna leda oss in på spår kring ämnet som 

de upplever som relevanta. Som utgångspunkt har vi som forskare en intervjuguide som grund 

men vår roll är att leda samtalet framåt och uppta de spår som kan vara av intresse för 

studiens syfte. Ett viktigt ställningstagande blir för oss som forskare att se huruvida 

forskningsområdet och frågeställningarna kan tillföra fältet något samt om forskningen kan 

leda till en utveckling av fördjupande form. Forskningen bör alltså vara relevant och ge insikt 

och förståelse för det valda området.  

 

7.7 Metodkritik  

 

Vi som forskare bör fråga oss hur validiteten i forskningen ser ut. Med validitet avses 

trovärdigheten i resultatet och analysen. Forskningsdata och de metoder som används för att 

uppnå dessa måste bör vara genomtänkta och på ett korrekt sätt svara mot de frågeställningar 

som studien bygger på samt svara mot det grundläggande syftet med studien (Descombe 
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2009). Då vi utgår från en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer som 

datainsamling kan vi se att det skulle kunna uppstå tveksamheter till validiteten i studien. 

Detta eftersom vi som forskare både är de som samlar in data och tolkar det som sägs under 

intervjuerna samt är de som analyserar och sätter detta material i relation till vårt teoretiska 

ramverk. Dock kan de positiva aspekterna av detta val ses som större då denna typ av 

empirisk insamling ger oss möjlighet till större flexibilitet och utrymme för intressanta 

infallsvinklar. Då vårt arbete avser att ge en förståelse för en problematik anser vi att den 

metod vi valt svarar på ett bra sätt mot detta. Genom de semistrukturerade intervjuerna ges vi 

information som är relevant för fältet som vi kanske annars hade missat.  

En nackdel i vår forskning skulle kunna vara att vårt empiriska material inte på något sätt kan 

generalisera yrkeskårens upplevelser av problematiken då vi endast har fyra personers 

uppfattning kring ämnet. Dock anser vi att den åldersmässiga spridning vi fått stärker 

forskningens validitet. Vidare ställer vi oss undrande till huruvida en större geografisk 

spridning gett annat resultat än de som nu uppnåtts.  

När det gäller reliabilitet i förhållande till vår studie anser vi inte det relevant då vår forskning 

täcker en samhällelig bild. Samhället står under ständig förändring vilket medför att studien 

inte skulle kunna upprepas med samma resultat. Vidare är den kvalitativa metod och de 

semistrukturerade intervjuerna vi valt inte heller möjlig att återskapa med samma resultat.  
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8. Resultat 

 

Under detta avsnitt kommer det material som vi fått fram under intervjuerna presenteras. 

Informanterna lyfte vid intervjutillfällena fram ett antal redskap och metoder, vilka de 

upplever som motivationshöjande i sitt arbete. Dessa metoder och redskap sammanfattas 

under rubriken Lärarens redskap för ökad motivation hos eleverna. Vidare talade 

informanterna om hur de krav skolan har på eleven kan kopplas till avstämning och kontroll 

med hänsyn till motivationsbegreppet. Detta område gavs rubriken  Bedömning och redskap i 

mål- och resultatstyrd skola. Den sista rubriken, Eleven i förhållande till kamrater och krav 

på framgång, gavs då informanterna lyfte det faktum att elever kan sätta sig själva i relation 

till andra samt i relation till de mål de ställs inför. Resultatet har vidare placerats under 

rubriker med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar. 

 

8.1 Lärarens redskap för ökad motivation hos eleverna  

 

Eva upplever att elever som arbetar i grupp blir mer motiverade, något som också Sara 

instämmer i. Grupparbete används alltså som ett arbetsredskap, bland annat med hänsyn till 

motivationen hos eleven. Sara menar dock att motivationen kan bero på vem eleven arbetar 

med. Hon uppger att hon ofta väljer vilka eleverna ska arbeta tillsammans med då hon anser 

att vissa elever ibland kan kränka varandra och att de då inte är lämpade att arbeta 

tillsammans. Vidare menar också Karin att det är lärarens uppgift att överväga vilka elever 

som arbetar med vilka. Hon har erfarit att det fungerar bra att blanda starka och svaga elever 

då de kan hjälpa varandra. Det gäller dock enligt Karin att som lärare se till att alla får 

utrymme och får vara del i arbetet. Hon uppger att ”det är de starka eleverna som styr upp 

arbetet och att de svagare eller tystare får den del som de tilldelas.” Detta tror hon är något 

alla lärare ställs inför. Karin poängterar därför vikten av att som lärare vara närvarande och 

leda eleverna i arbetet då det annars finns risk att arbetet inte tas på allvar och diskussionerna 

berör andra saker som inte har med skolarbetet att göra.  
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Sara:  

Jag strävar efter att eleverna ska kunna jobba med alla, men tror nog att de flesta 

tycker att det är motiverande, mer motiverande att jobba ihop. Men jag tror överlag 

om man ser generellt, så tror jag nog att de flesta upplever att det är positivt att 

arbeta tillsammans och eller i grupp. 

 

Emma uppger att elevernas motivation gällande grupparbete är väldigt olika beroende på vad 

de är för person. Hon uppger att vissa elever tycker bäst om att arbeta enskilt och vissa tycker 

att det är bättre att arbeta i grupp, kanske för att eleverna känner att de har nytta av varandra. 

”Lära tillsammans är ju något som är väldigt positivt och bra och att man ska dra nytta av 

varandras kunskaper” hävdar Emma. Hon menar att detta kan främja elevernas inlärning på 

ett positivt sätt. Karin är också hon övertygad om att arbete i grupp främjar motivationen hos 

eleverna. Grupparbete ses enligt Karin som ett mer fritt inslag hos eleverna vilket ger 

utrymme för att diskutera, något som Karin upplever att eleverna uppskattar.  

Eva berättar att hon tycker att det är viktigt för motivationen att samla eleverna för att både 

instruera inför arbete men också för att efter avslutat arbete sammanfatta lektionens innehåll. 

Hon upplever att detta blir en bekräftelse för eleven, något hon anser vara jätteviktigt. Vidare 

talar Eva om vikten av att eleverna blir sedda. 

 

Eva:  Uppmuntra eleverna och berömma där det går att berömma. Det är jätteviktigt med 

positiv respons, jätteviktigt att se dem. De kan bli stökiga och bråkiga om man inte 

ser dem, att de blir sedda. Att man har ögonkontakt med dem är också jätteviktigt. 

 

Eva hävdar att eleverna strävar efter att få bekräftelse på det arbete det gör. Hon menar också 

att eleverna vill få ett godkännande under arbetsgång för att arbeta vidare. 

Sara menar att man för att främja motivationen hos eleverna bör ge eleverna meningsfulla 

uppgifter och tala om för eleven varför han/hon lär sig och till vilken nytta. Vidare menar Eva 

att det finns en större motivation till de skoluppgifter som har någon samklang med elevens 

vardag. Hon upplever också att praktiska uppgifter som det finns en nytta av att kunna också 

utanför skolan motiverar eleverna mer och att eleverna verkar vilja få ut något konkret och för 
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dem användbart ur det de lägger energi på. Eva arbetar generellt utefter övertygelsen om att 

motivationen hos eleverna ökar om de har möjlighet att välja arbete eller del av arbete efter 

sitt eget intresseområde. Hon påtalar vidare att man som lärare måste hålla sig till det innehåll 

som kursplanen hänvisar till men hon anser att det finns stort utrymme för att tolka in egna 

delar i dessa och anpassa uppgiften till elevens intresse. Det finns som hon menar ett mål att 

nå till men vägen dit kan man som lärare staka ut själv. Också Sara hävdar att elevernas 

motivation ökar om de får möjlighet att välja intresseområde i arbetsområdet, men hon 

medger också att detta är svårt då ”man ju aldrig har den tiden, att man alltid vid varje enskilt 

läge, vid varje enskild uppgift, kan göra så”.  

På frågan hur läraren kan påverka elevernas motivation påtalar Emma vikten av att uppmuntra 

eleverna.  

 

Emma: Det är där vårt jobb ligger, att locka dem och pusha dem, ja varierat arbete, utmana 

dem på olika sätt, låta dem upptäcka saker å ting som gör att dem förhoppningsvis 

tycker att det är spännande och lite roligt.  

 

Vidare uppger Karin att hon arbetar med fantasi och berättande i den undervisning där det 

känns relevant. Hon menar att fantasi sätter igång elevens tankeförmåga och ger en annan 

infallsvinkel. Eleven kan lyfta in sina egna erfarenheter utan att de behöver ha en stark 

anknytning till skolans innehåll. Hon nämner Story line som en del i ett sådant arbete. Hon 

menar att under dessa arbetsformer finns det inte på samma sätt något rätt eller fel, något som 

hon tror gör att eleverna vågar mer. Sara hävdar vidare att man kan påverka motivationen hos 

alla elever genom att vara entusiastisk och inleda olika arbetsområde med exempelvis film, 

bilder och genom att variera arbetssätt. Det är jätteviktigt att man ger eleverna utmaningar då 

detta ökar motivationen hos eleverna säger Sara. Emma uppger att ett sätt för läraren att 

påverka elevernas motivation kan vara att tydliggöra målen för eleverna. Ett annat sätt kan 

vara att locka eleverna med intressant material att få eleverna att känna att de gör framsteg 
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8.2 Bedömning och redskap i mål- och resultatstyrd skola  

 

Eva arbetar utefter en veckoplanering där eleven utvärderar sig själv utefter arbetsinsats och 

resultat. Hon synliggör de krav och mål som eleven har på sig så att denne vet vad som 

förväntas av den. Också Emma menar att elevens mål bör vara tydliga och att kraven som 

ställs på eleverna även skall vara tydliga för eleverna. Emmas uppfattning är att detta 

resulterar i att elevernas motivation ökar men hon hävdar samtidigt att detta kan stressa vissa 

elever. Hon menar att den nya mål- och resultatstyrda skolan har lett till att hon har fått med 

sig fler elever. Anledningen är enligt henne att de uppmuntras av att de har tydliga mål vilket 

gör dem motiverade. Karin talar om de mål och krav som finns i dagens skola som ett 

problem. Hennes åsikt är att det är svårt att hålla alla elever på en nivå där de klarar kraven. 

Det finns alltid enligt henne elever som inte har förutsättningar att nå alla mål i alla ämnen. 

