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Syftet med studien var att undersöka hur gymnasieelever uppfattar hur stor betydelse 

olika motiverande krafter har för deras egen vilja att ta eget ansvar för sina studier. 

Undersökningen som gjordes var kvantitativ med kvalitativa inslag. 

Undersökningsmetoden som användes var en enkät där frågorna var fasta men med 

inslag där respondenten fick möjlighet att lämna en motivering. Urvalsgruppen var 

en gymnasieskola där tre klasser och totalt femtiosju stycken gymnasieelever 

undersöktes. En operationell definition gjordes där de motiverande krafterna som 

fanns i skolan fick en konkret innebörd. Resultaten visade att eleverna helst av allt 

vill lära sig genom att diskutera och vara kommunikativt aktiva och om eleven fick 

chans att fördjupa sig i något ämne som de själva tyckte var intressant så ville de 

gärna arbeta med detta på egen hand eftersom det då blev roligt. Initiativet måste 

dock komma från läraren annars tyckte eleverna att tiden inte räcker till. En stor del 

av gymnasieeleverna såg inte heller möjligheterna med att ta eget ansvar och de 

eleverna tyckte bara att studierna blev jobbiga och tråkiga. De eleverna var inte in 

någon mån beredda att ta eget ansvar. En stor motiverande kraft i skolan var 

kompisar och vänner vilket studien visade var den största motiverande kraften till att 

vara i skolan överhuvudtaget för eleven.  

 

_______________________________________________ 

Nyckelord: ansvar, eget ansvar, motivation, inlärning 
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1 Inledning 

Barn behöver stöd i skolan för att utvecklas och nå de uppsatta målen som 
styrdokument och andra handlingar ger uttryck för. Stödet som barnen får är från de 
vuxna i barnets närhet i skolan. Men allteftersom barnet blir äldre så blir det ett 
naturligt inslag att eleven förväntas ta mer och mer ansvar, eftersom barnet mognar. 
”Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven successivt får fler och 
större självständiga uppgifter och ökat eget ansvar” (Läroplanen för de frivilliga 
gymnasieformerna, Lpf 94, Utbildningsdepartementet, 1994, s. 7). 

Gymnasieskolan kan ses som en institution som utvecklar elever och lär dem de allra 
mest grundläggande värdena i samhället. Men vilka är de då viktigaste verktygen för 
en gymnasieelev som tar examen att ha med sig när hon går ut i samhällslivet och 
yrkeslivet? Om man grovt delar in människor i två olika grupper; den ena gruppen av 
människor följer regler och normer där de omedvetet följer med strömmen och 
oreflekterat gör det man ska. Den andra gruppen är de människor som ifrågasätter 
det som sker runtomkring och använder sig av det egna tänkandet där normer och 
regler är viktiga, men samtidigt inte något absolut, som måste följas till varje pris. För 
båda kategorierna finns något positivt och något negativt. En människa som väljer att 
vara kritisk och ta sitt ansvar för situationer kan bli en levande människa med 
mening och mål (Revstedt, 2002), och blir framgångsrik i livet. Samtidigt kan en 
sådan människa även känna att hon ”går sin egen väg” och utmanar samhällsnormen, 
om hon får för sig att utföra kriminella handlingar vilket är anses som negativt hos 
gemene man, menar Revstedt.   

Jag läser till lärare på gymnasiet. En lärares uppgift på gymnasienivå är att lämna 
över stora delar av studieansvaret på eleven vilket läroplanerna synliggör. Eleven 
måste finna motivation att ta eget ansvar för sina studier. Jag har viss erfarenhet av 
hur elever beter sig och agerar i givna situationer i skolan eftersom jag har gjort 
praktik och fått ”träna” på att vara lärare. Dessutom så har jag studerat inte bara hur 
min handledare gör i sin undervisning för att få eleverna motiverade, utan jag har sett 
reaktioner från eleverna. Detta gör att jag har fått uppfattningen att elever ibland kan 
vara slappa. Med ”slappa” menar jag att de inte gör sitt bästa när de är i klassrummet; 
de lyssnar inte; de gör något annat istället för det som det är överenskommet att de 
ska göra; de går ifrån klassrummet eller de gör något helt annat. Detta har irriterat 
mig något enormt stundtals och jag har undrat vad det beror på att eleverna agerar 
oengagerat i många sammanhang. Det måste finnas krafter som gör att 
gymnasieelever väljer att arbeta ansvarsfullt med sina studier samt krafter som gör 
att de inte känner lust och bara vill ”slappa”.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur gymnasieelever uppfattar hur stor betydelse 
olika motiverande krafter har för deras egen vilja att ta ansvar för sina egna studier.  

Frågeställningar 

Tre huvudfrågeställningar kommer att undersökas. De är: 

1. Vilka yttre motiverande krafter påverkar en elevs ansvar? 
2. Vilka inre motiverande krafter påverkar en elevs ansvar? 
3. I hur stor utsträckning vill elever ta eget ansvar för sina studier? 
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1.2 Begreppsdefinitioner 

Definitioner och avgränsningar av begrepp behöver göras allteftersom dessa ord 
dyker upp i en uppsats (Stukát, 2005). Vissa begrepp dyker upp ofta och blir därför 
viktiga hörnstenar i undersökningen och de begreppen måste få sina definitioner. 
Definitionerna behövs eftersom läsaren måste veta vad författaren menar och inte 
menar i texten, hävdar Stukát. 

Det som bland annat ska undersökas är hur angelägna elever är att ta ”eget ansvar”. 
Det blir därför meningsfullt att i detta sammanhang definiera detta begrepp. Det 
kommer även tydliggöras vad som menas med ”motiverande krafter” och även vad 
”emotionell” står för. Därefter kommer en operationell definition göras.   

1.2.1 Eget ansvar 

I en avhandling om eget ansvar i ett elevsammanhang finns beskrivet två olika sätt att 
se på eget ansvar (Söderström, 2006). Det ena sättet är att eleven svarar mot normer 
och regler. Det vill säga att hon genom något slags disciplin gör som hon blir tillsagd 
och att de strukturer som finns i skolan accepteras av eleven och följs. Det andra 
sättet är att eleven utgår från den situation hon är i och agerar utifrån den, menar 
Söderström. Eleven tar här ställning till givna situationer där hon har ett kritiskt 
förhållningssätt till de normer och regler som finns. På så sätt beter eleven sig på ett 
ansvarsfullt sätt. Söderström menar att varje människa skapar sitt eget sätt att ta 
ansvar och att det är ett förhållande mellan individen själv och sin omgivning. En 
individ som tar ansvar kan inte påverka vissa omständigheter men hon har förmågan 
att genom sin kreativitet förändra förhållanden mellan sig själv och andra. Uppsatta 
regler och andra strukturella ramar blir här inte något man ska följa slaviskt utan det 
blir ett slags verktyg en individ kan bolla egna idéer mot. Detta formar förmågan att 
ta eget ansvar, enligt Söderström. Denna rapport kommer att luta sig mot den senare 
beskrivningen, det vill säga där eleven genom sin kreativitet förändrar förhållanden 
mellan sig själv och andra och strukturella ramar som blir ett verktyg för en individ 
att bolla egna idéer mot.  

1.2.2 Inre och yttre motiverande krafter 

”Motivation betecknar de processer som sätter människan i rörelse: de krafter som 
ger hennes beteende energi och riktning” (Stensmo, 2008, s. 117). Stensmo talar 
vidare om två olika aspekter av motivation där den ena aspekten är mål som en 
individ försöker uppnå. Den andra aspekten är mål som individen försöker undvika. 
Vidare skiljer Stensmo på två olika typer av motivation; inre motivation och yttre 
motivation. Med inre motivation så finns målen inom en individ som ett behov som 
ska tillgodoses, inneboende möjligheter som har potential eller egna känslor som kan 
efterföljas. Med yttre motivation så menas att det är i den omgivande miljön som 
målen finns. Jag bygger min tankevärld kring begreppet motivation på Stensmos 
definition av densamma. Inre motivation och yttre motivation kan översättas till inre 
motiverande krafter respektive yttre motiverande krafter.  

1.2.3 Operationell definition 

När en kvantitativ undersökning är aktuell i en uppsats så kan det ibland vara 
nödvändigt med en operationell definition (Stukát, 2005). Det kan vara nödvändigt 
om man vill knyta an ett begrepp till en viss mätmetod. En forskare kan till exempel 
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beskriva ordet ”intelligens” med självvalda betingelser och utifrån dessa betingelser 
anknyta dem med sin mätmetod. Stukát menar att huvudsaken är att både författare 
och läsare är eniga om vad författaren menar; det behöver inte betyda att läsaren 
håller med författaren om att definitionen är betydelsefull eller tillämplig i det givna 
sammanhanget.  

Denna uppsats lutar sig på ett huvudargument. Det är att de motiverande krafterna 
är det som påverkar elevens studier på något sätt. Det vill säga, de motiverande 
krafterna påverkar elevens vilja att ta eget ansvar.  

