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Syftet med vår studie var att identifiera några centrala utmaningar och problem i 
förståelsen av barns motivation i skolan i relation till deras syn på lärande och 
kunskap. Det är en kvalitativ studie som är uppbyggd av semistrukturerade intervjuer 
med tolv barn i årskurs ett. Vi valde att formulera begreppet motivation genom att 
fråga barnen vad som är roligt  i skolan, eftersom det lustfyllda kan ses som en del av 
begreppet motivation. Vi valde även att fråga om vad barnen tyckte var tråkigt i 
skolan för att se vad barnen ansåg som icke motiverande i skolan. I intervjuerna gav 
barnen uttryck för att lärande var viktigt eftersom barnen ser kunskapen som 
väsentlig för deras framtid. Vår slutsats blev att vi inte kunde fastställa om barnen i 
vår studie verkligen var motiverade eller inte eftersom vi inte använde begreppet 
motivation i intervjuerna. Däremot tolkade vi barnens uttryck för det lärandet de 
ansåg som roligt, till det som motiverar barnen i skolan. Med den forskning vi har lyft 
i studien och resultatet från våra intervjuer kan vi se att barnen finner det mer 
lustfyllt i skolan när de känner sig duktiga och får jobba med det de tycker är 
intressant. 
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1. Inledning  

Varför ska barnen motiveras i skolan och för vem ska de motiveras? Motiverar de sig 
själva? I denna studie vill vi utforska om barnen är motiverade i första klass och hur 
barnen själva formulerar sin motivation. Vi har även valt att fokusera på vad barnen 
ser som viktig kunskap, hur barnen upplever kunskap och lärande. Under våra 
praktikperioder i lärarutbildningen har barn uttryckt sin ovilja till att arbeta i skolan. 
Barnen har dock visat en vilja till att lära sig. Även Szklarski (2011) påpekar att skolan 
har svårt att ta fram barnens inre motivation. Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) ska 
lärare motivera barn till lärande genom att individanpassa undervisningen. Därför är 
det viktigt att lyssna till vad barnen själva tycker är motiverande och viktigt lärande i 
skolan. “Det krävs att vi lyfter fram elevernas perspektiv på skolan och på deras 
skolgång som ett betydelsefullt underlag till våra bedömningar av deras lärande och 
kompetenser.” (Giota, 2006, s 111). Giota (2002) menar att det i skolan ligger för lite 
vikt vid barnens perspektiv, att de har en för liten del i att påverka vad som är viktigt 
att lära sig och hur det ska läras. I och med detta menar författaren att det endast är 
de vuxna som påverkar undervisningen i skolan. Vi har därför valt att utgå ifrån 
barnens perspektiv och därmed bygger studien på intervjuer med barn samt tidigare 
forskning.  Dock är inte syftet med vår studie att det ska bli en guide till hur lärare ska 
få makten över barnen genom deras motivation. Motivationen ska användas för att 
utveckla ett gott lärandeklimat och att barnen ska finna lärandet som lustfyllt. Inte 
att barnen enbart ska göra som de blir tillsagda, utan genom att stimulera barnens 
egen motivation för att skapa självständiga samhällsmedborgare.  
 
I arbetets start började vi med att dela upp litteraturen för att skapa oss en förståelse 
för begreppet motivation. Under arbetets gång har vi haft en kontinuerlig kontakt. Vi 
har arbetat både individuellt där vi har suttit på egen hand för att hitta väsentlig 
litteratur och tillsammans där vi har bearbetat texten och litteraturen. Den empiriska 
delen av studien har vi tillsammans analyserat, diskuterat och tolkat. Vi vill tacka vår 
handledare Jonas Nordmark som har stöttat och hjälpt oss under arbetets gång. Vi 
vill även tacka barnen som deltog i våra intervjuer.     
 
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att identifiera några centrala utmaningar och problem i 
förståelsen av barns motivation i skolan i relation till deras syn på lärande och 
kunskap.  
 

Forskningsfrågor 
Hur ger barn uttryck för motivation och hur formulerar de den? 
Varför är lärande viktigt och vad är viktig kunskap utifrån barns perspektiv? 
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2. Bakgrund 

På väg mot en definition av motivation 
”Motivation handlar om hur känslor, tankar och förnuft flätas samman och ger våra 
handlingar färg och glöd.” (Imse, 2006, s.457). Detta citat sammanfattar begreppet 
motivation och visar på utmaningarna att förstå dess många sidor. Vi kommer i det 
följande att skriva om hur Jenner (2004) resonerar kring motivation, eftersom han 
utgår i sin forskning från en skolkontext. Han lyfter även hur motivationen hos barn 
påverkas i skolan samt hur lärare bör arbeta med barns motivation.  
 
Jenner (2004, s.41-44) menar att motivation är ett begrepp som bör ses utifrån tre 
faktorer som samspelar med varandra. Den första faktorn är att människan själv har 
en egen vilja eller en drivkraft. Drivkraften ser olika ut beroende på vilket 
intresseområde personen har, emellertid är drivkraften inte det enda som påverkar 
personens motivation. Jenner menar att drivkraften bör ha ett mål att ses i relation 
till, vilket leder till den andra faktor som motivation ses genom. Den handlar om att 
personen vill nå ett mål och fokuserar på att nå dit. Mål för lärande, prestation, 
förväntningar och värderingar har därför betydelse för motivationen. Målen kan 
bestå av både inre motivation, vilket exempelvis betyder att personen själv blir glad 
och stolt av att nå målet, eller av yttre motivation som till exempel andra personers 
uppskattning eller bättre betyg. Fokuserar personen på den yttre motivationen blir 
den inre motivationen, som innebär lärande för egen skull, inte lika viktig. Målen ska 
kännas relevanta och rimliga för att motivation ska kunna uppstå och bibehållas. Den 
tredje faktorn för motivation som Jenner (2004) skriver om är samspelet mellan 
målen, drivkraften och självförtroendet. Samspelet mellan de faktorerna skriver även 
Szklarski (2011) om.  
 
Szklarski (2011) menar att det kan vara bra att använda sig av yttre motivation i 
början av ett projekt eller när lärandeprocessen går lite sämre, för att eleven tillslut 
ska kunna skapa sig den inre motivationen. Anledningen är att det exempelvis i 
början av ett projekt kan det vara svårt för eleven att se varför kunskapen är viktig, då 
kan yttre motivation hjälpa till att hålla kvar intresset. Det i sin tur medför att 
självförtroendet ökar hos barnet eftersom den yttre motivationen hjälper barnet till 
att hitta den inre motivationen.  Dock påpekar Szklarski att motivation inte är en 
garanti för att eleven ska vara aktiv i skolarbetet, eftersom det inte är säkert att eleven 
förstår arbetsuppgiften. Giota (2006) menar att de elever som strävar efter att vara 
högpresterande, har en högre motivation till lärande och får bättre resultat, än de 
elever som anser sig som dåliga. Det beror på att de som anser sig vara dåliga inte har 
en lika drivande motivation, självförtroende och målmedvetenhet som de som strävar 
efter bra resultat. Det måste finnas en balans mellan mål, drivkraft och 
självförtroende för att motivation ska uppstå och det är det som Jenner (2004) syftar 
till med den tredje faktorn.  
 
