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Sammandrag  
 
Skolverket (2009:5) har i sin alarmerande rapport kommit fram till att resultaten i 
svensk skola dalar kraftigt. Många elever når inte godkända mål när de lämnar 
grundskolan. Anledningen till varför det ser ut så är självklart mångfacetterad, men 
jag funderar på om en anledning kan vara att elever idag kanske fått en annan 
inställning till skolgång och utbildning. Det är intressant att studera hur elever på 
högstadiet upplever sin lärandesituation. Huvudsyftet med studien var att synliggöra 
elevers uppfattningar om motivation och kreativitet i relation till hur de upplever sin 
nuvarande lärandesituation i skolans miljö och arbetssätt. Det första delsyftet var att 
få en bild av elevernas uppfattningar gällande om och på vilka sätt motivation och 
kreativitet förändrats mellan grundskolans tidigare år och grundskolans senare år. 
Det andra delsyftet handlade närmare om elevernas upplevelser av vilka 
sätt/arbetssätt som ökar motivation och kreativitet hos högstadieelever i framtidens 
moderna skola. Studien är viktig för att motivation är en förutsättning innan lärande 
kan ske, menar Körling (2009). En kvalitativ metod med frågeformulär med vissa 
kvantitativa inslag har använts. Urvalet är 32 högstadieelever på en högstadieskola i 
Sverige. Resultaten visar att ungefär hälften av eleverna känner sig omotiverade och 
stressade inför sin lärandesituation. De upplever att det är för mycket teoretiskt 
innehåll och önskar sig mer av praktiska och estetiska inslag i klassrumssituationen. 
De vill även att flera hjälpmedel som teknisk utrustning används. Slutsatserna är 
flera. Det nuvarande skolsystemet bör radikalt förändras för att uppnå de visioner 
som styrdokumenten innehåller. Skolan dödar till viss del elevers kreativitet och 
skolan behöver bli bättre på att individanpassa för att ta tillvara på de lärstilar och 
intelligenser som passerar skolan. Målet att alla elever ska ha tillgång till en likvärdig 
utbildning är inte uppnått. Styrdokumenten skulle kunna vara ännu tydligare 
utformade för att öka möjligheter att uppnå det eleverna efterfrågar. Lärare behöver 
kontinuerligt och medvetet reflektera över sin yrkesroll för att bli ännu bättre. Även 
om skolan har ett stort ansvar här så är det viktigt att vara medveten om att det finns 
andra bidragande orsaker till bristande skolframgång för elever som lämnar 
grundskolan. 

 
Nyckelord: Motivation, kreativitet, skolframgång, beröm, kritik, lärarkompetens 
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1 Inledning 
Skolverket (2009:5) har i sin alarmerande rapport kommit fram till att resultaten i 
svensk skola dalar kraftigt. Många elever når inte godkända mål när de lämnar 
grundskolan. Anledningen till varför det ser ut så är självklart mångfacetterad, men 
jag funderar på om en orsak kan vara att elever idag kanske fått en annan inställning 
till skolgång och utbildning. Under den största delen av min praktik på 
lärarutbildningen har jag mött många elever som känner sig omotiverade i 
skolarbetet. Det har varit svårt att engagera dem och vissa moment har krävt mycket 
genomtänkta och välplanerade lektionsinnehåll för att motivera dem. Flera elever 
frågar dagligen varför de ska studera de olika momenten i kursplanerna. De verkar 
inte förstå nyttan av att studera för sin egen del och tanken med ett livslångt lärande.  
 
Hela grundskolan är väldigt teoretiskt formad (ämnesinnehåll och arbetsformer), 
vilket inte passar alla elever. Eleverna som ingår i studien vill genom mer praktiska 
arbetsformer synliggöra den teoretiska delen. Det är viktigt att bevara och främja 
andra praktiska och estetiska ämnen och olika hjälpmedel/verktyg i lärandet som 
pedagogiska inslag. Alltför många gånger drar politiker ner på just de praktiska 
ämnena när budgeten inte går ihop, vilket går emot elevernas upplevelser av goda 
motivationshöjande inlärningssituationer. Jag tror att alla människor är kreativa, 
men att de sällan får chansen att visa det både som barn och vuxna. De yngre 
eleverna tycker att skolan är rolig och de är för det mesta intresserade. Yngre barn 
bubblar av nyfikenhet och vågar vara kreativa även om deras idéer inte alltid är 
relevanta. Den som vågar göra misstag gör också framsteg i sitt lärande. Följande 
citat, från en elev som jag fick träffa tidigt i min utbildning, belyser de yngre barnens 
positiva inställning. ”Jag kan allt, men jag har bara inte lärt mig det än.”, (Anonym elev, 10 år).  

De äldre barnen är ofta tillbakadragna och vågar inte riktigt komma med idéer för att 
inte riskera att bli utskrattade av sina klasskamrater. De tycker ofta att skolan är 
betungande och inget är riktigt intressant. De har svårt för att vara kreativa och 
skapande vid t.ex. fritt skrivande. 
 
Jag tror att elevers kreativitet minskar då alla styrs att anpassa sig till skolans 
övervägande teoretiska arbetsformer. I lärarutbildningen är inkludering, mångfald 
och hållbar utveckling hörnstenar. Min erfarenhet är att verkligheten inte riktigt 
omfattas av ovan nämnda begrepp på många skolor. Jag får uppfattningen att det är 
eleverna som ska anpassa sig efter den utbildning som ges i grundskolan och inte 
tvärtom. Individualisering innebär att lärare och skolledning istället ska anpassa 
undervisningen efter de elever de möter. Det är en grundförutsättning innan lärande 
kan ske. Robinson är (2009) skriver att vi lever i en värld som växer och utvecklas 
snabbare än någonsin. För att på bästa sätt möta de kompetenskrav som samhälle 
och arbetsliv ställer på medarbetare är det nödvändigt att skolsystemet genomgår en 
revolution för att erbjuda unga en adekvat utbildning i framtiden. Författaren 
fortsätter att samhället och näringslivet efterfrågar kreativa människor men alldeles 
för ofta går de inte att hitta. Han menar att som barn är vi väldigt kreativa medan de 
flesta vuxna inte tycker sig vara det. Robinson hävdar att skolan dödar elevers 
kreativitet och motivation. Det är ett starkt påstående, men Sir Ken Robinson, 
professor i pedagogik och utbildningsfrågor, vet vad han talar om. Han är erkänd 
ledare inom utveckling av motivation, kreativitet och hur vi bäst tar tillvara på 
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mänskliga resurser. I sitt arbetsfält möter han regeringsledare, organisationer och 
företagsledare. Robinsons arbete har varit en stor vägledning i min egen studie.  

Det ska vara roligt att gå i skolan. Som lärare är det viktigt att kunna engagera alla 
elever samt att ha medlen att göra det. Det bästa sättet att ta reda på hur elever lär sig 
effektivast och hur man bäst bör arbeta med kreativitet och motivation som 
pedagogisk grund i skolan är att fråga eleverna själva. Alla elever i grundskolan har i 
slutänden samma mål att arbeta mot, oavsett bakgrund eller språklig nivå – 
behörighet till en gymnasial utbildning. Det är intressant och betydelsefullt för 
modern skolutveckling att belysa vilken roll motivation och kreativitet spelar i en god 
inlärningsmiljö för att till viss del förstå hur man kan vända den nedåtgående 
resultatspiralen i svensk skola. 

1.1 Centrala begrepp 

Robinson (2009) tolkar att kreativitet är idéer av värde som för oss framåt och 
skapar nytänkande. Jenner (2004) tar upp att det finns flera definitioner för ordet 
motivation. Ordet motivation kommer från det latinska ordet “movere” som betyder 
“att röra sig”. Jenner (2004:37) intresserar sig i frågan “Vad är det som driver 
människor att röra sig mot förändring?”. Motivation åsyftas även som den känsla 
som föreligger för att vilja utföra något, en slags drivkraft. Det känns roligt, lustfyllt 
och belönande inför och under arbetets utförande. 

De termer som används i examensarbetet är vanliga ord, men kanske inte helt 
oproblematiska. De kräver en viss förklaring för att kunna tillgodogöra sig studiens 
innehåll. Det gäller termer som är hämtade från områden inom pedagogik, 
motivationsarbete och skolutveckling. Med teoretiska arbetsformer menas läsning, 
tolkning, skrivning och bearbetning av ord i skriftlig eller muntlig form. Arbetet sker 
ofta stillasittande med papper, penna och olika muntliga och skriftliga texter 
(läromedel och skönlitteratur) som hjälpmedel. Formerna har en stor innebörd av 
reproduktion som metod i skolarbetet. Boström och Wallenberg (1997) styrker 
definitionen då de menar att grundskolan för de senare åren av tradition alltid varit 
väldigt teoretiskt formad, där läraren i huvudsak ägnat sig åt förmedlingspedagogik 
där eleverna skriftligt bevisat vad de lärt sig. Även Robinson (2009) skriver att ju 
äldre barnen blir desto högre upp mot huvudet sker inlärningen och slutligen ligger 
koncentrationen av det skolan lär ut i hjärnans vänstra hjärnhalva som domineras av 
språk, siffror och logik. Till de teoretiska ämnena hör matematik, no-ämnen, so-
ämnen och språk.  

Med praktiska arbetsformer åsyftas former där vikten läggs på processen och eget 
skapande i skolarbetet. Eleverna är medskapare av sin egen kunskap kring ämnens 
innehåll genom fysiska och estetiska färdigheter som t.ex. drama, dans, rollspel, 
konst, musik och annat praktiskt arbete. Hjälpmedlen har stor bredd och variation 
som tekniska hjälpmedel och praktiska artefakter. Definitionen styrks av Axelzon 
(2007) som menar att inlärning bäst sker när eleven själv får delta och aktivera olika 
delar av hjärnan. Att vara deltagare i en process med samma innehåll gör att hela 80 
% lagras i minnet. Wiklund (2001) skriver även att det finns ett samband mellan 
musik, konst och lärande som direkt har att göra med människans utveckling. Vi 
använder musik och sång för att få tag på starka känslor som motiverar oss att gå 
framåt. Till de praktiska ämnena hör, enligt Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet (2011), musik, bild, slöjd, idrott och hemkunskap, 
men även drama och dans som inte har egna kursplaner. 
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Begreppen modern skola/skolutveckling belyser en skolmodell som erbjuder 
färdigutbildade medarbetare, vars kompetenser motsvarar samhällets och arbets-
marknadens moderna krav och behov i framtiden. Denna modell avser en skola som 
utvecklas med den nya tiden till skillnad från det som Robinson (2009) hävdar, att 
dagens skola bygger på en förlegad modell som inte gäller nu eller i framtiden. 

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att synliggöra elevers uppfattningar om 
motivation och kreativitet i relation till hur de upplever sin nuvarande lärande-
situation i skolans miljö och arbetssätt. Det första delsyftet är att få en bild av 
elevernas uppfattningar gällande om och på vilka sätt motivation och kreativitet 
förändrats mellan grundskolans tidigare år och grundskolans senare år (högstadiet). 
Det andra delsyftet handlar närmare om på vilka sätt lärare och skolledning kan 
arbeta, pedagogiskt och organisatoriskt, för att utveckla motivation och kreativitet 
hos högstadieelever i framtidens moderna skola. 

1.3 Forskningsfrågor 

Tre grundläggande frågeställningar blir relevanta utifrån ovanstående syftes-
formulering. 

1. Vilka uppfattningar har eleverna kring motivation och kreativitet i relation till 
deras upplevelser i sin nuvarande lärandesituation i skolans miljö och 
arbetssätt? 

2. Vilka uppfattningar och upplevelser har eleverna gällande om och på vilka sätt 
motivation och kreativitet förändrats mellan grundskolans tidigare år och 
grundskolans senare år (högstadiet)? 

3. Vilka metoder och arbetssätt upplever eleverna ökar motivation och kreativitet 
hos högstadieelever i framtidens moderna skola?  

1.4 Disposition 

Examensarbetet består totalt av sju kapitel. Kapitel 1 tar främst upp syfte och 
frågeställningar. Kapitel 2 innehåller tidigare forskning inom pedagogiken där 
motivation och kreativitet är starka inslag i den övergripande pedagogiken. I kapitel 3 
finns metodval, typ av undersökning, tillförlitlighet, trovärdighet, urval samt 
forskningsetiska principer. Kapitel 3 avslutas med en metoddiskussion. I kapitel 4 
presenteras resultaten av min egen undersökning. Kapitel 4 innehåller även analys, 
vilka avhandlas direkt efter varje huvud- kategori. Kapitel 5 tar upp en slutlig 
diskussion. Kapitel 6 rundar av arbetet med en avslutning. 

2 Bakgrund 
Följande kapitel innehåller tidigare forskning, inom pedagogiken där motivation och 
kreativitet är starka grundpelare i undervisningen, som är relevanta för studien. 



4 
 

 

2.1 Motivationsteorier och kreativitet 

Motivation och kreativitet är stora begrepp. Litteraturredovisningen ger inblick i hur 
kreativitet skapas genom motivation. Det finns ett antal olika motivationsteorier som 
finns inom forskningen. De klassiska teorierna tar upp de tidiga pedagogernas 
upptäckter inom undervisningen. De moderna teorierna belyser de nya 
strömningarna som finns inom pedagogiken i dag och som uppkommer genom nya 
levnadssätt och samhällen. Dessa strömningar är intressanta att beskriva då de gör 
intåg på det akademiska motivationsteoretiska fältet. I detta avsnitt hänvisas 
innehållet i den tidigare forskningen till flera källor, men Hedegaard (2012) är den 
källa som fått störst utrymme. För att undvika tolkningen ensidig referenstagning vill 
jag motivera valet. Då skolutveckling handlar om framtiden är ny forskning högst 
relevant i arbetet, vilket var svårt att hitta. Hedegaard är en mycket ny källa som 
beskriver både klassiska och moderna motivationsteorier (de nya strömningarna). De 
nya teorierna är viktiga att diskutera och förhålla sig till då motivationsarbetet är 
viktigare nu än någonsin, enligt Hedegaard (2012). Det är viktigt att studien 
innehåller litteraturbakgrund som kan relateras till skolutveckling i framtiden. 
Robinson (2009) kritiserar att framtidens skolutveckling bygger på ett förlegat 
samhälle. Robinson menar att vi behöver veta vad som skapar motivation i dag för att 
bygga ett skolsystem som är hållbart i framtiden och mot den bakgrunden anser jag 
att Hedegaard bäst kunde bidra. 

2.1.1 Allmänt om motivation och kreativitet 

Hedegaard (2012) menar att det är avgörande för tolkningar av motivationen 
beroende på vilken syn man har på människan. Det är skillnad på att se på 
människan som en färdigutvecklad varelse vid puberteten eller om hon befinner sig i 
konstant och livslång utveckling. Motivationen påverkas också om man ser på 
människan som inifrånstyrd eller utifrånstyrd. Lundgren och Lökholm (2006) skriver 
att inre motivation handlar om att en individ gör något av eget intresse, för att det är 
kul, t.ex. en hobby. För att känna inre motivation behöver eleven vara accepterad 
främst i klassen. Det är de vuxnas ansvar att eleven känner gemenskap i skolan på 
alla plan. Ett genomtänkt och regelbundet arbete med elevens inre motivation 
kommer att löna sig på lång sikt. Samma författare resonerar även att yttre 
motivation påverkar våra prestationer. Här påverkas vi av människor, processer och 
situationer som vi själva inte kan råda över. I skolan är betygsystemet ett sådant 
inslag. Lundgren och Lökholm (2006) menar att det är viktigt att hålla en balans 
mellan inre och yttre motivation. Om yttre motivation t.ex. betygsättning får för stort 
utrymme kan den inre personliga motivationen kvävas och en känsla av måsten kan 
uppstå. Omvänt kan det även vara så att om en yttre motivation ger framgång kan 
den inre motivationen förstärkas. 

2.1.2 Klassiska teorier - behaviorismen 

Hedegaard (2012) skriver att behavioristiska teorier presenterades av John B. 
Watson i början av 1900-talet. Teorin säger att personligheten utvecklas genom yttre 
miljöpåverkan. Människan formas genom negativ och positiv input. Man behöver 
inte leta efter orsaker till ett beteende, eftersom beprövade metoder verifierar och 
förklarar verkligheten. Människan anpassar sitt beteende efter den respons som ges. 
Ivan P. Pavlov var en annan forskare som menade att en önskad respons kunde styras 
av ett givet stimulus. Den nyvunna kunskapen var att man kunde förutse responsen 
utifrån ett givet stimulus och vidare avgöra vad som är effektivast för att nå 
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responsen. Psykologen Skinner kom fram till att positiva beteenden leder till 
belöningar och negativa handlingar leder till bestraffningar. Hedegaard (2012) 
sammanfattar att motivation ur ett behavioristiskt synsätt är styrt utifrån.  

2.1.3 Klassiska teorier - kognitivismen 

Hedegaard (2012) skriver att Jean Piaget var en av de främsta forskarna inom 
området på 1900-talet. Kognitiva teorier studerar människans tankemönster, 
inlärning, minne och språk. Individens intellekt utvecklas i en kombination av arv 
och miljö. De största upptäckterna var att människan kunde utvecklas med sitt 
intellekt och att det var individuellt. Med tankarna kunde individen reflektera över de 
stimuli och budskap som den utsätts för och komma fram till olika slutsatser. Lev 
Vygotskij var en annan forskare som kom fram till att vi lär oss och motiveras av den 
sociala och kulturella omgivningen. Vi lär oss i samspel med andra, vilket är högst 
närvarande i dagens skola och samhälle. Den kognitiva teorin har haft inflytande på 
arbetsmotivationen främst genom processen, menar Hedegaard (2012). Människan 
motiveras av tidigare nederlag och sporras av framtida mål, att bli bättre genom 
diskussion med andra och egna reflektioner.  

2.1.4 Klassiska teorier - humanismen 

Hedegaard (2012) skriver att teorierna växte fram i mitten av 1900-talet. Forskaren 
Abraham Maslow framhävde individens fria val och motsatte sig tanken på att 
människor är styrda av sitt arv eller sin miljö. De är styrda av sina olika behov, som 
tillgodoses olika beroende på den omgivande miljön i. Maslow introducerade 
behovstrappan som visar vilka behov människan behöver och i vilken ordning, 
Hedegaard (2012). Människan ges en positiv grundsyn där den är en varelse som kan 
självförverkligas och stå för ett livslångt lärande. Om det råder obalans i människans 
behovstrappa mår hon dåligt, vilket kan ge upphov till frustration och bristande 
motivation. 

2.1.5 Moderna teorier 

Känslan av motivation hos en individ är ingen egenskap. Det hänger mer ihop med de 
erfarenheter man gör och det bemötande man får samt vilka tolkningar individen gör 
utifrån det, skriver Jenner (2004). Lärarens förväntningar är viktiga för att skapa och 
bibehålla elevens motivation. Forskning visar att elevers beteenden avspeglar lärares 
förväntningar. De elever som läraren förknippar med positiva attityder får mer 
uppmärksamhet och beröm. Elever som inte möter lärarens förväntningar får sämre 
stöd och presterar därmed lägre. Denna självuppfyllande inställning kallar Jenner för 
Pygmalioneffekten, (2004:10). Motivationsarbetet kräver att läraren är öppen och 
engagerad. Det är en fördel om pedagogen vet vad dålig självkänsla och 
misslyckanden kan innebära känslomässigt för eleven.  