Det är svårt att bemöta elever som inte klarar kraven i skolan oavsett vad det handlar om 

menar hon. Hon säger att de svaga eleverna ofta kämpar för att inte misslyckas. På sätt och vis 

anar hon att de eleverna överlag är mer motiverade än de elever som presterar högt på 

avstämningar av olika slag. ”Kanske är det just därför det känns tufft när de inte lyckas” säger 

Karin. Vidare ser Karin proven i skolan som nödvändiga moment då de behövs som underlag 

vid bedömningar. Brist på tid gör det svårt att utan prov och tydliga resultat göra bedömningar 

av eleven. Att iaktta, observera och skriva ner elevens framgång tar mycket tid menar Karin. 

Givetvis har eleven rätt till hjälp men ibland räcker det inte ändå. Hon kan se att elever som 

inte når målen förlorar självförtroende och tappar tron till sina kunskaper. Eva uppger att det 

finns elever som lägger sig på en godkänd nivå och inte har högre ambitioner. Dessa menar 

hon är de elever som är svårast att motivera. Hon hävdade också att det till stor del kan handla 

om personliga egenskaper hos eleven. En annan infallsvinkel kan enligt Emma vara att, de 

elever som väljer att lägga sig på en godtagbar nivå men som kan mer blir vad hon uppger 

aningen ”lata”. De nöjer sig för tidigt och får inte ut allt de skulle kunna av sin kompetens.  

Eva uppger att det betygssystem som kommit nu, med betyg från årskurs sex, sporrar 

eleverna. Hon har kunnat se att elever som varit lite omotiverade innan tänkt om och lagt in 

mer energi på skolarbetet. Hon har också sett att elever redan i årskurs fem blickat framåt och 

motiverats av betygen. Hon menar dock att det för läraren är svårt att tolka de betygskriterier 

som finns och att det tar mycket tid av som skulle kunna användas till annat. Eva nämner 

vidare att ”de vill ju bli klara med de och de vill ju få det godkänt”. Eleverna strävar efter att 
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slutföra en uppgift och sedan gå vidare. Sara som arbetar på lågstadiet bedömer inte eleverna 

med hjälp av skriftliga prov då detta är svårt för eleverna som inte kan läsa eller skriva. I 

stället arbetar hon med ett visst område under längre perioder för att se så att eleverna har lärt 

sig kunskapen. Hon observerar eleverna och ser hur deras kunskaper utvecklas. Som exempel 

uppger hon att ett mål kan vara att alla elever skall lära sig att använda mellanrum när de 

skriver meningar. Under arbetet med detta kan hon se hur eleverna utvecklas i förhållande till 

målet. Eva som har ett praktiskt ämne säger att hon inte direkt heller har några skriftliga prov 

utan att hon talar med eleverna under lektionen och att eleverna själva utvärderar sitt arbete 

när det är slutfört. Hon ställer korta frågor efter varje arbetsområde, två lektioner, och 

stämmer då av om de kan eller inte. Eva hävdar även att det krävs fortlöpande anteckningar 

för att kunna sätta betyg i alla ämnen. Genom detta värderar hon sedan elevernas kunskaper 

till de olika målen som hon tycker är svårtolkade.  

Emma talar om vikten av att eleven behärska språket vid bedömning.  

 

Emma:  Det är i samtalen mycket av elevens kunskaper kommer fram, de här med att kunna 

reflektera och kunna jämföra och kunna argumentera för saker och ting.  

 

Just förmågan att jämföra och argumentera är också förmågor som hon betygsätter men som 

komplement använder hon också de anteckningar hon fört och den information hon har i 

huvudet som bedömningsmaterial. Dock upplever hon att hon fortfarande inte har kommit 

fram till ett ”smart system” för att föra anteckningar om eleverna trots flera år inom yrket. 

Hon uppger att hon ännu inte haft en klass som skulle betygssatts så hon vet inte ännu hur det 

kommer att bli.  

Då Emma inte har någon direkt erfarenhet av betygssättning relaterade hon istället till de 

nationella proven.  

 

Emma:  Proven har ett bra innehåll, de lär sig något genom proven också tycker jag, så det är 

inte bara en bedömningssituation utan det är också en lärsituation där de lär sig 

någonting. 
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Hon tycker även att de nationella proven visar på en bra modell att jobba efter. Karin upplever 

att dessa avstämningar är något som man inte som lärare kommer undan och därför läggs det 

också mycket tid på arbetet runt dessa.  

 

Karin:  Det blir lätt att man tränar på det man vet kommer på nationella proven så att 

eleverna skall klara dem. Det är kanske inte säkert att jag som lärare bedömer att det 

är det viktigaste att träna på.  

 

Sara anser också att de nationella proven som görs i skolan tar allt för mycket tid och att alla 

elever inte har möjlighet att göra dessa på grund av personliga skäl. Hon upplever att det 

överhuvudtaget är alldeles för mycket diagnoser i dagens skola. Men hon hävdar dock att 

diagnoser är bra men endast när det inte blir för mycket av dem. Vidare menar hon att hon tror 

att eleverna inte känner sig stressade när det gäller måluppfyllelse. Istället menar hon att de är 

positivt inställda till målen då de genom dessa vet var de ska göra och vad de ska lära sig. 

Sara frågar sig vidare ”hur mycket tid ska man lägga på och se på vad de kan och hur mycket 

tid ska man lägga på att lära sig”.  Hon tycker att det tar alldeles för mycket tid att 

dokumentera allt och skulle vilja ge denna tid till eleverna.  

 

Sara:  I samtliga ämnen för varje enskild elev, så erkänner jag rakt av att jag har ju inte, jag 

har ju inte, och jag kan inte se hur jag skulle kunna ha den totala, fullständiga 

kontrollen på varje enskild elev, på varje enskild mening som står där.  

 

Med detta menar Sara att elevernas mål i Lgr11 är för stora för att läraren skall kunna 

redogöra att och hur varje elev har nått alla mål. Detta anser hon vara henne övermäktigt. Hon 

hävdar dock att det är viktigt att man som lärare har höga förväntningar på elevernas resultat 

då detta också i praktiken skulle resultera i bra resultat hos eleverna. 

När vi talar om föräldrarnas roll i skolan menar Karin att det har stor påverkan på elevens 

skolsituation och chans till framgång. En elev med stöd och uppmuntran hemifrån lägger mer 

energi på skolan.  Emma uppger också hon att elevernas motivation påverkas av föräldrarnas 

engagemang både positiv och negativ. För ”föräldrarnas engagemang är ju överlag väldigt 
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viktigt”. Sara hävdar också att föräldrarnas intresse för elevernas skolgång absolut påverkar 

elevernas motivation till skolarbetet. Men hon medger bestämt att det inte är föräldrarnas 

uppgift att se till så att eleverna når målen. Hon påtalar att ” skolan ska kompensera de elever 

som inte har den stöttningen hemma”. Med detta menar Sara att hon som lärare måste försöka 

hjälpa eleverna med hemarbetet genom att göra det på skoltid, eller under andra former som 

exempelvis extra läxhjälp efter skoltid. Ett annat alternativ att hjälpa eleverna är att se till att 

de kan få hjälp av fritids. Saras uppfattning till hemarbete är både negativt laddad och positivt 

laddad då det i vissa fall kan bidra till ett bättre kunskapssökande hos eleverna men det kan 

också bli en fallgrop för vissa. Likaså menar Karin att en elev som har konkret hjälp i hemmet 

när det gäller läxor också har mycket större chans att klara prov i skolan. Hon menar att det 

ofta handlar om samma elever som kommer utan att ha gjort sina läxor eller tränat på 

läxförhöret. Detta påverkar enligt Karin givetvis resultatet och i förlängningen elevens 

kunskapsutveckling. Eva säger att ”läxor är bra för de som får hjälpen och stjälper de som inte 

får den”. Hon anser även hon att det är lärarens uppdrag att hjälpa eleverna som inte får hjälp 

med hemarbetet. Detta kan ske genom exempelvis läxhjälp efter skolan eller när eleven 

befinner sig på fritids. Eva menar att hemarbetet upplevs olika jobbigt av olika lever. Hon är 

också hon övertygad om att hemmiljön och föräldrarnas grad av närvaro spelar stor roll. En 

fara vid hemarbete är enligt Eva att förståelsen uteblir då eleven mest ser till att nå ett resultat 

snarare än att bygga upp en förståelse. Eva upplever vidare att det finns elever i skolan som 

vill ta hem arbetet och arbeta med det på sin fritid. Anledningen till detta kan enligt Eva vara 

att de inte hade så mycket att göra på sin fritid, att de är mycket själva då föräldrarna arbetar. 

En annan orsak kan enligt henne vara avsaknad av kamrater och fritidsintresse vilket ger 

eleverna tid att arbeta med skolarbetet utanför skoltid. 

 

8.3 Eleven i förhållande till kamrater och krav på framgång 

 

På frågan kring om elever jämför sina resultat uppger Sara att eleverna inte i någon större 

utsträckning jämför med varandra och att detta varierar i från klass till klass. Hon tycker inte 

att hon har sett detta särskilt mycket och hon uppger att ”överlag så skulle jag säga att det inte 

är i stor omfattning men det kan finnas lite grann”. Karin anser inte heller att eleverna jämför 

så mycket med varandra. Dock vet hon med sig att det i klassen råder relativt hög 

måluppfyllelse och att eleverna överlag klarar skolans krav bra. Därför blir det väldigt tydligt 

för de elever som har svårt att leva upp till kraven. Eva upplever istället att eleverna jämför 



30 
 

sina resultat med andra något hon anser påverkar motivationen. Hon menar att de likaså 

jämför hur långt de hunnit i sitt arbete.  

 

Eva: Skillnaden mellan eleverna i en grupp är ju från den långsamma till någon som är 

väldigt intresserad och snabb så man har ju egentligen nästan hela skalan och men i 

å med att man inte arbetar med exakt samma sak. Så man har inte det problemet 

nuförtiden så mycket som man hade förr tror jag. 

 

 Emma säger ”att inte eleverna får jämföra sig med varandra överhuvudtaget. Det är jätte 

viktigt”. Hon medger dock att många elever jämför sig med varandra trots allt och att de har 

med sig detta beteende redan när de börjar skolan. Emma anser att det är jätte viktigt att få 

bort detta tankesätt från eleverna. Ett sätt att göra detta skulle kunna vara genom att få 

eleverna att istället se varandra som kunskapskällor.  Emma säger att man måste sätta upp 

rimliga mål och att det är viktigt att man som lärare talar om för de svaga eleverna att det 

eleverna gör ”duger”. Eva menar att det inom den skola som finns idag ges väldigt mycket 

utrymme för individuellt arbete hos eleverna. Detta ser hon som en moteffekt mot det 

jämförande klimat som kan finnas hos eleverna. Genom att individualisera kan de inte på 

samma sätt mäta sina prestationer mot varandra då uppgifterna inte ser likadana ut. 