Precis som Jenner lyfter fram skriver även Giota (2006, s.94-96) att det finns flera 
faktorer som påverkar begreppet motivation, bland annat syftar de till det som är 
intressant för barnet och vad barnet har för behov. Hon påpekar att när motivation 
ska tydas blir det svårt eftersom det är flera begrepp som behöver ses enskilt men 
även deras förhållande gentemot varandra. Vidare menar Giota (2006) att det kan 
vara svårt att få en uppfattning om ett barn är motiverat eller inte, eftersom det inte 
går att se utanpå barnet. Det krävs att man tolkar barnets berättelse, agerande med 



Elise Gunnarsson                                             6 
Annelie Öhman 

 
mera för att få förståelse för barnets motivation. Därför stämmer inte alltid andras 
uppfattningar om barnet är motiverat eller inte överens med barnets egentliga 
motivation. Det beror på att det finns många olika faktorer som spelar in. Jenner 
(2004) lyfter även fram att de sociala och individuella faktorerna påverkar personens 
motivationsprocess. Sociala faktorer kan vara till exempel förväntningar från andra, 
roller och relationer. Med individuella faktorer menas till exempel personens 
upplevelser från tidigare erfarenheter och personens värderingar. Under kommande 
rubrik kommer vi att fokusera på de sociala förutsättningar, till exempel 
självförtroendet, som påverkar motivationen hos människan.  
 

Sociala förutsättningar för motivation 
Tidigare så har vi visat att forskare som till exempel Giota (2006) och Jenner (2004) 
menar att begreppet motivation påverkas av olika faktorer och innefattar både inre 
och yttre strävansmål. Det kan även vara svårt att se om någon är motiverad eftersom 
det handlar om att tolka en annan persons känslor. Vad motivation är som en 
begreppsdefinition går inte att förklara utan att också visa på sociala förutsättningar.  
 
Bruner (1996) påpekar att det finns en inre drivkraft och motivation till lärande i alla 
människor. Det är önskan om kompetens, ömsesidighet och nyfikenhet som ligger till 
grund för drivkraften och motivationen. Dock menar författaren att det krävs att 
människan får hjälpmedel ibland annat miljön och från sin omgivning för att 
drivkraften ska bli fulländad. Bruners tankegångar leder oss in på Sanderoth (2002, 
s.126, 305) som menar att så länge barn bemöts med en positiv attityd från vuxna 
kring lärande behålls och utvecklas den naturliga lust som framförallt barn har, men 
även vuxna. Den positiva attityden utvecklar även självförtroendet som tillsammans 
med lusten ger förutsättningar för ett livslångt lärande, eftersom hen skapar en tillit 
till sin egen förmåga. Dessutom är lusten och motivationen situationsbunden som 
innebär att vissa har en motivation som gäller här och nu medan andra har en 
motivation som ses i ett längre perspektiv. Motivationen och lusten varierar även från 
individ till individ och både lusten till lärande samt skolresultat påverkas av detta 
enligt Sanderoth. Jenner (2004, s.44) påpekar att om en person med bra 
självförtroende inte klarar sitt mål vill hen försöka igen, men en person med sämre 
självförtroende som inte klarar sitt mål sänker då målen i fortsättningen för att vara 
säker på ett lyckande nästa gång. Om en person med bra självförtroende klarar målen 
blir personen mer motiverad till att uppnå svårare mål vid kommande tillfälle. En 
person som har sämre självförtroende som inte klarar sitt mål sänker istället målen i 
fortsättningen för att vara säker på att lyckas. Sanderoth (2002, s.96) menar att det 
är viktigt för barnen att målet är relevant och att de känner möjlighet till att lyckas 
uppnå målet. Det är av stor betydelse för den inre motivationen. Barnet upplever då 
en likvärdig känsla som vid yttre motivation men att barnet känner tilltro till sin egen 
förmåga istället för att sträva efter en yttre belöning.  Blir det för tydligt att målet inte 
går eller är väldigt svårt att uppnå, menar Jenner (2004, s.44-45) att personen kan 
känna att målet är oviktigt eftersom det är större risk att misslyckas än att lyckas. 
Forskningen Wentzel (1989, i Giota, 2006) och Giota (2001) har gjort kring hur lång- 
eller kortsiktiga mål påverkar barnens betyg i skolan, har visat att ur betygsynpunkt 
gynnas de barnen som har både kort- och långsiktiga mål i jämförelse med de som 
endast har kortsiktiga mål. Med det här skrivet vill vi lyfta att omgivningens 
bemötande är av betydelse för barnens motivation och lärandeprogression. Dessutom 
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är det viktigt att barnens mål är rimliga för att självförtroendet ska stimuleras, det 
gäller både de kort- och långsiktiga målen. 
 
Jenner (2004) skriver om att den enskilde personen behöver ett samspel mellan 
självförtroende, mål och drivkraft för att uppnå motivation, men tar inte upp hur 
gruppens betydelse påverkar. Det han nämner som påverkar motivationen ur 
gruppsynpunkt är att en person gör en riskanalys, där personen värderar det som ska 
göras om det är värt det eller inte. Som exempel tar Jenner upp en person som 
fastnat i droger och att det kanske inte är värt för personen att sluta med drogerna, 
för då förlorar hen sina kompisar som även de har ett drogberoende. I den 
bemärkelsen menar Jenner att gruppen har en påverkan men författaren diskuterar 
inte om gruppen har någon direkt påverkan på den enskildes motivation. Häri ligger 
också begränsningar i Jenners definition av motivation - den är individcentrerad. Vi 
har därför valt att fokusera på hur Vygotskij ser på gruppens betydelse för lärande 
och motivation. I nästa stycke lyfter vi detta utifrån Strandbergs (2006) tolkning av 
Vygotskijs teorier eftersom Strandberg skriver med utgångspunkt i skolkontext.  
 

Vygotskij - lärande i samspel 
Strandberg menar utifrån Vygotskijs teorier (2006, s.143-153) att kunskap utvecklas i 
samspel med andra människor, den utvecklas alltid om det finns möjlighet för det.  I 
samspelet mellan vuxna och barn utvecklas barnens kunskaper, läraren behöver 
därmed både vara en som hjälper barnen men måste även utmana dem. Vygotskij 
menar enligt Strandberg att den intellektuella utvecklingen sker genom samspel men 
även individuellt. Först sker utvecklingen i samspel med andra men sen utvecklas det 
vidare i det individuella tänkandet. Vidare menar Vygotskij att om lärare i skolan och 
förskolan tillåter och bjuder in till samspel mellan barn- vuxna och barn- barn 
kommer det att bli en plats för utveckling och lärande, eftersom de ger stöd åt 
varandra. I sin tur bidrar stödet till ökad motivation eftersom barnen får hjälp med 
sin kunskapsutveckling. Vygotskij ansåg att det är viktigt att lära tillsammans och 
dela med sig av sin kunskap. Det är mer att hjälpa än att stjälpa att till exempel tillåta 
“fusk” som bland annat innebär att det är tillåtet att kika på kompisen vid 
provsituationer, eftersom det kan hjälpa den mindre kunniga till ny kunskap.  
 