Motivation relateras alltid till ett mål, vilket kan öka drivkraften till att uppnå målet. 
Jenner talar om uppnåendets värde (2004:44). “Varför ska jag lära mig det här och 
vilken nytta har jag av detta?” Motivation är också starkt förknippat med vilka 
chanser individen anser sig ha att lyckas. Pedagogen bör tydligt kunna förklara varför 
det är värt att uppnå skolans olika moment. Om eleven ändå inte känner så är det 
viktigt för pedagogen att känna igen sådana tecken och hjälpa eleven i sökandet efter 
svaret till “varför”. Att vara skicklig på att knyta samman skolans innehåll med 
världen och samhället utanför klassrummet är en viktig egenskap hos lärare. Det är 
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värdefullt att diskutera kunskap som en helhetssyn, att det man lärt sig kan användas 
i större sammanhang. Hedegaard (2012) resonerar kring tre strömningar (influenser) 
som skapar motivation i vår moderna tid. Den första handlar om att individens 
motivation ses som ett eget ansvar. Den s.k. FISH-filosofin, Hedegaard (2012), består 
av några grundläggande förhållningssätt där bl.a. positiv attityd, lekfullhet och 
närvaro skapar motivation. Filosofin kommer från en fiskmarknad, i Seattle USA, där 
det kan vara jobbigt, kallt och tungt att arbeta, men med ovan nämnda inställning 
kan det bli roligt på arbetsplatsen och tråkiga uppgifter kan utföras med gott resultat. 
För den andra strömningen står den unga, nya generationen för, i what’s in it for me-
teorin där Hedegaard (2012) beskriver generationen som starka individualister. De 
frågar sig vilka fördelar de kan få av att göra något. Motivationen ligger i att arbetet 
måste ge kraftiga fördelar för att göra ”mödan värd”. Samtidigt som de frågar vad 
andra ka göra för dem är de också bevisligen duktiga och har flera av de kompetenser 
arbetsmarknaden efterfrågar. Detta ger dem makt, vilket kommer att reformera 
ledares motivationsuppgift. Den tredje strömningen ger en teori om work-life 
balance, skriver Hedegaard (2012) och innebär att motivation kan skadas av för 
mycket stress. Idag lever de flesta ett liv där både arbete och fritid är mycket 
krävande. Man ska vara perfekt och prestera stort överallt. Människor är ständigt 
uppkopplade på telefon eller dator via sociala medier. Tiden räcker inte till allt som 
man anser att man ”måste” göra och det blir viktigt att prioritera. Om människans 
grundläggande behov, enligt Maslows behovsteori, negligeras kan stress och 
bristande motivation uppstå. Ledare behöver hjälpa sina medarbetare att finna 
balans. “Motivationsuppgiften är inte lätt, men den är viktig - och kanske viktigare i 
dag än någonsin”, förtydligar Hedegaard (2012:226). 

2.2 Dagens och morgondagens utbildningssystem 

Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) ska alla 
elever i skolan ha tillgång till en likvärdig utbildning oavsett var det bor i landet. För 
det krävs att de får utvecklas från sin egen utgångspunkt för att vid den obligatoriska 
skolgångens slut vara godkända oberoende av utgångsläget vid starten. Björklund 
(2011) är för ett förstatligande av skolan. Han hävdar att kommunaliseringen 
inneburit att lärares status sänkts, skolans likvärdighet försämrats och elevernas 
kunskaper urholkats.  

Boström och Wallenberg (1997) understryker att många elever saknar grundläggande 
baskompetens när de lämnar grundskolan.  Den svenska skolan har förändrats 
radikalt på senare år med bl.a. nya inriktningar att läsa vidare på gymnasiet och det 
stora informationsflödet från media och modern teknik. Om skolan ska stå sig i 
konkurrensen och inte riskera att “förlora” ännu fler elever bör den förbättras så att 
den blir tillräckligt spännande, intressant och främst individanpassad. Framtidens 
analfabeter kommer inte att vara de som inte kan läsa och skriva utan de som inte 
kan lära, lära nytt och lära om. 

Trondman (1999:21), menar att fram till 90-talet räckte med att vara skötsam i 
skolan för att de flesta ungdomar skulle få en plats på arbetsmarknaden. I dag räcker 
inte det för att bli självförsörjande. Risken att marginaliseras i samhället har ökat för 
dagens ungdomar. Trondman kallar det för det brutna samhälleliga reproduktions-
mönstret. 

Lydnaden är inte längre central i vårt samhälle eller vår skola. Ungdomar är 
rebelliska och ifrågasätter begrepp som “lära för livet”. Mer nu än någonsin har 
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ungdomar egna perspektiv och vägar till kreativitet för att skaffa sig kunskap och 
forma sin framtid, vilket skolan bör ha en tillmötesgående inställning till, menar 
Wiklund (2001:104). 

Collins och Halverson (2009) skiljer på utbildning och skolgång, vilka menar att det i 
dagens skola råder en stor oförenlighet mellan skolgång och användandet av den 
tekniska utvecklingen. Skolgång är den verksamhet som sker mellan förskola och 
gymnasiet i skolans lokaler. Utbildning är däremot ett livslångt företagande, även 
utanför skolans väggar. Författarna tycker att det är dags för politiker och utbildare 
att tänka om på liknande sätt. För att kunna konkurrera om nästa generations elever 
är utmaningen att ta till sig och tillämpa den moderna tekniken i skolan samt förstå 
att utbildning handlar om lärande både i och utanför skolans kontext. Eftersom 
utbildning blivit mer privatiserad och kommersiell riskerar vi att förlora visionen om 
att samhället ska erbjuda en god och likvärdig utbildning för alla medborgare menar 
Collins och Halverson (2009).  

Collins och Halverson (2009) skriver att dagens skolmodell där lärare fungerar som 
experter och förmedlar sina kunskaper till den stora elevmassan genom rabblande på 
lektioner, prov och läxor är förlegad. Kursplanerna visar vad eleverna ska lära sig och 
i vilken ordning, där test ska verifiera elevers faktiska kunskaper. De elever som anses 
ha klarat testen får avancera till nästa steg. Det är litet utrymme till individualisering. 
Om individualisering tillämpades mer, skulle fler elever klara målen utifrån sina egna 
förutsättningar. De flesta lärare använder endast böcker, stenciler, penna och 
skrivhäfte som hjälpmedel. Det nuvarande skolsystemet hjälper inte elever att skapa 
reell motivation till utbildning. Collins och Halverson (2009) hävdar att många 
studier visar att mer än 50 % av högstadieelever känner att skolan är tråkig och 
irrelevant. 

Robinson (2009) menar att det är svårt att utbilda för framtiden. Det som är 
gångbart och värdefullt i dag kanske inte är det i framtiden. Vi lever i en tid som 
förändras snabbare än någonsin och det är svårt att förutse alla förändringar. Det kan 
också vara svårt för skolan att hänga med i den snabba utvecklingen. Alla barn har 
stora talanger men vi slösar bort dem ganska hänsynslöst. Robinson hävdar att 
kreativitet och motivation är lika viktiga faktorer för en lyckad skolgång som 
litteracitet (förmågan att bl.a. kunna läsa, skriva och tolka texter) och vi borde se på 
faktorerna med samma status. De flesta barn som inte kan ett givet svar har strategier 
att komma på lösningar oavsett om det är rätt eller fel. De är kreativa och är inte 
oroade över att ha fel.  Om man inte är beredd på att ha fel så kommer man aldrig på 
något originellt. Skolan är väldigt intresserad av ett synsätt där man belyser rätt och 
fel. Robinson är övertygad om att skolan stigmatiserar misstag och elever känner att 
fel är det värsta man kan göra. Yngre elever bubblar ofta av idéer och kreativiteten 
styr. Ju äldre eleverna blir desto mer hämmas de och kreativiteten begränsas kraftigt. 

Robinson (2009) menar att alla människor föds kreativa men i dag har vi ett 
skolsystem som utbildar våra elever ut ur deras kreativa förmåga, men att vårt 
utbildningssystem proklamerar idén om akademisk förmåga. Robinson menar att 
idén grundar sig på två anledningar. Den första är att synsättet traditionellt sett har 
rötter i tiden runt den industriella revolutionen i västvärlden. Dåtidens moderna 
skola formades för att möta behoven av arbetskraft. Att studera teori under teoretiska 
former skulle ge arbete till skillnad från musik, drama och konst som ingen skulle 
kunna försörja sig på. Den andra är att alla former av allmän utbildning i världen är 
en utdragen process av universitetets antagning. Ämnen som matematik och språk 
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skulle ge stora chanser till inträde på de högre utbildningarna. Konsekvenserna har 
visat sig vara att många mycket talangfulla, briljanta och kreativa människor inte 
anser sig vara det. Robinson menar att anledningen till denna känsla är att det som 
många anser sig vara duktiga på inte värderades högt nog eller att de stigmatiserades. 
Det handlar om att skolan negligerar mänskliga resurser, kreativiteter och talanger. 
Vi står inför en kris i världen där skolsystemet kastar bort talanger. En kris lika stor 
som dagens miljöproblem.  

Robinson (2009) skriver att under de närmaste 30 åren kommer fler människor att ta 
examen genom utbildning sedan historiens början. Det har sina orsaker i bl.a. det 
stora kunskapsflödet genom modern teknik. Kraven på utbildning och kompetenta 
medarbetare är högre i dag. Det sker en akademisk inflation. Där det förr räckte med 
t.ex. kandidatexamen kräver i dag en masterexamen. Det är svårt att få arbete utan 
eftergymnasiala studier. Vårt hopp för framtiden är att ta in ett nytt koncept av 
humanekologi där vi börjar omvärdera vår uppfattning om människans rika 
kapacitet. Våra utbildningssystem har styrt våra intellekt i den inriktning där vi 
utarmar människans kapacitet i jakten på endast några få värden. Robinson fasta 
ståndpunkt är att skolan dödar elevers kreativitet. I framtiden kommer det inte att 
tjäna oss. Det är nödvändigt att tänka om gällande de fundamentala principer utifrån 
vilka vi utbildar våra barn. Den mänskliga fantasin och kreativiteten är gåvor som vi 
bör förvalta klokt. Ju mer komplicerad världen blir desto kreativare behöver vi vara 
för att möta alla utmaningar, menar Robinson. Skolans uppgift är att utbilda hela 
barnet så att det kan utvecklas till sin fulla potential. Just nu reformeras många 
skolor i världen, men det är inte tillräckligt. Reformation betyder bara att förbättra en 
modell som redan är trasig. Skolan behöver medvetet stå för nytänkande och inte 
bygga metoder och förhållningssätt utifrån traditionella principer. Utbildnings-
formerna i skolan behöver inte evolution utan en revolution.  

Robinson (2009) hävdar att skolutbildningen i dag fastnat på tre områden som vi 
behöver frigöra oss ifrån för att skapa denna revolution av förändringar i 
utbildningsväsendet. Det första är att skolan är linjär. Vi börjar alla i ena änden och 
uppmuntras att följa en rak väg där målet är att ta examen från universitet. Robinson 
tror inte alls på det. Alla måste inte studera på universitet och de som väljer det måste 
inte göra det i en viss ordning. För det andra så har skolan fastnat för anpassning. Vi 
har byggt skolans modell på samma sätt som snabbmatskedjorna. Allt är 
standardiserat, där ett fåtal val kan göras utan undantag. Denna skolmodell utarmar 
våra kroppar och själar på samma sätt som den dåliga snabbmaten. Robinson 
förespråkar en modell som liknas vid en kundanpassad gourmetrestaurang, där 
verksamheten är elevanpassad utifrån lokala och individuella omständigheter. Det 
tredje är att skolan har svårt att skapa motivation. Om man känner passion för något 
så kan man lägga ned sin själ i det. En timmes arbete känns som fem minuter. Gör 
man något omotiverande känns fem minuter som en timme. Skolan borde få in 
motivationshöjande samtal och aktiviteter på schemat. Varje dag överallt på jorden 
breder våra barn ut sina drömmar vid våra fötter och vi har ansvaret att trampa 
mjukt, avslutar Robinson. 

The dogmas of the quiet past, are inadequate to the stormy present. The occasion is piled high 
with difficulty, and we must rise with the occasion. As our case is new, so we must think anew 
and act anew. We must disenthrall ourselves, and then we shall save our country. (Abraham 
Lincoln, December 1, 1862, Annual Address to Congress) 
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2.3 Lärarens kompetens 

“Det du tror om mig,  
som du är mot mig  
så som du ser på mig 
vad du gör mot mig,  
så’n blir jag.”  
(Rädda Barnen, ur Lärande och utveckling av Britt-Inger och Kurt Olsson, 2011.) 

 

Wehner-Godée (2001) lyfter också fram vikten av att lärarens förhållningssätt hela 
tiden bör förändras. Lärarna bör överväga att skapa nya kunskaper genom att 
utvärdera och lyfta sitt eget arbete på samma sätt som krävs av eleverna. På så sätt 
lyfts både elev och pedagog fram som medskapare av skolans kunskapsområden. På 
samma sätt menar Kimber (2005) att det är viktigt att alla vuxna som arbetar med 
elever i skolan ser sin egen del i svåra situationer. Man kan bara ändra sig själv. 
Kimber (2005) hänvisar till undersökningar där fler elever i svensk grundskola 
känner sig mer mobbade av lärare än andra elever. Författaren hävdar att det är 
viktigt att skapa ett gott arbetsklimat där lärare tror på eleven och inte sänker eller 
kränker dem. Lundgren och Lökholm (2006) menar att det är viktigt att bli duktig på 
att samtala med elever på ett motiverande sätt. För det krävs övning och en god idé är 
att praktisera genom rollspel med sina kollegor. Det är sedan givande att observera, 
analysera och diskutera dessa övningar, menar Lundgren och Lökholm. 

Louca och Holmqvist (2012) har gjort dokumentären och tv-serien klass 9A. Serien 
handlar om en klass omotiverade elever som gett upp skolarbete och lärare som är 
frustrerade. Av handplockade och professionella pedagoger (Louca och Holmqvist) 
får alla hjälp att vända den negativa trenden. I sin bok delar de med sig av sina 
erfarenheter och menar att vid probleminventeringen vid starten framhöll alla lärare 
fel och brister hos eleverna. Ingen hade beskrivit något dåligt i den egna 
kompetensen. Louca och Holmqvist är tydliga med att det uppstår en destruktiv 
skolmiljö när lärare tappar tron på sina egna elever och den egna förmågan att 
undervisa dem. Lärares förmåga att bemöta elever med koncentrationssvårigheter, 
som känner sig omotiverade eller har dålig självkänsla behöver stärkas. Om en elev 
har svårt för att sitta still är det viktigt om läraren kan vara flexibel. Det kan t.ex. 
handla om att tillåta elever att få promenera i korridoren någon minut för att skapa 
arbetsro. Louca och Holmqvist (2012) skriver att inom skolans värld finns det en 
ständig debatt om att det är viktigt med regler och hårdare tag. Författarna anser att 
regler bör finnas men att de kan användas med sunt förnuft. Om lärare vill bli 
respekterade är det en bra början att möta eleverna med respekt för att vinna 
detsamma. Om elever ändå vägrar att följa regler rekommenderas lärare att fundera 
över varför eleven gör så, problemet kan vara komplext. Lärarna får även möjlighet 
att reflektera kring brister i den egna kompetensen. Att stötta lärare i en kamp med 
tysta korridorer, klassrum och överanvändande av regler kommer inte att ge resultat i 
förbättrade studieprestationer. Lärare som vågar prova andra strategier och 
reflektera över sin egen roll har tagit första steget till självinsikt och förbättringar av 
studiemiljön. Kompetenta lärare kännetecknas av att de kan skapa en god social 
relation, präglad av respekt och lojalitet. Det är viktigt att även ha kunskap att klara 
av de didaktiska momenten. Har man lyckats med ovan nämnda kompetenser 
kommer elever följa regler och hjälpa till att skapa ro automatiskt, menar Louca och 
Holmqvist. 
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2.4 Lärstilar och intelligenser 

Boström och Wallenberg (1997) skriver att, under de senaste åren, har stora 
framgångar vunnits genom forskning kring inlärning och hjärnans enorma kapacitet. 
Författarna nämner att det finns fyra olika inlärare, den visuelle (lär sig med synen), 
den auditive (lär sig med hörsel), den taktile (lär sig med händerna) och den 
kinestetiske (lär sig via känslor och praktiskt arbete). Skolan har för vana att inrikta 
sig på den visuelle och den auditive och mycket lite på de övriga i undervisningen. 
Prashnig (1996:85) menar att hörselsinnet är det som sist utvecklas och för vissa 
människor utvecklas det väldigt lite. Författaren tycker att det är värt att tänka på för 
alla som arbetar med barn, särskilt i skolans värld som är verbalt dominant, där 
många lärare känner att de pratar för ”döva öron”.  

Boström och Wallenberg (1997) hävdar att det taktila och kinestetiska sinnet är mer 
dominant hos elever, särskilt bland pojkar. Många elever förfördelas i skolan för att 
de inte passar in i modellen. Detta leder till bristande självförtroende, sämre 
skolresultat och utstötningen i samhället blir ett faktum tidigt i livet. Författarna slår 
fast att dessa elever inte är mindre intelligenta än de övriga, utan de lär sig bara på ett 
annat sätt. Det har framkommit att det är nödvändigt för pedagoger att veta vilken 
individuell inlärningsstil elever har för att på bästa sätt anpassa pedagogiken i 
klassrummet och effektivare öka inlärningen i en skola för alla på allas villkor. I 
dagens moderna tekniksamhälle och mediebrus finns det så många sätt att få 
kunskap och färdigheter. Begreppet intelligens är bred och det finns sju olika 
intelligenser, t.ex. verbal, musikalisk och logisk, vilka direkt hänger ihop med lärstilar 
skriver Boström och Wallenberg (1997).  

Även Harrisson och Hobbs (2010) menar att våra två hjärnhalvor hanterar olika 
arbetsområden. Den vänstra dominerar i t.ex. logik, siffror och språk medan den 
högra mest behandlar fantasi, färg och form. De flesta människor har en dominant 
sida, därför är det sätt man bäst lär sig på högst individuellt.  

Vi behöver radikalt omvärdera vår syn på intelligens hävdar Robinson (2009), som 
ser på intelligenser på tre sätt. För det första är den skiftande. Vi tänker och ser på 
världen på alla de sätt vi upplever den, visuellt, auditivt, kinestetiskt, abstrakt och 
genom rörelser. För det andra är intelligens dynamisk. Även om vi har en hjärnhalva 
vars egenskaper är dominanta måste ett samspel mellan de båda hjärnhalvorna ske 
för att skapa kreativitet. Samhället behöver många olika talanger. För det tredje och 
sista är intelligens distinkt - specifik. Ur denna intelligens känner vi igen många 
framgångsrika människor som är motiverade och kreativa på särskilt ett specifikt 
område. Robinson (2009) menar att många lärare i dagen skola anser att barn som 
har svårt för att sitta still är “svåra”. De passar inte in i mönstret för hur man beter sig 
i skolan. I själva verket handlar det om elever som är missförstådda för att läraren 
inte vet vilken intelligens eleverna har. Robinson hävdar att de bara lär sig 
annorlunda och tänker bättre, eller börjar tänka, när de får röra på sig.   