Karin talar om att hon vid flera tillfällen upplevt att de svagare eleverna i klassen varit 

nedstämda och ibland rentav ledsna då de till exempel misslyckats på ett läxförhör. ”Det 

känns jobbigt att behöva sätta prov i händerna på dem i dessa fall, men man kan ju inte heller 

särskilja dem” menar Karin. Eva uppger också att man som lärare måste hjälpa de svagare 

eleverna att lägga sig på en nivå som känns rimlig för dem så att man som lärare sedan kan 

möta dem där. ”de måste ju vara på sin nivå eleverna, man måste ju möta dem på deras nivå 

och det gäller väll alla ämnen” Det är viktigare att uppgifterna blir utförda om än på en 

enklare nivå än att inget blir klart. Detta kan i annat fall upplevas som ett misslyckande för 

eleven. Vidare menar Karin att prestationsångest kan ses hos eleverna, dock behöver den 

enligt henne inte alltid vara negativ. Hon anar att krav kan sporra de elever som strävar efter 

bra resultat men att de kan upplevas som hinder för de elever som inte har samma förmåga. 

Hon menar att man som lärare måste sätta rimliga krav på eleverna och att man får väga de 

krav skolverket har mot de elever man har framför sig.  Vidare menar Eva att den nivå som 

bör läggas som en typ av godkäntnivå bör vara övermäktig för de flesta även om det såklart 
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måste svara mot kursplanen. Hon hävdar att det är bättre att undervisningen läggs upp på så 

sätt att det finns extrauppgifter att ta till för dem som uppnått målen. På så sätt menar Eva att 

det är lättare att vägleda de svagare mot godkänt. Sara menar vidare att det är viktigt att man 

som lärare sätter realistiska mål samt att man kan sätta olika delmål för de svaga eleverna. 

Detta skulle i det konkreta arbetet kunna leda till att eleverna får olika arbetsuppgifter. Hon 

hävdar att elevens mål ska vara utmanande men också så att de kan klara dem, om än med 

viss hjälp. Om de misslyckas kan det resultera i att eleverna kan tappa sin motivation. Vidare 

menar hon att det är viktigt att inte nivågruppera eleverna i olika grupper utan anser att 

eleverna kan hjälpa varandra i sin kunskapsutveckling. 

Eva uppgav att hon tydligt kunde se en gräns mellan prestation och stress. De elever hon 

framför allt sätter i samband med detta är de elever som har väldigt höga krav på sig själva 

och som blir pedantiska i sitt arbete. De gör ofta om och vill förbättra. För dessa elever 

handlar det enligt Eva om att bekräfta resultatet och hjälpa dem att släppa uppgiften. Hon 

menar att man som lärare kan avhjälpa detta genom att bekräfta elevens resultat och uppge att 

man som lärare är nöjd med det eleven presterat. Sara påtalade att de elever som hon arbetar 

med inte känner någon direkt stress till att prestera. Däremot säger hon att eleverna kan känna 

en viss frustration när de inte kan eller förstår uppgiften. Hon hävdar att man inte kan ”sätta 

ett prov i händerna på elever som de inte kan”. Detta kan resultera i ett misslyckande hos 

eleven samt att elevens motivation minskar. Då Sara arbetar i lågstadiet uppger hon att 

eleverna inte känner någon prestationsångest utan hon tror att detta är något som utvecklas 

senare i mellanstadiet. 
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9. Analys 

 

Under detta kapitel görs en jämförande analys mellan de resultat som framkommit i 

intervjuerna samt den teori som valts som verktyg för analysen. I vårt fall kan studien kopplas 

till ett sociokulturellt teoretiskt ramverk, vilket också blir vårt redskap vid tolkning och analys 

av empiriskt material. Vårt syfte med studien är att bidra med en bild av hur läraren ser på 

sina möjligheter att stimulera elevers studiemotivation med hjälp av olika metoder och 

kulturella redskap. För att svara mot denna första del av syftet har vi valt att kategorisera 

vårt material under tema som anknyter till detta. Den första rubriken lyder, metoder och 

redskap för påverkan på studiemotivationen. Under denna huvudrubrik följer en redogörelse 

av de åtta kulturella redskap och metoder som framkommit. Studiens syfte är vidare att bidra 

med en förförståelse för hur lärare uppfattar att elevers studiemotivation och 

prestationsförmåga kan påverkas av resultatstyrda mål i skolan. För att svara mot denna del 

av syftet har vi valt en huvudrubrik som lyder kunskapskontroll och motivationsprocess. 

Under denna huvudrubrik följer sex underrubriker vilka alla anknyter till denna del.  

 

 

 9.1 Metoder och redskap för påverkan på studiemotivation 

 

9.1.1 Lärande utifrån elevens vardag 

 

Eva upplever att det finns det en större motivation hos eleven till de uppgifter som har någon 

samklang med elevens vardag. Likaså anser hon att praktiska uppgifter som det finns en nytta 

av att kunna också utanför skolan motiverar eleven mer. Sara påtalar också hon att man som 

lärare bör ge eleverna meningsfulla uppgifter och tala om för eleven varför man lär sig och till 

vilken nytta. Vi kan se tecken i informanternas sätt att yttra sig som pekar på att 

sammanhanget är en central del i elevens lärande. Det finns även en relevans i att uppgifterna 

är planerade på ett sätt som skapare mening genom att eleven kan få en förståelse i 

lärprocessen. Säljö (2010) menar att det är viktigt att eleven upplever sammanhang för att nå 

en förståelse i sina kunskaper. Skolan skall vidare vara en plats där det vardagliga lärandet 

utvecklas och byggs på enligt det sociokulturella perspektivets idéer.  
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9.1.2 Lärande utifrån elevens intresse 

 

Sara hävdar att elevens motivation ökar om denne får möjlighet att välja intresseområde i sitt 

arbete. Detta är något Sara strävar efter men hon upplever samtidigt att det är svårt då hennes 

tid inte räcker till. Också Eva arbetar utefter övertygelsen om att motivationen hos eleven ökar 

om den har möjlighet att välja arbete eller del av arbete efter sitt eget intresseområde. Vidare 

uppger Karin att arbete med fantasin och berättande som redskap öppnar upp eleven och sätter 

igång elevens tankeförmåga. Genom fantasin kan eleven lyfta in sina egna erfarenheter utan 

att de behöver ha en stark anknytning till skolans innehåll. Hon menar att under dessa 

arbetsformer finns inte på samma sätt något rätt eller fel, något som hon tror gör att eleverna 

vågar mer.  Eva upplever också att eleven vill få ut något konkret och för den användbart ur 

det arbete den gör. Utveckling och lärande sker med hänsyn till det omgivande klimatet redan 

från livets början. Detta gör att eleverna i skolan har utvecklats utifrån olika kontexter där de 

formats till individer med olika kunskapsbaser och intressen. Vi kan se tydligt att 

undervisning baserad på intresse verkar ha stor påverkar på motivationen. Vidare tycks 

fantasin bidra till ett mer fritt kunskapsutvecklande där gränserna mellan rätt och fel suddas 

ut. Meningsfull undervisning där eleven kan koppla kunskaperna till användbar information 

ökar motivationen. Säljö (2010) menar att kunskap som uppstår i, för eleven naturliga 

sammanhang, blir meningsfulla för eleven. Dessa kunskaper kan utvecklas och byggas på 

med hjälp av det sociala samspelet och de kulturella redskapen.  

 

9.1.3 Feedback och positiv respons 

 

Eva uppger att det är mycket viktigt med positiv respons och att eleven får återkoppling på sitt 

arbete. Karin poängterar också vikten av att som lärare vara närvarande och leda eleverna i 

arbetet. Eva upplever att eleven utan lärarens återkoppling kan ge utlopp för irritation och 

stökigt beteende.  Emma menar att det är viktigt att bekräfta eleven och få eleven att inse att 

dennes insats är betydelsefull. Eva upplever att eleven strävar efter att slutföra en uppgift och 

få respons för att sedan gå vidare. Det råder en samstämmighet kring huruvida respons och 

återkoppling påverkar elevens motivation. Det är tydligt att eleven söker bekräftelse och att 

det är läraren som blir den som stämmer av så att eleven motiveras till vidare arbete. Om man 

som lärare inte har tid eller förmåga att se alla elever och på något sätt ge respons finns en 

fara i att de tappar motivationen och inte drivs till fortsatt kunskapsutveckling. Alla 
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kommunikativa aktiviteter inom skolan leder till någon form av respons menar Säljö (2010). 

Denna respons kan vara av såväl positiv som negativ karaktär men oavsett är responsen en 

bekräftelse för eleven. Säljö uppger även att det är viktigt att eleven får respons på de 

kunskaper de faktiskt har för att vidare kunskaper skall kunna utvecklas.   

 

9.1.4 Samarbete för ökat lärande 

 

Sara hävdar att hon upplever att elever som arbetar i grupp är mer motiverade men att detta 

också kan bero på vem de arbetar tillsammans med. Också Karin är övertygad om att arbete i 

grupp främjar motivationen hos eleverna. Emma uppger istället att elevernas motivation 

gällande grupparbete är väldigt olika. Hon uppger att vissa elever tycker bäst om att arbeta 

enskilt medan vissa föredrar att arbeta i grupp, kanske för att eleverna känner att de har nytta 

av varandra. Karin ser en fara i att de starka eleverna styr upp arbetet och att de svagare eller 

tystare får den del som de tilldelas. Det verkar finnas en motivationsfaktor i att använda sig av 

grupparbete i undervisningen. Dock har informanterna uppmärksammat att man som lärare 

bör vara väl förtrogen med den proximala utvecklingszonen så att en förståelse för 

gruppsammansättning innehas. Detta är viktig kunskap vilken gör att grupparbete kan 

användas på ett mer medvetet sätt där elevernas individuella proximala utvecklingszon kan 

nås på ett bättre sätt. Säljö menar att det med hänsyn till den proximala utvecklingszonen är 

det möjligt att utmana elevernas kunskapsutveckling genom att låta dem arbeta tillsammans.  

Detta arbetssätt kan hjälpa eleven att sträva vidare mot ny kunskap och det blir då möjligt att 

tillsammans med någon annan nå kunskap som eleven inte klarar på egen hand. Säljö menar 

att läraren genom grupparbete ställer eleven inför nya situationer där denne tillsammans med 

andra måste finna lösningar. Detta ger eleven ett större perspektiv och bredare kunskap 

(2010). Enligt det sociokulturella perspektivet är känslan av gemensamt övervunna mål 

nyckeln till vidare utveckling (Säljö, 2010). 