Vygotskij påstår att lärare borde ha undervisning där barnen får visa varandra deras 
olika tillvägagångssätt för problemlösning. Eftersom imitation är något barn redan 
som spädbarn använder sig av för att utvecklas och lära sig av. För Vygotskij var inte 
bara imitation och samspel viktigt. Fantasi och kreativitet hade även en central del i 
hans teori kring lärande och motivation. Enligt Vygotskij (1995, s.19,21) är fantasi 
något som hjärnan konstruerar med hjälp av tidigare erfarenheter. Erfarenheterna 
används som en grund för att skapa en föreställning eller fantasi om någonting. 
Samtidigt är det fantasin som barn använder sig av för att bearbeta saker de har sett 
och upplevt. Strandberg (2006, s.163) diskuterar Vygotskijs teori om lärande i leken, 
att barn genom lek lär sig att använda det abstrakta med hjälp av sin fantasi. Om ett 
barn får möjlighet att leka fram kunskap får hen hjälp med att kunna tillägna sig 
abstrakt kunskap som till exempel matematik. Med hjälp av fantasin kan barn 
tillägna sig den kunskap som krävs för att kunna förstå sambandet mellan symboler 
och dess innebörd. Sammanfattningsvis kan vi se att Strandberg (2006) menar att 
Vygotskijs teori till stor del handlar om att barn ska få stöd i samspel med andra, 
både vuxna och barn, samt få möjlighet att använda sig av sitt främsta redskap för 
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lärande, det vill säga barnets fantasi och kreativitet. Tillåts detta skapas en 
stimulerande miljö med förutsättningar för lärande och motivation. Vi kan se här att 
lek, fantasi och kreativitet motiverar barnen i ett lustfyllt lärande. Även Lillemyr 
(2002) styrker att leken, som innefattar både fantasi och kreativitet, har stor 
betydelse för barnets motivation och lust till att lära.  
 

Hur förväntningar och krav i skolan påverkar barnens motivation 
Barn har idag många förväntningar och höga krav på sig från skolan och lärare. Det 
är något som påverkar motivationen menar forskare som Giota (2006) och Sanderoth 
(2002). Pramling, Klerfelt och Williams Granelid (1995, s.171-178) visar genom sin 
forskning att arbetssätten och synen på barn i förskolan och skolan skiljer sig åt på 
flera olika vis. De menar att i förskolan lär lärarna barnen att uttrycka sig i tal, 
komma på egna idéer och dessutom uppmuntras barnen till att ta egna initiativ. I 
skolan blir barnen istället lärda att sitta stilla och vara tysta för att kunna ta 
instruktioner av läraren. Att hjälpas åt och att ta egna initiativ är något som vissa 
lärare stoppar eller till och med straffar barnen för i skolan. Det framgår även i 
Pramlings m.fl. forskning att i skolan finns det oftast endast ett rätt och ett 
tillvägagångssätt för barnen att nå dit. I förskolan däremot får barnen ofta arbeta på 
olika sätt och de ges möjlighet till olika svar och lösningar. Vi vill härmed framhäva 
hur lärarens förväntningar påverkar barnens tillvägagångssätt och uttryckssätt i 
skolan.  
 
Lärares förväntningar på pojkar och flickor skiljer sig åt. Ogden (1998, s.228-231) 
menar att flickor uppfattas mer hjälpsamma och mer uppgiftsorienterade enligt 
lärare än vad pojkar uppfattas vara. Lärare anser att pojkar har ett behov av att vara 
aggressiva, trotsiga och har fler beteendeproblem. Giota (2006, s.109) menar att det 
kan vara en av anledningarna till att flickor presterar högre än pojkar i skolan 
eftersom flickorna oftare följer lärarens förväntningar. Giota påpekar även att barn 
med beteendesvårigheter eller inlärningssvårigheter upplevs av lärare som svåra att 
motivera. Det kan bero på att läraren och barnet inte är eniga om vilka förväntningar 
och krav som finns. Barnets motivation leder inte alltid till ett ändrat beteende, 
därmed kan det vara svårt att avgöra hur och om barnet är motiverat. Giota (2006, 
s.101) påpekar att de barn som har liknande mål som lärarens ambition, till exempel 
om hur man uppför sig och hur man ser på och tänker kring lärande, får högre betyg, 
jämfört med de barn som har mål som är inriktade på att endast klara de 
kunskapsmål som de arbetar med för tillfället. Det är viktigt enligt Sanderoth (s.126) 
att eleverna är medvetna om syftet för uppgifterna, att förväntningarna är rimliga 
samt att det blir en tillfredställelse av att klara av uppgifterna och på så vis göra 
framsteg. Det är motiverande att göra framsteg enligt Sanderoth (2002) och Szklarski 
(2011) och Szklarski menar att det ska finnas utrymme för att göra framsteg och det 
ska finnas något att sträva efter för barnen i skolan. När eleven når sitt mål upplever 
hen ofta en tillfredsställelse och får en känsla av en aha-upplevelse. Det är dessutom 
viktigt att läraren ger eleven uppmuntran både när eleven gör framsteg men även när 
det går lite sämre för att bibehålla motivationen och för att skolan ska vara lustfull. 
Sammanfattningsvis kan vi se att enligt Giota (2006) har lärare uttryckt svårigheter i 
att motivera vissa elever. Dock menar Giota att lärarens uppfattning av att eleverna är 
omotiverade kan bero på att de har ett beteende som inte lever upp till lärarens 
förväntningar kring hur motiverade elever beter sig. I det följande kommer vi att 
fokusera på hur barnen upplever skolan.    
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Andersson (1999) har gjort en studie om vad som får ungdomar på högstadiet att 
hata skolan. Svaren blev bland annat att lärarna har för höga krav samt att lärarna 
inte använder sig av elevernas intressen i undervisningen. Det enda som fick dessa 
elever att vilja gå till skolan var kompisarna. Ekholm (1976) påpekar däremot att det 
sällan i skolan sker något lärande i en gemenskap förutom den att barnen befinner sig 
i samma klassrum. De elever som istället älskade skolan var de som var aktiva under 
lektionerna och som satsade på skolarbetet enligt Anderssons (1999) undersökning. 
Sanderoth diskuterar även kring Giotas forskning som fokuserar på varför barn i 
Sverige går i skolan. Många svar som Giota fick av de eleverna i årskurs sex, som var 
kritiska till skolan, pekade på att de går dit för att skaffa sig den kunskapen som är 
viktig för att klara sig i samhället. Sanderoth lyfter fram Giota som tror att om lärare 
ser eleverna mer som jämlikar, skulle lärarna inte uppleva eleverna som omotiverade, 
utan istället se elever som inte kan leva upp till skolans förväntningar och krav. 
Sanderoth påpekar även att skolan förväntar sig att barnen ska utvecklas varje dag 
men genom den rutinmässiga struktur som skolan har, försämrar det barnens 
motivation till att vilja utvecklas. Men vad kan då lärare och skolan göra för att 
barnen ska motiveras till lärande?  
 

Hur kan skolan och lärare påverka barnens motivation och lärande?   
Giota (2006, s.111) menar att det inte finns några enkla lösningar på att hjälpa barn 
till att bli motiverade utan förklarar att motivationen påverkas från fler olika nivåer 
som till exempel samhället, kommunen och skolan. Men något som skolan och lärare 
kan göra för att påverka kommer vi att lyfta här.  
 