2.5 Elevinflytande och elevens eget ansvar 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) säger att 
elever och vårdnadshavare ska kunna känna inflytande och påverka till enskilda val. 
För det krävs att skolan är tydlig med mål, innehåll och arbetsformer. Genom att 
eleven få vara med i planering och utvärdering av utbildningen kan de öva sin 
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förmåga att få inflytande och ta ansvar, vilket ska öka efter mognad och ålder. 
Skolans uppgift är att låta varje individ hitta sin unika egenart och på så sätt bidra 
med ansvar tillbaka till samhället. Undervisningen ska möta varje elevs behov och 
förutsättningar. Den ska anpassas till eleven utifrån där den befinner sig. Eftersom 
det finns olika sätt att nå målen så bör undervisningen anpassas och skolan har ett 
särskilt ansvar för elever med behov av särskilt stöd. Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet (2011) säger också att elever har ansvar i att 
främja demokratiska värderingar i skolmiljön samt att de har ett personligt ansvar för 
sina studier. 

Lundgren och Lökholm (2006) anser att den kunskap som förmedlas i skolan ska gå 
via elevens egna motiv och känslor för att vara betydelsefulla och användbara för 
framtiden. Läraren behöver kontinuerligt arbeta med att göra eleverna medvetna om 
kunskapens värde. Pedagogens förmåga att synliggöra målen är viktig för att 
undervisningen ska bli meningsfull. Den forskning som Lundgren och Lökholm pekar 
på visar att i en stor del av landets skolor är elevens möjligheter att påverka 
skolarbetet mycket begränsad. Områden som berörs är frågor som rör 
undervisningens innehåll, arbetssätt och arbetsformer. För att effektivt kunna arbeta 
med en elevs negativa inställning till skolarbetet hjälper det inte att straffa eller 
tvinga fram en förändring, vilket skapar lägre motivation. Det är viktigt att utforska 
vad eleven faktiskt vill göra, hur den bäst lär sig. Det kan finnas flera vägar till målet. 
När eleven får välja mellan olika sätt att uppnå målen kan en dialog komma till stånd, 
där läraren möter en motiverad elev, säger Lundgren och Lökholm (2006).  

2.6 Studieteknik 

Läraren är den viktigaste resursen i lärprocessen och deras roll är att undervisa, 
menar Louca och Holmqvist (2012). På senare år har den svenska skolan varit 
fokuserad på att eleverna ska planera sina egna studier och ta stort ansvar för det. 
Lärarna blev handledare istället för lärare, vilket är ett stort svek mot de svaga 
eleverna som inte är mogna för detta. De klarar inte att ensamma göra en studieplan 
och följa den. Detta ställer större krav på att föräldrarna har kunskaper att hjälpa sina 
barn, vilket alla inte har och kunskapsklyftan mellan elever är ett faktum. 

Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011)  ska 
eleverna kunna navigera i en mångfacetterad verklighet där det finns stor tillgång på 
informationsflöde i en tid då förändringar sker snabbt. Kunskaper om studieteknik 
och hur man tillägnar sig och använder ny kunskap blir centrala. Kimber (2005) 
skriver att eleverna behöver ha tydliga målsättningar (kunskapskrav) inför och efter 
olika arbetsmoment. Eleven bör få målen både muntligt och skriftligt. Många elever 
behöver ha ännu mer struktur och en god idé är att göra ett arbetsschema inför varje 
dag eller lektion. För att minska stöket i klassrummet bör elever som har svårt att 
sitta still korta rörelsepauser, utöver rasterna, inlagda på detta schema. Ingen orkar 
lyssna för länge på någon som pratar. Föreläsningar bör varieras med praktiska 
övningar. Kimber (2005) tar upp att fler barn och ungdomar i dag känner mer stress. 
De har större krav i skolan och samhällsklimatet är hårdare. Författaren menar att 
det är viktigt att få in stresshantering på schemat. Man bör ta tid till meditation, yoga 
och diskutera med eleverna vad de behöver för att slappna av och må bra samt att ge 
dem tid till detta.  
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2.7 Balansen mellan teoretiska och praktiska 
arbetsformer 

Boström och Wallenberg (1997) menar att grundskolan för de senare åren av 
tradition alltid varit väldigt teoretiskt formad och fortfarande är det. Läraren har i 
huvudsak ägnat sig åt förmedlingspedagogik där eleverna skriftligt bevisat vad de lärt 
sig om. De som klarat alla skriftliga uppgifter och prov har fått de högsta betygen och 
på sätt kvalificerat sig att söka högre utbildning. De som inte klarat av det på samma 
sätt har fått söka sig till de praktiska linjerna. De som inte alls passat in i modellen 
har fått så låga betyg att de inte alls kunnat söka sig vidare i sin utbildning. 

Alla skolsystem i världen har samma hierarki när det gäller hur man ser på ämnets 
värde, menar Robinson (2009). I topp ligger matematik, NO och språk följt av 
samhällsämnen (SO) och i botten ligger estetiska ämnen. Det finns även en hierarkisk 
indelning inom de senare. Bild och musik värderas högre än drama och dans. Det 
finns inte ett enda skolsystem i världen som lär ut dans på samma sätt som t.ex. 
matematik. Robinson anser att matematik är minst lika viktigt som dans i skolan, 
men så fort barnen börjar skolan erbjuds en utbildning som präglas av aktiviteter 
från midjan och upp. Ju äldre barnen blir desto högre upp mot huvudet sker 
inlärningen och slutligen ligger koncentrationen av det skolan lär ut i hjärnans 
vänstra hjärnhalva som domineras av språk, siffror och logik. Robinson hävdar att 
skolan lär ut för mycket genom teoretiska former och att de praktiska och estetiska 
inslagen få stå tillbaka. 

2.8 Bedömning, beröm och kritik 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) innehåller 
betygsystemet E-A, där F är underkänt, E är godkänt och A är det högsta betyget. För 
att få betyget E måste alla kriterier för E vara uppfyllda, annars blir det F. För att få D 
måste allt för E vara samt övervägande på C vara uppfyllt, o.s.v. Alla kriterier för E, C 
och A måste vara uppfyllda för att få respektive betyg.  

Kimber (2005) skriver om att allmänhetens uppfattning är att skolans miljö blivit 
stökigare. När man träffar på stökiga elever är det viktigare att fokusera på det eleven 
kan och gör bra, att ge beröm istället för kritik. Då kan man vända en negativ process 
till positiv förändring. Kimber (2005) anser att människor blir oroliga och bråkiga 
när de inte blir sedda i positiva situationer för sina goda egenskaper. Körling (2009) 
anser att elever ofta känner att skolan är en bedömningsplats där de ständigt känner 
sig övervakade och bedömda. De känner sällan att det är en övningsplats. De vågar 
inte pröva, gissa och tänka öppet och fritt. Vi lärare bör verkligen medvetet styra bort 
från tänket om rätt och fel. Läraren behöver synliggöra att bedömningar är både 
formativa och summativa. De summativa är vanligast i svensk skola och är den form 
som är tuffast att få. Elever tar på sig hela ansvaret vid misslyckandet. De har inte 
mandat att säga att det är fel på t.ex. provet eller undervisningen. Misslyckanden i 
skolan skadar självförtroendet. Fel och misslyckanden är också en del av lärandet, 
belyser Körling (2009). Det är stöttande om läraren förklarar för eleven att det kan 
vara knepigt, svårt och ibland frustrerande att lära sig. När dessa känslor är som 
störst görs framsteg i lärandet, man misslyckas, börjar om och ser nytt. Lärarens stöd 
är extra viktigt då eleven befinner sig i lärandets svårigheter. Lärandet är gränslöst 
och fullt av möjligheter. Det behöver eleverna få uppleva. Louca och Holmqvist 
(2012) menar att skriftliga prov och muntliga redovisningar inför helklass, särskilt 
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motverkar vissa elevers motivation negativt. De hävdar att det inte finns något i 
läroplanen som styrker att kvalitén på en muntlig redovisning konsekvent kan 
påverka betygsnivån eller att lärare måste ge skriftliga prov utöver de nationella 
proven. Det finns andra sätt, t.ex. muntliga prov, diskussioner eller elevers 
anteckningar, som kan ligga till grund för elevers kunskapsbevis och betyg.  

Det finns lärare som underkänner duktiga och ambitiösa elever för att de inte lämnat 
in en skriftlig uppgift fastän eleven gjort allt annat arbete i ämnet. Ett betyg kan inte 
stå och falla med en inlämningsuppgift. I boken Att våga berättar Louca och 
Holmqvist (2012) om ett konkret fall där detta hände. En duktig elev i musik som 
dessutom uppträdde på fritiden med solosång blev underkänd i musik för ovan 
nämnda anledning. Författarna menar att det var lärarens eget påhitt, utan stöd i 
läroplanen, som tagit beslutet att inte betygsätta eleven på grund av en saknad 
skriftlig inlämningsuppgift. Vi behöver bli bättre på att se och lyfta det som är bra och 
den riktiga prestationen hos alla elever samt att det finns många sätt att får reda på 
elevers faktiska kunskaper.  

Även Lundgren och Lökholm (2006) lyfter fram att det är viktigt med beröm, vilket 
ska vara ärligt, specifikt och ge realistiska mål utan att jämföra socialt. Då lärare 
använder beröm för att påverka elevers beteenden är det viktigt att förstå hur och när 
det ges. Vetskapen att flickor har behov av att vara till lags och pojkar vill ha 
bekräftelse på att de kan överträffa varandra är viktig. 

2.9 Metoder som främjar motivation och kreativitet 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011)  skriver att 
praktiskt skapandearbete och lek är viktiga inslag i lärandet. Skolan ska varje dag 
erbjuda alla elever möjligheter till fysiska aktiviteter. Skolarbetet ska genomsyras av 
de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna. Drama, 
rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans 
verksamhet.  

Baker (1996) anser att inslag av musik, drama och andra verktyg som samtidigt 
aktiverar olika sinnen effektiviserar inlärningen. Det förnöjer och fångar elevers 
uppmärksamhet. Alternativa inlärningsmetoder leder till en helhetssyn och bidrar till 
ny kunskap. Harrisson och Hobbs (2010) skriver att de flesta experter är överens om 
att cirka 75 % av inlärningen sker via synen och 40 % av hjärnan ägnar sig åt att 
uppfatta och bearbeta synintryck. Synsinnet är nyckeln till kommunikation med 
omvärlden. Studier har visat att visuell stimulans är det som skyndar på hjärnans 
utveckling allra mest och stödjer mer avancerade former av lärande både under 
uppväxtåren och som vuxen.   

Wiklund (2001) skriver att i läroplaner finns ett förhållningssätt där barns kultur är 
något lågt värderat, som skolan kan välja bort för annan prioritering. Så känner inte 
Wiklund som menar att barn tillägnar sig text och musik tidigt i livet och använder 
detta för att fortsätta växa. Sången, pulsen och rytmen har stor betydelse för 
språkutvecklingen. Det finns ett samband mellan musik, konst och lärande som 
direkt har att göra med människans utveckling. Vi använder musik och sång för att få 
tag på starka känslor som motiverar oss att gå framåt. Musik kan vara invecklat med 
olika melodier och svåra texter, men ändå “sitter låten där” och det känns konstigt i 
hela kroppen när någon sjunger fel. Man behöver inte förstå olika moment på en 
gång, men den inre drivkraften och viljan gör att man kommer att behärska det som 
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är svårt, menar Wiklund (2001). Wiklund fortsätter att musiken har sin naturliga 
plats i samhället och bör även ha det i undervisningen. Nya ord kan läras in genom 
engelska texter. Svenskans stavelser kan övas i musikens rytmer. För många verkar 
musiken lugnande vid läxläsning (2001). Musiken frigör oss från tänkandets måsten. 
Många gånger kan inlärningen bli större om läraren inte talar om alla moment som 
ska hända, där kraven kan sätta hinder för många. Genom att säga lite, men sända 
mycket främjas en diskussion med elevens reflektioner. Det är i dessa situationer som 
lärandet infinner sig och utvecklas, menar Wiklund (2001).  

Axelzon (2007) menar att inlärning bäst sker när eleven själv får delta och aktivera 
olika minnessystem. Endast 20 % av det en person pratar om stannar kvar i minnet 
hos mottagaren. Att vara deltagare i en process med samma innehåll gör att hela 80 
% lagras i minnet. Klassisk katederundervisning där läraren pratar mest, aktiverar 
oftast bara ett av hjärnans minnessystem,1

2.10 Vikten av hjälpmedel för motivationens 
betydelse 

 det semantiska (fakta och uppslagsboks-
minnet). När vi använder flera minnessystem samtidigt ökar förmågan till inlärning. 
Författaren fortsätter att rollspel i skolan är en metod för aktivt lärande. I rollspel 
formas pedagogiken runt individen då deltagaren aktivt söker och skapar sin 
kunskap. Fokus i rollspel ligger på upplevelser där hjärnans känslocentra stimuleras, 
vilket är en grundpelare för att skapa kraftfull inlärning. Det har visat sig att rollspel 
är meningsskapande, lustfyllt och ökar motivationen. Motivationen är en kritisk 
faktor för att kunna ta in kunskap. Genom rollspel kan verkligheten vara närvarande i 
klassrummet då de frågor som behandlas syns i ett större sammanhang. I arbetslivet 
har man tagit fasta på detta genom att fiktivt träna krissituationer och 
räddningsövningar. Kunskap befästs för ett livslångt lärande då rollspel har en lägre 
abstraktionsnivå än undervisning med teoretiska arbetsformer.  

“Medierna är inte något man bara kan välja att låta bli att använda. De är så invävda i 
vardagslivet och kulturen att varje samhällsvarelse måste förhålla sig till dem, direkt eller 
indirekt.” (Gun Imsen 2006:127). 

Collins och Halverson (2009) menar att skolvärlden och dess utbildning står inför en 
stor revolution. Det är en global utveckling som bara har börjat. Nu är eleverna 
konsumenter av utbildning. Modern teknik sköljer över samhället. De unga kan den 
nya tekniken och de vet oftast vad de vill ha. Utbildning var en gång i tiden något för 
alla på lika villkor, men privata entreprenörer marknadsför idag både olika 
utbildningsformer och teknisk utrustning, allt för att locka de nya kunderna - elever 
och studenter. Ungdomarna nöjer sig inte med det som erbjuds allmänheten utan 
letar efter bättre utbildning med större utmaning, utifrån sina egna förutsättningar. 
Föräldrarna till dessa ungdomar är också mer pålästa och efterfrågar bättre 
utbildning. De ifrågasätter mer skolans roll och kompetenser. Collins och Halverson 
menar att i och med den tekniska tillgången så fortsätter utbildningen även utanför 
skolans väggar. Ungdomar använder tekniken hela tiden. Många lärare är inte lika 

                                                   

1 Hjärnan består av flera olika minnessystem som används vid inlärning. Det semantiska minnet lagrar 
fakta. Det episodiska minnet lagrar händelser om man är med om. När man ska lära sig något med 
kroppen hamnar det i procedurminnet. (Fredrik Axelzon 2007:9). 
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kunniga i den här världen och känner stor osäkerhet att använda tekniken i skolan, 
vilket begränsar en god utbildning på alla plan.  

Collins och Halverson (2009) skriver att världen nu genomgår en informations-
revolution, också kallad kunskapsrevolution. Denna revolution är så stor att 
författarna jämställer den med den industriella revolutionen. Att på bredare front ta 
in denna utveckling i skolan skulle ge skolan nya attribut som elevanpassning, 
interaktion och användarvänlighet. Studier visar att skolor som använder modern 
teknik idag har fått bra resultat gällande elevers måluppfyllelse och deras eget ansvar 
för och kontroll av utbildning, vilka ökade elevernas motivation. 

Folkesson (2004) menar att det visserligen finns forskning där resultatet visat att 
användningen av den moderna tekniken varit negativ, där många lärare har brister i 
tekniska hjälpmedel. Lärarna kände sig hotade av datorer och menade att elever 
skulle få för lite vuxenkontakt. Folkesson skriver att datorer har ett stort värde för 
elevers läs- och skrivprocess. Den forskning där resultatet visat att användningen av 
den moderna tekniken varit positiv är däremot omfattande. Resultaten handlade om 
att eleverna tycktes bli starkt motiverade och att den moderna tekniken gav stora 
möjligheter till individualisering, vilket särskilt gällde elever med behov av särskilt 
stöd. Andra positiva upptäckter är att då barnen tycker om datorer är de kreativa och 
öppna för lärandet. Handstil och rättstavning har blivit bättre. Grupparbeten med 
datorns hjälp ökade barnens kreativitet och bjöd oftare in till skratt och diskussioner 
jämfört med bara papper och penna som hjälpmedel där då klimatet var mer passivt 
och lågmält. Eleverna utvecklar en sociokognitiv förmåga att förklara, hjälpa till och 
lösa problem som skapar nytänkande. Datorns användning minskar klyftan mellan 
lärare och elev då gemenskapskänslan ökar. Folkesson (2004) anser att lärare 
behöver bli medvetna om att datorn kan användas till mer än faktasökning t.ex. 
skapande aktivitet där bild, form och text kan bli nya elevproducerade material.  
Folkesson (2004) vill betona att lärare med bra förhållningssätt är den viktigaste 
resursen. Pedagogen ansvarar för att skapa en god miljö, men datorn är ett mycket 
gott hjälpmedel för modern skolutveckling.  

2.11 Motivationsarbete som pedagogiskt 
instrument 

“Det största hotet för lärandet är att eleverna inte är motiverade. Den absolut viktigaste 
bedömningen vi lärare har att göra är att se elevernas motivation. Den som är motiverad är med 
i skolarbetet, den som inte är det är utanför. Finns inte motivation saknas den absolut viktigaste 
förutsättningen för lärandet.” (Anne-Marie Körling 2009:60). 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011)  skriver att 
skolan ska bidra till en livslång lust att lära och främja elevers utveckling. Skolan ska 
bidra med att främja entreprenörskap genom att stimulera elevernas kreativitet, 
nyfikenhet och självförtroende. Här är det viktigt att uppmuntra viljan till att lösa 
problem och prova nya idéer. 