 

9.1.5 Eleven som en del i gruppen 

 

Eva upplever att elever jämför sina resultat med andra. Likaså att de jämför hur långt de 

hunnit i sitt arbete. Emma uppger också hon att många elever jämför sig med varandra och att 

de har med sig detta beteende redan när de börjar skolan. Sara anser istället att jämförelse 
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mellan elever är ett problem som uppstår i mellanstadiet. Karin menar istället att det är de 

svagare eleverna som är mer utsatta för att jämföra resultat med resten av gruppen. Eva menar 

att det inom den skola som finns idag ges väldigt mycket utrymme för individuellt arbete hos 

eleverna. Detta ser Eva som en moteffekt mot det jämförande klimat som kan finnas. Att 

elever jämför sig mellan varandra står klart, likaså att det sker först när kraven ökar i högre 

ålder eller när förmågan att prestera likvärdigt med den eller de man jämför med brister. Om 

så är fallet kan det verka som om de svagare eleverna blir de som förlorar motivation på grund 

av detta. Att individuellt arbete kan vara en moteffekt är nog fullt möjligt då det inte 

möjliggör jämförelse på samma sätt. En individualiserad skola kan ses som en motfaktor för 

detta fenomen. Den kulturella omgivningen påverkar barnets utveckling och det går därför 

inte att ställa alla barn i relation till varandra (Säljö 2010). Detta gör att det inte på ett rättvist 

sätt går att jämföra sina resultat med andras.  

 

9.1.6 Utmanande undervisning 

 

Sara menar att det är jätteviktigt att man ger eleven utmaningar. Hon anser att det ökar 

motivationen hos eleven. Också Emma anser att det är viktigt att ge eleven utmaningar så att 

denne får göra egna upptäckter. Karin påtalar att det är svårt att utmana de svaga eleverna på 

ett bra sätt. De kunskapskrav som skolverket ställer kräver en viss grad av utmaning som 

kanske inte passar alla. Det är tydligt att utmaningar behövs för att stimulera och öka 

motivationen hos eleven. Utmaningar måste dock ställas i förhållande till förmåga hos eleven 

för att inte upplevas negativt.  Enligt Säljö (2010) är det i skolan eleven möter fenomen som 

de annars inte påträffar. Detta utmanar eleven och ställer eleven inför nya situationer där 

denne tillsammans med andra måste finna lösningar. Detta ger eleven en större referensram 

och vidgar dess perspektiv (Säljö 2010).  

 

9.1.7 Tydliggörande struktur 

 

Eva menar att det är viktigt att samla eleverna för att både instruera inför arbete men också för 

att efter avslutat arbete sammanfatta. Vidare menar Emma att ett sätt för läraren att påverka 

elevens motivation kan vara att tydliggöra målen för denne. Hennes uppfattning är att detta 

resulterar i att elevens motivation ökar. Hon menar att den nya mål- och resultatstyrda skolan 
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har lett till att hon i sin undervisning har fått med sig fler elever. Vi kan se att tydliga mål och 

tydliga instruktioner gör att läraren får med sig eleverna på ett bättre sätt. Tydlighet ökar 

motivationen hos eleverna och det tycks vara så att de kan arbeta med full kapacitet först när 

de vet vad som förväntas. Enligt Säljö (2010) är det av stor vikt att läraren upprätthåller 

strukturen i lärandet samt förmedlar en helhet så att detaljerna inte blir för spretiga och svåra 

för eleven att hålla ihop. När eleven vet vad som förväntas och hur denne skall gå tillväga 

upplevs arbetet mer motiverat.  

 

9.1.8 Realistiska mål 

 

Eva menar att man som lärare med hänsyn till de svaga eleverna bör lägga sig på en nivå som 

känns rimlig även för dem. Det är viktigare att uppgifterna blir utförda om än på en enklare 

nivå än att inget blir klart menar hon. Det kan i annat fall upplevas som ett misslyckande för 

eleven. Om de misslyckas menar Sara att det finns risk att detta resulterar i att eleven tappar 

sin motivation. Sara menar vidare att det är viktigt att sätta upp realistiska mål. Emma 

instämmer också hon i att läraren måste sätta upp rimliga mål och hon menar också att det är 

viktigt att man som lärare bekräftar de svaga eleverna. Karin kan se att elever som inte når 

målen förlorar självförtroende och tappar tron till sina kunskaper. Hon menar vidare att 

dagens skola gör det tydligt för de elever som har svårt att leva upp till kraven. Karin ser en 

svårighet att sätta rimliga krav på eleven då man som lärare måste förhålla sig till skolverkets 

mål. Det är uppenbart att rimliga mål kan ses vara en del som påverkar elevens 

motivationsnivå. Om kraven är för höga misslyckas eleven vilket leder till lägre självkänsla 

och minskad motivation. Vi kan se att det är läraren som sätter kraven samt ger eleven de 

redskap som denne behöver för att lyckas. Alltså tycks lärarens medvetenhet kring elevens 

kapacitet vara avgörande för hur kraven läggs. Säljö (2010) menar att skolans uppgift är att ge 

eleven de redskap som denne behöver för att behandla information som denne möter på ett för 

den gynnsam sätt. Utöver dessa redskap måste läraren hitta varje elevens individuella 

proximala utvecklingszon så att den utmanas på ett sätt som leder till en sund 

kunskapsutveckling.  

 

9.2 Kunskapskontroll och motivationsprocess 
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9.2.1 Språkförmågans betydelse  

 

Sara har i möjligaste mån valt att undvika att bedöma eleverna med hjälp av skriften som 

redskap då hon inte anser att detta är motiverande för elever som inte hunnit utveckla sin 

förmåga att läsa och skriva. Hon observerar därför hellre eleverna och ser hur deras kunskaper 

utvecklas. När det gäller skriften som språk menar Säljö att skriften är skolans viktigaste 

verktyg för att mäta kunskap (2010). Detta resulterar i svårigheter för de elever som inte 

behärskar detta redskap som medierande resurs. I skolan handlar mycket om att 

sammankoppla sin egen verklighet med den verklighet som finns i den skrivna texten. Här 

finns ett dilemma om det är så att förmågan att hantera skriften inte är tillräcklig. Vidare talar 

Emma om vikten av att behärska språket. Hon menar att det är i samtalen som mycket av 

elevens kunskaper kommer fram. Hon menar också att det är i samtalet som läraren har 

möjlighet att motivera, reflektera och inspirera eleven. Karin ser de skriftliga proven i skolan 

som nödvändiga moment då de behövs som underlag vid bedömningar. Hon upplever att det 

utan prov och tydliga resultat blir svårt att hinna göra bedömningar av eleven. Att iaktta, 

observera och skriva ner elevens framgång tar mycket tid menar Karin. Det är uppenbart att 

språket intar en stor roll i skolan och att det är språkförmågan som till stor del avgör vilka 

möjligheter till kunskapsutveckling eleven har. Både skrift och tal har sin funktion. Det tycks 

vara skriften som intar rollen som kunskapsavläsare då den ofta sätts i relation till prov och 

tester.  

Det talade språket är det som genomsyrar skolans verksamhet men det tycks finnas en 

tidsaspekt som hindrar att det talade språket får ta plats som kunskapsavstämmande redskap. 

Det är därför viktigt att ta hänsyn till detta menar informanterna som påtalar faran av eleven 

inte kan sammankoppla sin egen verklighet med den kunskap skolan förmedlar. Säljö ser på 

språket som ett centralt verktyg för elevens utveckling. Skolan är en språklig verksamhet 

vilken i enighet med det sociokulturella perspektivets kärna håller de kommunikativa 

förmågorna högt. Språket ger möjlighet för utbyte av tankar och resonemang. Det ger vidare 

möjlighet att samla kunskaper, komma till insikter, samt bygga förståelse. Eleven tolkar 

världen och den information den möter med hjälp av språkliga begreppsliga termer (2010).  

 

9.2.2 Bedömning utifrån kunskapskrav 

 



38 
 

Eva uppger att hon upplever att det betygssystem som gäller, med betyg från årskurs sex, 

sporrar eleverna. Hon har kunnat se att elever som varit lite omotiverade innan tänkt om och 

lagt in mer energi på skolarbetet. Hon har också sett att elever redan i årskurs fem blickat 

framåt och motiverats av betygen. Sara upplever också hon att bedömning och betyg kan 

fungera som motivation för eleven. Sara upplever dock en svårighet i bedömningen av eleven 

då hon anser att målen i Lgr11 är för omfattande för att hon som lärare skall kunna redogöra 

för måluppfyllelsen. På grund av denna svårighet använder hon sig av delmål för bedömning. 

Det tycks vara så att bedömning kan ses som en motivationsfaktor för eleven och att betyg 

kan göra att eleverna ser sin kunskapsutveckling i ett längre perspektiv. Genom skolans 

tillrättalagda arena kan den önskade kunskapsutvecklingen hos eleven styras. Det är 

läroplanens målformulering som styr denna arena och därmed också den aktuella 

kunskapssträvan. Det är skolans uppgift att ge eleverna redskap så att de kan utvecklas i sin 

lärprocess. Skolan är den arena där mediering av specifikt uttalade kunskaper har som mål att 

överföras. Säljö menar att beroende på hur väl förtrogen eleven är med olika kulturella 

redskap kan möjligheterna för bedömning ge olika resultat (2010). De kulturella redskapen 

har alltså enligt Säljö stor påverkan då det gäller huruvida eleven har möjlighet till ett bra 

resultat.  

 

9.2.3 Kapacitet i förhållande till kunskapskrav 

 

Enligt Emma kan det vara svårt att motivera den elev som väljer att lägga sig på en godtagbar 

nivå men som har kapacitet för mer. Hon upplever att denne nöjer sig för tidigt och inte får ut 

allt de skulle kunna av sin kompetens.  Eva uppger också hon att det finns elever som lägger 

sig på en godkänd nivå och inte har ambition att nå högre. Dessa elever upplever också hon 

som de som är svårast att motivera. Karin kan se att elever som inte når målen förlorar 

självförtroende och tappar tron till sina kunskaper. Däremot menar hon att det är dessa elever 

som är strävsamma och håller motivationen uppe trots motgångar. Det tycks vara så att de 

elever som kämpar för att nå lägsta kraven i skolan är de som drivs framåt av motivation 

medan de som lyckas nå godkänd nivå utan större ansträngning inte motiveras i lika hög grad 

att prestera. Säljö (2010) menar att lärare inom skolan måste våga röra sig utanför elevens 

kunskapsnivå och utmana dem med nya infallsvinklar. Han menar vidare att eleven måste 

prövas i sin förmåga och hitta nya upptäckter. Han menar alltså att läraren måste hitta den 

proximala utvecklingszonen för eleven och möta den just där så att kunskaper kan utvecklas.  