Sanderoth (2002, s.96) menar att en lärare som är tydlig, humoristisk och engagerad 
och som överför det till eleverna, är en lärare som skapar nyfikenhet och motivation. 
Szklarski (2011) påpekar också att en lärare som är engagerad kan få nästan vad som 
helst att bli intressant att lära sig om. Använder sig läraren av fel tillvägagångssätt i 
undervisningen kan det mest intressanta istället bli tråkigt. Sanderoth (2002, s.96, 
322-323) menar att om läraren introducerar uppgifter i skolan med glädje och med 
en tydlighet, tilltalar läraren barnens intresse och nyfikenhet vilket gynnar elevernas 
kunskapsutveckling och detta blir märkbart i barnens resultat. När elever i skolan 
känner lust till lärande visas det genom glädje och iver samt att eleverna inte bara 
nöjer sig med att klara uppgiften utan även har en nyfikenhet till att utforska vidare. 
Szklarski (2011, s.46) refererar till McWhaw och Abrami (2001) som menar att eleven 
måste tycka att kunskapen är av intresse för att de ska motiveras till lärande, vilket 
även Sanderoth (2002), Jenner (2004) och Giota (2002, 2006) påpekar. Om ämnet 
som ska läras är intressant utvecklas en metakognitiv kunskap och strategi (Szklarski, 
2011). Genom denna metakognitiva kunskap och strategin kan inre motivation 
skapas eftersom barnet då blir medveten om sin inlärningsförmåga. 
Sammanfattningsvis har vi lyft fram hur läraren kan påverka barnens motivation 
genom att vara engagerad och positiv. Även tillvägagångssättet som läraren tillämpar 
är av betydelse för barnens motivation. Fortsättningsvis kommer vi att skriva om det 
är den inre eller yttre motivationen som barnen skapar sig i skolan. 
 
Imse (2006, s.466) menar att i skolan ska lärarna sträva efter att barnen skapar sig 
en inre motivation, vilket innebär att barnet gör det för att hen själv vill lära sig. Dock 
är det vanligt idag med yttre motivation, bland annat för att vi använder oss av betyg 
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som är en form av yttre motivation och att det i hemmen blir mer vanligt att motivera 
barnen med olika former av belöningar. Men för att uppnå en inre motivation i 
skolan menar Szklarski (2011) att läraren bör variera arbetssätt i undervisningen 
eftersom monotona uppgifter kan bli ointressanta för eleverna. Den inre 
motivationen är viktig för att tillägna sig ett livslångt lärande. Pramling, Klerfelt och 
Williams Granelid (1995 s.13) menar att barn lär sig genom att själva utforska och på 
så vis tillägna sig kunskap. Det är viktigt att barnen får utveckla kunskap inom det 
som de är intresserade av och som de själva tycker är viktigt. Att barn ska lära sig 
kunskap utifrån kunskapsmål anser författarna vara befängt. Den kunskapssyn som 
bör prägla skolans tidigare åldrar och förskolan bör vara att läraren ska bygga på 
barnens tidigare erfarenheter och att barnen ska bli medvetna kring det de upplever 
och erfar för att kunna lära sig av dem. Pramling med flera lägger stor vikt vid att 
barnen ska utveckla sin medvetenhet och motivation kring lärande och få förståelse 
för fenomen i sin omvärld. Den motivationen som barn skapar sig vid utforskande 
står det även om i Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 
11 (2011, s.7,10,13). Skolan ska utgå ifrån att barnen ska få en välbalanserad 
utveckling genom att se till att stimulera barnens vilja till att lära och deras 
nyfikenhet samt utforskande. Genom att barnen får tillgång till flera olika 
inlärningsmetoder både i större och mindre grupper men även enskilt kan den 
stimulansen uppnås. Skolan ska arbeta för att stödja alla barns kunskap och vilja till 
att lära sig mer under hela livet. Barnen ska finna en glädje i att lära sig i skolan vilket 
även kan gynnas av att gruppen är trygg och sammanhållen. Sanderoth (2002, s.77-
81) menar att skolklimatet har en stor betydelse för barnens prestationer och sociala 
beteenden och därmed även deras motivation.  
 
Arbetsmönstret som finns i skolan är en del av skolklimatet. Ekholm (1976) skriver 
om skolans rutinmässiga arbetsmönster som innebär att barnen får jobba 
självständigt och att de blir styrda av läraren och de läromedel som läraren delar ut. I 
det arbetsmönstret krävs det en viss arbetsmotivation som är beroende av att barnen 
känner trygghet i de läromedel och material som finns. Det är även viktigt med en 
social trygghet i rutiner och arbetssätt, dessutom ska barnen känna att 
arbetsuppgifterna är meningsfulla. Ofta skapar ett enformigt arbetsmönster en 
tristess för många barn eftersom det inte blir några nya upplevelser och skolan 
uppfattas då som tråkig och meningslös påpekar Ekholm (1976). Även Szklarski 
(2011) menar att det är vanligt att skolan misslyckas med att få fram den inre 
drivkraften hos barnen på grund av den enformiga struktur som finns i skolans 
undervisning. Det är något som tydligt framkommer i Lundahl och Öquists 
(Skolverket, 1999) projekt där elever från högstadiet och gymnasiet har skrivit brev 
och berättat om sina upplevelser av skolan. Projektet redovisades i Skolverkets 
rapport nr 164, Den rimliga skolan, livet i skolan och skolan i livet. Genomgående 
beskrev eleverna skolan som något de fick genomlida. Eleverna beskrev skolan som 
en plats där de följde rutiner per automatik, samma tider, samma platser och samma 
lektioner. Det enda som var roligt var raster, idrott och bild eftersom det innebar att 
eleverna fick vara med sina kompisar och göra något som kändes meningsfullt. Här 
presenterade vi vilka nackdelar det kan finnas för motivationen genom att ha ett 
enformigt arbetsmönster i undervisningen. Vidare kommer vi att lyfta Lillemyr som 
vill att leken ska få en större del i undervisningen för att bryta denna negativa spiral 
som arbetsmönstret innebär. 
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Lillemyr (2002, s.33-35) anser att skolan borde låta barnen lära sig genom leken. Att 
ta in leken i lärandet är en viktig del men dock bör läraren vara försiktig så att inte 
barnen tar illa upp eller tycker att läraren tar över barnens lek. Lillemyr skriver om 
hur fem sexåriga pojkar i skolan använder sig av rasterna för att bygga en koja på 
skolgården. Det framgår i berättelsen hur pojkarna har regeln att flickorna inte får 
närvara i leken. Efter några dagar kommer pojkarna på att de behöver så i sin 
trädgård runt kojan för att skaffa mat. De bjuder in två tjejer som hjälper de med frön 
och plantering. Läraren uppmärksammar barnens lek och startar ett projekt i klassen 
om hur man sår och vad som händer med fröna. På detta vis skapas motivation och 
intresse hos barnen när läraren utgår från deras värld och erfarenheter. Att utgå ifrån 
barnens intresse vid planering av undervisning menar Lillemyr att skolan borde 
använda oftare. För att sammanfatta om lärarens och skolans betydelse för 
motivation och lärande är det viktigt att läraren är engagerad, lyssnar till barnens 
intressen, varierar sin undervisning och tar in leken som ett redskap i 
undervisningen. Det är inte alltid så lätt för läraren att veta hur hen ska främja 
barnens motivation men Martin Ford har utvecklat en motivationsteori med 
utgångspunkt i skolan. 
 

Skolan som faktor i förståelse av motivation 
Martin Fords motivationsteori innefattar sjutton principer, vi kommer att presentera 
några av dessa. Ford (i Giota, 2002, s.283-287) menar att i skolan kan lärare använda 
sig av dessa principer med fördel för barnens motivation. Då gynnas dels lärandet i 
undervisningen, barnens motivation men även deras utveckling. En princip, ”the 
responsive environment principle” (s.283), handlar om att läraren i skolan ska ta 
tillvara på barnens erfarenheter och tankar kring skolan för att tillsammans skapa 
mål som stämmer överens både med barnet och med de kunskapsmål som finns. Om 
detta inte sker menar Ford att barnet i skolan och läraren kan sträva åt olika håll och 
då påverkar det barnets motivation till lärande negativt. Exempelvis om barnet vill 
lära sig på ett kreativt sätt och läraren är mån om att ordningen inte får brytas, 
strävar de åt olika håll. Ford trycker även på en annan princip, ”the do it 
principle”(s.284), som innebär vikten av att barnen får positiva erfarenheter i skolan. 
Då är det lättare för barnen att bli motiverade till att göra det igen, vilket i sin tur 
leder till att det blir enklare att lära sig.  
 