Efter en första genomgång av litteraturen kunde fem olika kategorier skönjas som på 
olika sätt belyser motiverande krafter som påverkar eleven att arbeta i och utanför 
klassrummet på olika sätt. Syftet med den operationella definitionen är således hur 
dessa motiverande krafter påverkar 
elevernas studier. Kategorierna är (om 
studierna utmärks av följande 
kategorier så påverkas elevernas 
studier på något sätt): 

1. Jag tycker skolan är rolig 
2. Auditiv, visuell, taktil och/eller 

kinetisk (inlärningsstilar)  
3. Jag som elev får, av läraren, 

förtroende att lära 
4. Jag har ett genuint intresse av 

skolan 
5. Jag får emotionell kontakt med 

läraren  

Bild 1: Krafter som påverkar elevers vilja 
till att ta eget ansvar för sina studier. 

De motiverande krafterna kan på olika sätt sorteras in i de fem kategorierna ovan. 
Enkätundersökningen som är denna studies mätmetod, bygger på antaganden som 
dessa fem kategorier representerar. Med antaganden menas att dessa fem kategorier 
väger tyngst och innefattar de motiverande krafter som behövs för att påverka elevers 
studier. Hur dessa kategorier påverkar elevens vilja till eget ansvar är således det som 
ska undersökas. Kategori 2 representerar således en yttre motiverande kraft där 
inlärningsstilarna auditiv, visuell, taktil och kinetisk direkt är hämtade från Boströms 
och Wallenbergs Inlärning på elevernas villkor – inlärningsstilar i klassrummet 
(Boström & Wallenberg, 1997). Kategori 3 och 4 representerar en inre motiverande 
kraft där. Kategori 3, som innebär att eleven får förtroende att lära, är utformad 
specifikt med hjälp av flera litteraturkällor, bland annat från en studie om hur man 
kan underlätta inlärningen för elever (Steinberg, 1994). Om man förväntar sig att en 
elev lär sig något så gör den det, menar Steinberg. Litteraturen synliggör detta 
ytterligare genom att anta att om en motivationsarbetare har en positiv syn på den 
som ska bli motiverad så stimuleras förändringsmöjligheten för denne till det bättre 
(Revstedt, 2002). Att ha roligt eller kul, som kategori 1 representerar, kan både ses 
som en yttre och en inre motiverande kraft. Den yttre aspekten av motivation får 
eleven då yttre omständigheter gör att hon tycker det är roligt. De omständigheterna 
finns i den omgivande miljön (Stensmo, 2008). Den inre aspekten av motivation i 
kategorin Rolig/kul, är sådana saker som gör att eleven tycker det är roligt genom att 
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följa sina egna behov och känslor som gör att elevens mål uppfylls på något sätt 
(Stensmo, 2008). Denna kategori valdes med grund av att elever lär sig bäst när de 
har roligt (Boström & Wallenberg, 1997). Kategori 5, där eleven får något slags 
emotionell kontakt med läraren, representerar de inre krafter som en elev kan erhålla 
då en emotionell kontakt upprättas med läraren. En relation måste uppstå mellan 
elev och lärare för att framförallt eleven ska känna att arbetet i skolan är meningsfullt 
(Revstedt, 2002). En elevs utveckling gynnas även av det faktum att dennes 
verklighet och erfarenheter tas till vara vid förankring av kunskaper (Rogers, 
1976).Ordet emotionell är nära anknutet till känslor där starka och påträngande 
känslor förknippas med detsamma (Nationalencyklopedin, 2011).  

 

2 Litteraturgenomgång 

Följande avsnitt kommer att synliggöra hur det gällande styrdokumentet för de 
frivilliga skolformerna, Lpf 94, ser på ansvar. Vidare kommer den lärteori som den 
här studien vilar på, att behandlas, vilket är den sociokulturella och slutligen kommer 
den tidigare forskningen där fokus huvudsakligen kommer ligga på ansvar och 
motivation behandlas. 

2.1 Lpf 94 om ansvar 

Läroplanen för gymnasieskolan gör gällande att eleverna på en skola ska kunna ta 
egna initiativ där ansvar och utveckling ska finnas som en naturlig del i utbildningen 
(Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, Utbildningsdepartementet 1994). 
De ska inte bara kunna arbeta individuellt utan även kunna samverka och jobba i 
samstämmighet med andra. Kunskaperna eleverna får i skolan ska bli ett verktyg i 
arbetet med att kritiskt granska det de har lärt sig så att de får befara hur och på vilka 
sätt de lär sig. Dessutom, uttrycks i Lpf 94, så ska läraren stimulera varje elev att 
känna lust att lära sig och att de får mer invecklade uppgifter som gör att elevernas 
vilja till eget ansvar ökar. Under rubriken ”Elevernas ansvar och inflytande” finns att 
hitta att eleverna ska få ha insikt i frågor som berör dem och på det sättet ska 
elevernas påverkan över dess skolgång bli betydelsefull. Eleverna ska ta ett stort 
personligt ansvar för sin gymnasieskolgång och ska ha inflytande både i sina studier 
men också i den miljö som den verkar. 

En del i skolans uppdrag är att stimulera eleverna till ansvarsfulla människor 
(Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, Utbildningsdepartementet 1994). 
Denna utveckling ska gynna att elever deltar och verkar i samhället och i yrkeslivet 
efter studierna. Under rubriken ”Särskilda uppgifter och mål för olika skolformer” så 
uttrycks specifikt att elevernas kunskaper ska komma till användning i yrkeslivet men 
även i högre skolverksamhet, såsom högskola och universitet. De ska även förberedas 
för vuxenlivet på så sätt att de själva kan ta ansvar för sina liv och sina handlingar för 
att gynna utvecklingen till goda samhällsmedborgare. Skolan ska även sträva mot att 
elevers kunskaper som skolan tillhandahåller omsätts på sådant sätt att de förbereds 
för ett föränderligt yrkes- och arbetsliv, enligt Lpf 94. Detta ska ge dem möjlighet att 
influera samhäll- och arbetsliv. Skolan ska även skapa förutsättningar för elever att 
delta i demokratiska aspekter av samhället och i det yrken de kommer att vara 
verksamma. Under rubriken ”Rättigheter och skyldigheter” för skolans 
grundläggande värden kan man också finna att:  
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Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla 
elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt deltaga i 
samhällslivet. Elevernas möjligheter att utöva inflytande på 
undervisningen och att ta ansvar för sina studieresultat förutsätter att 
skolan klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka 
rättigheter och skyldigheter eleverna har. (Lpf 94 s. 4) 

Skolans uppdrag är att utveckla varje individ till ansvarsfulla människor som ska 
fungera i yrkeslivet och samhället i stort, fortsätter det.   

2.2 Sociokulturell lärteori  

Det finns två olika utvecklingsnivåer där den första nivån är den biologiska varelsen 
och den andra nivån är den sociokulturella varelsen (Säljö, 2000). Säljö menar att vi 
människor skiljer sig från många andra arter på vår jord genom att vi är formade av 
sociala och kulturella omständigheter. De förhållanden omkring oss och hur vi 
påverkas har därigenom inte enbart med instinkter och arvsmässiga betingelser att 
göra. Detta har gjort, menar Säljö, att olika kulturer och trosuppfattningar präglat 
människan på vår jord. Säljö jämför detta med Vygotskys tankar att en människas 
utveckling sker på två nivåer där den första nivån är när barnet är nyfött och försöker 
kontrollera sig själv och sin omgivning med fysiska medel. Det kan vara att gripa efter 
föremål eller på annat direkt sätt påverka och samspela med omgivningen. Säljö 
menar vidare att människan och barnet från första början är en varelse som är öppen 
för kommunikation genom att verbalt försöka att ta kontakt och även att orientera sig 
mot människor i sin direkta omgivning. Dessa förutsättningar finns från början i 
generna och den fortsatta utvecklingen består i ett samspel mellan 
individens/barnets behov och dess omgivning. Barnets behov styrs mot ett socialt 
samspel med sin omgivning och miljön den befinner sig i. Denna progression mot ett 
alltmer interagerat sätt att kontakta och kommunicera med sin omvärld är ett steg 
ifrån det från början biologiskt styrande barnet. Säljö kallar denna progression för ”… 
sociokulturella betingelser.” Här utgör människans biologiska varelse, som innefattar 
hjärnan kroppen, nervimpulser och liknande, endast en grund. Den har inte 
betydelse för hur vi uppfattar vår omvärld och hur vi lär oss. För att vi ska kunna 
tillgodose oss med kunskaper och färdigheter så måste människan ha de verktyg som 
gör att hon blir en kommunicerande, kulturell och social varelse.  