39 
 

 

9.2.4 Nationell likvärdighet i skolan  

 

Dagens skola har krav på nationell avstämning med likvärdig kontrollsituation runt om i 

landet, de nationella proven är ett led i detta. Emma upplever att de nationella proven har ett 

bra innehåll och att eleverna lär sig genom proven. Sara menar däremot att de nationella 

proven som görs i skolan tar allt för mycket tid och att alla elever inte har möjlighet att göra 

dessa på grund av personliga skäl. Karin menar att dessa avstämningar är nödvändiga och att 

det läggs mycket tid och fokus på dessa inom skolan. Hon menar vidare att man tränar på de 

saker som mäts i proven och därför inte väljer relevant innehåll anpassat för gruppen. Det 

verkar vara så att det råder blandade meningar kring de nationella proven men alla våra 

informanter är eniga om att det är tidskrävande avstämningar. Det tycks vidare finnas en fara i 

att eleverna tränar på just den kunskap som skall avläsas på dessa prov vilket inte möjliggör 

att tid läggs på den typ av kunskap som är relevant för den enskilda. Säljö (2010) menar att 

elevens förmåga att prestera och motiveras sker med hänsyn till stundande kommunikation 

och kontext. Enligt det sociokulturella perspektivet sker utveckling kopplat till det sociala 

sammanhanget och inom interaktionen med andra, inte som en enskild del tagen ur det sociala 

sammanhanget.  

 

9.2.5 Hemarbete som en del i den målstyrda skolan  

 

Emma, Eva, Karin och Sara uppger alla att elevens motivation påverkas av vårdnadshavarnas 

engagemang. De anser att det är lärarens uppdrag att stötta elever som inte får hjälp med 

hemarbetet då elevernas förutsättningar ser olika ut. Den sociala miljön hemma styr huruvida 

eleven kan få hjälp eller inte. Eva upplever att det finns elever i skolan som vill ta hem arbete 

och arbeta med det på sin fritid. Anledningen till detta kan enligt henne vara avsaknad av 

kamrater och fritidsintresse eller föräldrars frånvaro vilket ger eleverna tid att arbeta med 

skolarbetet utanför skoltid. Karin menar att föräldrarnas engagemang har stor påverkan på 

elevens skolsituation och chans till framgång. En elev med stöd och uppmuntran hemifrån 

lägger enligt henne mer energi på skolan. Det råder enighet kring vikten av stöd från hemmet 

kopplat till elevens kunskapsutveckling och motivation. Likaså finns det en samstämmighet 

när det gäller skolans uppdrag. Informanterna är eniga om att det är skolans uppdrag att se till 

att målen nås och att det inte bör läggas på hemmet då förutsättningarna för eleven att lyckas 
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kan påverkas till stor grad. Beroende på de sociokulturella faktorer som omger barnet eller 

eleven blir förutsättningarna till lärande och utveckling olika menar Säljö (2010). Vygotskij 

menar att den kulturella omgivningen i stor grad påverkar barnets chanser till utveckling. 

Beroende på omgivningen och de gällande kulturella normer som råder blir kunskapen 

specifik något som gör att det inte går att bortse från de olika förutsättningar till kunskaper 

som finns hos eleverna.  

 

9.2.6 Effekter av höga krav 

 

Eva uppger att hon tydligt kan se en gräns mellan prestation och stress. De elever hon 

framförallt sätter i samband med stress är de elever som har höga krav på sig själva. Säljö 

(2010) uppger att elever lär i ett socialt sammanhang där andra människor är starkt knutna till 

individens prestation. Krav sätts i förhållande till den sociala kontexten och det är därför 

viktigt att försöka sätta krav som är rimliga för individen. Karin menar att prestationsångest 

kan ses hos eleverna, dock behöver den enligt henne inte alltid vara negativ. Hon anar att krav 

kan sporra de elever som strävar efter bra resultat men att de kan upplevas som hinder för de 

elever som inte har samma förmåga. Vidare menar Sara att det med hänsyn till de svagare 

eleverna är viktigt att inte nivågruppera. Hon upplever att eleverna i stället kan hjälpa 

varandra i sin kunskapsutveckling. Elever med höga krav på sig själva tycks bli motiverade 

om de också möter höga förväntningar. Enligt informanternas uppgift verkar det också som 

om det är dessa elever som återfinns ligger i riskzonen när det gäller prestationsångest och i 

förlängningen stress. Det verkar vidare som om elever med blandade kunskaper och förmågor 

tillsammans kan utgöra ett gott lärklimat där motivationen stärks. Detta stämmer väl med 

teorin om den proximala utvecklingszonen där man menar att det ultimata lärandet sker i 

gränsen mellan den egna kunskapen och den kunskap man kan hantera tillsammans med andra 

(Säljö 2010). 

 

9.3 Sammanfattning av analys 

 

Vårt syfte med denna studie är att pålysa hur lärare uppfattar att studiemotivationen kan 

påverkas genom olika metoder eller redskap. Vidare är studiens syfte att empiriskt forska 
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kring hur lärare uppfattar att skolans resultatstyrda mål påverkar elevers motivation och 

förmåga att prestera.  

I vår studie har ett antal faktorer visat sig ha betydelse för motivationsnivån hos eleven. En 

faktor som framkom var att vardagsanknuten undervisning verkar gynna elevens motivation. 

Säljö (2010) påtalar att koppling till elevens vardag leder till större förståelse. Vidare verkar 

det finnas en vinst i att använda elevens intresse som utgångspunkt inom undervisningen för 

att öka eller bibehålla motivationen vilket även Säljö (2010) instämmer i då han påtalar att 

kunskap som uppkommer i naturliga sammanhang får mening hos eleven. En annan faktor 

som framkom var att höga förväntningar på eleven och en bekräftelse på dess arbete gynnar 

motivationen. Respons på elevens arbete kan ses som en bekräftelse för eleven vilket gynnar 

en vidare kunskapsutveckling menar också Säljö (2010). Kring grupparbete som 

motivationshöjande faktor finns det hos våra informanter olika synvinklar kring hur denna typ 

av arbete kan påverka motivationen. 

Det verkar vidare som att elever jämför sina studieresultat med varandra vilket enligt Säljö 

(2010) inte är optimalt då deras kulturella omgivning påverkat den kunskap som uppnåtts. En 

annan faktor som framkom var att elevens motivation gynnas av en utmanande undervisning, 

något som också Säljö (2010) påtalar då han menar att nya situationer utmanar eleven och 

vidgar dess referensram. En tydlig struktur inom skolans ramar leder till en ökad motivation 

menar Säljö (2010), detta var något som också återspeglades hos våra informanter. 

Att sätta upp realistiska mål och rimliga krav för eleven var något som genomsyrades som 

positivt med hänsyn till motivationen. Detta lyfter också Säljö som menar att detta leder till en 

sund kunskapsutveckling hos eleven. Inom skolan är språket det viktigaset redskapet menar 

våra informanter. Säljö (2010) ser också han på språket som ett centralt verktyg för elevens 

utveckling. Skriften fungerar enligt våra informanter som avstämningsinstrument i den 

aktuella mål- och resultatstyrda skolan, något som Säljö (2010) instämmer i då han menar att 

just skriften är skolans viktigaste verktyg för att mäta kunskap. Våra informanter ser på 

bedömning som en motivationshöjande faktor. Säljö (2010) menar att beroende på hur väl 

förtrogen eleven är med olika kulturella redskap kan möjligheterna vid bedömning se olika ut, 

något som kan tyckas orättvist och som kan påverka motivationen. Det tycks vidare vara så att 

de elever som kämpar för att nå lägsta kraven i skolan är de som drivs framåt av egen 

motivation medan de som lyckas nå godkänd nivå utan större ansträngning inte motiveras i 

lika hög grad att prestera.  
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10. Diskussion  

 

I diskussionskapitlet reflekterar vi över det metodval som står till grund för studien. Vidare 

återfinns kritiska reflektioner kring arbetet men också en diskussion kring det innehåll som 

återfinns under analysen. Av detta redogör vi också för resultatet i någon form av slutsats. 

Avslutningsvis ger vi vår syn på tänkbara förslag till framtida forskning.  

 

Vårt syfte med denna studie har varit att sätta ljuset på hur lärare uppfattar att 

studiemotivationen kan påverkas genom olika metoder eller redskap. Vidare var vårt syfte att 

empiriskt forska kring hur lärare uppfattar att skolans resultatstyrda mål påverkar elevers 

motivation och förmåga att prestera.  

Vi har fått fram vårt empiriska material genom att intervjua verksamma lärare inom 

grundskolan. Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer vilket gav oss bra 

information som är relevant för fältet. Vi anser också att vi genom detta fick en bredd i 

informationen som gav utrymme för relevanta infallsvinklar.  Vi anser att vi i vår analys fått 

fram information som vi kunde kategorisera. Detta är något som talar för att de uppgifter vi 

fick på ett eller annat sätt har relevans i varandra. Vi anser att vi i studien fått svar på våra 

frågeställningar och nått det önskade syftet. Däremot är vi medvetna om att denna studie 

bygger på ett litet empiriskt material, något som kan ha påverkat studiens utfall.  

 

10.1 Metoddiskussion 

 

För att kunna ge svar våra frågeställningar har vi sökt empiri gällande forskningsområdet. Vi 

har utöver detta också gjort fritextsökning på olika databaser på internet för att söka kunskap, 

bland annat i form av avhandlingar och artiklar kring ämnet. Det finns alltid en risk i att 

värdera innehållets relevans med hänsyn till studiens syfte. Vi anser dock att detta gått bra och 

att den information vi tagit i beaktande uppfyllt vårt syfte väl.  

I vår studie valde vi att använda oss av den kvalitativa forskningsmetoden. Det är i denna 

studie intervjuer av verksamma lärare som stått för denna kvalitativa insamling av data. 

Genom semistrukturerade intervjuer har vi som forskare haft möjlighet att utforska 

informantens svar vidare. Detta har gett utrymme för djupare insikt samt gett oss en del bra 
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begrepp som vi kunnat utforska vidare. Om vi istället valt en mer strukturerad intervjuform 

hade vi inte nått samma resultat då svaren inte gett utrymme för informantens egna 

reflektioner på samma sätt. Genom direkt kontakt med informanten fanns möjlighet att avläsa 

sinnesstämning, tonfall och mimik något som också bidragit till hur vi utvecklade intervjun. 

Detta har till stor del påverkat hur studien byggts upp då vi valt att efter dessa upptäckter lyfta 

intressanta delar som vi inte tänkt på innan. Vi har på så sätt fått en bättre helhetsbild av den 

problematik vi undersökt. 