Fords principer talar även för att barnen ska ses som individer i skolan och att läraren 
bör ha förståelse för att hela barnets livsvärld påverkar barnets skolgång och 
motivation i och för skolan. Ford menar att skolan behöver bygga på både barnets 
känslor, sin uppfattning om sig själv och de mål som finns och för att det ska gynna 
barnets motivation bör det ske i samspel. Enligt Ford (i Giota, 2002, s.287) är den 
sista principen, “the principle of human respect” (s.287), den mest primära av de alla 
då den innebär att alla människor ska ses som individer med olika kunskaper och 
som har olika inlärningsstilar. Dessutom ska alla behandlas med respekt utifrån 
detta. Ford ser dock ett problem i skolan vad gäller denna princip. Eftersom lärare 
har för många barn i klassen medför det att det kan bli svårigheter med att utföra 
denna princip fullt ut. Här har vi visat att Fords principer inte skiljer sig från den 
forskning vi tidigare har tagit upp i studien. Motivation i skolan förutsätter att läraren 
låter barnen inkluderas i undervisningen och att motivationen påverkas av 
självförtroende och yttre omständigheter. Vidare kommer vi att fokusera på hur 
läroplanerna har skrivit kring motivation och lärande. 
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Vad säger läroplanerna för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet om motivation? 
Skolans syfte i Sverige har varit liknande från 1940 och fram till idag (Sanderoth, 
2002. s.30-69). Skolan ska bidra med allmänbildning och fostra goda demokratiska 
samhällsmedborgare. I 1946 års skolkommission står det enligt Sanderoth att skolan 
skulle vara en tid för livsglädje och välbefinnande under uppväxttiden och inte bara 
en förberedelse inför vuxenlivet. Det innebar att skolan skulle se till att barnen fick 
erfara lustfyllt lärande. Skolans uppdrag var att individualisera undervisningen på ett 
sätt att alla barn fick största möjliga förutsättningar för lärande. År 1962 kom 
Sveriges första läroplan och skolan blev obligatorisk. Ett av målen var att alla barn 
skulle skapa sig lust till att lära och lusten skulle bestå resten av livet. Sanderoth 
(s.46-47) citerar från Lgr 67 (s.18, 83) där det står att undervisningen ska ske utifrån 
barnens kompetenser och intressen samt att lärostoffet ska kännas meningsfullt. 
Anledningar till att lust för lärande inte skapas hos barn kan bero på att läraren har 
för höga krav eller genom sitt handlande skapar en otrygg miljö. Sanderoth (s.50) 
skriver om att betyg var något som skulle sättas utifrån elevens lärandeprocess och 
inte utifrån enskilda prov. Det skulle ses till kunskapernas omfattning, kvalitet och 
kvantitet. Det bör även i undervisningen finnas utrymme för fantasi och skaparglädje 
för barnen. Vidare i Lgr 69 skrevs det om arbetsglädje och viljelivets utveckling, att 
skolan skulle främja elevernas självförtroende och tillit till sin egen förmåga, eftersom 
det skapar livslångt lärande påpekar Sanderoth (s.52). Här ser vi att motivation och 
lust till att lära är något som skolkommissionen och läroplanerna har lyft sedan 
länge. Lgr 96 trycker på att förutsättningarna för lärande var att undervisningen 
skulle vara individualiserad och det krävdes arbetsro och rutin. Individualiseringen 
bidrog med att det blev mer fokus på inkludering i undervisningen. 
 
Sanderoth (s.55) lyfter fram att i Lgr 80 fokuserade regeringen på att eleverna måste 
få bli ännu mer inkluderade i undervisningen och få ett större inflytande. 
Inkluderandet skulle ske genom att eleverna fick bestämma mer över sitt eget 
lärande, både när det gällde arbetssätt, planering och innehåll. Genom ett större 
inflytande kunde barnen få en ökad självtillit och motivation eftersom de inte 
behövde möta oövervinnerliga svårigheter genom för svårt lärostoff. Men all 
undervisning skulle inte anpassas efter elevernas spontana intressen, däremot skulle 
läraren lyssna in eleverna för att sedan använda sig av det och för att kunna motivera 
kunskapens betydelse. Det skulle sättas upp kortsiktiga mål och eleverna skulle få 
känna glädjen i att göra framsteg. Sanderoth (s.56) skriver att även Lgr 80 pekade på 
att läraren ska vara en förebild och att det var viktigt med krav och förväntningar 
eftersom det var det som eleverna sedan skulle få möta i arbetslivet.  
 
Vidare i Lpo 94 blev det återigen fokus på att eleverna skulle förberedas för att kunna 
bli aktiva och demokratiska medborgare. Genom att eleverna fick lära sig 
metakognition, reflektera och kritiskt granska samt skapa sig empati för människor, 
djur och miljö, kunde det möjliggöras. Skolan hade som uppgift att vara en trygg plats 
som skapade lust och livslångt lärande genom att eleverna fick känna tillfredsställelse 
när de gjorde framsteg. I den reviderade versionen av Lpo 94, Lpo 94/98 lyftes även 
leken fram som en viktig del i barns lärande. Det var där barnen fick möjlighet att 
vara fria i sitt uttryckssätt (Skolverket, 2006 s.5). Estetisk undervisning ger också 
möjligheter till att uttrycka sig fritt. Skapande estetik skulle eleverna få uppleva och 
utforska för att tillägna sig olika lärandestilar som i sin tur skulle bidra till en 
nyfikenhet och en harmonisk utveckling. Nyfikenhet, tillit till sin egen förmåga och 
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lust att lära var några mål skolan skulle sträva efter att eleverna uppnådde. Det är 
något som även genomsyrar den läroplan skolan följer idag, Lgr 11. Även där står det 
om att eleverna ska främjas till att bli goda demokratiska samhällsmedborgare och 
att skolan ska sträva efter att alla elevers individuella behov och intressen ska 
tillvaratas i undervisningen (Skolverket, 2011). Undervisningen ska vara lustfyllt och 
bidra till ett livslångt lärande. Sammanfattningsvis kan vi se att det inte är mycket 
som har förändrats i svenska läroplaner när det handlar om lärande och motivation. 
Det är endast i Lgr 80 som motivation används som ett begrepp, i resterande har det 
skrivits som lust för att lära. För att uppnå denna lust ska undervisningen utgå från 
barnens intressen och skolan ska se till att barnen får ett livslångt lärande.  