Clark (2011) tror inte på att det finns besvärliga elever. Han säger att alla elever har 
potential att lära sig. Det är upp till skolan och läraren att se till att detta sker. Det är 
viktigt att vi vuxna ser mer av elevernas potential än de själva gör. Om pedagoger tror 
på eleverna kommer de automatiskt att få ökat självförtroende. Clark är själv lärare 
och skapare av USA:s bästa skola The Ron Clark Academy. Han driver en skola där 
många lärare från hela världen kan komma för några dagars utbildning. Clark har fått 
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en hel del fina utmärkelser inom området utbildning och ledarskap i skolvärlden, 
men främst vinner han alla elevers hjärtan. Clark tror på att utbildning ska vara 
roligt. Man kan lära sig matematik, språk och andra teoretiska ämnen och ändå ha 
kul i klassrummet, menar han. Clark använder mycket musik, sång, teater och humor 
samtidigt som Clark behandlar kunskapsområdena enligt den nationella läroplanen 
under sina lektioner. När Clark kombinerar teoretiska arbetsformer med ovan 
nämnda estetiska inslag kommer eleverna ihåg det svåra. Clark poängterar vikten för 
lärare att lära känna sina elever och vara intresserade av deras värld och intressen. 
Eleverna blir inte imponerade av om läraren har en hög utbildning eller fått 
utmärkelser, men om en lärare kan diskutera tv-spel, de senaste filmerna eller spela 
fotboll på rasterna vinner däremot läraren elevers respekt. När en lärare har elevers 
respekt så kan man undervisa vad som helt och respekten växer till något ömsesidigt. 
Clark anser att det är viktigt att möta eleverna utanför den akademiska situationen. 
Han uppmuntrar lärare att fika och prata med eleverna under rasterna ibland. Detta 
sker alltför sällan, menar han. Clark tror också på regler och gott uppförande. Han 
vill vara vänlig mot sina elever, men det är viktigt att komma ihåg att läraren ska vara 
ledaren i klassrummet.  

3 Metod och material 
I kapitel 3 presenteras den metod som använts samt hur studien genomförts. Avsnitt 
3.1 informerar att studien är en enkätstudie med för- och nackdelar. Avsnittet 
beskriver frågeformulärets utformning och genomförande. Urvalet beskrivs och 
motiveras i avsnitt 3.2. Trovärdighet och tillförlitlighet behandlas kort i avsnitt 3.3. 
De forskningsetiska principerna har beaktats och en beskrivning av dessa följer i 
avsnitt 3.4. Avsnitt 3.5 avslutar kapitel 3 och innehåller en metoddiskussion. 

3.1 Enkätstudie med frågeformulär 

Examensarbetets metod var till övervägande del en kvalitativ enkätstudie med 
frågeformulär som haft syfte att samla information för att användas som data för 
analys. Det var en kvalitativ studie då metoden innebar att eleverna skriftligt skulle 
svara på frågor i en enkätundersökning. Svaren gav råmaterial som därefter tolkats, 
kodats och kategoriserats. Samtidigt var den också småskalig. Metoden valdes för att 
den bäst svarade på syfte och frågeställningar. Kvantitativa inslag ingick i studien då 
viss data har formen av siffror som redovisats i tabeller och diagram. Den kvantitativa 
formen har varit lämpligast att använda för att tydligt belysa vissa kännetecken 
mellan grupper eller kategorier. De kvantitativa (fasta) frågorna har varit relevanta 
för studien då respondenterna förväntades ge samma typ av svar på liknande frågor, 
vilket stämmer med det Denscombe (2009) skriver. 

Enkäten bestod av en serie nedtecknade frågor, vilka var relevanta för studien. Alla 
elever fick svara på samma frågor. Enkäten innehöll en del fasta frågor. Till sådana 
frågor räknas angivelse av kön och en del ja/nej- frågor. De senare krävde dock alltid 
en motivering av informanten. Den övervägande delen av frågorna var öppna, vilka 
gav eleverna möjligheter att fritt utforma svaren efter individuella upplevelser. Min 
beskrivning här stämmer med det Denscombe (2009:207-9) skriver om enkätstudier.  

Utifrån tidigare forskning och innehållet i styrdokumenten har 48 frågor (Bilaga 1) 
utformats. Enkätfrågorna har inte i förväg lämnats ut med tanke på att få så ärliga 
svar som möjligt. Ett missivbrev (Bilaga 2) skickades ut innan svarstillfället bokades 
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där rektorn i stora drag kunde läsa vad studien skulle handla om. Informanterna 
tillfrågades om deltagande en vecka innan själva undersökningen. Tid, plats och 
datum för undersökningen bestämdes i samråd med ämnesläraren och genomfördes i 
ett klassrum på skolan. Undersökningen tog 90 minuter, men elever fick gå när de 
var klara. De första började gå efter ca 70 minuter. Jag fanns på plats under hela 
tiden. Innan enkäten delades ut gav jag en förklaring om undersökningens syfte, att 
deltagandet var frivilligt och att de fick vara anonyma. Varje fråga lästes högt av mig 
och ytterligare förklaring gavs vid behov. De fick några minuter att svara på frågan 
innan nästa fråga lästes upp och så vidare. Efter 55 minuter hade alla frågor 
behandlats på ovan nämnda sätt. Resterande tid fick informanterna använda till att 
gå igenom frågorna ytterligare en gång. Det sociala klimatet var öppet vilket gynnade 
ärliga svar. Eleverna var positiva och flera vågade ställa frågor. 

Några fördelar med metoden var att den kostade väldigt lite då porto och kuvert inte 
använts, det tog liten tid vid själva undersökningen och det var lätt att arrangera 
mötet. En nackdel med enkätstudie som forskningsmetod kan vara att forskarens 
beslut inte alltid är så lätta att förklara för mottagaren (Denscombe 2009:399–401). 
Några exempel på detta i studien kan vara hur frågorna valts att kodas och 
kategoriseras eller valet av bortfall av vissa intervjusvar som under arbetets 
framskridande inte visat sig vara relevanta. Jag har ibland fått göra tolkningar av 
vissa svar som var svåra att förstå direkt. En annan nackdel är att jag inte kunnat 
kontrollera informanternas svar så noggrant som jag ville. En del svar var dåligt 
ifyllda eller ofullständiga. Det har inte funnits möjligheter till följdfrågor eller 
diskussion efter undersökningen. 

3.2 Urval 

32 elever (14 tjejer och 16 killar) i klass åtta utgör urvalet i studien. En stor del av 
eleverna är flerspråkiga med mångkulturell bakgrund. Det är till viss del ett 
bekvämlighetsurval då jag känner till lärare som arbetar med klassen. Jag har aldrig 
undervisat klassen, men eleverna visste vem jag var.  

Urvalet gällande skolan är en högstadieskola i en storstad i mellersta Sverige. Skolan 
valdes med tanke på att det var praktiskt. Skolan har renoverats om och har fräscha 
lokaler. Skolan har nyligen investerat i omfattande modern teknik och präglas av en 
Apple-miljö. Klass åtta har egna Mac-datorer. Alla lärare har en egen dator. Det finns 
ett antal iPads som kan bokas till olika lektioner och klasser. Det finns Smart Board i 
varje klassrum och lärarna uppmuntras att använda interaktiva metoder och 
läromedel. Den mediala världen finns alltid tillgänglig på skolan. Skolan använder en 
applikation som heter Schoolsoft. Det är ett väl utvecklat system där lärare 
dokumenterar planering, mål, innehåll och betyg. Elever och föräldrar kan följa allt 
som skrivs och följa med i elevens utbildning. 

3.3 Databearbetning och analysmetoder 

Denna kvalitativa studie har kännetecknats av stor datavolym baserad på skrivna ord 
och databearbetningen har varit komplicerad. Det har visat sig vara omöjligt att 
presentera hela textmängden och varje fråga för sig. De centrala delarna har 
identifierats och de delar som visat sig vara relevanta för studiens syften och 
frågeställningar har prioriterats, vilket stämmer med det som Denscombe (2009) 
skriver om databearbetning. Frågorna i formuläret (Bilaga 1) har kategoriserats och 
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komprimerats till 13 huvudområden, som vart och ett besvarar ett större antal frågor. 
Resultaten har ordnats efter teman och viktiga begrepp och mönster samt 
rubricerats. 32 elever deltog. Två svar kunde inte användas alls då eleverna inte hade 
tillräckliga kunskaper i svenska språket för att förstå innehållet. De fick möjlighet att 
svara på engelska, men svaren var helt ofullständiga och har därför valts bort. Således 
ligger 30 svar till grund för arbetet. Eleverna har citerats exakt så lång det är möjligt. 
Namn har bytts ut mot andra passande ord för att skydda personer och platser. Fokus 
har legat på att belysa åsikter och känslor. Efter varje huvudområde (underrubrik) 
följer direkt en kvalitativ analys av samma område. Denna metod har valts för att det 
ska bli överskådligt och analysen inte ska ”förloras” i den stora textmassan. Den 
kvalitativa analysen och bearbetningen i arbetet kännetecknas av att datamaterialet 
varit rikligt och detaljerat och analysen har gett utrymme för flera tillåtna tolkningar, 
vilka är några fördelar med kvalitativ analys. En nackdel med kvalitativ analys är att 
tolkningarna är nära kopplade till forskarens ”jag”, vilket stämmer med det som 
Denscombe (2009:398-399) skriver om kvalitativa analyser. En medveten fokusering 
på en objektiv framställning har därför varit mycket viktig och central i studien. I 
studien ingår några få kvantitativa frågor, vilka bearbetats genom att räkna ihop olika 
typer av svar som sedan redovisats i tabeller, t.ex. under avsnitt 4.3. 

3.4 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Begreppet trovärdighet svarar på frågor om vad forskaren gjort för att läsaren ska tro 
på studien. Hur riktig är studien? Frågorna är många och täcker det mesta för att 
besvara forskningsfrågorna. De har noga baserats utifrån den tidigare forskning och 
styrdokumentens innehåll som presentats i kapitel 2. Fynden har i mycket hög grad 
grundats i på plats i skolans miljö, vilket stämmer med det som Denscombe (2009) 
skriver om grundade data. Informanternas upplevelser har noga citerats för att 
beskriva och belysa känslor och åsikter. Ett stort antal elever som befinner sig i 
samma situation har oberoende och individuellt deltagit i studien och skriftligt svarat 
på det omfattande frågeformuläret. Begreppet tillförlitlighet behandlar frågor om hur 
neutral och konsekvent studien är. Skulle studien ge samma resultat vid andra 
tillfällen? Resultaten skulle möjligtvis bli annorlunda om andra informanter 
intervjuades under ett senare tillfälle. Nackdelen är att denna kvalitativa studie har 
lägre replikerbarhet och tillförlitlighet än kvantitativa studier. Arbetet representerar 
30 elevers svar i klass åtta på en högstadieskola i mellersta Sverige och ska tolkas 
utifrån det perspektivet. Upptäckterna i denna fallstudie bör därför inte ses som 
representativa för andra åttondeklassare eller högstadieskolor i Sverige. Ovan 
nämnda inslag bidrar sammantaget till att öka studiens trovärdighet och 
tillförlitlighet. 

3.5 Forskningsetiska principer 

Studien följer Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning och de fyra huvudkraven, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har beaktats enligt 
Vetenskapsrådet (2011). 

Informationskravet uppfylldes genom det missivbrev som skickades ut till rektor. 
Brevets innehåll redogjorde för studiens syfte, genomförande, sekretess och att 
deltagandet är frivilligt. Denna information fick även närvarande lärare muntligt 
genom ett kort möte en vecka innan undersökningstillfället.  



19 
 

 

En kort information gavs av lärare veckan innan själva tillfället för enkätstudien. 
Eleverna (informanterna) samtyckte då att de ville delta i studien. Informanterna 
som ingick i undersökningen är alla omyndiga. Ett veckobrev skickades därför ut till 
alla vårdnadshavare där information om undersökningen framgick, att det var 
frivilligt och att de skulle meddela om deras barn inte skulle ingå i studien. Alla 
föräldrar tyckte att deras barn kunde delta. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes i missivbrevets innehåll. En upplysning om att 
undersökningen var frivillig och att det var tillåtet att när som helst avbryta arbetet, 
gavs dels skriftligt i informationsbreven och dels muntligt vid det tillfälle då enkäten 
besvarades. Informanternas identiteter har helt röjts ur arbetet. Alla uppgifter och 
material förvaras på ett säkert ställe, vilka kommer att förstöras när studien blivit 
godkänd av lärosätet. 

Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, kommer inte att användas 
eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften enligt 
nyttjandekravet. Vid önskemål kommer deltagarna att erbjudas en kopia av det 
godkända examensarbetet. 

3.6 Metoddiskussion 

Metoden har varit tidsmässigt krävande i att utforma frågor och bearbeta svaren. Det 
var svårt att formulera bra frågor. Frågeformulär är en engångsföreteelse, vilket 
ställde stora krav på formuleringen av frågorna. Det var en del elever som 
missförstått frågor, men i efterhand fanns det ingen möjlighet till följdfrågor. 
Frågorna var för många till antalet och studien hade bättre kunnat avgränsas med 
färre och bättre formulerade frågor. Endast en del ord skiljde några frågor som vid 
första anblicken såg likadana ut t.ex. frågorna 8 och 10, vilket ledde till missförstånd 
för en del elever. Om det funnits mer tid hade jag förklarat vissa frågor ytterligare och 
poängterat särskiljande ord. En tanke för framtida arbeten kan vara att dela upp 
undersökningen på två tillfällen, då eleverna tappade fokus efter 50 minuter. Min 
närvaro var värdefull under hela svarstiden för att förtydliga och svara på frågor. 
Tack vare snabb kontroll bad jag en del elever fylla i lite utförligare på vissa frågor 
med ofullständiga svar. Tillvägagångssättet säkerställde också att jag verkligen fick in 
alla svarsenkäter på kort tid. Jag anser att ovan nämnda metodval bäst svarat på 
studiens syften och frågeställningar. 

4 Resultat och Analys 
I kapitel 4 redovisas resultaten av det undersökta materialet som använts i studien. 
Denscombe, (2009) säger att bra forskning innehåller inslag från både kvalitativa och 
kvantitativa tillvägagångssätt. Skillnaden i användandet av det ena eller andra sättet 
beror på i vilken omfattning forskaren använder de olika sätten och hur man 
använder data. Med stöd av detta har båda tillvägagångssätten använts i studien. 
Tyngdpunkten ligger helt på kvalitativ metod där det finns kvantitativa inslag. 

4.1 Synen på dagens skolsituation 

I detta avsnitt reflekterar eleverna kring vad det kan bero på att många elever inte 
klarar att går ut grundskolan med godkända betyg samt om den svenska skolformen 
är till för alla.  
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4.1.1 Elevernas åsikter om att många elever inte klarar att gå ur grund-
skolan med godkända betyg 

När informanterna svarade på frågan vad det kan bero på att många elever inte klarar 
att gå ut grundskolan med godkända betyg upplevde mer än hälften av informanterna 
att bristerna finns hos eleverna själva. De flesta ur denna grupp anser att skolan är 
omotiverande med för stor arbetsbelastning och att de inte har energin att anstränga 
sig. En elev svarade: ”Det är tråkigt och jobbigt och man orkar inte efter nio år.” En 
del elever ur samma grupp anger att andra fritidsintressen tar överhanden: 
“Facebook tar över mitt liv.” Knappt hälften tycker att lärarna är dåliga och att det 
nya betygsystemet försvårar: “Lärarna kritiserar mest och säger bara hur svårt det är 
att få A.” och “Det spelar ingen roll hur hårt jag arbetar så får jag bara ett E.” Flera 
elever upplever att sociala svårigheter är hinder. De flesta här anger att de inte har 
stöd från föräldrarna. Några få tycker att det finns många elever som inte kan det 
svenska språket så bra, men att de inte får någon större hjälp. Några andra tycker att 
många ungdomar mår mycket sämre idag och att de inte orkar med skolarbetet: ”Det 
är kämpigt när man inte duger hos kompisar.” 

4.1.2 Är den svenska skolformen till för alla? 

På frågan om den svenska skolan är till för alla elever så som den ser ut idag svarade 
drygt hälften av informanterna ”ja”. Deras motiveringar handlar om att alla elever är 
välkomna och att de som behöver får extra stöd. Något mindre än hälften tycker inte 
att skolan inkluderar alla. Här anges skäl som att lärare behandlar elever olika, att 
elever som behöver stöd i svenska inte får det och att det nya betygssystemet hindrar 
eleverna att känna motivation. Några elever uppger att det är skillnad på skolor: “Det 
är viktigt att välja rätt skola för att få bra hjälp.”  

Analys 

Den största gruppen anser att skolan är tråkig och omotiverande. Informanterna 
väljer hellre att ägna tid åt internet. Skolan bör överväga att skapa nya modeller för 
lärandet där elevernas värld är mer närvarande. Lärare behöver bli bättre på att knyta 
samman kursplanens kunskapskriterier och mål med arbetslivets krav och elevernas 
intressen för att skapa motivation. Robinson (2009) menar att skolan har fastnat i en 
modell som var anpassad till ett föråldrat samhälle där elever formas efter samma 
modell. Han hävdar bestämt att det krävs en revolution inom skolvärlden för att den 
ska anpassas efter framtidens behov. På liknande sätt menar Collins och Halverson 
(2009) att skolan inte hänger med i utvecklingen utanför dess väggar av modern 
teknik och sociala medier på internet. Det är nödvändigt att det moderna 
skolsystemet förstår att utbildning handlar om något större än det som sker i skolan. 
Det är oroande att elever inte känner stöd från lärare och att det finns elever som mår 
så dåligt att de inte orkar med skolan. Resultatet visar att ungdomar investerar för 
mycket tid vid sociala medier, vilket kan var negativt för skolarbetet. Den moderna 
motivationsteorin work-life balance enligt Hedegaard (2012) pekar på att stress kan 
ge bristande motivation. Stress skapar ohälsa enligt den behovstrappa som återfinns i 
den klassiska motivationsteorin humanismen. Problemen är ytterst allvarliga och 
kräver ett gott och kontinuerligt samarbete mellan skola och hem då 
motivationsarbetet är viktigare än någonsin. Även om skolan som huvudman har det 
övergripande ansvaret så är det viktigt att understryka att eleven själv har ett eget 
ansvar för sina studier enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (2011). 
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Det är positivt att så pass många elever upplever att skolan är till för alla. Det är lika 
negativt att nästan lika många inte anser skolan som en miljö för alla. Att eleverna 
själva har insikten om att skolan är olika beroende på var de bor och vilken skola de 
går på är anmärkningsvärd då Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (2011) slår fast att alla skolor ska erbjuda en likvärdig demokratisk 
utbildning oavsett var i Sverige man bor. När eleverna fritt kan välja olika 
grundskolor tenderar det till att öka kunskapsklyftorna i samhället och vissa 
kommuner har misslyckats med de visioner som styrdokumenten innehåller. 
Boström och Wallenberg (1997) slår fast att skolan måste bli tillräckligt spännande 
och intressant för att konkurrera om elever.  

Skolan med dess kunskapskrav har blivit mer krävande och som ett resultat ökar 
klyftorna inom den grundläggande skolutbildningen i Sverige då alla ungdomar inte 
har samma förutsättningar att klara grundskolan på grund av t.ex. hemmiljön som 
några informanter upplever. Det Trondman (1999) skriver att ungdomar lättare 
marginaliseras i dagens samhälle är en mycket oroande och negativ utveckling. Detta 
gäller särskilt flera av studiens flerspråkiga ungdomar som har föräldrar som saknar 
explicit och implicit kunskap att hjälpa sina barn, vilket styrks av Axelsson (2004) 
som menar att gruppen halkar efter gällande generell skolframgång.  

4.2 Synen på den egna skolgången 

I detta avsnitt reflekterar eleverna kring om det är viktigt att gå i skolan och trivseln 
där samt vilka ämnen som är de viktigaste. 