Kommunikativa processer blir, med den sociokulturella aspekten i åtanke, väldigt 
viktig för utveckling och lärande (Säljö, 2000). Det är när barnet hör och iakttar 
andra i kommunikativ samvaro som hon sorterar och värderar vad som är av 
betydelse i den världen hon lever. Barnet blir socialiserat in i mönster som redan 
finns och kulturella och sociala aspekter finns här redan uttalade, även om de är 
subtila. Säljö diskuterar vidare om vad det betyder att kunna något. Om man kan 
läsa, skriva, räkna med mera, så kontrollerar man sin egna kommunikativa förmåga 
på ett bra eller mindre bra sätt. Till dessa kommunikativa färdigheter tillkommer 
även en fysisk aspekt där man måste behärska andra delar än bara den 
kommunikativa färdigheten. Ett exempel Säljö jämför med är ett parti schack, där 
man inte bara behöver kunna de taktiska och regelmässiga aspekterna av spelet, utan 
man behöver också kunna flytta spelpjäserna över spelbrädet. Man måste alltså 
behärska ett slags kommunikativ praktik, som Säljö uttrycker det, där 
kommunikativa och praktiska aspekter går hand i hand.  
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Pedagogiken har mycket att tacka John Dewey för (Sundgren, 2005). Vidare talar 
Sundgren om att Dewey brottades med svåra pedagogiska utmaningar där den 
svåraste utmaningen var att hitta en väg mellan det demokratiska och moderna 
samhället och en skola som får elever att ta eget ansvar i skolan som är tätt 
sammankopplat med vår direkta omvärld. Det demokratiska samhället vi har idag, 
konstaterar Dewey, skiljer sig från det samhället vi levde förr i tiden, då vår 
uppfinningsrikedom och observationsförmåga testades rent konkret. Detta konkreta 
arbete bidrog på så sätt att kunskaperna förankrades i något verkligt där fantasin 
stimulerades. Dewey menade att skolan måste fokusera på sådana sociala aktiviteter 
som gör att undervisningen får en konkret innebörd, men detta existerar inte i 
skolan. Skolans struktur handlar mera om olika sanningar och fakta som förmedlas 
på sätt utanför de sociala ramarna, påstår Sundgren. Resultatet, enligt Dewey menar 
Sundgren vidare, är att de förhållanden som råder idag slutar i konkurrens mellan 
elever där det blir tabu att en elev till exempel hjälper en annan elev. Det borde vara 
tvärtom, fortsätter Dewey, där elevaktiva arbetsformer som öppna kommunikativa 
diskussioner, utbyte av tankar, teamwork och sociala mönster öppnar för det 
gemensamma målet att lära sig något och utvecklas. Dewey menar att följden av 
sådana angivna arbetsformer blir att elever tar eget ansvar och det planmässiga 
aktiva arbetet disciplinerar eleverna. Dewey menar kritiskt, enligt Sundgren, att det 
gemensamma kollektivet i klassrummet blir konstlat och mekaniskt, där bänkarna 
står i snygga rader, som ett medel för att kunna kontrollera eleverna och inte utveckla 
dem. Ingen hänsyn tas till elevers eget liv, intressen och drivkrafter.  

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Ansvar 

I en avhandling vars syfte var att undersöka hur lärare och elever ser på elevers 
ansvar i sina studier och hur man kan sätta in detta i ett större sammanhang i 
samhället, finns att läsa att det är en markant förändring i elevers eget 
ansvarstagande (Söderström, 2006). Relationen mellan lärare och elev bygger inte 
längre i lika stor utsträckning på maktordning utan byggs mera på ett slags 
kompisrelation. Många elever finner dock denna förändring som något negativt och 
har en tendens att känna att skolarbetet är meningslöst. Anledningen till det, menar 
Söderström, är att för att elever ska ta mer ansvar för sina studier så måste samtidigt 
elevens inflytande över skolarbetets former och innehåll öka. Detta blir en 
problematisk ekvation eftersom skolan tenderar att gå mot ett mer 
elevansvarstagande arbetssätt medans elevernas inflytande överhuvudtaget inte ökar. 

Ett slags samlingskod skapas i ett klassrum med det Bernstein kallar skolor med stark 
inramning och stark klassifikation (Söderström, 2006). Denna samlingskod ger 
uttryck för något Bernstein kallar den ”synliga pedagogiken”. Med det menas att 
klassrummet i skolan tydligt där eleverna vet vilka tider som gäller, vad ska göras, 
vilket område som berörs, vilka mål som finns och hur de olika delarna ska bedömas. 
Söderström fortsätter att tala om Bernsteins definition av den ”osynliga pedagogiken” 
där skolans inramning och klassifikation är svag. Med den osynliga pedagogiken, 
menas att lärarnas kontroll och makt är underliggande och outtalad. Organiserade 
lärmiljöer där elever förväntas utvecklas och erhålla kunskaper görs av läraren, men 
eleven har ett visst inflytande över detta. Söderström belyser, med hjälp av 
Bernsteins definition, att i denna miljö reglerar eleverna sina relationer och har en 
viss rörelsefrihet i klassrummet. Hur eleverna bedöms i olika situationer är svårt att 
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upptäcka för både lärare och elev. Det finns en problematik med att elever ska ta eget 
ansvar och det är att det kan verka rörigt och otäckt för eleven. Eget ansvar kan 
kännas som ett tvång från yttre påverkan eller som en egen inre inställning, menar 
Söderström. Lärare kan agera olika vad gäller den osynliga pedagogiken och det kan 
få eleverna att känna en osäkerhet vad gäller att ta eget ansvar.  

Självregleringsteori kan översättas med de verktyg och förmågor som elever behöver 
för att kunna lära sig, inte bara genom hela sin studiegång, utan även också efter 
skolan i yrkeslivet (Meland, 2011). Vidare menar Meland, att elever måste ha denna 
förmåga för att kunna anpassa sig efter livets snabba förändringar samtidigt som de 
måste bli medvetna om sitt eget sätt att lära.  

2.3.2 Motivation 

I en studie om ansvar för eget lärande belyses att elevens eget ansvarstagande bottnar 
i brister hos eleven själv vad gäller färdigheter och kunskaper (Meland, 2011). En 
intervjuad lärare i uppsatsen säger: 

Jag talar om för eleverna att de är enormt motiverade ungdomar. Det är 
bara väldigt olyckligt att deras motivation går i helt andra riktningar än 
vad vi som lärare allra helst skulle se att de gör på skolan. Om eleverna 
inte brinner för något så är det hopplöst. Dagens ungdomar är idag 
bortskämda. Alla elever ska gå i videregåendeskolan. Jag hade förväntat 
mig större förväntningar och nyfikenhet hos eleverna…  

(Meland, 2011, s. 173, fritt översatt av Micael Jansson) 

Att en känslomässig relation uppstår mellan en som behöver bli motiverad och en 
som motiverar, alltså den motiverande eller motivationsarbetaren, är mycket viktigt 
(Revstedt, 2002). Revstedt skiljer på två klienttyper. Det ena är manifest motiverad 
och det andra är latent motiverad. Den manifest motiverade är någon som har öppnat 
sig på så sätt att en relation har skapats mellan denne och motivationsarbetaren. Att 
en relation uppstår mellan klienten och motivationsarbetaren kan inte ses bara som 
en nödvändighet, enligt Revstedt, utan också som en väl fungerande metod att 
motivera någon överhuvudtaget. Däremot är den latent motiverade någon som inte 
har förmåga att öppna sig på sådant sätt att en relation kan uppstå. Revstedt 
definierar ”relation” som en väg mellan klienten och motivationsarbetaren där 
metodologi och känslor uppstår i ett utbyte mellan de båda.  

För att en inlärning och ett kunskapsinhämtande ska kunna ske så måste elevens 
känslor vara en del i det som lärs ut (Rogers, 1976). Rogers fortsätter att inlärningen 
måste komma från eleven själv, där läraren knyter an till elevernas egna personliga 
erfarenheter och intressen. Om detta görs på ett korrekt sätt, menar Rogers, så 
kommer eleven att finna en motivation till ny kunskap som överstiger hur man idag 
som elev ser på kunskap och utveckling till den grad att eleven till och med ändrar 
hela sin personlighet på det planet. Detta kan åstadkommas eftersom metoden är så 
pass genomsyrande så bedömningar utifrån blir oviktiga, ty det är nu eleven själv 
som värderar och bedömer vad, hur och när något ska läras. ”Kunskapens innersta 
väsen är innebörd” (Rogers, 1976, s 15). Rogers menar även att vara öppen och visa 
äkthet hos t.ex. en handledare, som lever i stunden och implementerar sina känslor, 
då har inlärningsklimatet gynnats så ett stimulerande klimat har utvecklas och detta 
stimulerar en elev att utvecklas. Rogers menar vidare att inlärningen stannar vid så 
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gott som ett minimum om man använder sig av metoder som; standardprov, betyg 
som baseras på lärarens premisser och förutbestämda kursplaner. 

Hur ska människor kunna få ta del av all information i det informationssamhälle vi 
lever i och hur är det möjligt att värdera och sortera kunskap och fakta som gör att jag 
är blir en självtänkande och samhällskritisk varelse (Boström & Wallenberg, 1997)? 
Svaret, menar Boström och Wallenberg, är den senaste forskningen om hjärnans 
kapacitet och inlärning. Framstående forskare har gått i bräschen för att belysa nya 
sätt att se på hur barn och elever lär sig. Boström och Wallenberg menar vidare att 
det finns fyra individuella inlärningsstrategier som ökar elevers inlärning med upp 
till 20 gånger; den kinetiska – som använder det praktiska arbetet eller känslolivet 
som inlärningskälla, den taktila – som använder händerna, den auditiva – som 
använder hörseln i inlärningssituationer och den visuella – som använder synen. Av 
dessa fyra så är det framförallt den auditive och den visuelle som gynnas i 
lärsituationer i klassrummet i skolan idag, menar Boström och Wallenberg. Deras 
poäng är att alla dessa fyra olika inlärningstyper måste gynnas. 

När man ger elever större ansvar så är det ett sätt att öka deras motivation för 
skolarbetet (Söderström, 2006). Vidare talar Söderström om att ansvar kan 
sammankopplas med inre motivation där en person ses som att den har kontroll över 
sig själv och löser problem engagerat.   