3. Metod 

Datainsamlingsmetoder 
Denna studie är inspirerad av ett fenomenologiskt perspektiv. Det innebär att det 
som undersöks är andra människors upplevelser kring specifika fenomen 
(Denscombe, 2009, s.111). I vårt fall är fenomenen motivation och lärande och det är 
barnens upplevelser kring dessa som vi undersöker. Denscombe (s.113-114) skriver 
om hur fenomenologin tillåter människor att ha olika uppfattningar utifrån sina egna 
erfarenheter kring fenomen. Det finns inga rätta eller felaktiga svar, Denscombe 
kallar det för multipla verkligheter. Det innebär att våra upplevelser ter sig olika 
beroende på exempelvis kultur, miljö med mera. Just därför är det viktigt att 
forskaren ser utanför sina egna värderingar när materialet ska analyseras, eftersom 
en fenomenologisk forskningsmetod handlar inte om att rätta till de tillfrågades svar 
utifrån de normer forskaren anser vara de rätta. En fördel med fenomenologisk 
forskning är enligt Denscombe (s.120-121) att eftersom forskningen handlar om 
människors upplevelser och erfarenheter, tilltalar den fler läsare och den blir lättare 
att relatera till. Den blir inte svårfattligt teoretiserande som annan forskning kan bli. 
En nackdel kan vara att den fenomenologiska forskningens resultat kan vara svåra att 
försvara eftersom de ofta upplevs mer som beskrivningar än förklaringar till fenomen 
och det kan vara problematiskt att göra generaliseringar utifrån den data som samlas 
in. Fenomenologisk forskning har dock inte det syftet att generalisera eller förklara 
påpekar Stukát (2011, s.36). Precis som Denscombe (2004) beskriver fenomenologisk 
forskning måste vi se utanför tidigare forskning och egna erfarenheter för att få fram 
barnens egna perspektiv på fenomenen motivation och lärande.  
 
Kvalitativ metodologi är byggd på det humanistiska och den fenomenologiska 
forskningen (Stukát, 2011). En kvalitativ studie som vår innebär att vi inte fokuserar 
på statistik och kvantitativa resultat, istället väljer vi att lägga vikten vid personliga 
åsikter och erfarenheter.  
 
Vi har valt att använda oss av semistrukturerade personliga intervjuer som en del till 
denna kvalitativa studie. Denscombe (s.234) menar att semistrukturerade intervjuer 
innebär att den som intervjuar har färdiga frågor men kan anpassa ordningen utifrån 
informanten. Fokus ligger på att låta informanten få utveckla sina tankar och 
synpunkter. Eftersom vår studie bygger på barns perspektiv anser vi att det är den 
mest passande formen att samla in data. Genom semistrukturerade intervjuer har vi 
våra grundfrågor men anpassar oss utifrån barnens svar och genom det kan vi 
utveckla och fördjupa vår kunskap kring deras perspektiv. Personliga intervjuer har 
den fördelen att det blir specifika personer som svaren kan kopplas till och det är 
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även lättare att skriva ut eftersom det bara är en röst som talar åt gången istället som 
vid gruppintervjuer då det kan vara svårt att identifiera rösterna. Det blir lättare att 
kunna sätta sig in i och fokusera på en persons tankar och det gör att intervjun blir 
mer lättkontrollerad. Den som intervjuar måste se till att deltagaren känner sig trygg 
och att miljön är öppen för diskussion. Denscombe (s 244-245) förklarar även att det 
är viktigt att den som intervjuar ger ett bra intryck till deltagaren. Om inte deltagaren 
känner sig väl till mods kan det resultera i att hen inte vill dela med sig av sina 
åsikter. Det är bra att starta intervjun med frågor som är lätta för deltagaren att 
relatera till för att hen snabbt och lätt ska kunna komma in i intervjun (s.256). Till 
hjälp använde vi oss av diktafoner för ljudinspelning av intervjuerna och antecknade 
under tiden som ett komplement för att få med kroppsspråk och annat som inte kan 
fångas upp av en ljudinspelning. Intervjufrågorna vi hade som grund finns som bilaga 
i vår studie (se bilaga 1). 
 

Urval 
Vi har gjort våra intervjuer på tolv stycken barn i årskurs ett. Barnen går i fyra olika 
klasser på två olika skolor, skolorna är våra partnerskolor där vi har haft vår praktik. 
Annelies skola har tre klasser i årskurs 1 där urval gjordes och Elises skola har två 
klasser men gjorde urval från en klass eftersom den andra klassen inte hade 
möjlighet att delta i intervjuerna. Annelie valde slumpmässigt ut fyra elever från 
klasslistan i varje klass och valde sedan ut två av de fyra från varje klass, sammanlagt 
blev det sex stycken barn, två pojkar och fyra flickor. Elise valde slumpmässigt ut sex 
stycken barn utav de i klassen som lämnade in missivbrevet, vilket resulterade i två 
flickor och fyra pojkar. Vi valde att göra urvalet på detta sätt eftersom vi inte ville att 
våra värderingar kring barnens motivation skulle påverka studiens resultat. Eftersom 
vi med denna studie vill se utifrån barns perspektiv på motivation och lärande har det 
ingen betydelse om vi anser att barnen är motiverade eller inte. Därför fanns det inte 
heller något syfte med att välja ut specifika barn till intervjuerna. Vi ansåg även att 
det var bäst om vi gjorde ett urval på våra partnerskolor eftersom barnen där känner 
igen oss vilket medförde att vi inte var några främmande personer för barnen och det 
blev lättare att bygga upp en tillit i intervjusituationen. 
 

Databearbetning och analysmetoder 
Vi lyssnade igenom våra inspelade intervjuer och skrev ut dialogerna ordagrant samt 
att vi skrev ut tystnader och skratt. Efter att alla intervjuerna var utskrivna satte vi 
oss tillsammans och sorterade in barnens svar utifrån teman. 
 

Reliabilitet och validitet 
Denscombe (2009, 265-269) menar att det är viktigt att kolla trovärdigheten i sina 
intervjuer dock är det svårt att kontrollera trovärdigheten i intervjuerna om de 
handlar om åsikter, känslor och uppfattningar, vilket intervjuerna i detta arbete 
handlar om. I och med att arbetets syfte är att få barnens perspektiv kring motivation 
och kunskap så innebär det att om vi skulle fråga läraren om hens uppfattning kring 
barnets motivation så får vi en tolkad syn och därmed inte barnets egna perspektiv. 
Därmed har vi inte kontrollerat barnens svar med andra källor. Validiteten i detta 
arbete styrks även genom att vi talar med barnen kring deras erfarenheter och får 
därmed barnens egna perspektiv på motivation och kunskap, i och med att det är det 
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som arbetet syftar till att ta reda på. Nackdelen med intervjuer med barn är att barn 
som är sex till sju år, ofta säger det första som de tänker på. Speciellt inom detta 
ämne då barnens humör för stunden kan påverka barnens svar, vilket inte gynnar 
validiteten i datainsamlingen. Det är svårt att få förståelse för hur hög alternativt låg 
validiteten är då det som intervjuerna handlade om var barnens egna uppfattningar 
vid det tillfället, vilket kanske bara var just för dagen. När intervjuerna ägde rum 
upprepade vi barnens svar i viss utsträckning för att barnen ska få förståelse för hur 
vi tolkar svaret så att barnen själva kan rätta eller lägga till om en missuppfattning 
skulle ha skett, för att på så vis komma så nära ett barns perspektiv som möjligt. 
Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att vi har möjligheten att följa upp 
barnen för att förstå hur de känner och tänker kring frågorna och att barnen har 
möjlighet att berätta det de tycker är viktigt.  
 

Etiska ställningstaganden 
Utifrån de forskningsetiska reglerna har vi inför denna studie kontaktat barnens 
vårdnadshavare genom missivbrev (se bilaga 2) för att få deras godkännande att 
barnen deltar i intervjuerna (http://codex.vr.se/manniska1.shtml). Innan 
intervjuerna informerade vi även barnen om vad intervjuerna skulle användas till och 
att deltagandet var frivilligt. Vi valde att spela in intervjuerna med hjälp av en 
diktafon och denna visade vi för barnen innan och vi såg till att de godkände att bli 
inspelade. Barnen kunde när som helst avbryta sin medverkan. Inga av barnens 
riktiga namn används i studien eftersom det inte är relevant information och på 
grund av sekretess.   