Underlaget för vår studie är fyra semistrukturerade intervjuer med verksamma lärare för 

elever i grundskolan. Åldern på intervjupersonerna skiljer sig åt och de har alla varit 

verksamma i yrket olika länge vilket ger oss spridning. Dock var alla informanter kvinnor då 

vi inte fann några manliga lärare som ville ställa upp och bli intervjuade. Vi anser inte att 

detta borde påverka studiens utfall då genus inte har fått inta fokus i vår forskning.  En 

nackdel kan ses i att vi har få informanter. Detta var dock inget vi önskade men under den 

period vi var hänvisade till att utföra denna studie var det helger och lov, något som gjorde det 

svårt att hitta informanter.  

En annan nackdel skulle kunna ses i att informanterna arbetar med olika åldersgrupper. 

Kanske hade resultatet sett annorlunda ut om vi till exempel intervjuat fyra lärare som arbetar 

med årskurs sex, då de alla har erfarenhet av vad denna årskurs innebär. Men vi har dock valt 

att sprida de åldersgrupper som informanterna arbetar inom då vi främst var ute efter en 

övergripande bild av lärares syn på motivation och prestation i förhållande till mål- och 

resultatstyrning.  

Våra informanter fick inte veta intervjufrågorna på förhand. Detta såg vi som en stor fördel då 

vi valt semistrukturerade intervjuer med hänsyn till vårt mål med studien. Alla informanter 

upplevde dock detta som stressande då de gärna velat förbereda sig och tänka igenom sina 

svar. Inspelningar fungerade som garantier för att undvika missförstånd kring det som uttalats 

men också för att egna tolkningar skulle undvikas inom studiens ramar. Detta fungerade bra 

och vi hade god nytta av dem i arbetet både när vi transformerade och analyserade materialet. 

Vi ansåg oss i rollerna av forskare ha rätten att bestämma vad fokus skulle läggas på. Vi är 

medvetna om att vi vid denna typ av användande av materialet lyfter det ur sin kontext något 

som kan påverka dess mening. Detta måste tas i beaktande och det är något som man som 

forskare måste vara medveten om under arbetets gång menar också Denscombe (2009). Då vi 
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kategoriserade materialet blev det ändå ganska tydligt vilka delar som hade relevans för just 

vår studie.  

 

10.2 Resultatdiskussion  

 

Det ser i vår studie ut som att lärande som utgår från elevens vardag leder till ökad 

motivation. Elevens referensram och personligt knutna kunskaper tycks spela stor roll för 

vidare förmåga till inlärning. Vidare ses kunskaper som har en funktion också utanför skolan 

som mer betydelsefulla för eleven. Detta ser vi som självklart och vi tror att detta gäller alla 

människor, såväl barn som vuxna. Kunskaper med relevans är mer motiverande anser vi. 

Detta påstår också vår informant Sara som uttrycker att man som lärare bör ge eleverna 

meningsfulla uppgifter och tala om för eleven varför man lär sig och till vilken nytta. Jenner 

(2004) uppger att de omgivande relationerna till stor del påverkar hur man tar till sig 

innehållet i skolan. Kan det då vara så att elevens vardag till stor del påverkar 

kunskapsutvecklingen i skolan men också att tidigare erfarenheter läggs som referensgrund 

för fortsatt utveckling? Skolan skall vara en plats där det vardagliga lärandet utvecklas och 

byggs på enligt det sociokulturella perspektivets idéer menar Säljö (2010). Detta stärker det 

empiriska material vi nått i vår studie.  

Både Sara och Eva var vid intervjutillfällena eniga om att elever som arbetar utefter eget 

intresseområde visar större motivation inför uppgiften. Eleverna vill få ut något konkret av 

uppgifterna, något de kan ha användning för. Jenner (2004) menar att eleverna motiveras om 

de ser ett värde i att nå målet. Detta anser vi stämmer väl då vi tror att en hästintresserad 

flicka hellre läser böcker om hästar och tillverkar utrustning till hästen än att läsa en text från 

klassisk läsebok och tillverka ett tidningsställ. Säljö (2010) menar också att kunskap som 

uppstår i, för eleven naturliga sammanhang, blir meningsfulla för eleven. Något som vi alltså 

stämmer in i. Vidare menar Karin att fantasin kan användas som grund i undervisningen och 

leda till ett kunskapssökande hos eleven. Vi stämmer också in detta och kan det då vidare vara 

så att fantasin kan utgöra en bra bas då den inte uttrycker rätt eller fel utan är en neutral bas 

som individen själv äger? Vi upplever att barn i dag har en sämre fantasi och har svårt att 

uttrycka sig utan att bli bekräftade med rätt eller fel. Skulle elever bli mer självgående om de 

inte hade samma behov av att bli avstämda?  
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Emma menar att det är viktigt att bekräfta eleven och få eleven att inse att dennes insats är 

betydelsefull. Detta är något som vi håller med om och som vi kan relatera till skolan. Jenner 

(2004) talar om pygmalioneffekten där tron på eleven gör att eleven når resultat. Vi tycker oss 

ha sett detta ute i den praktiska verkligheten. Omvänt kan man se att den busige pojken intagit 

rollen som buse och lever upp till kompisarnas förväntningar om bus och roliga upptåg. 

Likaså kan en ”duktig” elev inta rollen av strävsam och ordentlig. Kan det skapas mönster 

som eleven inte kan bryta. Och i så fall kan dessa mönster skapa hinder i elevens 

utvecklingsprocess som står utanför lärarens kontroll?   

Sara menar att elever som arbetar i grupp är mer motiverade. Emma uppger istället att 

elevernas motivation gällande grupparbete är väldigt olika. Hon uppger att vissa elever tycker 

bäst om att arbeta enskilt medan vissa föredrar att arbeta i grupp. Hon anar att det kan bero på 

att eleverna känner att de har nytta av varandra. Med hänsyn till den proximala 

utvecklingszonen är det möjligt att utmana elevernas kunskapsutveckling genom att låta dem 

arbeta tillsammans (Säljö 2010). Kan det vara så att de elever som inte vill arbeta i grupp 

kanske ligger på en kunskapsnivå ovanför gruppmedlemmarna och därmed inte hamnar under 

den proximala utvecklingszonen? Kan elevens ointresse vid grupparbete bero på att de inte ser 

mening i att utmanas tillsammans med andra? Eklöf (2011) påtalar vikten av att lärandet 

optimeras i ett socialt rum med ett gemensamt kunskapssökande. Detta stämmer väl med det 

sociokulturella perspektivets idéer där det sociala samspelet står i fokus för lärande. Vi kan 

ana att det finns stora vinster i att lära i ett samspel men vi kan samtidigt förstå att en del 

elever inte utmanas av den sociala kontext de befinner sig inom. Karin uppgav att det finns 

risker i att gruppera då någon intar ledarrollen och någon underkastar sig. Det medför att 

aktiviteten hos de olika gruppmedlemmarna blir olika och att lärprocessen inte blir optimal för 

alla.  

Både Eva och Emma uppger att elever jämför med varandra inom skolan. Eva menar att det 

inom den skola som finns idag ges väldigt mycket utrymme för individuellt arbete hos 

eleverna. Detta ser Eva som en moteffekt mot det jämförande klimat som kan finnas. Genom 

individuella uppgifter blir svårt att hitta punkter att jämföra. Är det så att elever jämför sig 

med varandra både i och utanför skolan? Mäter de sig och kategoriserar sig utefter kunskap 

och popularitet, eller finns det andra aspekter?  Karin nämner att hon vid flera tillfällen 

upplevt att de svagare eleverna i klassen varit nedstämda och ibland rentav ledsna då de till 

exempel misslyckats på ett läxförhör. ”Det känns jobbigt att behöva sätta prov i händerna på 

dem i dessa fall, men man kan ju inte heller särskilja dem” menar Karin. Vår reflektion blir att 
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det inom det sociokulturella perspektivets idéer blir omöjligt att inte mäta kunskaper då det i 

det sociala samspelet framkommer vilka förmågor var och en har. Om klimatet inte är öppet 

nog kan det bli det svårt att genom kulturella redskap mediera kunskap i syfte att utbyta 

tankar och utveckla kunskaper. Vad betyder det då om läraren inte är medveten om elevens 

individuella förmåga att nyttja olika kulturella redskap? 

Både Sara och Emma menar att det är jätteviktigt att man ger eleven utmaningar. De anser att 

det ökar motivationen hos eleven, något vi håller med om. Karin håller med om att krav kan 

sporra de elever som strävar efter bra resultat men hon påtalar en risk i att de kan upplevas 

som hinder för de elever som inte har samma förmåga.  Ellneby (2010) visar på faran av att 

för höga krav kan leda till stress hos eleverna och att det i sin tur hämmar motivation och 

inlärning. Säljö (2010) menar att utmaningar ställer eleven inför nya situationer där denne 

tillsammans med andra måste finna lösningar. Människor drivs av en kraft att lösa problem 

och hitta fenomen som underlättar deras vardag eller bygger på deras förståelse för något. 

Detta är något vi som lärare inom skolan kan dra nytta av. Kan kunskapsutvecklingen 

optimeras såvida eleven inte ställs inför utmaningar och prövningar? Är det vidare lärarens 

kännedom om eleven som möjliggör att graden av utmaningar upplevs stimulerande och 

övervinnbara? Vad händer vidare om läraren missbedömer elevens förmåga och ställer denne 

inför för låga krav? Det tycks vara uppenbart att det finns en samhörighet med graden av 

utmaningar och den förmåga eleven innehar.  

Eva menar att det är viktigt att ha struktur i sin undervisning. Vi håller fullt med om att 

struktur ger trygghet till eleverna och en känsla av att de behärskar sin skolvardag. Ellneby 

(2010) går längre och menar att lösryckta delar av en helhet inte ger något sammanhang och 

därmed kan leda till oro och stress hos eleven. Att helt undvika att komma ifrån strukturen 

tror vi är omöjligt då det finns tillfällen där missförstånd eller okunskap kan leda till att 

ordningen rubbas. Vi kan dra paralleller till dagar då vi vikarierat i klasser och inte fullt ut 

haft koll på dagens upplägg eller små detaljer kring saker som till exempel vem som skall dra 

almanackan.  

Eva och Emma menar att man som lärare bör lägga sig på en nivå som känns rimlig för 

eleven. Också Jenner (2004) menar att det är viktigt att ha rimliga krav på eleven för att 

undvika att de tappar motivation inför uppgifterna. Det är dock viktigt att påtala svårigheten 

med att helt leva upp till detta då det inom skolan finns läroplaner med tydliga kunskapsmål 

som eleven skall leva upp till, något som också Karin uppgav. Om kraven inte är rimliga har 
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man som lärare svårt att efterleva ovanstående påstående utan att sätta eleven i ett fack och 

sätta in åtgärder. Sara menade att hon hade svårigheter att hinna kontrollera att alla elever når 

målen samt placera deras kunskapsutveckling i förhållande till målen. Detta kan vi förstå men 

kan det vara så att det kan finnas en fara i att det inte hinns med? Kan det påverka elevens 

kunskapsprocess på ett sätt som inte möjliggör en optimerad kunskapsutveckling och ökad 

grad av motivation?  