2.3.2.1 Motivationsarbetarens ansvar 

”… när lär du dig själv bäst, när du har kul eller när det är allvar?” (Boström & 
Wallenberg, 1997, s. 7) Boström och Wallenberg menar att undervisning måste ske på 
elevernas egna villkor där varje elev ses som en person med personliga 
inlärningsstrategier; det gäller bara att hitta de strategier som passar just henne. I en 
studie om hur elevers inlärning kan underlättas, där det menas att om man har roligt, 
då blir man mer avslappnad och då lär man sig mera, finns liknande tankar 
(Steinberg, 1994). Steinberg baserar sina rön på forskningsresultat från Bulgarien där 
man undersökt olika metoder för inlärning. Han talar även om, med referens till de 
bulgariska forskningsresultaten, att om man förväntar sig något bra från någon så 
blir det faktiskt bättre. Den centrala tanken var här att om man som lärare förväntar 
sig att eleven kan lära sig, så gör den det. På detta sätt så kan man få elever att lära sig 
stora mängder med stoff. Problemet i västvärlden, menar Steinberg, är att vi alltid 
ska bryta ner material i små enheter, så att en bit i taget lärs in. Men det kan ju 
faktiskt vara tvärtom, menar Steinberg, att om en elev får en större helhet först att 
utgå ifrån, så lär denne sig mer. Han menar att den positiva förväntan från lärare är 
det som styr om eleven lär sig eller inte och om man säger att det är omöjligt att lära 
sig en viss mängd så blir det automatiskt det.  

Människosynen hos varje motivationsarbetare avgör om klienten är kapabel till 
förändring eller inte (Revstedt, 2002). Det finns alltid möjlighet att motivera någon 
även om det verkar hopplöst. De latent motiverade går att göra manifest motiverade, 
menar Revstedt. Detta blir den naturliga logiken om man utgår från att 
motivationsarbetaren har en god människosyn från början. Men hur ser ansvaret ut 
för motivationsarbetaren om klienten är omotiverad? Revstedt menar att förändring 
inte kan ske på klientens egna initiativ eftersom att själva ordet ”omotiverad” innebär 
per definition, som Revstedt uttrycker det, att klienten inte kan initiera att gå mot att 
bli engagerad i sitt eget motivationsarbete. Det är någon annan som måste ta det 
första steget så att klienten blir involverad. Men vems är ansvaret? Är det 
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motivationsarbetarens eller klientens? Revstedt jämför detta med om en alkoholist är 
ansvarig för sitt beroende eller om han bara är ett offer för sin livssituation. Han 
menar att det är i huvudsaken motivationsarbetaren som har huvudansvaret för 
klientens ”vilja” till motivation eftersom samhälle och samhällets strukturer finns 
med som orsaksfaktorer. Exempelvis en narkoman kanske har eller har haft föräldrar 
som också har varit narkomaner så denna person kanske inte vet några andra sätt att 
leva.  

 

3 Metod 

3.1 Forskningsstrategi 

En enkätundersökning kan delas upp som ”det ostrukturerade frågeformuläret” och 
”det strukturerade frågeformuläret” (Stukát, 2005). Med det ostrukturerade 
frågeformuläret, menar Stukát en enkät som innehåller öppna frågor där 
respondenten själv skriver sin uppfattning om det efterfrågade. Det strukturerade 
frågeformuläret däremot innehåller fasta svarsalternativ, där alternativen är förvalda 
av forskaren. Denna undersökning faller under kategorin ”det strukturerade 
frågeformuläret” men med ostrukturerade inslag. Stukát menar vidare att för att gå 
vidare med en strukturerad enkät så bör forskaren ha bra kännedom om det 
undersökta området. Fördelen när man väljer enkät som undersökningsmetod, är att 
man når en större grupp människor än vid metoder som observationer eller 
intervjuer, fortsätter Stukát. Dessutom blir generaliserbarheten även större än 
jämförelsevis vid en intervju.  

Enkätundersökning som metod var ett givet val eftersom de motiverande krafterna 
som berörs i denna studie är områden som det finns stort forskningsunderlag för och 
det finns ett hav av litteratur där dessa krafter behandlas. De valda motiverande 
krafterna gjordes efter en första genomgång av litteraturen och med tanke på syftet: 
motiverande krafter i skolan. Enkätundersökning som val av metod i denna studie 
var här fördelaktigt eftersom en stor mängd elever på gymnasieskolan kunde 
undersökas vilket bidrog till att öka generaliserbarheten.  

Den undersökning som i denna studie presenteras är en kvantitativ undersökning 
med kvalitativa inslag. Meningen med det var för att för att få en mer realistisk 
tolkning av de data som erhållits (Stukát, 2005). Tanken var från början att göra en 
rent kvantitativ enkätundersökning. De valda kategoriseringarna i den operationella 
definitionen utkristalliserades dock väldigt tidigt i arbetet och på grund av detta 
gjordes ett tillägg i enkäten som var utrymmen för kommentarer och elevernas 
personliga åsikter. Detta tillägg verkade även relevant för syftet. Det var ett försök att 
få respondenterna att uttala sig kvalitativt om frågorna för att på så sätt direkt ta del 
av deras åsikter. Här blottades alltså tidigt möjligheten att direkt förutse att 
undersökningsmetoden och dess databearbetning inte självklart skulle kategoriseras 
som enbart kvantitativ eller enbart kvalitativ. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

En del hävdar att kvantitativa och kvalitativa undersökningar inte behöver utesluta 
varandra i en och samma undersökning (Stukát, 2005). Stukát menar vidare att förut 
var det konfliktartat att sammanföra dessa två olika grenar av vetenskapligt 
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forskande men idag kan de två disciplinerna lika gärna ömsesidigt stärka varandra. 
”Att använda olika angreppssätt och olika typer av analyser kan vara fruktbart för att 
erhålla mer giltiga forskningsresultat och mer realistiska tolkningar” (Stukát, 2005, s. 
34). Om forskaren blir osäker på hur hon ska klassificera undersökningen så kan hon 
lämna detta arbete till läsaren, menar Stukát. Indelningen av uppsatser inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen låter sig intev indelas i så simpla termer som 
”kvantitativ” eller ”kvalitativ” (Denscombe, 2009). Det finns fler orsaker till detta, 
menar Denscombe, men en orsak är att skillnaden mellan dessa båda kategorierna 
utgörs av hur man behandlar den insamlade empirin.     

Frågeformulär eller enkät är effektivt att använda när det är många respondenter, 
klimatet tillåter ärliga svar, frågornas innehåll är av okomplicerad art och 
respondenterna är kapabla att kunna förstå och läsa frågorna (Denscombe, 2009). 
Dessa aspekter är alla beaktade i denna studie där anpassning av det språkliga 
innehållet i enkäten har gjorts efter gymnasieelever. Klassrumsmiljön utgjorde det 
ärliga inslaget i Denscombes mening. Respondenterna instruerades vad studiens 
syfte var och även en instruktion om på vilket sätt de skulle fylla i enkäten. 
Noggrannhet lades vid att på vissa frågor så skulle bara ett alternativ anges och på 
andra så skulle alla alternativ fyllas i.   

Enkäterna utformades efter en genomgång av litteraturen och det aktuella 
forskningsläget hade gjorts. Därefter kunde kategoriseringar, som den operationella 
definitionen ger uttryck för, göras och enkätfrågorna kunde utformas. Enkäterna 
utdelades i tre olika klasser vid tre olika tillfällen vid en gymnasieskola i 
Mellansverige. Varje elev i den aktuella klassen fick ett frågeformulär vilka samlades 
in allteftersom respondenten blev klar och undansparades till ett senare tillfälle för 
analys.  

3.3 Urval 

Urvalsgruppen för enkätundersökningen var tre olika klasser på en gymnasieskola i 
Mellansverige. Två av klasserna var elever som läste på Teknikprogrammet, en 
årskurs 1 och en årskurs 2. Den tredje klassen var en ”Blandklass” där elever från 
naturvetenskapliga ämnen var mixade med elever från en idrottsklass. Totalt delades 
63 enkäter ut i de tre klasserna och det var 57 som svarade. Svarsfrekvensen var 
således 91 procent.  

Den största delen, hela 81 procent av de tillfrågade eleverna, hade minst en förälder 
med högskoleexamen. 11 procent hade gymnasieexamen. Med tanke på det och det 
höga enkätdeltagandet gör att undersökningen går att generaliseras till 
gymnasieelever som har föräldrar med högskoleutbildning eller liknande, på den 
undersökta skolan.  

Det undersökta fenomenet i denna studie var hur olika motiverande krafter påverkar 
elevens vilja till att ta eget ansvar för sina studier. Valet av de tre klasserna gjordes 
slumpmässigt där valet överläts till tredje part. Det vill säga, varken forskaren själv 
eller några elever på skolan hade något som helst inflytande på vilka som skulle delta. 
Detta så kallade bekvämlighetsurval var inte bara av bekvämlighet utan även ett 
försök från forskarens sida att inte ha några förutfattade meningar om vem eller vilka 
grupper av elever som kan tänkas ta eget ansvar.  
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3.4 Databearbetning och analysmetod 

Den kvantitativa analysmetoden baseras mest på siffror medan den kvalitativa 
analysmetoden baseras mest på ord eller bilder (Denscombe, 2009). Detta är den 
största skillnaden mellan analysmetoderna, menar Denscombe. Den insamlade 
empirin har i denne studie sorterats på det sätt Denscombe talar om.  