4.2.1 Vikten av skolgång och trivseln där? 

Alla elever som ingår i undersökningen tycker att det är viktigt att gå i skolan och 
studera. En klar majoritet anser att det är viktigt för framtiden med vidare studier 
eller ett bra arbete. En elev säger: “Det är viktigt för att tjäna pengar och få jobb när vi 
blir stora.” Vissa elever tillägger att skolgång är nödvändig men inte rolig: “Jag 
behöver för min karriär men det är inte så roligt.” En del elever beskriver tacksamhet: 
“Man ska ta chansen när man har den.” samt nyttan av att läsa: “Det är viktigt för att 
generationer ska kunna leva vidare och ha kunskap om saker som finns och kunna 
uppfinna nya saker för att göra världen lättare!” Hälften av eleverna upplever att 
skolan, rent allmänt, känns bra: “Jag trivs i skolan och vill komma hit.” Hälften av 
eleverna upplever däremot att skolan är stressig och tonårstiden jobbig. Den största 
anledningen är att det är för många prov och läxor samt att de inte hinner träffa 
vänner: “Jag hinner inget och skolan är stressig.” och “Jag hatar att vara tonåring för 
jag vill ha mer frihet och det är jobbigt att passa in.” Knappt hälften upplever att 
skolarbetet mest är spännande, nödvändigt och intressant då de lär sig ny kunskap. 
Gruppen anser att skolan är rolig och inspirerande: “Jag blir inspirerad av nya saker 
det är kul att läsa om världen.”  

4.2.2 Skolans viktigaste ämnen 

En klar majoritet anser att matematik är det viktigaste ämnet att läsa av de enkla 
anledningarna att ämnet behövs för att komma in på gymnasiet och för att ämnet 
ingår i vilket yrke man än väljer: “Jag behöver matte för att överleva i framtiden.” ⅓ 
av eleverna anser att engelska är det viktigaste ämnet eftersom det är ett 
internationellt språk och värdefullt i kommunikationen med folk från olika länder: 
“Jag kan använda det på hela jordklotet.” Endast några få anser att svenska och so-
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ämnen är viktigast då de bor i Sverige och behöver veta hur samhället fungerar: “Jag 
bor i Sverige och behöver det.” 

Analys 

Alla elever upplever att skolan är viktig, vilket är hoppfullt. Hälften av eleverna 
känner också att skolan är trivsam, rolig och givande. De just nämnda resultaten i 
min studie är ljus då den tidigare forskningen inte tar upp liknande positiva aspekter 
av skolsituationen. Elever upplever att skolan är nödvändig men tråkig, vilket 
stämmer med Collins och Halverssons (2010) uttalande om att studier visar att mer 
än 50 % av högstadieelever känner att skolan är tråkig. Hälften av eleverna upplever 
att skolan är stressande, vilket stämmer med Kimber (2005) att fler barn och 
ungdomar idag känner mer stress genom större kunskapskrav i skolan och hårdare 
samhällsklimat. Upplevelserna av stor stress och tristess är direkt alarmerande. De 
viktigaste ämnena enligt eleverna innehåller för mycket teoretiska arbetsformer. 
Anledningen till det kan här handla om den konformitet som Robinson (2009) 
hävdar finns i skolan. Det är möjligt att elevernas motivation styrs av yttre faktorer 
enligt Lundgren och Lökholm (2006). Det är viktigt att det finns en individuell aspekt 
på vad som är viktigast beroende på vad eleven är intresserad av att arbeta med för 
att på lång sikt skapa kreativitet genom den inre motivationen som kommer inifrån. 
Lundgren och Lökholm talar om vikten av en balans mellan båda. 

4.3 Synen på sig själv och den egna förmågan 

I detta avsnitt beskriver eleverna om de tror på sig själva, om de kommer att uppnå 
sina drömmar och vad de själva upplever sig vara bra på. 

4.3.1 Tror du på dig själv och kommer du att uppnå dina drömmar? 

 

Figur 1. Tror du på dig själv? På frågan svarade informanterna enligt ovanstående figur. 

De flesta killar har gott självförtroende och flera killar svarade väldigt självsäkert: 
“Ja, varför ska jag inte tro på mig själv.” Några svarade någonstans mittemellan med 
uttryck som “ibland” och “beror på”. Inte en enda kille uppgav ”nej” som svar. Knappt 
hälften av tjejerna har gott självförtroende. Tjejernas ”ibland-grupp” är något färre än 
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”ja-gruppen”. De använder uttryck “lite” och “kanske”. Några tjejer svarar ”nej”, varav 
en tjej hade ett starkt svar som: “nej, oftast inte.” 

Övervägande del av eleverna tycker att det är jobbigt eller mycket jobbigt att räcka 
upp handen och svara offentligt i klassrummet. De känner en oro över att svara fel 
eller göra bort sig: ”Jag räcker nästan aldrig upp handen det är pinsamt att ha fel.” En 
handfull elever räcker bara upp handen när de vet att de absolut har rätt svar: ”Jag 
passar på att svara när jag har svaret så slipper jag sen.” Några få elever uppger att de 
inte har några problem med frågor och räcker upp handen ofta: ”Det är ok att svara 
med handen och jag gör det ofta. ”De flesta elever har tydliga vardagliga drömmar 
och dessa handlar mest om att studera vidare, arbeta som läkare, jurist eller ingenjör. 
Några få drömmer om att bli kändisar, artister, rika och flytta utomlands. En mycket 
liten del har inga drömmar alls och tvivlar på sin förmåga att uppnå mål. Hälften 
förstår att de måste studera hårt för att få ett välbetalt arbete och cirka hälften av 
dessa förstår att de har ett stort arbete framför sig innan grundskolan är slut.  

4.3.2 Vad eleverna själva upplever att de är bra på 

På frågan ”Vad är du bra på?” svarade eleverna följande. Det ska tilläggas att det 
eleverna angivit är det som eleverna utför själva. Att bara t.ex. lyssna på musik var 
inte tillräckligt för att få ange det. 

 

Figur 2. Figur 2 visar vad eleverna själva upplever att de är bra på. 

Analys 

Enligt figur 1 är det fler killar än tjejer som tror på sig själva. Killarna “tar för sig” och 
vågar säga att de tror på sig själva och känner det. Tjejerna är lite tillbakadragna och 
osäkra. Det som är tråkigt och som kan ses som en varning är att tjejerna i större 
utsträckning inte tror på sig själva. Det kan ha att göra med det Hedegaard (2012) 
skriver om att tjejer ska vara till lags och pojkar tävlar. Det är viktigt för lärare och 
skolledning att arbeta mer med tjejers självförtroende. Det är positivt att många har 
drömmar och att flera förstår att de behöver studera hårt.  
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Övervägande del av eleverna upplever att det är obehagligt att svara muntligt på 
frågor i helklass då oron över att svara fel och göra bort sig är överhängande. 
Elevernas upplevelser kan bekräftas av Robinsons (2009) övertygelse att skolan 
stigmatiserar misstag. Körling (2009) menar att pedagoger medvetet behöver styra 
bort från tänket om rätt och fel. Lärare bör uppmuntra elever att fel innebär 
möjlighet till framsteg genom lärdom och ny kunskap. 

Figur 2 visar vad eleverna upplever att de är bra på. Det är totalt 9 elever som 
verkligen tycker sig vara duktiga på teoretiska ämnen. 21 elever är duktiga på 
praktiska ämnen, att få arbeta med kroppen, händerna eller andra estetiska områden 
som bild, slöjd och musik. Det är bra många fler elever som anger de senare 
områdena, men ändå anpassar man skolans innehåll mest efter just de rent teoretiska 
ämnena. Det krävs ett uppvaknande genom dialog och förståelse för att förändra den 
bilden. Lärare och skolledning bör starkt överväga möjligheter att möta eleverna. 
Skolarbetet präglas övervägande av teoretiska arbetsformer som Boström och 
Wallenberg (1997) och Robinson (2009) hävdar och särskilt ju äldre eleverna blir, 
vilka stämmer med elevernas upplevelser. 

4.4 Upplevelser av elevinflytande över skolgången 

Drygt hälften känner att de inte alls kan påverka sin skolgång gällande inflytande 
över arbetssätt, innehåll och moment. En elev skriver: “Hur ska jag göra för att lärare 
lyssnar, kanske i mina drömmar.” Knappt hälften känner att de kan påverka till viss 
del. En del lärare lyssnar och ibland kan eleverna få vara med och bestämma genom 
omröstning. Denna grupp elever önskar att de kunde påverka ännu mer: “Jag kan 
påverka en del, men vill mer.” En stor majoritet av eleverna upplever att de inte får 
välja mellan muntliga eller skriftliga prov för att visa sina kunskaper: “Det är alltid 
läraren som bestämmer.” Några få känner att de får välja beroende på ämne och 
lärare: “Vissa uppgifter får vi välja.” Övervägande känner att deras inställning till 
skolarbetet skulle ändras till det positiva om de friare fick välja sina ämnen: “Då 
skulle jag vara motiverad.” Några få elever tycker att det är bra som det är gällande de 
obligatoriska ämnena enligt läroplanen. De menar att det skapar utmaning och en 
bredare kunskap för framtiden. De tror också att det skulle bli långtråkigt med några 
få ämnen och svårt att välja ämnen så tidigt i sin utbildning: “Vi har alla ämnen som 
vi behöver för gymnasiet.” 

Analys 

Resultatet visar tydligt att motivation hänger ihop med elevens eget inflytande och att 
få göra något som är roligt och intressant. Eleverna anser att de har lite eller väldigt 
lite makt att kunna påverka sin utbildning. De vill kunna påverka mer men känner 
inte att lärare lyssnar och för en del verkar det vara något som är omöjligt att uppnå, 
vilket känns omodernt och motsägelsefullt i ett demokratiskt skolsystem. Läroplanen 
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) skriver tydligt att elever 
och vårdnadshavare ska kunna påverka skolverksamheten. Läroplanen menar att det 
är skolans uppgift att låta varje elev hitta sitt eget sätt till inlärning samt att det finns 
olika vägar till målet. Lundgren och Lökholm (2006) menar att målen behöver 
synliggöras för att ge kunskapen mening. Elevernas känslor stämmer bra överens 
med den forskning som Lundgren och Lökholm pekar på där resultatet visar att 
elevers möjligheter till att kunna påverka skolarbetet är mycket begränsad i hela 
landet. Tolkningen av elevernas upplevelser är att lärare på skolan medvetet behöver 
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arbeta med större elevinflytande och mer reflektera över sitt eget arbete som Körling 
(2009) skriver. 

4.5 Elevernas syn på motivation och kreativitet 

Följande avsnitt svarar på frågor gällande om eleverna känner motivation och 
kreativitet för skolarbetet samt elevernas egna förslag på hur detta kan förbättras. 

4.5.1 Känner du motivation och kreativitet för skolarbetet? 

Drygt hälften av eleverna tycker att de känner motivation och kreativitet i skolan och 
för skolarbetet. Några vanliga anledningar är bra lärare, intressanta ämnen, fin skola 
och att få träffa vänner. En elev skriver: “Det känns kul och lärorikt.” Knappt hälften 
av eleverna känner däremot inte motivation och kreativitet i skolan, vilket mest beror 
på stress och den stora mängden teoretiska arbetsformer: ”Det är för stressig teori för 
att det ska vara kul.” Definitionen av motivation och kreativitet i skolan är flera, men 
de vanligaste är att man känner motivation och kreativitet när de förstår det de läser, 
bra resultat, en blandning av arbetsmoment, uppmuntran och att de får bra hjälp av 
lärare: “Det är kreativt när vi arbetar praktiskt och får belöningar.”  

4.5.2 Elevernas förslag på hur motivation och kreativitet kan ökas 

Eleverna har många tips på hur de själva kan skapa motivation och kreativitet. De 
flesta handlar om att tänka positivt, mer elevinflytande och göra saker som 
intresserar emellanåt. En elev upplever: “Jag intalar mig positivt att bara göra det sen 
är det över.” Eleverna vill också ha en bra arbetsmiljö och har åsikter om 
skolbyggnad, verksamhet och aktiviteter: “Skolan ska ordna roliga saker som är 
speciellt.” Se även avsnitt 4.6 som behandlar lärandesituationer som skapar hög 
motivation. 

Analys 

Det är positivt att många känner motivation i skolan. Det är oroande att nästan 
hälften av eleverna inte känner motivation i skolarbetet. Det kan vara en av orsakerna 
till att många elever inte klarar att gå ut grundskolan med godkända betyg enligt 
skolverkets rapport från 2009. Körling (2009) hävdar bestämt att motivation är den 
absolut viktigaste förutsättningen för lärandet. Det är viktigt med motivation för att 
kunna prestera bra. Clark (2011) belyser att skolan ska vara rolig. Eleverna ska vara 
där många timmar varje vecka och det är oerhört viktigt att det ska vara roligt. Skolan 
behöver utarbeta former för att höja lusten samt stimulera kreativiteten, 
nyfikenheten och självförtroendet till lärandet hos eleverna som det står i Läroplanen 
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) . Lundgren och Lökholm 
(2006) skriver att kunskapen som förmedlas i skolan bör gå via elevens egna motiv 
och känslor för att befästas. 

Eleverna upplever att uppmuntran, belöningar och att skolan ordnar roliga 
aktiviteter skapar motivation. Den ena tolkningen här är att den klassiska teorin om 
belöningar är viktiga för att utföra en uppgift enligt det Hedegaard (2012) skriver om 
behaviorismen. Den andra tolkningen kan sökas i what’s in it for me-teorin som 
presenteras av Hedegaard som en ny strömning inom motivationsteorin. Eleverna vill 
se kraftiga egna fördelar av att göra något, vilket representeras av den nya 
generationen som informanterna tillhör. Flera elever upplever att de själva kan skapa 
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motivation genom att tänka positivt. Här stämmer FISH-filosofin enligt Hedegaard 
(2012) där positiv attityd skapar motivation. 

4.6 Lärandesituationer som skapar hög motivation 

I följande avsnitt reflekterar eleverna kring de roligaste ämnena, egenskaper som 
kännetecknar en bra lärare och motivationshöjande lektionsinnehåll.  

4.6.1 Ämnen som eleverna upplever som roligast 

De roligaste ämnena enligt eleverna kan placeras i tre olika stora grupper. Den största 
gruppen (även ämnesordning inom gruppen) är bild, hemkunskap och musik. 
Eleverna anger flera anledningar som att de känner motivation, glädje och lust: “Jag 
gillar att skapa med händerna.” Den näst största gruppen valde idrott: “Det är roligt 
och vi får röra oss.” De flesta elever som valde ett praktiskt ämne som första plats 
valde också något av de andra praktiska/estetiska ämnena på andra och tredje plats. 
Den sista gruppen valde eleverna ungefär hälften matte/no och hälften engelska/so. 
Anledningarna handlar oftast om att ämnena är intressanta och roliga: ”Matte är kul 
och i no labbar vi.”, “Det är kul att veta hur världen styrs och hur det såg ut förut.” 
och “Engelska kan jag använda i hela världen.” 

4.6.2 Elevernas åsikter om vad som kännetecknar en bra lärare 

Alla elever hade tydliga åsikter hur en bra lärare ska vara för att eleverna ska känna 
motivation för skolan och ämnen. De flesta åsikter handlade om tre tydliga områden 
ganska jämt fördelade bland eleverna. För det första ska läraren vara peppande, snäll 
och visa respekt. En elev skriver: “Läraren ska respektera mig och inte kritisera för 
mycket.” För det andra ska lärare vara mänskliga och inge förtroende: “Min lärare 
ska lyssna på viktiga och känsliga saker”. För det tredje ska lärare vara kunniga, 
förklara bra och planera goda lärandesituationer: “Läraren ska vara kunskapsrik och 
rolig.”  

4.6.3 Elevernas förslag på lektionsinnehåll 

Om eleverna får möjlighet att skapa egna lektioner/ämnen är de mycket kreativa. 
Idéerna handlar ofta om blandade inslag av teoretiska- och praktiska arbetsformer, 
lek och rörelse. Det finns även en stor önskan om valfrihet. En elev anser: “Jag vill ha 
en överlevnadskurs och lära mig om skogen.” Eleverna uttrycker att de vill ha stöd 
från sina lärare och att de ska skapa roligare lektioner: “Vi borde få använda mer 
Smart Board, datorer och spel.” Det finns en del ämnen som eleverna vill ha mer av i 
sin undervisning. Övervägande ville ha ämnen som de inte har idag på schemat som 
t.ex. olika profiler inom sport, musik och media för att öka motivationen: “Jag vill ha 
kampsport för att försvara mig.” Några elever ville fördjupa sig i ämnen som de redan 
har på olika sätt: “Jag vill ha bild för att få slappna av mer.” 

Analys 

Det framgår tydligt att eleverna vill ha mer praktiska och estetiska inslag i sin 
skolsituation. Den stora delen av teoretiska arbetsformer och innehåll är betungande. 
Jag tolkar det som om eleverna vill komma ifrån stressen och kunna slappna av i 
skapande och rörelse. Eleverna är intresserade av hur världen är beskaffad och hur 
allt hänger ihop. Det kan betyda att de eftersöker lärandesituationer som ger dem 
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klarare kopplingar genom större andel praktiska arbetsformer. Eleverna känner 
också att fler hjälpmedel skulle kunna hjälpa dem att synliggöra kunskap. Det är 
positivt att eleverna är så kreativa i sitt sätt att se på vilka områden de vill läsa mer av 
och hur de kan få nya kunskaper. Den elev som ville göra och äta godis kan ju låta 
som en för enkel aktivitet, men jag tror att det handlar väldigt mycket om att elever 
behöver mer uppmuntran och belöningar när de presterat bra. Här kan man peka på 
den behavioristiska teorin om att belöningar skapar motivation, enligt det Hedegaard 
(2012) skriver. 

Den önskan om alternativa ämnen som eleverna har handlar alltid om det som 
intresserar dem allra mest. Här bör skola, lärare och ledning överväga att bli mer 
moderna och ta in elevernas värld i klassrummet. Jag tror att en stor del av 
motivationsarbetet är vunnet om eleverna får vara med och skapa sina lektioner och 
innehållet inom ramarna för vad läroplanen och kursplanerna kräver. Detta bekräftas 
också i det Collins och Halverson (2009) skriver att skolan bör bli bättre på att ta in 
världen utanför skolan. Robinson (2009) säger att elevers kreativitet åsidosätts till 
förmån för teoretiska ämnen. Robinson tror på att finna elevens faktiska potential 
och att skolan bör arbeta därifrån för att skapa och behålla motivation och ett 
samhälle med blandade förmågor. 