Emma poängterar under intervjun vikten av att behärska språket. Hon menar att det är i 

samtalen som mycket av elevens kunskaper kommer fram. Hon menar också att det är i 

samtalet som läraren har möjlighet att motivera, reflektera och inspirera eleven.  Detta 

stämmer vi in och vi tror att detta kärnan i skolans verksamhet. Utan språket skulle 

förmodligen kunskapsprocessen inte utvecklas. Vi använder språket för att kunna tänka och ta 

emot information. Vi har själva ute på fältet erfarit att elever med annat modersmål haft 

svårighet att inta ett kunskapande förhållningssätt då de det språkliga verktyget inte funnits 

som hjälp. I arbete i grupp, vilket för övrigt är en del av det sociokulturella synsättet, kan 

språkliga svårigheter göra att det uppstår svårigheter. Hur påverkar lärarens medvetenhet 

kring andra kulturella redskap som kan användas som kompensation och komplement till 

språket? Vilka konsekvenser får denna medvetenhet för eleven, och vilka möjligheter ger det i 

förlängningen? I ett sociokulturellt klimat ses olikheter som tillgångar och utbyte av kulturella 

redskap berikar och inspirerar till nya upptäckter menar Säljö (2010). 

När det gäller betyg inom grundskolan anser både Eva och Sara att de kan fungera som 

motivation för eleven. De har upplevt att eleven lyfter sitt perspektiv och blickar framåt. Eklöf 

(2011) påtalar i sin forskning vikten av tydliga mål där eleven vet vad den skall göra och 

varför. Hon menar att detta leder till bättre prestationer hos eleven. Kanske kan det vara så att 

genom betyg och tydliga målformuleringar får eleven en helhet och en tydligare väg mot sitt 

mål? Också Wikström (2011) menar att tydliga mål hjälper kunskapsprocessen att gå åt rätt 

håll. Inför studien var vi inte överens om vilket utfall vi trodde betygsfrågan skulle få. En av 

oss instämde med det som våra två informanter uppgav, att de motiverar, medan en av oss 

istället anade att lärare upplever betyg som stressande för eleven. I vår studie ansåg alltså 

merparten av informanterna att betyg är en motivationshöjande faktor. Dock är möjligen 

studien för liten för att dra paralleller som ger ett mer generellt resultat. Dessutom är betyg 

från årskurs sex nu ett väldigt nytt fenomen som lärare ännu inte hunnit få så stor erfarenhet 

av.   
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Både Emma och Eva upplevde att elever som väljer att placera sig på en godkänd nivå utan 

ambition att nå högre är de som är allra svårast att motivera. Ranagården (2009) talar i sin 

forskning om den ideale eleven. Hon uppger vissa egenskaper eller förmågor som gör att 

eleven kan sättas i detta fack. En av dessa förmågor är aktivitet under lektionerna med väl 

avvägd muntlig medverkan. Denna elev är också skötsam och ordningsam och klarar skolan 

bra dock inte med fokus på de allra bästa betygen eller omdömena. Vidare är eleven medveten 

om vilka mål som finns samt kan placera sig själv under den nivå denne vill uppnå. Här kan vi 

se ett samband mellan det som våra informanter uppgav samt det material vi tagit del av i 

Ranagårdens forskning. Vi har själva sett många av dessa elever ute i verksamheten utan att 

egentligen kunnat förstå dem. Detta var ett mycket spännande område som vi i efterhand hade 

velat gå längre med. Den ideale eleven finns i allra högsta grad ute på våra skolor. Vi frågar 

oss vidare hur kunskap om den ideale eleven kan användas för att utmana denne elev och öka 

dess motivation så att den i ett vidare perspektiv kan lägga sig på en högre nivå rent 

kunskapsmässigt? 

Emma, Eva, Karin och Sara uppger alla att elevens motivation påverkas av vårdnadshavarnas 

engagemang. Den sociala miljön hemma styr huruvida eleven kan få hjälp eller inte menar 

samtliga. Vi är eniga om att resultatet av och upplevelsen av hemarbete till väldigt stor grad 

beror på hur elevens hemförhållande ser ut. Vi har ute i verkligheten upplevt att det ofta är 

samma elever som inte gjort sina läxor eller att de gjort det utan större arbetsinsats. Likaså har 

vi sett elever som vill lyckas men som inte får den hjälp de behöver hemma. Det kan också 

vara så att vårdnadshavarna inte kan hjälpa men att de har ambition att göra det vilket leder 

till att eleverna själva måste finna vägar till kunskap. Wæge (2007) menar att elever i sitt 

arbete måste ha strategier för att kunna nå framåt. Om eleven arbetar hemma utan hjälp har 

läraren inte heller möjlighet att hjälpa dem att finna dessa strategier. Ranagården uppger 

också hon att de olika förutsättningar som finns i elevens hem påverkar stort dennes möjlighet 

till kunskapsutvecklande (2009). Hemarbete leder ofta leder till avstämningar vilket blir en 

tydlig indikation på huruvida eleven lyckats eller inte. Vidare jämför elever med varandra och 

kan uppleva ett misslyckande. Kan det vara så att elever som inte klarar de 

kunskapsavstämningar som läxorna innebär, till exempel glosförhör i engelska, missar viktiga 

delar vilket senare gör satt deras helhet uteblir? Som vi förstått nu bidrar uteblivet 

sammanhang och lösryckta delar till en minskad motivation hos eleven. Hemarbete är en del 

som läraren inte har samma kontroll över då de inte vet hur arbetet runt dessa ser ut. Kräver 
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hemarbete att läraren har stor kännedom om elevens förutsättningar att utföra hemarbete, både 

vad det gäller vårdnadshavarnas hjälp, strategier, samt dess förmåga till motivation? 

Eva uppger att hon tydligt kan se en gräns mellan prestation och stress. De elever hon 

framförallt sätter i samband med stress är de elever som har höga krav på sig själva och som 

har förmåga att nå långt. Vi anade tidigare att det var de elever som kämpade för 

måluppfyllelse som kunde uppleva stress, något som Karin delvis stämmer in i då hon påtalar 

att krav kan upplevas som hinder för de elever som har svårigheter att nå dem. Ranagårdens 

studie visar att mest tid på motivationsarbete läggs på de elever som når upp till en godkänd 

nivå eller de som kämpar för att nå dit (2009). De elever som befinner sig över denna nivå får 

alltså inte samma förutsättningar. Skulle detta kunna vara ett svar på varför de elever med 

högre kapacitet upplever stress i större omfattning? Det kräver en mer omfattande studie av 

elevens nivå av stress i förhållande till var på skalan de befinner sig. Vi tror att det kanske 

blivit annorlunda om vi vänt oss till eleverna och använt dem som informanter.  

 

10.3 Avslutande reflektion 

 

Utgångspunkten i denna studie är den mål- och resultatstyrda skolan, vilken är den plats där 

kunskapsprocesser tar avstamp och utvecklas. I och med denna styrnings intåg fick det sociala 

samspelet och det gemensamma kunskapssökandet utrymme. Tydliga mål och direktiv för 

avstämning kring elevens utveckling sattes i relation till de mål som denna styrning innehar. 

Som det var tidigare ställdes elevers kunskaper mot varandra och den gemensamt 

kunskapande processen fick inte utrymme. Den mål- och resultatstyrda skolan omsluts av det 

sociokulturella perspektivet på lärande där kunskaper utvecklats i samspel med andra och där 

kontexten styr innehållet. Vi kan i vår studie se att det sociokulturella klimatet genomsyrar 

verksamheten och att det är också genom detta perspektiv lärare ser på sin undervisning. Vi 

ställer oss dock i vissa delar tveksamma till vårt val av teoretisk ram då den enligt vår 

uppfattning inte ensam kan användas för analys av alla delar. Vi anser att det är tvetydigt att 

skolans styrning skall ske med hänsyn till detta perspektiv då de formulerade målen och de 

kunskapskontrollerade insatserna är satta med hänsyn till biologiska faktorer. Vi menar att det 

hade funnits glädje i att använda Piagets tankar i vissa delar av denna studie. Av 

utrymmesskäl och av tidsskäl ansåg vi det dock inte möjligt att göra denna parallella 

undersökning. Visserligen nämner också Säljö (2010) att elever i skolan är biologiska varelser 
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som innehar begränsningar. Med hjälp av olika kulturella redskap och genom att ställa sig till 

kollektivet kan han/hon över vinna dessa begränsningar. Vi hade dock funnit det intressant att 

granska dokument som den målstyrda skolan står bakom och sätta dem i relation till hur den 

sociokulturellt genomsyrade skolans verksamhet.  

Vi har förstått att det finns många olika faktorer som har påverkan på elevens 

studiemotivation. Vidare har vi sett att lärare använder sig av olika arbetssätt och metoder för 

att motivera eleverna och vi upplevde att informanterna i denna studie också aktivt arbetade 

med att motivera eleverna. Detta förutsätter en medvetenhet kring elevens motivation kopplat 

till resultat. Under intervjuerna framkom flera viktiga delar som lärarna i denna studie ansåg 

ha påverkan på elevens motivation. Att knyta an till elevens vardag samt i möjligaste mån 

lägga fokus på kunskaper som fyller ett syfte också utanför skolan var en del som lyftes fram. 

En annan viktig faktor som lades fram var vikten av att anpassa uppgifter och undervisning 

till elevens intresse. Detta anser vi förutsätter att lärare arbetar med individualiserad 

undervisning som ger utrymme för olika infallsvinklar. Vidare har återkoppling på 

arbetsinsats och resultat betydelse för hur elevens motivation utvecklas. Vi anser att en 

levande dialog med eleven ger flera positiva vinster för både elev och lärare. Vi ser att det 

främjar relationen samt ger underlag för bedömning.  

Huruvida grupparbete främjar motivationen hos eleven eller inte fick vi inga entydiga svar på. 

Vi drar slutsatsen att detta beror på flera faktorer, bland annat vilken kunskapsnivå eleven 

befinner sig på samt vilka sociala relationer gruppmedlemmarna innehar i förhållande till 

varandra. Vidare har höga förväntningar på eleven betydelse för hur stor insats eleven lägger 

på sitt arbete. Genom att tro på eleven ökar dennes motivation till att prestera. En annan faktor 

med påverkan på motivationen är graden av utmaning för eleven. Vi anser att är viktigt att 

denne drivs till att lösa problem vilket utvecklar kunskaperna. Att ha en tydlig struktur är 

viktigt för alla människor menar vi och det ser också ut att vara så inom skolan. Eleverna 

behöver struktur och uppnåbara mål för att motiveras i sitt arbete. När de vet vad de skall göra 

samt vad de förväntas uppnå ökar också deras motivation. 