Enkäten var utformad med strukturerade frågor och fasta svarsalternativ där det 
fanns vissa frågor som lämnade utrymme till respondenten att kommentera vad han 
eller hon tyckte i de givna sammanhangen. För att få en första överblick över 
materialet så har en uppdelning mellan den kvantitativa och den kvalitativa delen 
gjorts, men det ska sägas att de ibland flyter ihop, så läsaren, som Stukát uttrycker 
det (se ovan under rubrik ”forskningsstrategi”), får själv bestämma till vilken grad det 
är kvalitativt eller kvantitativt.  

3.4.1 Kvantitativ analysmetod 

Den kvantitativa analysmetodens primära syfte är att söka efter de data som kan 
kvantifieras till siffror (Denscombe, 2009). Med kvantifierande menas att man anger 
kvantiteten av något där stöd funnes i siffror och numeriska värden 
(Nationalencyklopedin, 2011). Denna studie bygger på mätning av kvantitativa data 
som sedan har översatts till siffror och numeriska värden, såsom Denscombe menar.  

Alla frågor i enkäten har behandlats på något sätt kvantitativt där två olika slag av 
kvantifieringar har gjorts. För det första; där en gradering 1 till 6 har getts i enkäten, 
har elevernas svar behandlats genom att ett medelvärde har räknats fram. Det har 
räknats fram genom att ge varje elevs svar just det värde som graderingen visar. Har 
eleven till exempel ringat in 4, så är värdet också 4. Sedan har division med antal 
svarande elever gett detta medelvärde. På detta sätt så har en jämförelse mellan alla 
alternativens medelvärden gjorts för just den frågan.  

Den andra kvantifieringen gjordes i enkäten på frågor där eleven hade flera 
svarsalternativ att välja mellan utan gradering. Dessa frågor kan ses som 
strukturerade frågor (Stukát, 2005). Hur många elever som svarade på vad noterades 
och därefter räknades en procentsats ut för varje svarsalternativ. Alla elever som 
svarade räknades således som 100 procent.   

3.4.2 Kvalitativ analysmetod 

De insamlade rådata för det kvalitativa sättet att se på analysmetod, kan analyseras 
och produkten av analysen blir här ord eller bilder (Denscombe, 2009). Den 
kvalitativa touchen i enkätundersökningen har åstadkommits tack vare den 
insamlade ostrukturerade delen av empirin, där respondenten själv har fått skriva i 
en kommentar, eller till och med har fått angett ett helt annat sätt att se på det 
efterfrågade. Kommentarerna från respondenterna lästes igenom noggrant och 
många gånger och på så sätt utkristalliserades olika kategorier. Kategorierna valdes 
på sådant sätt att syftet och frågeställningarna i den här uppsatsen skulle belysas. 
Fokus låg således vid de motiverande krafterna som styr elevers vilja till eget ansvar 
enligt den operationella definitionen.  
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3.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet anger kvaliteten på den metod eller det mätinstrument man använder för 
sin undersökning (Stukát, 2005). Det är ett sätt att avgöra hur trubbigt eller vasst 
mätinstrumentet är. Vidare menar Stukát att när man skriver en uppsats så är det 
viktigt att belysa för läsaren hur stor reliabilitet forskaren tror att den har. Läsaren 
måste dock få chansen att skapa sig sin egen uppfattning.  

När bestämning av mätbara motiverande krafter gjordes, valdes medvetet aspekter av 
begreppet bort, såsom kön, etnicitet, programinriktning, hemmaförhållanden och 
liknande. De motiverande krafter som avsetts att mäta är de krafter som är 
operationaliserade. Detta val var i allra högsta grad medvetet för att annars skulle det 
insamlade materialet bli alltför stort, och resultatet skulle bli alltför komplext. Det 
betyder att de motiverande krafter som har mätts är; hur roligt det är, inlärningsstilar 
(auditiv, visuell etc.), om eleven får förtroendet att lära, skolintresse och hur viktig 
den emotionella kontakten med elever och skolpersonal är. Nyckeln ligger här vid 
syftesformuleringen, det vill säga det är motiverande krafter i skolan som undersöks. 
Detta har gjort mätinstrumentet noggrant för det den är utvald att mäta men inte 
särskilt exakt vad gäller andra aspekter av motiverande krafter (man kan till exempel 
också ha haft med hur viktig maten är i skolan eller hur sömnen beror av hur 
intresserad man är av sina studier).   

Om mätinstrumentet överhuvudtaget mäter det den är avsedd att mäta beror av 
validiteten (Stukát, 2005). Hög reliabilitet behöver inte automatiskt betyda att 
validiteten samtidigt är hög eftersom man inte vet om det är rätt sak man mäter, 
menar Stukát. Däremot om reliabiliteten är låg så är också validiteten låg.  

För att säkerställa validiteten i denna studie har för det första en ordentlig 
genomgång av litteraturen gjorts för att få grepp om vilka motiverande krafter som 
kan tänkas påverka en elevs studier. Fokus har för det andra också lagts vid samband 
mellan motiverande krafter i skolan och elevers vilja till att ta eget ansvar för sina 
studier. Skolans verktyg för att eleven ska ta eget ansvar har uppdagats och dessa 
verktyg har sedan anammats på den stundande enkätundersökningen. Verktygen var 
de kategorierna som finns i den operationella definitionen.  

Enkätfrågorna och missivet i början av enkäten var utvalda och utformade efter 
respondenternas läsförståelse och intellektuella förmåga. Detta var ett medvetet val 
eftersom detta gjorde att svarsfrekvensen blev hög.  

3.6 Etiska ställningstaganden      

Etiska principer är en viktig punkt att ta ställning (Stukát, 2005). Undersökning av 
forskarens möjlighet och rätt till att bedriva forskningen måste ifrågasätttas. I de 
forskningsetiska principerna anges fyra särskilda huvudkrav som är viktiga att följa 
(Vetenskapsrådet, 2004). Dessa krav är samtyckeskravet, informationskravet 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra huvudkrav har beaktats i 
denna studie vid enkätundersökningen. Samtyckeskravet anger att 
undersökningsdeltagarna har rätt att själv bestämma om de vill medverka eller inte 
(Vetenskapsrådet, 2004). Deltagarna var över 15 år så de hade själva rätt att 
bestämma detta. Vetenskapsrådet tydliggör i informationskravet att deltagarna ska 
bli införstådda i studiens syfte samt att de har rätt att avbryta undersökningen när de 
vill. I denna uppsats försågs enkäten med en text som angav att deltagande var 
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frivilligt. En muntlig information gavs även vid varje enkätundersökningstillfälle där 
respondenterna blev informerade om att de när som helst kunde avbryta 
undersökningen. Konfidentialidetskravet anger att undersökningens enkäter och 
metoder ska bearbetas på sådant sätt att deltagarnas personliga uppgifter inte 
framkommer i någon del (Vetenskapsrådet, 2004). Deltagarna fick upplysning om att 
namn inte skulle anges i enkäten och att deras personliga uppgifter inte skulle framgå 
vid arbete av studien. Ett missivbrev till respondenterna i början av enkäten 
underströk detta ytterligare genom att garantera konfidentialitet. Missivet betonade 
också att enkäten var frivillig och även i vilket syfte den skulle användas. 
Nyttjandekravet har beaktats på så sätt att studien enbart har behandlats med enbart 
uppsatsens syfte i fokus.  

 

4 Resultat 

Studien är kvantitativ med kvalitativa inslag. Skillnad kommer inte att göras i 
resultatredovisningen mellan de olika synsätten utan resultatavsnittet kommer att 
vara uppdelat med hjälp av rubriker som syftar till denna studies frågeställningar. 
Svarsfrekvensen var 91 procent men det ska redan här nämnas att vissa frågor 
lämnades obesvarade av respondenterna. Enkätfrågor där respondenten själv kunde 
fylla i en kommentar har kategoriserats och placerats under lämplig rubrik. 
Kategorierna är inte direkt uttalade utan kommer i löptexten där det aktualiseras. 
Varje kategori kommer att illustreras med ett svar som respondenten har lämnat i 
form av ett citat.  

4.1 Yttre krafter som motiverar eleven 

 

Figur 1: Företeelser som eleven tycker är viktiga i skolan. Siffrorna visar medelvärden 1-6. 

Figur 1 visar vad som var viktigt för eleven i skolan. De krafter som ger eleverna yttre 
motivation är bra betyg, läraren ska bestämma och bra klassrumsmiljö. Att eleverna 
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har inflytande i skolan påverkar minst deras motivation. Det betyder mycket för 
motivationen att få ett bra betyg samt att klassrumsklimatet är gott.   

Elevernas grad av tillfredsställelse vad gäller nuvarande undervisning antydde att de 
till stor del är nöjda. Väldigt få var totalt missnöjda med undervisningen men i det 
stora hela så förhöll sig eleverna någonstans mittemellan (se bilaga 1, tabell 2).  

 

 

Figur 2: Hur ska läraren presentera innehållet? Siffrorna visar medelvärden 1-6. 

Vilken slags undervisning vill eleverna ha i klassrummet då? Figur 2 visar bland 
annat de fyra huvudtyperna av individuella inlärningsstrategier som Boström och 
Wallenberg talar om (Boström & Wallenberg, 1997). Diskussioner, skriva mycket och 
läsa mycket är något som faller utanför ramen för Boström och Wallenbergs 
inlärningsstilar. Diskussioner är enligt figuren det som eleverna råkar uppskatta mest 
i undervisningshänseende. Att eleven får utnyttja det auditiva sättet att lära sig, det 
vill säga det Boström och Wallenberg definierar som att eleven får använda hörseln, 
var enligt figuren inte populärt.   