4.7 Lärandesituationer som skapar låg motivation 

När det gäller vilka ämnen som är tråkigast att läsa så har det framkommit att 
eleverna kan delas in två större huvudgrupper. Den största gemensamma nämnaren 
mellan grupperna är att ämnena innehåller för mycket teoretiska arbetsformer. Den 
största gruppen, drygt hälften, anser att matematik och no-ämnen är de tråkigaste att 
läsa. Anledningarna är främst att de inte förstår innehåll eller begrepp: “Vi fick ett 
häfte som vi inte förstod ett dugg av.” De anser också att många moment inom 
ämnena är onödiga att kunna för framtiden: “Jag vet att jag inte kommer att arbeta 
med alla konstiga system i framtiden.” Flera ur denna grupp tycker att läraren mest 
står och pratar och att de inte motiverar tillräckligt: “Jag bli trött när läraren typ 
pratar 90 %.” Flera tycker också att det används för lite hjälpmedel, främst i 
matematiken: “Vi jobbar bara i en tråkig bok.” Den andra gruppen, knappt hälften, 
tycker att svenska och so-ämnen är tråkigast. Den främsta anledningen är att det är 
för mycket teoretiskt innehåll med teoretiska arbetsformer i ämnena som kräver 
många egna reflektioner: “Jag hinner inte läsa allt innan det är dags att skriva 
frågorna.” Det var också tydligt att om elever valde matematik som tråkigast så kom 
no-ämnen, so-ämnen och svenska tätt efter och vice versa. Det finns några få elever 
som uppger att slöjd är tråkigast främst för att de anser att det är ett tråkigt ämne 
som ingen har nytta av: “Slöjden tar aldrig slut och jag kommer aldrig jobba så.” 

Analys 

Resultaten visar tydligt att eleverna tycker att ämnena är tråkiga för att de dels inte 
förstår och dels för att arbetsformerna är för teoretiska. Det känns också 
omotiverande att arbeta med något som eleverna anser att de inte kommer använda i 
framtiden. Den negativa inställningen skulle kunna förändras om eleverna fick en 
tydligare koppling mellan kursplanernas innehåll och hur man kan använda 
kunskaper i framtida studie- och yrkesliv, enligt Lundgren och Lökholm (2006). 
Eleverna behöver få hjälp med att synliggöra texter och resultat på ett tydligare sätt 
genom att själva agera och vara delaktiga i inlärningsprocessen. Det skulle vara 
effektivt om elever fick dramatisera olika historiska händelser som spelas upp för 
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klassen på det sätt som Axelzon (2007) skriver. Formler och svåra begrepp skulle 
kunna sjungas eller övas in på andra kreativa sätt som Wiklund (2001) diskuterar. 
Matematiska formler behöver läras i ett sammanhang då teorin levandegörs genom 
praktiska arbetsformer. Vi använder matematik, kemi och samhällskunskap dagligen 
i våra liv, men vi tänker inte så mycket på det. Resultaten pekar på att denna koppling 
saknas mycket idag i skolans alltför teoretiskt utformade värld. Det är också viktigt 
att tänka på att lärare och metoder är mycket viktiga resurser för hur ett ämne 
uppfattas och värderas. Louca och Holmqvist (2012) menar att läraren är den 
viktigaste resursen i lärandesituationen. 

4.8 Studieteknik 

Drygt hälften uppger att lärare informerat om studieteknik i skolan. Mest handlar det 
om tillfällen precis innan prov och hur man kan förbättra sin läsning. Några av dessa 
skriver att de har fördjupat kunskaper och arbetat med uppgifter om studieteknik och 
samtalat kring olika lärstilar. Genomgångar av hur man lägger upp sina studier, råd 
från kompisar och personal som föreläser om studieteknik är bra sätt att lära sig mer 
om området tycker de flesta elever. En elev tycker att lärare behöver diskutera mer 
med varandra innan de informerar eleverna för att det inte ska bli olika innehåll: 
“Lärarna borde prata ihop sig mer om vilka studietekniker som gäller för många 
upprepar olika.” Alla elever vill veta mer om studieteknik och hur de kan bli bättre på 
det. Alla elever är också överens om att det är för mycket egen planering av 
skolarbetet. En elev menar: “Det är många prov och läxor som är svåra och ibland vet 
man inte hur lång tid det tar.” Drygt hälften av eleverna uppger att de ändå klarar av 
att planera själva, men att de måste kämpa för det: “Det är stressigt, men det brukar 
gå.” Knappt hälften anser sig inte klara samma uppgift: “Om skolan är jobbig klarar 
jag inte att planera och då försvinner motivationen.” En del elever tycker att skolan 
ska hjälpa till med en individuell planering: “Jag tycker det är bättre om skolan gör 
ett schema till mig.”  En majoritet uppger att de inte har individuella arbetsscheman 
på lektionerna. Alla arbetar efter samma modell och innehåll: “Nej, alla jobbar med 
samma saker.” och “Det är bara läraren som bestämmer vad vi ska göra.” Ingen elev 
uppger att de får röra på sig under lektionen t.ex. pausgymnastik eller småraster för 
att rensa tankarna: “Vi tar aldrig en liten rast under lektionen.” Många elever känner 
att det vore värdefullt och en del ber att få gå på toa för att få röra på sig: “Jag går på 
toa och då rör man på sig.” 

Analys 

Louca och Holmqvist (2012) menar att många elever inte klarar av att planera sina 
egna studier, vilket resultatet bekräftar. Författarna menar att den omfattande 
planeringen som eleverna ställs inför är ett svek mot främst de svagare eleverna. 
Kimber (2005) menar att det är god studieteknik att införa individuella 
arbetsscheman, rörelsepauser och stresshantering på schemat. Skolan där 
informanterna tillhör brister i förmedlingen av denna studieteknik enligt elevernas 
upplevelser. Detta kan ha samband med att eleverna känner stark stress i skolmiljön. 
Kimber fortsätter att eleverna behöver ha tydliga målsättningar om kunskapskrav 
både muntligt och skriftligt innan och efter varje arbetsmoment. Detta uppfyller 
skolan på ett effektivt sätt genom arbetssättet i datorprogrammet Schoolsoft.  
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4.9 Lärstilar 

Det är bara några få elever som vet vad begreppet lärstilar betyder. De lärstilar de 
känner till är visuell och auditiv. Majoriteten vet inte vad lärstilar menas, men de har 
reflekterat över på vilka sätt de lär sig bäst. En tredjedel av alla elever vill ha en 
kombination av lärstilar där de får arbeta med händer och kroppen samtidigt som de 
lär sig ett kunskapsområde. Flera av dessa elever beskriver att de vill “delta” på olika 
sätt i lärandeprocessen genom att t.ex. skapa collage eller agera interaktivt genom 
drama eller rollspel. Några av eleverna vill hålla något i händerna “stressboll” för att 
kunna tänka eller röra på sig för att komma på saker. Ytterligare en tredjedel vill lära 
sig visuellt genom bilder och film. Flera i denna grupp vill även ha med auditiva 
inslag för att öka inlärningen. Den sista tredjedelen har lätt för teoretiska 
arbetsformer och innehåll och uppger att de bästa metoderna för god inlärning är att 
läsa tyst och skriva av det som ska läras in. En del elever ur denna grupp vill ha helt 
tyst i klassrummet. Någon enstaka lär sig bäst genom att rabbla information: “När jag 
övar mina glosor som läxa.” 

Analys 

Av resultatet framgår det tydligt att den största gruppen är de elever som vill ha en 
blandning av lärstilar där både kropp, händer och hjärna får samarbeta och där flera 
sinnen samtidigt aktiveras. Antalet elever som har lätt för teoretiska arbetsformer är 
en bra bit under hälften. Resultatet visar också att en majoritet av alla informanter 
inte har tillräckliga kunskaper om begreppet lärstilar. Detta kan bero på att lärare 
inte heller har tillräckliga kunskaper i området. Boström och Wallenberg (1997) 
menar att varje lärare har ett ansvar i att känna till sina elevers lärstilar och att de bör 
diskutera begreppet med eleverna för att få goda lärandesituationer. Vissa sinnen är 
olika dominanta hos personer. Prashnig (1996) menar att hörselsinnet utvecklas sist. 
Harrisson och Hobbs (2010) styrker Prashnigs teori då de hävdar att lärstilar är 
något högst personligt. Som Axelzon (2007) säger så befästs kunskaperna bäst där 
eleverna får agera själva genom rollspel, vilket många elever också uppger som god 
inlärning. Det är också en god anledning för lärare att medvetet fundera över sina 
arbetsmetoder. Det visar tydligt att eleverna känner brist på praktiska arbetsformer, 
kanske som ett svar på att skolan är för teoretisk. Baker (1996) har rätt när han pratar 
om att praktiska och estetiska inslag effektiviserar inlärning samt att alternativa 
metoder fångar elevernas uppmärksamhet liksom Axelzon (2007) som också hävdar 
att dessa alternativa metoder även ökar inlärningen. Wiklund (2001) menar att 
läroplaner har en tendens att inte värdera dessa metoder men i Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011)  står det tydligt att praktiskt 
skapandearbete och lek är viktiga inslag i lärandet, men resultatet kan tolkas att 
skolans verksamhet och skolledningen inte ser värdet eller behöver arbeta mer aktivt 
för att få en balans mellan teoretiska och praktiska arbetsformer. 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) kan bli 
tydligare i sin utformning. Den gör skillnad på intellektuella och estetiska aspekter 
Läroplanen antyder att estetiska aspekter inte vore en intelligens. På schemat i skolan 
i dag har elever musik, bild och slöjd där inlärning kan ske genom praktiska 
förmågor. Den klassiska modellen i vår tid är att text och form övas på bildtimmarna 
och dans och rytmik övas på musiktimmarna. Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet (2011) borde bli tydligare att ovan nämnda 
arbetsformer med fördel kan användas i skolans andra ämnen för att individanpassa 
och öka inlärningen för alla elever. Den tidigare forskningen i detta arbete visar på 
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hur viktigt det är för pedagoger att ha kunskaper om elevers olika lärstilar för att nå 
alla elever. Det finns inget uttryckligen skrivet om området i Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011), vilket kan anses vara en brist 
för modern skolutveckling. 

4.10 Balansen mellan teoretiska och praktiska 
arbetsformer 

Drygt hälften av eleverna tycker att det är för mycket teoretiska arbetsformer i skolan. 
De vill delta i mer praktiska arbetsformer. Det råder en obalans mellan de båda 
formerna. En elev anser: “Vi skriver och läser jämt.” Hälften av den grupp som vill ha 
mer praktik uppger några anledningar. En klar majoritet behöver mer praktiska 
arbetsformer för att det är roligt och för att det är jobbigt att sitta still. Några få elever 
känner att praktiska arbetsformer behövs mer i tunga ämnen som SO för att befästa 
kunskap och skriver: “Mer praktik därför en text glömmer man lätt men handling 
sitter längre.” Denna stora grupp har förslag och lösningar på hur skolan kan införa 
mer praktiska moment och öka inlärningen. Mer än hälften tycker att skolan ska 
ordna studiebesök på arbetsplatser för att se och prova hur man kan använda 
kunskapen i arbetslivet: “Man lär sig bättre om man får träffa personer som 
arbetar/bygger eller uppfinner något.” De övriga eleverna föreslår prao, föreläsning 
av professionella och praktik genom utomhuspedagogik. Några få elever tycker att 
det råder en bra blandning av teoretiska och praktiska arbetsformer. De skriver svar 
som: “Det är lagom mycket av båda.”  

Analys 

Informanterna kommer med förslag på hur skolan skulle kunna skapa klassrum och 
lärandesituationer med mer praktiska inslag. De har en bra bild av hur man skulle 
kunna skapa en tydlig koppling till läroplanens innehåll med arbetslivet. De verkar 
söka svar på frågan vad och hur de kan använda skolans kunskaper utanför skolan i 
en större helhet och ett bredare sammanhang. Det är en väldigt stor andel som vill ha 
mer praktiska arbetsformer, inte bara för att det är roligt, men också för att de tror att 
de kommer att lära sig mer. Den insikten är värdefull för lärare och skolledning att 
beakta och aktivt arbeta vidare med. Skolan har fastnat i en modell innehållande 
mest teoretiska arbetsformer enligt Robinson (2009) främst för de äldre eleverna och 
de är inte nöjda. Robinson hävdar att det råder ämneshierarki i skolan. Det finns inte 
ett allmänt skolsystem i världen som lär ut matematik och dans med samma status. 
Vi behöver omvärdera kunskap och hur vi bättre når målen för att öka motivationen. 
Det är extra viktigt med tanke på det som Boström och Wallenberg(1997) uttrycker 
gällande den nya sortens litteracitet där det gäller att tänka om och tänka nytt.  
Collins och Halverson (2009) menar att den moderna skolan bör ägna sig mer åt 
individualisering och upphöra med förmedlingspedagogik. 

4.11 Bedömning, beröm och kritik från lärare 

I detta avsnitt svarar eleverna på frågor som handlar om hur beröm och kritik ser ut i 
skolan och hur eleverna känner sig efteråt.  
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4.11.1 Elevernas upplevelser av hur beröm och kritik ser ut i skolan 

Resultatet visar att det bildats tre ungefär lika stora grupper (det skiljer bara någon 
enstaka elev mellan varje grupp) som svarat på hur beröm och kritik ser ut i skolan 
från lärare. Den största gruppen tycker att de mest får beröm av lärare för sina 
studieprestationer. De flesta motiveringarna handlar om att eleven är medveten om 
vikten av hårt arbetet. En elev skriver: “Jag får beröm av lärare för att jag jobbat bra.” 
Den näst största gruppen tycker att de mest får kritik. Här handlar kommentarerna 
mest om att eleverna anser att lärarna inte är nöjda trots att eleverna ansträngt sig: 
“Många lärare försöker hitta något fel på arbete så att vi får mindre betyg och det kan 
elever känna!” Den grupp med lägst antal elever hade en blandad uppfattning och 
kände att de får lika mycket beröm och kritik. Här finns åsikter som att de ofta får 
beröm men att kritik kan vara bra ibland: “Jag får beröm men när jag får kritik tycker 
jag att det är en bra sak så att jag kan förbättra mitt arbete.”  

4.11.2 Elevernas känslor kring beröm och kritik 

Alla elever känner att lärare ger beröm på ett bra sätt som känns positivt. En elev 
menar: “Det var kul när läraren berättade för hela klassen att jag lyckats.” De flesta 
elever känner också att lärare är bra på att ge kritik på ett bra sätt även om det ibland 
kan kännas tungt. En elev skriver: “Läraren tar det ok men ibland känns den där 
kommentaren som om det är över.” Övervägande delen elever beskriver starka 
negativa känslor när de misslyckats med prov och uppgifter: “Jag känner mig dålig 
och värdelös särskilt om jag vet att jag hade gjort det bättre.” Några få elever skrev 
uttryckligen att de inte bryr sig när de misslyckas: ”Jag bryr mig inte så mycket”. 
Samtliga elever tar på sig hela ansvaret när de tillfrågas om orsakerna till att de 
misslyckats. Inte en enda elev ansåg att det kunde bero på något annat än de själva. 
Ingen reflekterade över att det kunde finnas flera faktorer bakom misslyckandet: “Jag 
blir arg på mig när jag inte förstår frågorna”. 

Analys 

Det är positivt att många elever känner att lärare ger beröm. Körling (2009) anser att 
skolan är en bedömningsplats där elever känner sig övervakade. Detta gynnar inte 
motivationen utan skolan rekommenderas att få bli en övningsplats där elever vågar 
pröva och tänka öppet för att inte riskera de negativa upplevelser som informanterna 
känner. Även om de flesta elever anser att lärare hanterar beröm och kritik bra så är 
det viktigt att tänka på att lyfta fram det eleven gör bra i alla situationer, enligt 
Kimber (2005). På det sättet finns det en bra grund att möta ”stökiga” elever med 
ömsesidig respekt. Det är viktigt att som pedagog kunna se ”igenom” elevens tillsynes 
ointresse för lektionen. Det kan handla om något helt annat som eleven störs av, 
något privat som hindrar motivationen att komma fram enligt Lundgren och 
Lökholm (2006). Louca och Holmqvist (2012) skriver att användandet av skriftliga 
prov och muntliga redovisningar kan vara ett hinder för många elevers motivation, 
vilket stämmer med elevernas upplevda situation av stress och att det är för mycket 
teoretiska arbetsformer i skolarbetet. Författarna menar också att formerna skriftliga 
prov eller muntliga redovisningar inte måste utföras som enda bedömningssätt enligt 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011). Det finns 
olika sätt att nå mål och bedöma resultat. Enligt Hedegaard (2012) är betygssystemet 
en yttre påverkan som eleverna inte kan välja bort. Den inre motivationen kan skadas 
om dessa inte är i balans. Det här kräver medveten diskussion hos lärare, skolledning 



32 
 

 

och politiker om hur betyg och motivation hänger ihop och att de i högsta grad 
påverkar varandra. 

Eleverna reflekterar inte nämnvärt över orsakerna till misslyckandena. Något 
tankeväckande är att alla elever ger sig själva skulden även om det inte vore fallet. 
Körling (2009) menar att detta skuldbeläggande skadar självförtroendet som 
begränsar motivationen. Som Kimber påpekar bör pedagoger bli bättre på att lyfta 
fram att lärandets svårigheter är fullt av möjligheter. Hedegaard (2012) belyser att 
det är genom nederlag vi sporras av framtida mål att bli bättre i reflektion och 
samspel med andra som är motivation i sig enligt kognitivismens teoretiska 
grundpelare. Även om eleverna inte reflekterar över orsakerna till misslyckande så 
kan det vara intressant att analysera. Anledningarna kan vara den s.k. 
Pygmalioneffekten som Hegegaard (2012) beskriver, är elever svarar på lärares 
förväntningar av eleverna. En elev som möter lärarens förväntningar få beröm och 
uppmärksamhet. Elever som inte gör det möter effekterna av en dålig spiral där 
negativa handlingar kommer i fokus. Wehner-Godée (2001) menar att lärare behöver 
utvärdera sina arbetssätt på samma sätt som krävs av eleverna och på så sätt blir 
både lärare och elev medskapare av skolans kunskapsområden. Louca och Holmqvist 
(2012) menar att lärare sällan reflekterar över sina egna beteenden när det diskuteras 
elever med behov av olika slag. Kimber (2005) hänvisar till undersökningar där 
elever känner sig mer kränkta av lärare än andra på skolan. Det ska inte få 
förekomma i en skolform som ska vila på demokratiska värderingar i enlighet med 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011). Även om det 
inte verkar förekomma några kränkningar av elever från lärare på skolan så är 
personalens ansvar att stärka eleverna och bli duktiga på motiverande samtal enligt 
Lundgren och Lökholm (2006). Lärare som vill ha respekt bör möta elever med 
respekt. Louca och Holmqvist (2012) anser att det måste finnas regler på skolan men 
att de bör användas med sunt förnuft. En lärare som har självinsikt, vågar prova 
andra strategier och kan skapa en god social relation kommer att möta förbättringar i 
studiemiljön. 