4. Resultatpresentation 

Intervjuerna har genomförts med tolv barn, sex pojkar och sex flickor. Resultatet av 
dessa intervjuer kommer att redovisas i tre teman: “Lustfyllt lärande?” “Vägen till det 
lustfyllda lärandet” och “Betydelsefullt lärande”. I dessa teman kommer vi att 
redovisa intervjuernas resultat och lyfta det väsentliga utifrån våra frågeställningar, 
Hur ger barn uttryck för motivation och hur formulerar de den? Varför är lärande 
viktigt och vad är viktig kunskap utifrån barns perspektiv? 
 

Lustfyllt lärande?  
Det framgår i intervjuerna att de flesta barnen har känslan av att ha lära sig något 
nytt är positiv. Calle berättar att han tycker det är “roligt att kunna saker”. Både Lisa 
och Anna uttryckte att det är kul att lära sig nya saker i skolan, Anna anser att det är 
“lite spännande”. Intervjuerna visade att nästan hälften av barnen (5) tyckte att det 
som var roligt i skolan var även det som barnen var bra på. Det framgick att det 
kunde både vara de själva som ansåg sig vara bra på det ämnet eller att läraren hade 
berättat att de var bra på det. Sara berättade att hennes lärare tyckte att hon var bra 
på matematik och det var det som Sara tyckte var kul. Vissa barn (3) kopplade det 
som var svårt eller jobbigt till något som var tråkigt. Isabell förklarar att svenskan är 
tråkig för  
 
 

Ibland brukar göra bokstäverna bak och fram och då får jag sudda och göra 
om hela tiden och det är jobbigt. 

http://codex.vr.se/manniska1.shtml
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Ulla uttryckte att när det är för enkelt i matematiken så blir det tråkigt. För att 
barnen ska anse att lärandet är lustfyllt bör barnen känna en tillit till sin förmåga 
och/eller att ha stöd från någon annan som anser att barnet kan. Om 
uppgiften/ämnet blir för svårt eller för enkelt anser barnen att det är tråkigt. Andra 
faktorer som gjorde att något ämne blev tråkigt var enformighet som Isabell uttryckte 
så här  
 
 

Vi har typ såna där lila böcker som vi måste skriva i hela tiden och jag tycker 
inte om när vi skriver hela tiden. 

 
 
Det här resultatet är det sammanslaget vilket innebär att det finns barn som har gett 
ett, två eller tre olika svar på vad de tycker är roligast eller tråkigast i skolan. Två 
tredjedelar (8) av korrespondenterna tycker att matematik är roligast i skolan. 
Amanda förklarar vad i matematiken som är roligt,  
 
 

Ibland när man kanske får nått mattepapper. Det tycker jag är roligt, jag 
gillar siffror och sånt. 

 
 
En tredjedel (4) tycker även eller endast att svenska är roligast i skolan. Tre av de 
barn som gillar svenska gillar även matte. Anna förklarade även varför hon tyckte att 
svenskan var roligast  
 
 

Mest tycker jag om att jobba med svenska för vi har en hel dag med bara 
svenska. Och det har jag vanast med att ha istället så det känns väldigt 
bekvämt. 

 
 
Lisa och Olle tycker att det är roligaste i skolan är rast eller att vara ute, de båda gillar 
även matematiken. Ulla svarade att hon tyckte att allt var roligast i skolan. Andra 
saker som barnen ansåg var roliga i skolan var att leka häst, vara med kompisar, 
fritids, att titta på film, att vara ifred och att måla. Det fanns inget som var tråkigt i 
skolan enligt drygt hälften av (7) barnen.  Patrik svarade inget och att gå hem som det 
tråkigaste i skolan och ett barn svarade inget och svenska som det som var tråkigt i 
skolan.  En fjärde del av (3) barnen ansåg att svenska är det som är tråkigast i skolan. 
Ludvig svarade att i början att det inte fanns några roliga lektioner alls men senare sa 
han att matematik och måla är de som är kul på lektionerna. Matematiken tyckte två 
barn var tråkigast i skolan men den ena förklarade att ibland var det för lätt och den 
andra förklarade att vissa tal var jobbiga och därmed var matematiken tråkig ibland. 
Ett barn ansåg att bild var det tråkigaste i skolan och ett barn tyckte engelska.  
 

Vägen till det lustfyllda lärandet. 
Hälften av barnen som deltog i intervjun ansåg att de vill arbeta själva, tre barn 
förklarade varför de ville arbeta själva. Amanda uttrycker sig så här  
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För att då får man tänka själv och sånt och det blir som jag vill. Hur det blir 
rätt och fel och sånt. 

 
 
Anna svarar att hon vill arbeta  
 
 

Själv. För när man är själv då blir det inte fel för om någon säger fel till mig 
då lär jag mig fel. Då blir det krångligare så det är bättre att jag gör det själv.  

 
 
Alex berättar om att han vill arbeta själv för att ingen ska störa. En tredjedel av 
barnen vill arbeta tillsammans med någon, Lisa gav förklaringen att när de arbetar i 
grupp får de mer stöd av varandra. Isabell och Ulla visste inte eller tyckte inte att det 
hade så stor betydelse om de arbetade i grupp eller enskilt. I samband med frågan om 
de vill arbeta i grupp eller enskilt berättade Calle, Alex, Patrik, Ludvig och Lisa, att de 
blev störda av mycket ljud och oväsen i klassen, eller att de uppskattade de tillfälle 
som klassen var uppdelad på grund av att annars var det för mycket ljud. Lisa talade 
om när hon ansåg att det var tråkigt  
 
 

Det är när en blir sur och skriker och kastar stolar.  
 
 
Informationen kring ljud problemen i klasserna kom fram från nästan hälften av 
barnen trots att det inte fanns någon fråga som direkt berörde ljudnivån eller hur 
lugnt det är i klassen. Av dessa fem barn, går Patrik och Ludvig i samma klass annars 
går de andra barnen i varsin klass vilket innebär att det finns minst ett barn till från 
varje klass som tar upp detta som ett problem. Det finns även minst ett barn i varje 
klass som deltagit i intervjun, som inte har tagit upp ljudnivån som ett problem.  
 
Hälften av barnen berättade att de lär sig på bästa sätt genom att lyssna, ett fåtal av 
dessa barn uttryckte att det i klassrummet uppstod envägskommunikationer, Anna 
uttrycker det så här  
 
 

Mer att lyssna på fröknar istället för att avbryta.  
 
 
Två av barnen ansåg att de lärde sig bäst genom att titta på film. Andra barn nämnde 
jobba, läsa och allting som det bästa sätt att lära sig. Isabell svarade att matematik, 
svenska och att skriva av läraren var det bästa sättet att lära sig på. 
 

Betydelsefullt lärande?  
De flesta barnen (drygt två tredjedelar) berättar att de tycker att det är viktigt att lära 
sig saker i skolan. Anledningarna de sa var bland annat att det är viktigt att lära sig 
saker för att kunna arbeta sen. Det fanns även de barn som svarade att det var viktigt 
för att kunna svara på frågor och ett barn som svarade att det var viktigt för att de 
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kanske handlar om skolan. De tre barnen som inte ansåg att det var viktigt att lära i 
skolan hade anledningar som att det var tråkigt eller som Patrik svarade på frågan om 
det är viktigt att lära i skolan  

 
 

Nej jag kan så mycket redan. Typ mamma tog några tal från min storebrors 
mattebok och skrev på ett papper och jag klarade de. 