4.2 Inre krafter som motiverar eleven 

Totalt 63 procent av de tillfrågade eleverna tyckte skolan var en rolig plats. En 
övervägande majoritet av dessa gav även en motivering till varför skolan är rolig. Så 
många som drygt två tredjedelar betonar att relationer med andra elever, var 
viktigast. Hälften av dessa menade också att det inte bara handlar om kompisar utan 
också om att man lär sig ju saker: 

Man får träffa alla kompisar 

Man umgås med vänner samtidigt som man lär sig saker 

Resterande elever betonade enbart att skolan var rolig eftersom man kommer ha 
nytta av den senare i yrkeslivet och i framtiden:  

Man lär sig det man kommer behöva senare i arbetslivet 
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Drygt 20 procent av eleverna tyckte att skolan var en tråkig plats. Hälften av dem 
tyckte att skolan är jobbig på så sätt att de måste anstränga sig mycket: 

Det är för mycket plugg och när man inte kan blir det jobbigt 

 

Endast ett fåtal elever tyckte skolan helt enkelt var för tråkig eller tog för mycket tid 
från livet i övrigt: 

Vi har så många tråkiga ämnen så man gör ingenting kul eller roligt 

Det tar för mycket fritid och börjar för tidigt 

Drygt vart tionde elev av dem som fyllde i frågan menade att det varken är kul eller 
tråkigt med skolan: 

Det är kul ibland, men vissa ämnen är tråkiga 

4.3 Elevens vilja att ta eget studieansvar 

 

Figur 3: Läraren ska bestämma detta enligt eleven. Siffrorna visar medelvärden 1-6.  

Figur 3 visar hur respondenterna tyckte i frågan om hur mycket läraren ska 
bestämma i klassrummet. Figuren visar tydligt att eleverna vill låta läraren ta det 
största ansvaret vad gäller lektionsinnehållet i undervisningen. Det eleven var mest 
benägen att bestämma över själva var mängden läxor, arbetssätt och tidpunkt för 
raster. Figur 3 visar att eleverna vill att läraren ska bestämma det mesta i 
klassrummet.   

Utrymme gavs till eleven här att ge en kommentar på hur mycket läraren ska 
bestämma i klassrummet. Totalt 10 av respondenterna valde att ge en sådan 
kommentar. Lite mer än hälften av dessa menade att läraren ska bestämma och leda 
klassen men eleverna ska få vara med och bestämma litegrann: 

Viktigt att någon ”leder” klassen i rätt riktning. Däremot kan elever vid 
självständigt arbete lägga in egna raster, men det är ett ansvarstagande 

Resterande del av respondenterna ville att eleverna skulle bestämma tillsammans 
med läraren: 
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Lärare och elever ska kunna komma bra överens och samsas om tider på 
prov/läxor 

 

 

Tabell 1 visar vad eleverna gör när de har kört fast i sitt skolarbete och inte vet hur de 
ska komma vidare. Tre fjärdedelar visar sig göra det som man kan förvänta sig, det 
vill säga frågar läraren eller bordskompisen. Den mest ansträngande metoden att 
försöka hitta andra vägar att komma vidare är det hela 20 procent av alla elever som 
gör. Det ska här nämnas att 11 respondenter inte valde att svara på frågan.  

 

Tabell 1: ”Vad gör du när du kört fast i ditt skolarbete?” 

 

Av de elever som försökte hitta andra sätt att komma vidare så tyckte hela två 
tredjedelar att det är bäst att ha någon slags plan för hur man ska gå tillväga för att 
komma vidare i arbetet: 

Föräldrar eller andra lärare, eller andras föräldrar 

Resterande del belyste istället att använda något slags tekniskt hjälpmedel är det 
smartaste sättet att komma vidare: 

Söker på internet 

Nästan hälften av alla respondenter skulle fördjupa sig inom något ämnesområde i 
skolan om de fick tid att göra det. Mer än hälften av dessa menade att det vore roligt 
och motiverande om man fick chansen att göra det: 

Det är bra om man själv får välja lite fritt ibland, man jobbar ju bättre om 
man tycker det är intressant 

Endast tre respondenter antydde att de på det sättet skulle lära sig mer: 

Det hade varit intressant och man skulle lära sig mer på det sättet 

En bra bit över hälften av respondenterna var tveksamma eller ville inte fördjupa sig 
inom ett eget ämnesområde om de fick chansen. Över hälften av dessa, det vill säga 
över 25 procent av respondenterna, menade att det var bra som det var eller så 
brydde de sig inte överhuvudtaget: 

Jag fattar inte, orkar inte 

Har inte tänkt på det 

Försöker hitta andra sätt att komma 
vidare 

Frågar 
läraren 

Frågar en 
kompis 

Gör något annat 
istället 

                                         19,6%          43,5%                32,6%         4,3% 
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40 procent av eleverna gör endast vad som krävs av dem i skolan. Ändå ger knappt en 
tredjedel av eleverna allt i alla situationer. Tre stycken elever anstränger sig om 
ämnet är roligt: 

Jag gör vad som krävs och om ämnet är kul gör jag mer 

 

En betydande del, 16 procent, talar om att det beror på hur de känner sig för stunden 
som avgör hur hårt de anstränger sig eller hur disciplinerade de är:      

Gör sakerna ibland. Jag har nästan tappat all motivation 

 

5 Resultatanalys 

Här kommer en analys av de erhållna resultaten att göras där fokus ligger vid analys 
av resultatdelen som sedan kommer att jämföras med tidigare forskning och dess 
resultat. I resultatanalysen analyseras både de kvantitativa och kvalitativa inslagen 
från resultatdelen där varje frågeställning har varit i centrum.  

5.1 Eleven som social varelse 

De viktigaste resultaten i denna studie som handlar om yttre motiverande krafter är 
att elever vill lära sig genom diskussioner mellan lärare och elever. John Dewey 
menade, att det är kommunikativa och sociala aktiviteter som gör att eleven verkligen 
lär sig något i det nya moderna, demokratiska samhället vi idag lever i (Sundgren, 
2005). Sundgren menar även att Dewey var kritisk mot de strukturer i skolan som 
kontrollerade och ordnade elever istället för att utveckla dem och ta tillvara på deras 
egna och andras kunskaper. Den sociokulturella utvecklingsteorin bygger på liknande 
delar där grunden är att människan redan från början är en varelse som är öppen för 
kommunikativa inslag och verbala förmågor som prövas mot den närliggande 
omgivningen (Säljö, 2000). Det sociala samspelet är viktigt för barnets utveckling, 
menar Säljö, och socialt kommunicerande behövs för att människor ska kunna 
utveckla sina färdigheter och kunskaper. De kommunikativa processerna blir ett 
betydelsefullt verktyg för lärande och utveckling, poängterar Säljö. Att eleverna får 
lära sig genom diskussioner är alltså viktigt för dem och de ”nya” utlärningsmetoder 
där eleverna lär sig via bilder, musik och form prioriteras inte i högre utsträckning av 
eleverna, enligt denna studie. Detta går emot de rön Boström och Wallenberg belyser 
när de talar om fyra huvudtyper av inlärningsstilar; den visuella, den auditiva, den 
kinetiska och den taktila (Boström & Wallenberg, 1997). 

Denna studie visar också att relationella eller emotionella krafter är av stor betydelse 
för eleven. Det gäller framförallt kompisar och vänner i skolan. Det gör det roligt och 
kul för eleven att vistas i skolan. Boström och Wallenberg talar om att elever lär sig 
mer när hon har roligt (Boström & Wallenberg, 1997). Denna studie har klart pekat i 
riktningen att eleven tycker det är viktigt att ha roligt. Är något intressant och roligt 
så vill eleven jobba med det som är intressant och roligt. Dessutom vill eleven ha en 
god relation med läraren, men det handlar inte om egna inneboende motiv från 
eleven att vilja utvecklas eller få bättre kunskaper om olika ämnen utan det handlar 
främst om sociala skäl. Dessa sociala skäl är samma skäl som att eleven bryr sig om 
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sina vänner; hon vill ha en god relation med läraren så hon kan känna att det är roligt 
att gå till klassrummet.  

5.2 Lärarens ansvar 

De viktigaste resultaten i denna studie som handlar om inre motiverande krafter är 
att elevens egna inneboende behov som utgörs av mål som eleven vill uppnå, är 
viktiga för eleven. Eleven fokuserar ofta och mycket på att vilja lära sig för framtiden 
och att de vill utvecklas så mycket som möjligt för att de ska fungera senare i 
samhälle och yrkesliv. Får eleven dessutom chansen att göra något som hon vill i 
skolan vad gäller val av område att fördjupa sig i, så tar hon den eftersom det är 
roligare och mer kul att göra något som är intressant.  