4.12 Elevernas upplevelser av betygsystemet i Lgr 11 

De flesta elever tycker inte alls om betygsystemet i Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet (2011) . De känner att det är en negativ förändring 
som påverkar skolarbetet till det sämre. De känner sig oerhört omotiverade, stressade 
och ibland arga. De menar också att det är så svårt att nå de högre betygen, att det 
känns omöjligt och de tappar intresset. En elev skriver: “Det suger!! Jag uppfyllde allt 
i E och lite på A men inte allt i C. Jag fick ett jävla D!!” och “Jag blir omotiverad att 
plugga och mår dåligt när jag får svaren.” Några få elever är däremot nöjda med 
betygsystemet. De känner att de presterar bättre och det framgår tydligt vad som 
krävs för att nå ett högre betyg: “Det känns bra att veta vad man ska satsa på för att få 
ett A.” På frågan om eleverna förstår/vet varför de läser alla moment upplevde drygt 
hälften att de oftast saknar den kopplingen: “Skolan förbereder mig inte till 
vuxenlivet då vissa delar i matte och NO är onödiga.” Knappt hälften tycker att de 
oftast har förståelsen: “Kunskaperna hjälper mig i framtiden.” Några elever har en 
blandad inställning. Ibland har de kopplingen och ibland inte: “bland vet jag och när 
jag inte vet så pluggar jag ändå.” En klar majoritet tycker att det skulle bli roligare, 
mer intressant och motiverande att studera om de fick en tydligare koppling av 
kunskapskraven mellan kursplanerna och arbetslivet. En elev skriver: “Jag skulle 
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förstå hur viktig skolan är och jobba bättre.” Endast två elever vill inte ha den ovan 
nämnda tydligare kopplingen: “Det är inte bra jag gör ju ändå något som är tråkigt.” 

Analys 

Det framgår tydligt att eleverna efterlyser en tydligare koppling av kunskapskraven 
mellan kursplanerna och arbetslivet. Det är en positiv reaktion med tanke på att den 
största gruppen inte förstår/vet varför de läser vissa moment i skolan. De teoretiska 
arbetsformerna och dess innehåll blir för abstrakta. Tolkningen av elevernas 
upplevelser visar att de inte förstår kunskapskraven i ett vidare helhetsperspektiv. De 
drar ut mindre moment ur sitt sammanhang och tappar förståelsen då delarna allt 
hänger ihop. Om de fick den ovan nämnda tydligare kopplingen skulle de motiveras 
och förstå varför man behöver delar i en helhet. Skolan behöver synliggöra att t.ex. 
ordklasser är viktiga för att t.ex. skriva bra texter och att förstå kursplanen i svenska. 
Teoretiska kunskaper skulle behöva förtydligas med praktiska arbetsformer. I 
träslöjd smälter t.ex. teoretiska kunskaper (matematik) ihop med konstnärliga 
praktiska inslag till en större helhet som är viktiga att kunna senare i vuxenlivet. 
Jenner (2004) hävdar att motivation alltid bör relateras till ett mål, uppnåendets 
värde. Jenner fortsätter att pedagogen tydligt behöver kunna synliggöra varför det är 
värt att uppnå kriterier genom att knyta samman skolans kunskapsinnehåll med 
världen och samhället utanför klassrummet. 

Det är mycket oroande att eleverna upplever starka negativa känslor av 
betygssystemet som Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
(2011) innehåller. Det är svårt att nå de högre betygen även om eleverna har goda 
studievanor och kämpar hårt. En stor frustration kan avläsas hos eleverna. 
Betygskriterierna enligt ovan nämnda läroplan kräver en hel del. För att underlätta 
förståelsen ges följande förklaring. För att t.ex. nå betyget C måste alla kriterier för 
nivå C vara uppfyllda. För att nå betyget B måste alla kriterier för nivå E och C samt 
övervägande på nivå A vara uppfyllda. För att nå betyget A måste alla kriterier för 
nivå A vara uppfyllda. Tolkningen blir att elevernas faktiska kunskaper degraderas 
(skrivs ned) som en direkt följd av bestämmelserna. Även om de har klarat flera 
förmågor för t.ex. C, men inte tillräckligt så sätts det lägre betyget. Det som eleverna 
faktiskt klarade av på nivå C syns inte någonstans. Det är inte konstigt att eleverna 
känner sig nedstämda, frustrerade och tappar motivation. 

4.13 Skoltiden innan högstadiet 

I detta avsnitt reflekterar eleverna kring sina upplevelser av de skillnader som finns i 
skolmiljön mellan högstadiet och tiden innan samt vilka bra inslag från den tiden 
eleverna vill se även på högstadiet. 

4.13.1 Elevernas reflektioner av de skillnader i skolmiljön mellan 
högstadiet och tiden innan 

En majoritet av eleverna tycker att det är stressigare på högstadiet jämfört med tiden 
innan. De största stressfaktorerna är för mycket teoretiska arbetsformer, läxor och 
prov. Alla elever tycker att betygshetsen på högstadiet är starkt negativt som skapar 
stress och låg motivation. Nästan alla elever upplever att trivseln i skolan var högre 
innan högstadiet. Det fanns mer tid för fritid efter skolan, uppgifterna var lättare och 
det var mer praktiska övningar i alla ämnen, vilket gjorde att inlärningen ökade. 
Några elever uppger att studiebesök är ett bra sätt för ökad inlärning. Det fanns mer 
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lek, spel och utomhusvistelse som arbetsformer i inlärningen. En del elever upplever 
att de mer fick välja arbetssätt och kunskapsområden innan högstadiet. Socialt sett 
kände de flesta att de hade bättre självförtroende, mindre fokus på utseende och fler 
kompisar. Mer än hälften uppger att det kändes tryggare att ha samma lärare. 
Eftersom lärarna kände sina elever bättre så fick de individualiserad hjälp och det var 
lättare att prata med läraren om problem: “Livet var enklare och jag hade mer fritid.” 
och “Det var roligt att gå till skolan.” är citat som belyser skolgången innan 
högstadiet.  

Majoriteten av eleverna tycker att det sociala klimatet på högstadiet är tufft. Känslan 
att inte duga är stor. Det är tuffare nu efter puberteten. Någon enstaka elev tycker att 
det är bättre på högstadiet då eleven har fler kompisar, och inte är så blyg längre. 
Samma person tycker att det är mer intressanta ämnen på högstadiet, mer utmaning 
och kunnigare lärare.  

4.13.2 Följande inslag från skoltiden innan vill eleverna se i 
högstadiet 

Många elever vill att den skolmiljö som fanns innan högstadiet till stora delar även 
ska finnas på högstadiet. De flesta elever vill ha kortare lektioner, mer praktiska 
moment varvat med teoretiska arbetsformer. Att få använda estetiska inslag är roligt 
och ökar motivationen. De flesta elever vill ha samma klassrum, kortare pauser under 
lektion och mindre klasser. Någon elev föreslog ett kortare rörelsepass så att kroppen 
“vaknar till”. Hälften av eleverna vill ha bestämda återkommande 
motivationshöjande aktiviteter varje vecka att se fram emot. Några elever föreslog 
“fredagsfika” och “roliga timmen”. Några elever vill ha fler möjligheter att arbeta 
tillsammans med klasskamrater. En tredjedel av eleverna vill ha möjligheten att äta 
frukt och smörgås på lektionen eller rasten när man känner sig trött.  

Analys 

Elevernas upplevelser av skillnaderna mellan högstadiet och tiden innan är flera och 
kan styrkas i den tidigare forskningen. Eleverna upplever att högstadiet innehåller för 
mycket teoretiska arbetsformer, vilkets uppfattas negativt. Robinson (2009) hävdar 
att ju äldre eleverna blir desto mindre utbildas hela barnet, koncentrationen ligger i 
hjärnans teoretiska centra. Skolan har svårt att skapa motivation och väljer 
anpassning av elever istället för mer individualisering. Collins och Halversson (2009) 
menar att skolvärlden förespråkar en förlegad förmedlingsprocess av kunskaper. 
Förmågor mäts genom standardiserade test där ”vinnarna” går vidare till nästa nivå. 
De flesta pedagoger använder inte hjälpmedel i någon större utsträckning. 
Författarna hävdar att det nuvarande skolsystemet inte hjälper till att skapa en reell 
motivation till utbildning. Folkesson (2004) menar att den positiva forskningen av 
användandet av tekniska hjälpmedel är stor, men att lärare har bristande kunskaper i 
användandet. Eleverna upplever att de vill ha mer inslag av estetiska och praktiska 
moment i skolans ämnen. Även om Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (2011) skriver att praktiskt skapandearbete och lek är viktiga inslag i 
lärande och att skolan ska erbjuda och genomsyra verksamheten på det sättet, så 
finns det brister i de pedagogiska modellerna. Baker (1996) hävdar att olika verktyg 
som samtidigt aktiverar olika sinnen effektiviserar inlärningen vilket eleverna 
upplever att de saknar. Eleverna känner att skolan är för stressig och att de vill ha 
hjälp med studieteknik. Körling (2009) menar att många elever mår dåligt av stress 
och att de därför bör få tid till avslappning och hjälp med individuella arbetsscheman. 
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Eleverna upplever också att de behöver olika slags belöningar att se fram emot som 
roliga aktiviteter, vilket stärks i den klassiska behavioristiska teorin där belöningar 
främjar motivationen. 

5 Diskussion 
Studien har synliggjort en grupp elevers lärandesituation och deras upplevelser av 
den gällande motivation och kreativitet enligt studiens frågeställningar. I detta 
kapitel förs en diskussion utifrån varje frågeställning där resultaten bidrar till egna 
reflektioner. 

5.1 Elevers upplevelser av motivation och kreativitet i 
den nuvarande skolmiljön 

Elevernas upplevelser av den nuvarande skolmiljön är ibland ganska dyster. En 
majoritet av eleverna upplever att den nuvarande skolmiljön är tråkig, omotiverande, 
stressande och med för mycket teoretiska arbetsformer och innehåll. De tråkigaste 
ämnena, enligt eleverna, har ovan nämnda gemensamma nämnare samt att de inte 
förstår kunskapsinnehållet. De känner heller inte att skolsystemet är till för alla på 
lika villkor trots att det är ett av huvudmålen enligt Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet (2011). Resultatet visar att eleverna vill använda 
mer av den tekniska utrustningen och andra hjälpmedel för att höja inlärningen. Det 
kan tolkas som eleverna upplever att lärandesituationerna är för enformiga. Eleverna 
efterfrågar variation. Wiklund (2001) belyser vikten av alternativa inlärningsmetoder 
som kontrast till dagens teoretiskt styrda skolvärld. Dagens skolsituation skapar 
motivation som är utifrånstyrd av måsten där betygsystemet är ett starkt exempel. 
Min reflektion är att alla elever kan lära sig svåra moment, men att upplevelsen av 
svårighetsgraden hänger tätt samman med på vilka sätt kunskapen förmedlas. Skolan 
behöver vässa förmågan att intressera med spännande innehåll samt att skolan 
medvetet bör finna arbetssätt som skapar inifrånstyrd motivation där lärandet blir 
roligare och trivseln större, enligt den klassiska behavioristiska teorin. 

Clark (2011) menar at skolan ska vara rolig och underhållande. Louca och Holmqvist 
(2012) anser att läraren är den viktigaste resursen i skolan. En annan reflektion, för 
att fånga elevers uppmärksamhet, är att framtidens lärare står inför en stor utmaning 
i sin redan komplexa lärarroll. Förutom att själv ha rätt kunskaper i ämnen blir det 
lika viktigt att kunna förmedla kunskapsinnehåll och betygskriterier på ett kreativt, 
nytt och roande sätt. Jag anser att styrdokumenten till stora delar är bra utformade, 
men det blir viktigt att fråga sig varför så många elever ändå känner flera negativa 
känslor för skolgången. Jag funderar om det kan vara så att visionerna i 
styrdokumentet står i motsägselse till det skärpta betygsystemet eller är det lärarna 
som behöver bli bättre på att skapa mer spännande och intressanta lektionsinnehåll, 
som Boström och Wallenberg (1997) hävdar. 

Robinson (2009) menar att motivation och kreativitet är lika viktiga faktorer för 
skolgång som litteracitet (förmågan att kunna läsa, skriva och tolka texter). Då 
resultatet visar att eleverna känner dålig motivation för skolarbetet anser jag att 
motivation och kreativitet borde få status och införas på schemat för medvetet och 
regelbundet arbete. Jag förstår att lärarens motivationsarbete blir ännu viktigare i 
framtidens skola. Den medvetenheten för mig som blivande lärare är värdefull. 



36 
 

 

Det eleverna anser att de själva är duktiga på är inte detsamma som de ämnen de 
anser är de viktigaste. Det är intressant att fråga sig varför det är så och varför ingen 
elev upplever att det är viktigast med ett praktiskt eller estetiskt ämne för att de ska 
bli musiker eller konstnärer. Det kan vara så att även eleverna upplever att teoretiska 
ämnen är viktigast för att samhället förväntar sig det. Robinson (2009) menar att 
samhället alltid byggt aktuell skolmodell efter gamla tiders behov. Robinson menar 
att det är svårt att utbilda för framtiden men det vore mer hållbart att forma en skola 
som möter morgondagens behov. Jag tror på att skolsystemet bör genomgå den 
revolution som Robinson (2009) hävdar, där gamla mönster hindrar modern 
skolutveckling och dödar elevers kreativitet. Jag anser att Abraham Lincolns budskap 
om nödvändigheten i att utvecklas med den nya tidens situation för att bidra till en 
gynnsam utveckling knyter an till Robinson teorier och elevernas upplevelser av att 
skolan borde använda sig mer av elevernas intressen och värld i form av teknisk 
kunskap och utrustning i undervisningen för nutida och framtida behov. 

Eleverna upplever ett starkt obehag att svara fel inför grupp. Denna stigmatisering 
som Robinson (2009) talar om bör bestämt brytas ned. Min reflektion är att det 
viktigaste är att eleverna deltar i sin egen kunskapsproduktion där förmågan ”att ha 
rätt” inte alltid är central. Lärare vinner på att skapa en miljö där alla idéer 
välkomnas och uppmuntras till vidare diskussion. Detta förhållningssätt skapar goda 
förutsättningar till ökad motivation. Övningar där spontana tankar fritt får ta plats 
utan att ifrågasättas är värdefulla. Att dramatisera och aktivera flera minnessystem 
enligt Axelzon (2007) är ett värdefullt verktyg för att komma ifrån fördomar och 
givna roller. 

Drygt hälften upplever att de inte har inflytande över sin skolgång trots att alla elever 
ska kunna påverka enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (2011). Eleverna anser att lärare inte lyssnar på dem och att de tvingas 
till ämnen och arbetsmoment som inte intresserar dem. Eleverna anser att lärarna 
ska kritisera mindre men uppmuntra och belöna mer. De behöver också bli duktiga 
på att skapa lektionsinnehåll som är roliga och intressanta. Lärares arbete kräver 
reflektion och självinsikt. Min reflektion här är att på samma sätt som det finns 
styrdokument som och mäter elevers kunskapsnivå så borde det finnas styrdokument 
som reglerar lärares arbetsinsatser, självinsikt och kompetensutveckling där de möter 
elever med ett öppet och positivt sinne utan att vara färgade av negativa 
förväntningar. Det är givande att fördjupa sig i varför inte en enda elev reflekterar 
över andra orsaker till misslyckanden på prov och uppgifter än sig själva. Det kan 
vara så att lärare har otydliga frågor eller att provet är för långt, vilket jag själv tagit 
lärdom av, men det är uppenbart att eleverna inte skulle se det så. Lärare bör efter 
varje kunskapsmoment diskutera och utvärdera elevernas åsikter för att bli ännu 
tydligare och bättre i utformningen av prov och uppgifter.  

Betygsystemet gör skolan till en bedömningsplats. Betygen (skalan F-A) ger starka 
känslor av stress, frustration och låg motivation hos eleverna. Min reflektion är att 
det blir nödvändigt att se över och omarbeta betygskriterierna för att visa elevers 
faktiska kunskapsnivå. Om inget görs är oron överhängande att betygsystemet 
kommer att vara en stark bidragande orsak till att elevers motivation kvävs ännu mer 
i framtiden. I värsta fall skulle resultaten kunna bli mer negativa om Skolverket 
gjorde nya mätningar liknande rapporten från 2009. Kunskapskraven och kriterierna 
för olika betyg har ökat och försvårats i styrdokumenten. Eleverna anser att skolor 
inte är likvärdiga i sina utbildningsformer och att de fritt väljer skolor som bäst 
motsvarar deras förväntningar. Vad händer med de elever och deras kunskapsnivå 
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som inte får plats på de skolor som ligger i framkant? Då det nuvarande kommunala 
skolsystemet generellt sett inte klarat styrdokumentens uppsatta mål enligt 
Björklund (2011) anser jag det viktigt att andra nya utbildningsformer och aktörer 
kommer in på arenan som kan erbjuda alla elever en likvärdig och elevanpassad 
utbildning oavsett var i landet man bor. Collin och Halverson (2009) är oroliga för att 
denna vision skulle gå förlorad genom privatiserade skolor. Jag hävdar att oron är 
felriktad. De kommunala skolorna har haft sina chanser, men inte förvaltat den 
särskilt väl. Utifrån hur skolsystemet har skötts hittills och elevernas upplevelser 
håller jag med om att skolan idag till stora delar bidrar till att döda elevers kreativitet 
och att det dagligen kastas bort talanger och intelligenser för att eleverna ska anpassa 
sig till skolan. Aktuell läroplan (Lgr 11) skriver tydligt att skolan ska genomsyras av 
demokratiska värderingar och arbetsformer. Ett demokratiskt skolsystem innebär att 
skolan anpassar sig till eleverna. Jag tror att vi skulle få många fler elever som skulle 
bli godkända i grundskolan om man anpassade undervisningen efter de elever vi 
möter. 

Eleverna anser att de inte heller har samma förutsättningar till studiehjälp i hemmen, 
vilket bidrar till att elevernas kunskapsklyftor ökar och elever riskerar att 
marginaliseras i samhället enligt Trondman (1999). Här är det viktigt att skolan står 
för förmedling av goda läsvanor och kunskaper om studieteknik för att inkludera alla 
elever. Eleverna i studien upplever att de saknar dessa kunskaper och att lärare 
brister i området. Utifrån det eleverna upplever är reflektionen att skolan bör bli 
bättre på att skapa individuella arbetsscheman, tillfällen till stresshantering och 
metoder för studieteknik. Idrottstimmarna skulle kunna innehålla övningar i 
meditation och avslappning, men det är också viktigt att korta rörelsepauser erbjuds 
under varje lektion. Jag anser att även lärare behöver fortbildning i förmedling av 
studieteknik och att tillfällena helst ska schemaläggas varje vecka för att eleverna ska 
få möjligheter att medvetet planera studierna. En god idé är att det skolan inför en 
gemensam checklista på god studieteknik som eleverna kan följa för att skapa goda 
studievanor. För mycket stress är också den faktor som ger upphov till bristande 
motivation enligt den moderna teorin om work-life balance enligt Hedegaard (2012). 

5.2 Elevernas reflektioner av de skillnader som finns i 
skolmiljön mellan högstadiet och tiden innan 
gällande motivation och kreativitet. 

En majoritet av eleverna upplever att skolmiljön innan högstadiet präglades av minde 
stress, mer praktiska och estetiska inslag samt tryggare tillvaro. Denna skolmiljö vill 
eleverna se även på högstadiet tillsammans med mindre klasser, kortare lektioner och 
samma lärare i större utsträckning. Min reflektion är att ämneslärare är mer 
fokuserade på sitt ämne och de teoretiska momenten kring det, vilket även 
lärarutbildningen främjar. Jag kommer att ta examen som ämneslärare och för att få 
behörighet var jag tvungen att studera forskning och metod där ett av syftena var att 
tillgodogöra sig teoretiska och vetenskapliga studier för att lyfta sin kompetens. 
Studenter som väljer en examen mot grundskolans tidigare år kan välja mellan 
forskning och metod och estetiska läroprocesser. Jag anser att alla lärare behöver 
båda kunskapsområdena i sin meritportfölj. En klar reflektion utifrån studiens 
resultat är att det bli särskilt viktigt med kunskaper inom alternativa inlärnings-
moment som estetiska inslag för att öka motivationen hos eleverna. 
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En annan reflektion här är att motivation bland eleverna på högstadiet skulle kunna 
öka om de i större utsträckning fick samma lärare som de kan skapa trygghet och en 
relation till. Min erfarenhet är att ämneslärare har en tendens att vara så fokuserade 
på sitt ämne och dess kunskapskrav att synen på eleven som en hel person omedvetet 
blir sekundärt.  