Den språkliga förmågan har en central plats i skolan. Genom språket samspelar man och 

utbyter information. Om den språkliga förmågan är bristande måste andra redskap till för att 

kompensera. Om inte detta sker anser vi att motivationen kommer sjunka och arbetsinsatsen 

minskas. När det gäller bedömning anser vi att denna studie visat att motivationen kan ökas 

genom att sätta krav på eleven. Dessa krav måste vara rimliga samt befinna sig inom ett 
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sammanhang så att eleven upplever det meningsfullt att nå resultat. Läxor ses ofta som en del 

i en strävan efter måluppfyllelse. I denna studie har det visat sig att läxor måste ges med tanke 

på sammanhanget och fylla ett syfte. Om inte detta sker kan läxor fungera som en 

motivationssänkande faktor. Vi anser att det finns både för och nackdelar med att använda sig 

av läxor. Vi var till en början kritiskt inställda till läxor men om de används på rätt sätt kan 

det ge andra vinster utöver de rent kunskapsmässiga. Dessa vinster kan vara lärdomar för 

eleven vad det gäller bland annat ansvar och planering.  

När det gäller stress hos eleven kopplat till förväntad måluppfyllelse hade vi vid studiens 

ingång svårt att slå bort våra åsikter och tankar. Vi anade att stress i högre grad än vad studien 

visat skulle varit kopplat till den mål- och resultatstyrda skolan. På grund av vårt metodval 

med semistrukturerade intervjuer frångick vårt fokus området stress och vi såg fenomenet ur 

en annan synvinkel. Detta fick vi erfara som en stor fördel.  

Studien har istället visat att stress kan ses då sammanhanget försvinner och strukturen blir 

otydlig för eleven. Eleven behöver veta vad den skall göra och hur den skall nå sitt mål. 

Utöver detta behöver kraven vara övermäktiga för eleven. Vi kom i studien fram till att lärare 

inte i allmänhet upplever att kraven är övermäktiga för flertalet elever även om det finns 

undantag. Det har dock visat sig att de elever som inte når kraven får mer uppmärksamhet av 

läraren och att denne mer aktivt arbetar för att behålla eller höja elevens motivation. Enligt 

våra informanter Emma och Eva kan det vara svårt att motivera den elev som väljer att lägga 

sig på en godtagbar nivå men som har kapacitet för mer. Ranagården (2009) talar i sin 

forskning om den ideale eleven. Hon uppger vissa egenskaper eller förmågor som gör att 

eleven kan sättas i detta fack. Den ideale eleven nöjer sig ofta med godkänt och har inte 

motivation till att sätta högre mål för sig själv. Detta ser vi som ett intressant område att 

forska vidare i. Vår föraning vid studiens start var att det skulle ha varit de svagare eleverna 

som skulle haft störst problem med sin studiemotivation vilket inte verkar vara fallet. Om vi 

skulle utveckla studien skulle det varit intressant att välja denna elevkategori och sätta dem i 

relation till begrepp som studiemotivation. Här hade Ranagårdens (2009) forskningsdel kring 

den ideale eleven kunnat fungera som någon form av teoretiskt avstamp.  

 

  



53 
 

11. Referenslista 

 

Alaistar, Henry (2012). L 3 Motivation. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 

Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur 

Eklöf, Hanna (2011). Betygen i den svenska skolan I: Hult, Agneta & Olofsson, Anders 

(red)(2011) Utvärdering och bedömning i skolan.  Stockholm: Natur & Kultur 

Ellneby, Ylva (2010). Stressade barn. Stockholm: Natur & kultur 

Ellneby, Ylva (2005). Cyberungar eller vad barn verkligen behöver. Stockholm: Natur & 

Kultur  

Giota, Joanna (2006). Självbedöma, bedöma eller döma?: Om elevers motivation, kompetens 

och prestationer i skolan. Pedagogisk forskning i Sverige, 11(2), 94–115. 

Holme Ider, Magne & Krohn Solvang, Bernt (1997). Forskningsmetidik. (2:a uppl.) Lund: 

Studentlitteratur  

Holme Idar Magne, Krohn Solvang Bernt, Fløistad Guttorm, Kjeldstadli Knut, O'Gorman 

David (1997). Forskningsmetodik; om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: 

Studentlitteratur 

Hult, Agneta & Olofsson, Anders (2011). Introduktion – att utvärdera verksamheten och 

bedöma individer. I: Hult, Agneta & Olofsson, Anders (red) (2011). Utvärdering och 

bedömning i skolan. Stockholm: Natur & Kultur 

Hwang, Phiip & Nilsson, Björn (2007). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och kultur 

Jenner, Håkan (2004). Motivations och motivationsarbete. Stockholm: Liber  

Jönsson, Bodil (2005).  Med vandrings stavar och fixpunkter. I Jönsson Bodil och Lövgren 

(RED) (2005). Att utmana stressen. Lund: Studentlitteratur 

Lgr 11 (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Edita 

Lindblad Frank & Thöres Theorell (2005). Stress och andra nyckelbegrepp. I: Skolhälsovård, 

del I (2005). Stress hos barn och ungdomar. Mölnlycke: Gothia 



54 
 

Lindblad, Frank & Theorell, Töres (2005). Stress och andra nyckelbegrepp. I: Skolhälsovård, 

del II (2005). Stress hos barn och ungdomar. Mölnlycke: Gothia 

Nationalencyklopedin (2009). Stockholm: Norstedts förlag AB 

Ranagården, Lisbeth (2009). Lärares lärande om elever – en sociologisk studie av 

yrkespraktik. Göteborg: Geson Hylte 

Sackerud, Kilng, Lili-Ann (2009). Elevers möjlighet att ta ansvar för sitt lärande i matematik 

– En skolstudie i postmodern tid. I:  Pedagogisk arbete nr 32. Umeå: Print & Media 

Skolverket (2010). Attityder till skolan 2009- elevernas och lärarnas attityder till skolan. 

Rapport 344:2010. Stockholm: Danagårds grafiska 

Säljö, Roger (2010). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv.  Stockholm: Prisma 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 

Vetenskapsrådet (2011). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. 

Wickström, Christina (2011). Proven i skolan. I: Hult, Agneta & Olofsson, Anders 

(red)(2011) Utvärdering och bedömning i skolan. Stockholm: Natur & Kultur 

Wæge, Kjersti (2007). Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende 

matematikkundervisning. Diss. Trondheim: Univ 

 

Elektroniska källor 

BRIS undersökning (2010-04-14), http://www.dintonaring.se/archives/940    Hämtad 2012-

05-21 

Eklöf, Hanna (2011). Motivation viktig för provresultaten. Skolverket: Forskning för skolan 

Hämtad: 2012-11-30  

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/bedomning-och-

betyg/formativ_bedomning/artikelarkiv/motivation-viktig-for-provresultaten-1.121740 

TT (2010-08-16) Skolflickor stressas av höga krav. Dagens Nyheter. Hämtad 2012-11-27 

www.dn.se/nyheter/sverige/skolflickor-stressas-av-hoga-krav 

  

http://www.dintonaring.se/archives/940
http://www.dn.se/nyheter/sverige/skolflickor-stressas-av-hoga-krav


 
 

Bilagor 

 

Bilaga A 

Vidare förklaring av begrepp 

 

För att få förståelse för denna studie lättare anser vi att det är viktigt att vara medveten om vad 

den mål- och resultatstyrda skolan egentligen innebär. Detta eftersom begreppet ligger till 

bakgrund för en stor del av innehållet i vår studie. Vidare är begreppen motivation och 

prestation två begrepp som återkommer och som upptar stort fokus. Därför har vi valt att här 

förklara detta begrepp med hänsyn till att läsaren ska ha förståelse för våra tankar kring dessa 

begrepp.  

 

Mål- och resultatstyrd skola 

Mål- och resultatstyrd skola framskrivs av Lindblad och Theorell (2005) som en skola med 

tydliga krav på eleverna. De menar också att det finns uppenbara och tydliga förväntningar på 

eleverna när det gäller de prestationer de skall utföra. I den målstyrda skolan är målen tydligt 

uttalade men vägarna dit kan se olika ut. I och med decentraliseringen gavs utrymme för 

kommuner och skolor att själva utforma förutsättningar och pedagogisk verksamhet. Dock är 

det skolverkets uppgift att kontrollera så att eleverna getts möjlighet att klara de mål som satts 

upp och att måluppfyllelsen nåtts. Likväl skall de elever som inte nått målen 

uppmärksammats och ges bättre förutsättningar.  

 

Motivation  

Motivation beskrivs i Nationalencyklopedin som ”de faktorer hos individen som väcker, 

formar och riktar beteendet mot olika mål” (2009 nr 12:200).  

 



 
 

Vi tolkar ordet motivation kopplat till skolan som elevens förmåga att fokusera och samla de 

förmågor som behövs för att nå ett visst mål. Enligt Jenner (2004) är det svårt att på ett riktigt 

sätt översätta ordet motivation till skolans värld men han påstår ändå att ordet motivation kan 

kopplas till frasen, att röra sig framåt.  

 

Prestation  

Prestation beskrivs i Nationalencyklopedin som ”något (positivt) som åstadkommits eller 

fullgjorts (ofta) trots svårigheter e.d.)” (2009 nr 14:212). 

Vi kan tydligt se att begreppen motivation och prestation hör samman. Ordet prestation 

kopplat till skolan kan ses som den målgång som eleven gjort tack vare sin motivation och de 

svårigheter som funnits har övervunnits och uppdraget slutförts.  

Den negativa effekten av en väntande prestation kan ses då förväntningen eller målet är 

för högt för att övervinna. Detta kan kopplas samman med eventuell upplevelse av stress hos  

eleverna. 

  



 
 

Bilaga B 

 

Intervjuguide 

 

 Hur anser du att man kan arbeta för att bibehålla samt öka elevens motivation? 

 

 Vilka metoder och redskap använder du i din undervisning för att påverka elevernas 

motivation positivt? 

 

 Kan du se att några metoder eller redskap kan påverka elevernas motivation negativt? 

 

 Hur anser du att måluppfyllelse och avstämning av kunskaper kan ställas i relation till 

begreppet motivation? 

 

 Hur anser du att måluppfyllelse och avstämning av kunskaper kan ställas i relation till 

begreppet prestation? 

 

 

 