Vem bär då egentligen ansvaret för att låta eleven utvecklas i den riktning hon vill? 
Denna studie har visat att eleverna är måttligt tillfredsställda över de 
undervisningsformer som nu råder i skolan. Frågan är om eleverna skulle lära sig 
mer om undervisning skulle ske på sätt de inte ens själva kunde tro var möjliga? I 
studien om hur en ny inlärning ska underlätta för eleven, synliggörs att i västvärlden 
finns tendenser att bryta ner all kunskap i dess minsta beståndsdelar, men att så inte 
behöver vara fallet (Steinberg, 1994). Han menar att om man istället presenterar 
eleven för helheter och mycket material och att man som lärare förväntar sig att 
eleven kan lära sig mycket, så gör hon det. Inlärningen stannar vid ett minimum om 
skolan använder sig av metoder som standardprov, noggrannhet att följa kursplaner, 
betyg och dylikt (Rogers, 1976). Samma spår finns i studien om hur olika 
inlärningsstilar gynnar eleven, när de talar om att eleverna kan lära sig upp till tjugo 
gånger mer om skolan använder sig av metoder som gör att elevernas samtliga 
inlärningsstilar används som ett verktyg i undervisningen (Boström & Wallenberg, 
1997). Boström och Wallenberg menar också att mellan de fyra individuella 
inlärningsstrategier så gynnas framförallt de auditiva och visuella inlärningsstilarna. 
Denna studies resultat visar att dessa två inlärningsstilar inte tillhör de mest 
eftertraktade stilarna i klassrummet och att en mer variationsrik undervisning är av 
fördel. Det betyder att Boström och Wallenbergs tes i viss mån sasmmanfaller med 
denna studie.  

Denna studie visar att många är positiva till att jobba på egen hand om elever själv får 
möjlighet att välja inriktning och ämnesområde och om läraren ger dem det 
uppdraget. Av den tidigare forskningen har framkommit att inlärning gynnas av att 
eleven får förtroende av omgivningen till att lära sig och då framförallt förtroende 
från läraren. Till exempel talas om att om eleven är betrodd att utvecklas och betrodd 
att fungera och agera på egen hand så kommer eleven att utnyttja detta och lära sig 
på egen hand (Rogers, 1976). Denna initiering måste dock komma från läraren som 
är den viktigaste kuggen för om eleven kommer att ta eget ansvar eller inte, enligt 
Rogers. Rogers talar också om att lärare och elever ska upprätta en relation 
sinsemellan för att ett vettigt utbyte av kunskap och att utveckling ska kunna ske hos 
eleven. Rogers menar till exempel att även elevens känslor och egna erfarenheter 
måste vara i fokus för läraren om inlärning ska kunna ske. I en sammanställning om 
motivationsarbete, hävdas också att i ett klient-motivationsarbetare-förhållande som 
lärare och elev utgör, så är det inte bara nödvändigt att ett sådant förhållande ska 
uppstå, utan det är också en effektiv metod för att motivera eleven (Revstedt, 2002). 
Dessutom är människosynen, enligt Revstedt, av vikt i lärarens interaktion med 
eleverna. Han menar att om motivationsarbetaren, eller för enkelhetens skull, 
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läraren, har en positiv människosyn, så märker eleven detta och eleven får förtroende 
att lära och kan lita på sin egen förmåga.  

5.3 Elevernas negativa syn 

De viktigaste resultaten i denna studie som handlar om i hur stor utsträckning elever 
vill ta ansvar för sina studier är att de är beredda att ta ansvar när situationen tillåter 
det. Eleven är i mångt och mycket fast i att det är läraren som ska bestämma. Dock 
tycker eleven att hon ska få vara med och bestämma litegrann. Studien visar också att 
en del elever inte inser sin egen potential eller vilka möjligheter skolan kan ge dem. 
För dessa kan det vara svårt att se möjligheterna med att ta eget ansvar. I studien om 
hur elever, lärande och arbete hänger ihop, belyses det att det är av stor vikt att elever 
får inflytande över arbetssätt och aktiviteter som styr elevernas inlärning och 
utveckling (Meland, 2011). Eleverna tycks dock inte vara motiverade av detta och det 
visar även avhandlingen om elevers eget ansvar i skolan (Söderström, 2006). Elever 
ser det förskjutna maktförhållandet och tendensen mot att lärare och elev ska vara 
mer som kompisar som något negativt, menar Söderström, eftersom elevernas 
inflytande över arbetsformer och lektionsinnehåll i skolan inte ökar medan elevernas 
ansvarstagande ska öka enligt gällande läroplaner. Denna studie har visat att elever 
är benägna att ta initiativ med läraren för att ett gott förhållande dem emellan 
uppstår. Elevernas egen övertygelse att ett sådant förhållande ska förmå eleven att 
höja sina studieresultat eller som en inkörsport till att öka sin egen förståelse för de 
ämnen som behandlas, är dock liten. Gymnasieeleven vill även lämna över ansvaret 
till läraren vad lektionen ska innehålla, vilket leder till ett större ansvar för läraren 
och inte för eleven. 

 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

I diskussionsdelen i en vetenskaplig uppsats är det viktigt att visa brister och felkällor 
(Stukát, 2005). Det gör att läsaren får ett större förtroende för forskaren och för 
studien, menar Stukát. Det får dock inte gå till överdrift. Enkätundersökningen som 
valdes som den här studiens metod, valdes för att kunna höja generaliserbarheten. 
Strategin att låta tredje part välja klass för undersökningen kan ses som ett 
bekvämlighetsurval där en bättre plan för val av klass kunde ha varit önskvärt. Tredje 
part i det här fallet var en lärare där forskaren i denna studie hade som handledare i 
sin lärarutbildning. Bekvämlighetsurvalet gjordes genom slumpen men det var ingen 
slump att läraren skulle välja just de klasser som han själv undervisade i eftersom 
läraren undervisade på teknikprogrammet. 2 av 3 klasser tillhörde teknikprogrammet 
i den gjorda undersökningen. Enkätundersökningen som metod höjde 
generaliserbarheten tack vare hög svarsfrekvens med lågt bortfall och dessutom 
genom att eleverna tillfrågades om vilken slags utbildning deras föräldrar hade (se 
bilaga 2, fråga 7).  

Definitioner gjordes för ”eget ansvar” och ”motiverande krafter” och diskuterades 
noga eftersom validiteten annars riskerade att bli låg. Utgåendes från definitionerna 
utvecklades även en operationell definition där begreppen grundades i litteraturen 
och extra kraft lades ned för att begreppen skulle bli än klarare. En forskare kan och 
behöver noggrant utforska vad olika begrepp betyder framförallt om dessa är 
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kopplade till ett visst mätinstrument eller metod (Stukát, 2005). Vissa av frågorna 
hade en mer ostrukturerad uppbyggnad (Stukát, 2005). Detta var en metod för att 
låta respondenternas åsikter om olika företeelser komma fram. Det gav samtidigt en 
antydan om frågorna var bra eller dåliga i det syftet att koppla respondenternas 
kommentarer med frågorna.  

6.2 Resultatdiskussion 

Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna så ska eleven på en gymnasieskola ta 
stort personligt ansvar för sin skolgång och ha inflytande över sina studier 
(Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, Utbildningsdepartementet 1994). 
Dessutom så ska elevernas eget ansvar öka ju längre in i utbildningen hon kommer, 
enligt Lpf 94. Vidare står att detta ökade ansvar ska gynna elevernas verkande i 
samhället och i arbetslivet efter studierna. Resultaten i denna studie visar att eleven 
vill vara med och bestämma över klassrumssituationen tillsammans med läraren. 
Eleverna vill gärna att läraren leder klassen men att bestämma, det kan de göra 
tillsammans. Gymnasieeleven är inte beredd att ta det fulla ansvaret för studierna där 
eleven bestämmer innehåll och metod själv för att vidareutveckla sina kunskaper. 
Eleven inser inte i många fall hur mycket hon får bestämma eller hur mycket hon kan 
påverka läraren i val av inlärningsstil. Får eleverna dock förutsättningar för att ta 
ansvar för sina studier så blir de mer positiva att påverka samtliga aspekter vad gäller 
områden att fördjupa sig i. Det är dock läraren som initiativet kommer ifrån. På något 
sätt verkar det som det inte finns i gymnasieelevens tankevärld att skapa sig en egen 
slags studieidentitet som tillåter dem att fördjupa sig i saker de själva tycker är 
intressant och roligt och på så sätt utveckla sig. Orsakerna till att eleverna har en 
sådan inställning, där hon inte vågar ta initiativ till att fördjupa sig i något hon tycker 
är intressant och roligt kan bero på det Åsa Söderström skriver om i sin avhandling 
(Söderström, 2006). Den ”osynliga pedagogiken” skapar en osäkerhet hos eleverna 
där eleven inte får vara med och påverka vad som ska göras på lektionen eller vilka 
mål undervisningen har och där bedömningen av eleverna är otydlig och oklar. 
Elevens ansvarstagande gynnas om läraren skapar förutsättningar så att eleven vet 
vad som ska göras, vilket område som ska behandlas och vilka mål det finns och hur 
läraren sedan bedömer eleven, menar Söderström.  

Denna studie har visat att gymnasieelever tycker att skolan i många avseenden är 
tråkig, jobbig och tar för mycket tid. Detta är en negativ trend eftersom eleverna 
måste vara rustade för yrkesliv och samhällsliv där eget ansvar samt förmåga att 
använda sig av de normer och regler som finns, som ett slags bollplank, är av stor 
vikt. Det gör att skolan har en viktig uppgift i att lyfta de elever som tycker det är 
tungt och jobbigt i skolan vilket bekräftas av Aud Melands forskning. Den visar att för 
att kunna anpassa sig till livets förändringar så behöver eleven få förmågor som gör 
att hon inte bara klarar sin studiegång, utan också klarar livet efter skolan (Meland, 
2011).  