5.3 Arbetssätt som ökar motivation och kreativitet 
enligt eleverna  

Eleverna är intresserade av sociala medier, vilka de ägnar stor uppmärksamhet och 
ibland på bekostnad av studierna. Min erfarenhet är att många elever bara anstränger 
sig i skolarbetet om de får direkta fördelar av det, vilket stämmer med Hedegaards 
(2012) moderna motivationsteori what’s in it for me. Att få höga betyg verkar inte 
enbart vara motivationsgrundande. Betygskriterierna verkar för eleverna vara för 
abstrakta i förhållande till användningsområdena i verkligheten. Eleverna har svårt 
att se kopplingen mellan kunskapskraven och nyttan av dem i samhället, vilket de 
efterfrågar. Om eleverna kunde se ett samband mellan skolans innehåll och det som 
arbetslivet behöver kanske eleverna skulle anstränga sig mer och se den personliga 
nyttan. Eleverna upplever att de skulle kunna prestera mer om de kunde se en 
belöning eller uppmuntran vilket kännetecknar den klassiska behavioristiska teorin. 
Även om denna teori anses som omodern av många, så anser jag att den är högst 
aktuell. Min erfarenhet är att människor generellt presterar bättre om det finns en 
belöning att sträva efter. Studiens resultat visar att knappt hälften av respondenterna 
känner sig omotiverade i skolarbete. För att öka antalet motiverade eleverna till 
skolarbetet anser jag att skolverksamheten bör bli bättre på att införa belöningsstegar 
där olika förmågor och prestationer belönas. Påståendet grundas av studiens resultat, 
då eleverna uppmuntras av olika former av belöningar. Eleverna uttrycker en önskan 
om att få uppleva sina arbetsinsatser som ”mödan värd”. Eleverna har en god bild av 
vilka ämnen och lektionsinnehåll de vill se mer av i skolmiljön. Här skulle man kunna 
koppla ihop belöningarna med önskningarna för att skapa helhetssyn inför 
kunskapsinnehållet, där t.ex. en elev efter uppnådda kunskapsmål belönas med en 
dags praktikarbete på ett intressant företag där kunskaperna får komma till 
användning. Min reflektion är att skolan borde ha ett mycket starkt samarbete med 
samhälle och näringsliv, vilket styrks av elevernas uppfattningar om att de vill se en 
tydligare koppling mellan kursplanens kriterier och nyttan av dem i arbetslivet. 

Eleverna efterlyser också fler praktiska och estetiska inslag med hjälp av moderna 
tekniska hjälpmedel för att öka inlärningen på deras villkor. Min erfarenhet är att 
många lärare har fastnat i skriftliga kunskapskontroller, men i styrdokumenten finns 
det inget som enhälligt stödjer detta. Min reflektion här är att styrdokumenten 
behöver utformas ännu tydligare för att förtydliga att vägen till olika mål kan se olika 
ut. De ovan nämnda inslagen kan med fördel tillämpas effektivare i skolans alla 
ämnen, särskilt bör de göra kraftigt intåg i de mest teoretiska ämnena. Imsen (2006) 
menar att pedagoger måste förhålla sig till medierna och släppa in dem i 
klassrummet. Samtidigt kan jag ana oro då alla barn inte har tillgång till den 
moderna tekniken och mediala världen hemma. Även om teknisk utrustning i dag blir 
billigare och billigare riskerar många barn att ändå komma efter. Detta kan vara ett 
gott argument i sig att skolan befinner sig i framkant gällande en modern teknisk 
utrustning, vilket stärks av Collins och Halverson (2009) budskap. Skolan som 
eleverna går på är mycket väl tekniskt utrustad, men den är relativt ny och lärare kan 
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behöva mer tid för att tillämpa den ännu mer för att öka elevers motivation och 
kreativitet.  

Skolan bör blanda teoretiska- och praktiska arbetsformer och anpassa lärstilar efter 
eleverna. På så sätt värnar vi om alla de förmågor och talanger som dagligen passerar 
skolans verksamhet. Politiker i allmänhet bör starkt överväga att ändra sina 
kortsiktiga synsätt från att skolan bara kostar pengar till ett mer långsiktigt synsätt, 
genom hållbar utveckling, där ekonomiska satsningar ger avkastning i form av en 
utbildningsnivå i världsklass med välutbildade elever som kan bidra med goda 
insatser tillbaka till samhället. 

6 Avslutning 
Studien har gett en god inblick i elevers lärandesituation och upplevelser av den samt 
deras visioner om hur den skulle kunna förbättras. Alla lärare bör få vidareutbildning 
i motivationshöjande pedagogik för att effektivare kunna möta alla elever. Även 
skolledning och rektor bör få adekvat utbildning inom området för att bättre kunna 
bidra till elevers skolframgång. Kursplanen behöver förtydligas på flera plan och 
betygsystemet behöver omvärderas och omarbetas. Elever behöver få hjälp att bygga 
broar mellan den kunskap de redan har och den nya som kommer med ämnen, kultur 
och samhälle. Skolan är en betydelsefull arena där motivation och kreativitet spelar 
den viktigaste rollen för alla elevers skolframgång. Den skola som vågar satsa pengar 
i en skolverksamhet för alla elever på lika villkor har gjort goda investeringar för 
framtiden. Undervisningen måste få kosta. Det är ett synsätt som skapar positiva 
effekter för individ och samhälle. 

Jag tror på och instämmer helt med citatet, under avsnitt 2.11, från Körling (2009) 
som belyser att motivation är den viktigaste förutsättningen för lärandet. Det får mig 
att tänka på att motivation är det största arbetet vi lärare kan ägna oss åt. Om 
eleverna inte känner sig motiverade hjälper det inte hur bra styrdokument, visioner 
eller mål vi har. Resultaten i svensk grundskola kan öka om eleverna vill vara i skolan 
för sin egen skull, för den inre motivationen. Jag tänker mig att ha ett mer 
inbjudande sätt till varje elev inför varje lektion. Det handlar om att varje elev ska 
känna sig sedd, bekräftad, inbjuden och inkluderad utifrån sina egna behov och 
förutsättningar. Studiens resultat visar att knappt hälften av eleverna känner sig 
omotiverade för skolarbetet. Det ger en tankeställare om att pedagoger, skolledning 
och politiker bör överväga att mer, aktivt och medvetet, arbeta med 
motivationshöjande aktiviteter. Vi behöver bli duktiga på att förmedla att inlärning 
och kunskap är roligt. Det är den största utmaningen modern skolutveckling har att 
arbeta med. 

Det är intressant att i framtiden undersöka några ämneslärares syn på hur man kan 
förbättra motivation och kreativitet på liknande sätt. Det kan också vara 
betydelsefullt att, genom fortsatt forskning, undersöka på vilka sätt rektorer och 
skolledning kan förändra visioner och inställningar för att förbättra elevers 
möjligheter att uppnå skolframgång på lika villkor. 
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Enkät - Motivation och Kreativitet i Grundskolan 

 
Frågor om din lärandesituation nu på högstadiet 

 
1. Jag är kille/tjej  (Ringa in det som passar) 
 
2. Tycker du att utbildning och skolgång är viktiga?  JA/NEJ  (Ringa in ditt svar) 
Motivera ditt svar och förklara varför du känner som du gör. 
 
3. Varför går du i skolan? Förklara och motivera dina svar tydligt! 

4. På vilka sätt lär du dig bäst?  

5. Vad innebär kreativitet och motivation i skolarbetet för dig? 

6. Hur känns det rent allmänt (skola, kompisar och fritid) att gå på högstadiet? Beskriv och förklara! 
 
7. Hur känns skolarbetet (lektioner, läxor, prov etc.) för dig? (Ringa in alternativ, flera alternativ=ok). Har 
du flera andra alternativ så skriv gärna det bredvid orden. På raderna nedan förklarar och motiverar du 
varför du tycker så här.  
 
Roligt 
Tråkigt 
Spännande 
Intressant 
Stressigt 
Nödvändigt 
Jobbigt 
Tidskrävande 
Inspirerande/Nytänkande 
 
8. Hur ser en positiv inlärningssituation ut i skolan när du känner dig motiverad och kreativ? Tänk på en 
lektion då du kände att du verkligen tyckte att det var roligt, intressant och du lärde dig mycket? Beskriv 
hur det såg ut gällande nedan nyckelbegrepp. 
 
Ämne:_________________________________________________________ 

Lärare:_______________________________________________________ 

Klassrum/kompisar:______________________________________________ 

LäromedelArbetssätt:_____________________________________________ 

Hjälpmedel i undervisningen, ex. ljud, bild och olika fysiska hjälpmedel (spel m.m.): 

Övrigt:_______________________________________________________ 
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9. Hur ska skolan se ut och vara för att du ska känna dig kreativ och motiverad i skolarbetet? Hur ska en 
skola vara utformad gällande ex. lokaler, verksamhet och skolaktiviteter för att skapa bra inlärningsmiljö 
för dig? Förklara och motivera! 
 
10. Hur ser en negativ inlärningssituation ut i skolan när du känner dig uttråkad och omotiverad? Tänk på 
en lektion då du kände att du verkligen tyckte att det var tråkigt och du inte lärde dig så mycket? Beskriv 
hur det såg ut gällande nedan nyckelområden. 
 
Ämne:________________________________________________________ 

Lärare:_______________________________________________________ 

Klassrum/kompisar:______________________________________________ 

Läromedel:____________________________________________________ 

Arbetssätt:_____________________________________________________ 

Hjälpmedel i undervisningen, ex. ljud, bild och olika fysiska hjälpmedel (spel m.m.) 

Övrigt:_______________________________________________________ 

11. Tänk dig att du skulle få frihet att skapa en lektion helt fritt. Hur skulle den se ut för att du skulle 
känna större motivation och kreativitet i skolarbetet. Beskriv helt fritt för nedan nyckelområden. 
 
Ämne:________________________________________________________ 

Lärare:_______________________________________________________  

Klassrum/kompisar:______________________________________________  

Läromedel:____________________________________________________ 

Arbetssätt:_____________________________________________________  

Hjälpmedel i undervisningen, ex. ljud, bild och olika fysiska hjälpmedel (spel m.m.) 

Övrigt:_______________________________________________________ 

12. Känner du att du kan påverka din lärandesituation på olika sätta för att främja motivation och 
kreativitet? Motivera och förklara hur och vad du kan påverka. 
 
13. Hur skulle det kännas om du mer fritt fick välja ämnen på högstadiet? På vilket sätt skulle din 
inställning till skolarbetet förändras då? Motivera och förklara tydligt! 
 
14. Vilka tre ämnen i ordning är de viktigaste att läsa. Förklara och motivera varför du känner så! 
 
1. ________________ 

2.________________ 

3.________________ 

15. Vilka tre ämnen i ordning är de roligaste att läsa. Förklara och motivera varför du känner så! 
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1. ________________ 

2.________________ 

3.________________ 

16. Vilka tre ämnen i ordning är de tråkigaste att läsa. Förklara och motivera varför du känner så! 
 
1. ________________ 

2.________________ 

3.________________ 

17. Hur påverkar det nya betygsystemet F-A, enligt den nyaste läroplanen (Lgr 11), din motivation och 
kreativitet för skolarbetet. Hur känns det alltså att plugga till prov etc. och sedan bli betygsatt? Förklara, 
beskriv och motivera! 
18. Förstår/vet du alltid varför du läser vissa moment i skolan?  
 
19. Hur skulle det kännas inför skolarbetet om du fick ännu tydligare koppling till hur du skulle kunna 

använda dina kunskaper från högstadiet i framtiden, i studier eller arbetsliv? 
 
20. Vad skulle du vilja lära dig mer av och hur vill du lära dig det? Varför vill du lära dig mer av just detta? 
Tänk på både det som redan finns och inte finns i skolan. 
 
21. Hur tycker du att balansen mellan teori och praktik är i skolan? 
 
22. Vill du ha mer eller mindre av teori och praktik i din nuvarande studiesituation? Förklara och 
motivera ditt svar! 
 
23. Hur skulle man kunna få en större praktisk del av den teori du lärt dig i skolan. Ge några konkreta 
förslag på hur du skulle kunna öva på dina kunskaper praktiskt. Vad skulle skolan kunna göra för att 
hjälpa dig med dina förslag? 
 
24. Känner du motivation och kreativitet i skolan? 
 
25. Vad känner du att du mest får i skolan, beröm eller kritik av lärare? Förklara ditt svar. 
 
26. Hur ser det beröm och den kritik ut som du fått? 
 
Beröm:___________________________________________________________________

Kritik:___________________________________________________________________ 

27. Hur känner du dig när du misslyckats i skolan och förstått uppgifter fel på ex. prov? 

28. Pratar ni om studieteknik med lärare på skolan och hur ser det ut?  

29. Är det för mycket egen planering av studierna eller klarar du att sätta upp en egen studieplan? 



  Bilaga 1 

30. Har ni individuella arbetsschema på skolan? Ex. är det ok att jobba med olika saker i klassen och vid 

behov ta småraster eller röra på sig under lektion?  

31. Vilka egenskaper hos en lärare gör att du känner respekt hos den läraren? 

32. Tror du på dig själv? 

33. Vad drömmer du om och kommer du att nå dit? 

34. Vad är du bra på? 

35. Vad gör du för att vara kreativ och skapa nytt? 

36. Känner du att den svenska skolan är till för alla elever som det ser ut idag? Förklara ditt svar.  

37. Många elever idag klarar inte att gå ut grundskolan med godkända betyg. Vad tror du det beror på?   

38. Ibland måste man gå igenom vissa arbetsmoment i skolan som kanske inte alltid är så roliga. Hur gör 

du för att det ska kännas bättre? Ge gärna egna förslag.  

39. Får du välja mellan muntliga eller skriftliga prov för att visa vad har lärt dig och vad du kan? 

40. Vad är dina bästa tips på att det ska vara roligare att lära sig nya saker i skolan? 

41. Om/när du misslyckas med prov och uppgifter vad kan det då bero på? 

42. Hur känns det att räcka upp handen och svara på frågor i klassrummet? Beskriv! 

 

Frågor om din lärandesituation innan du kom till 
högstadiet. Tänk på att besvara frågorna utifrån 
hur det kändes då. 
 
43. Hur kändes det allmänt att gå i skolan innan högstadiet? Tänk på skolan, kompisar och fritiden. 
Motivera och förklara dina svar? 
 
44. Försök att komma ihåg hur det var i skolan innan du kom till högtadiet. Hur kändes din 
lärandesituation då? Vilka är de tre största skillnaderna jämfört med högstadiet? Motivera och förklara 
varför du känner så här! 
 
1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________  

45. Fortsätt att tänka tillbaka på tiden innan högstadiet. Hur var balansen där mellan teori och praktik? 
Var detta bättre eller sämre jämfört med högstadiet? 
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46. Hur såg en positiv inlärningssituation ut i skolan när du kände dig motiverad och kreativ? Tänk på en 
lektion då du kände att du verkligen tyckte att det var roligt, intressant och du lärde dig mycket? Beskriv 
hur det såg ut gällande nedan nyckelbegrepp. 
 
Ämne:________________________________________________________ 

Lärare:_______________________________________________________  

Klassrum/kompisar:______________________________________________ 

Läromedel:____________________________________________________ 

Arbetssätt:_____________________________________________________ 

Hjälpmedel i undervisningen, ex. ljud, bild och olika fysiska hjälpmedel (spel m.m.) 

Övrigt:_______________________________________________________ 

47. Hur såg en negativ inlärningssituation ut i skolan när du kände dig uttråkad och omotiverad? Tänk på 
en lektion då du kände att du verkligen tyckte att det var tråkigt och du inte lärde dig så mycket? Beskriv 
hur det såg ut gällande nedan nyckelområden. 
 

Ämne:________________________________________________________ 

Lärare:_______________________________________________________ 

Klassrum/kompisar:______________________________________________ 

Läromedel:____________________________________________________ 

Arbetssätt:_____________________________________________________  

Hjälpmedel i undervisningen, ex. ljud, bild och olika fysiska hjälpmedel (spel m.m.) 

Övrigt:_______________________________________________________  

48. Välj minst tre positiva inslag från de tidigare åren i grundskolan som du skulle vilja ta med dig till 
högstadiet för att skapa högre motivation och kreativitet i din egen lärandesituation nu på högstadiet. 
Motivera och förklara varför du väljer och känner just så! 
1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________  

Ett stort tack för din medverkan! 
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Motivation och kreativitet i grundskolan 
    
Den aktuella studien har som syfte att klargöra en grupp elevers lärandesituation på en 
högstadieskola i Sverige. Enkätfrågorna syftar till att ge en större bild av de 
medverkande elevernas verkliga lärandemiljö. Genom arbetet vill jag ta reda på en 
grupp elevers lärandesituation. Det är viktigt att belysa hur eleverna själva ser på 
kreativitet och motivation i skolans arbetssätt. Dels vill jag belysa vad som händer med 
kreativiteten och motivationen hos elever från att de lämnar grundskolans tidigare år till 
att de kommer till högstadiet och dels vill jag ta reda på vad lärare och skolledning kan 
göra, pedagogiskt och organisatoriskt, för att utveckla och behålla kreativitet och 
motivation hos elever genom hela skolgången i framtidens moderna skola. 
    
Eleverna i klass åtta tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Det är 
viktigt att just ovan nämnda elever deltar då de har bäst kännedom om just sin egen 
motivation och kreativitet i skolans ämnen. Ett deltagande av alla berörda elever är 
viktigt för studiens tillförlitlighet och jag hoppas därför på att så många elever som 
möjligt medverkar. Jag återkopplar om några dagar för att bestämma ett första möte. 
Jag och ämnesläraren bestämmer en passande dag och tid. Rektor har tagit del av 
missivbrev och enkätfrågor samt att mentor skickar information till vårdnadshavare. 
    
Metoden jag kommer att använda mig av i denna studie är enkäter. Det tar drygt en 
timme att svara på frågorna och det görs enskilt. Enkäterna besvaras i helklass under 
vecka 43, 2012, i samråd med ämnesläraren. Materialet sparas tills studien blivit 
godkänd av lärosätet, därefter kommer det att förstöras. Alla medverkares anonymitet 
garanteras då alla svar behandlas konfidentiellt.  
 
Varje elevs deltagande i undersökningen är frivilligt. Eleven har rätt att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola 
som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 
    
Önskar du ytterligare upplysningar om den aktuella studien går det bra att ringa 070- 
5399079 eller mejla till bakiam7@hotmail.com. 
    
Angelica Bergman       Hallstahammar 2012-10-17 
    
Lärarstudent vid Mälardalens högskola  
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