Relationer i skolan är mycket viktiga för eleven har denna studie visat. Det gör skolan 
rolig och intressant. Eleverna blir också mer motiverade av att arbeta med något som 
de tycker är roligt och intressant vilket också studien om olika inlärningsstilar 
bekräftar (Boström & Wallenberg, 1997). Den enda som kan påverka om 
undervisningen och dess inlärningsmetoder är rolig är läraren. Läraren bestämmer 
hur något ska göras men det behöver inte betyda att läraren ska bestämma vad eller 
när något ska göras. Presentera elever för helheter, stora mängder material och 
viktigast av allt; en förväntan från läraren själv att hon kan lära sig (Steinberg, 1994). 
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Om läraren dessutom ger eleven en tillåtande atmosfär där elevens egna personliga 
erfarenheter och kunskaper sätts i fokus så kommer eleven finna en motivation som 
ingen trodde var möjlig (Rogers, 1976).  

6.3 Slutsatser 

Studien visar att det framförallt är de inre motiverande krafterna som är av betydelse. 
Gymnasieeleven är på det stora hela nöjd med den undervisning som förekommer i 
skolan, men relationer och kommunikativa sätt att lära sig är det eleven tycker är 
viktigast. Det eleven måste försöka förstå är att inhämta kunskap inte alltid är roligt, 
men det kan många gånger vara nödvändigt för att man av olika orsaker måste vara 
insatt i ämnet. Det är inte heller alltid roligt att gå till jobbet eller stå och vänta på 
bussen i ösregn, men som vuxen måste man ofta göra saker som inte är roliga. För att 
en gymnasieelev ska kunna vara kritisk måste hon ha förkunskaper och det är elevens 
eget ansvar att införskaffa de nödvändiga kunskaper så att hon kan utvecklas.  

6.4 Nya forskningsfrågor 

Intressant vore att studera maktförhållanden i skolan i allmänhet och mellan elev och 
lärare i synnerhet. Om gymnasieskolan ska lära eleverna att ta eget ansvar, så måste 
bra metoder finnas för att lära eleverna att ta eget ansvar. Lärarens maktposition 
gentemot eleverna blir här ett hinder för att eleven ska våga ta det studieansvaret 
som behövs. Fortsatt forskning inom området skulle kunna vara att fokusera på 
lärarna och undersöka hur de ser på sin maktposition och deras förhållande till 
eleven. Alternativt kan man göra en mer kvalitativ undersökning där man fördjupar 
förståelsen för hur eleverna ser på skolan och vilka aktiviteter de vill ha i skolan för 
att de ska lära och utveckla sig. Fokus kan här ligga vid vilka förändringar de vill se 
och låta eleverna berätta vad som är bra i skolan och vad som är dåligt. Vilka 
möjligheter ser de med skolan? Hur ska skolan se ut i framtiden?  

 6.5 Pedagogisk relevans 

En viktig aspekt i denna uppsats är att man kan se på ansvar på olika sätt. Läroplanen 
för de frivilliga gymnasieformerna tar i stor utsträckning upp att eleverna på en 
gymnasieskola ska ta eget initiativ till skolarbetet och till den egna utvecklingen 
(Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, Utbildningsdepartementet 1994). 
Hur eleverna ska kunna ta det ansvaret är upp till läraren beroende hur hon planerar 
sin undervisning.  Det är svårt att sätta fingret på vilka metoder och verktyg som får 
eleverna att vilja ta eget ansvar i den bemärkelsen som läroplanen ger uttryck för. De 
yttre motiverande krafterna har ingen betydelse om inte eleven själv vill lära sig om 
det ämnet som presenteras för stunden. Men det är alltid lärarens ansvar att motivera 
eleven till att vilja lära sig. Det är i mångt och mycket människosynen hos 
motivationsarbetaren som avgör om den som ska bli motiverad, blir motiverad 
(Revstedt, 2002). Revstedt menar att det alltid finns en möjlighet att motivera någon 
även om det verkar vara ett hopplöst fall.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Tabell. 

  

Tabell 2: Hur väl passar undervisningen? 

Elevsvarsalternativ Värde Antal elever  

Inte alls 1 2 

Till viss del 2 20 

Till stor del 3 26 

Till mycket stor del 4 5 
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Bilaga 2. Enkät. 

Hej! Den här enkäten ska jag använda i mitt examensarbete på 

högskolan och temat för mitt examensarbete är ”motivation i 

skolan”. Enkäten är helt frivillig att fylla i, men jag blir oerhört 

tacksam om Du gör det. Uppgifterna Du lämnar kommer att 

behandlas konfidentiellt. Det vill säga att ingen kommer att få reda 

på vem som har svarat vad i den här enkäten och ej heller vilken 

gymnasieskola som Du går på. Tack för din medverkan! //Micke 

__________________________________________________________ 

NU BÖRJAR ENKÄTEN!! 

__________________________________________________________ 

Jag är: 

 A. Kvinna  

 B. Man 

Jag är född i: 

 A. Sverige 

 B. Annat land (ange vilket):___________________________________  

 

Fråga 1: Hur viktigt för dig är (ringa in 1 – 6 där 1 betyder ”inte viktigt” och 6 

”mycket viktigt”): 

                                                            Inte viktigt                                 Mycket viktigt 

 Bra betyg                          1           2          3          4           5         6 

 

 Läraren ska bestämma                1           2          3          4           5         6
     

 Bra relation till läraren                1           2          3          4           5         6
  

 Bra klassrumsmiljö    1           2          3          4           5         6 

 

 Eleverna får bestämma    1           2          3          4           5         6 
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Fråga 2: Tycker du att skolan är rolig? Här ska du, om du vill, förklara varför du 

tycker som du tycker efter svarsalternativet.  

 A. Ja, därför att:__________________________________________ 

________________________________________________________ 

 B. Nej, därför att:__________________________________________ 

________________________________________________________ 

 C. Vet inte (förklara varför):__________________________________ 

_____________________________________________________ 

Fråga 3: Hur mycket ska läraren bestämma angående (ringa in 1 – 6 där 1 betyder 

”Ingenting” och 6 betyder ”Allt”. Fyll även i en kommentar om du vill) :  

                                                              Ingenting                                                           Allt 

 A. Mängden läxor    1           2          3          4           5         6 

 

 B. Tidpunkt för prov   1           2          3          4           5         6  

 

 C. Arbetssätt      1           2          3          4           5         6  

 

 D. Lektionsinnehåll   1           2          3          4           5         6 

 

 E. Klassrumsregler   1           2          3          4           5         6 

 

 F. Tidpunkt för raster   1           2          3          4           5         6  

Kommentar:_________________________________________________

_ 

__________________________________________________________ 

Fråga 4: Hur är du som elev i skolan vad gäller undervisning, läxor, plugga till prov 

och liknande?  

 A. Bryr mig inte så mycket egentligen. 

 B. Jag gör det som krävs, men absolut inte mer. 

 C. Ger allt i alla situationer. 

 D. Annat (ange vad):_______________________________________ 

__________________________________________________________  
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Fråga 5: Vad gör du när du kört fast i ditt skolarbete? Det kan exempelvis vara att du 

fastnar på en räkneuppgift eller inte vet vart du ska hitta en specifik information 

(t.ex. på nätet). 

 A. Frågar läraren 

 B. Frågar en kompis 

 C. Gör något annat istället 

 D. Försöker hitta andra sätt att komma vidare (ange 

vad):__________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Fråga 6 a: På vilket sätt tycker DU att läraren ska presentera innehållet på en 

lektion? Ringa in den siffra 1 till 6, som passar dig bäst, där 1 betyder ”passar mig 

inte alls” och 6 betyder ”passar mig utmärkt”.  

 A. Med bilder: läraren och eleverna får rita/skissa: 1 2    3    4    5    6 

 

 B. Genom diskussioner mellan lärare och elever: 1    2    3    4    5    6 

 

 C. Genom att jag får skriva mycket: 1    2    3    4    5    6 

 

 D. Genom att jag får läsa mycket: 1    2    3    4    5    6 

 

 E. Genom drama/rörelse: jag får använda kroppen mycket: 1    2    3    4    5    6 

 

 F. Vi använder oss av musik på något sätt: 1    2    3    4    5    6 

 

 G. Genom form: vi får använda oss av händerna och skapa: 1    2    3    4    5    6 

Fråga 6 b: Hur väl passar dig den undervisning som du medverkar i personligen? 

 A. Inte alls 

 B. Till viss del 

 C. Till stor del 

 D. Till mycket stor del 

Fråga 7: Vilken är den högsta utbildning någon av dina föräldrar har? 

 A. Högskoleexamen 

 B. Gymnasieexamen 

 C. Grundskoleexamen 

 D. Annat (ange 

vad):__________________________________________________ 
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_____________________________________________________________

________________ 

Fråga 8: Skulle du personligen vilja ha mer tid i skolan att jobba med saker som du 

själv ville? T.ex. om du skulle fördjupa dig inom ett område som verkade intressant. 

Här ska du, om du vill, förklara varför du tycker som du tycker efter svarsalternativet. 

 A. Ja, därför att:__________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 B. Nej, därför att:__________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 C. Vet inte (förklara varför):__________________________________ 

_____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 