 
 
Barnen kom även in på känslan av att lära sig i skolan, om barnen tyckte att det var 
roligt eller tråkigt att lära sig i skolan. Det var endast Ludvig som uttryckte att 
tillvägagångssättet för inlärning var tråkigt, han sa  
 
 

Jag tycker inte om att lära mig saker det är tråkigt att sitta där 
 
 
Dock svarade Ludvig så här på frågan om och varför han vill lära sig saker i skolan  
 
 

Ja att andra kan såna saker … då blir man avundsjuk, då vill man också 
kunna såna saker.  

 
 
De andra barnen beskrev att det var roligt och positivt att lära sig saker i skolan, även 
om det fanns två av dessa barn som inte tyckte att det var viktigt så kände de att det 
ändå är roligt att lära sig i skolan.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se i vår resultatpresentation att flera av barnen ger 
uttryck för att det lustfyllda i skolan är att bland annat arbeta enskilt och i lugn och 
ro. Det lustfyllda lärandet är det som barnen är bra på, exempelvis matematik. 
Dessutom anser barnen att det är roligt att få ny kunskap dock gav vissa av barnen 
uttryck för att arbetssättet inte var lustfyllt. Vissa barn ansåg att arbetsmönster i 
bland annat svenskan var roliga.     

 

5. Analys och diskussion 

Metoddiskussion 
Denscombe (232) menar att när forskaren vill ha känslor, uppfattningar och 
erfarenheter så är det en fördel att använda intervjuer som metod. Genom att det som 
undersöks i vår studie är känslor och åsikter utifrån barnens perspektiv, valdes 
intervju som metod. Vi upptäckte under intervjuerna att flera av barnen gav svar som 
var för stunden, de reflekterade inte kring svaret. Exempelvis svarade Sara att hon 
tycker att det är roligt med matematik, senare frågar hon vad matematik är för något. 
De oreflekterade svaren medför även att vissa svar blev motsägelsefulla och det var 
svårt för oss att sammanställa resultatet. Samtidigt kan vi inte begära att barnen 
skulle reflektera mer kring frågorna eftersom barn lever mycket i nuet och har kanske 
inte fått möjlighet tidigare att reflektera kring sitt eget lärande och sin motivation. I 
vår studie valde vi att utgå ifrån barnens perspektiv på motivation och lärande men vi 
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frågade oss i början hur vi skulle kunna formulera motivation i intervjuerna, så att vi 
tillsammans med barnen skulle kunna få en likvärdig tolkning. 
 
Barnen som deltog går i första klass och har troligtvis inte hunnit skapa sig en 
uppfattning om sin motivation och därför drog vi den slutsatsen att ordet motivation 
skulle innebära ett språkligt hinder i intervjuerna. På grund av att begreppet 
motivation är ett komplext begrepp valde vi att använda oss av orden roligt och 
tråkigt. Sanderoth (2002) menar att när barn är motiverade visas det genom iver och 
glädje och därför ansåg vi det lämpligt att använda roligt i intervjuerna eftersom det 
är ord barnen kan relatera till.  För att se motsatsen till det lustfyllda valde vi ordet 
tråkigt. Dessutom finns det bara en innebörd för orden roligt och tråkigt vilket gör att 
det inte går att tolka på olika sätt. I och med att vi inte använde ordet motivation till 
barnen i vår studie, innebär det att vi inte kan fastställa att barnen är motiverade eller 
inte. Vi har endast kunnat göra tolkningar utifrån vad barnen ansåg som lustfyllt och 
icke lustfyllt i skolan. 
 
Denscombe (s.260-261) påpekar att utskrivning av ljudinspelat material tar lång tid 
och det är bra om det skrivs anteckningar vid sidan av det som sägs för att fånga upp 
minnen och annan viktigt information som inte finns i dialogen. Vi hade intervjuer på 
cirka 5-10 minuter och därför tog inte processen med utskrivningen så lång tid. 
Eftersom vi intervjuade barn ansåg vi att det inte var lämpligt att ha längre intervjuer 
planerade. Vi utgick ifrån barnens intresse i att svara på våra frågor, därför blev vissa 
intervjuer längre och andra kortare. Barnen var medvetna om att de när som helst 
kunde avsluta intervjun men det var ingen som självmant valde att avsluta. Däremot 
blev Isabells intervju avslutad på grund av att hon slutade svara på frågorna. Vi tror 
att det kan berott på att vi inte varit tillräckligt tydliga i att förklara att vi inte ville ha 
ett rätt svar eller att Isabell inte var bekväm i intervjusituationen. Vi vet inte om det 
var anledningen men det kan ha varit en bidragande faktor. 
 
Vi gjorde vårt urval på våra partnerskolor och upplevde inga problem med att skapa 
ett gott klimat med barnen under intervjusituationen. Barnen kände igen oss och det 
gjorde att vi tillsammans med barnen kunde föra en dialog. Det blev inte bara frågor 
och svar, det blev samtal där vi kunde fånga barnens intresse. På så sätt kunde vi få 
en större uppfattning av barnens tankar än vad vi skulle ha fått vid en strukturerad 
intervjumetod där barnen bara skulle fått svara på våra förbestämda frågor. Vi anser 
inte heller att ostrukturerade intervjuer hade fungerat på vårt urval, både på grund av 
deras unga ålder och att barnen förmodligen inte hade berört de frågorna vi ville få 
svar på, på samma sätt som barnen gjorde vid våra semistrukturerade intervjuer. 
Observationer av barnen hade inte heller haft någon funktion för vår studie eftersom 
syftet inte var att ha ett vuxenperspektiv på barnens motivation. Dessutom menar 
Giota (2006) att motivation inte går att se utifrån ett barns beteende, det går bara att 
göra en tolkning.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att den kvalitativa metoden med semistrukturerade 
intervjuer fungerade bäst för vårt syfte med vår studie. Vi lyckades skapa goda 
relationer med barnen och vi fick många intressanta resultat till vår studie. Det som 
var svårt i datainsamlingen var hur vi skulle formulera begreppet motivation men vi 
anser att vårt val att fokusera på orden roligt och tråkigt ändå fångade det lustfyllda 
lärandet utifrån barnens perspektiv och gav oss en inblick i barnens motivation.   
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Fördjupad resultatanalys och resultatdiskussion 
Här kommer vi att analysera och diskutera resultatet i vår studie med hjälp av den 
forskning vi tidigare har presenterat. Vi har valt att använda oss av samma rubriker 
som i resultatpresentationen för att tydliggöra kopplingen mellan resultatet och 
analysen.  
 

Lustfyllt lärande 
Under rubriken lustfyllt lärande i resultatpresentationen presenterade vi det barnen 
såg som lustfyllt lärande i skolan. Här kommer vi att analysera dessa resultat för att 
få förståelse för barnens perspektiv.  
 
Isabell svarade att det är tråkigt när hon måste skriva hela tiden för att hon ibland gör 
bokstäverna bakochfram och måste då sudda ut och göra om vilket hon upplever som 
jobbigt. Szklarski (2011) skriver om att barn som ser sig själva som dåliga, har låg 
motivation till lärande. Även Jenner (2004) påpekar att om en person inte känner att 
chansen för att lyckas är större än att misslyckas bidrar det till minskad motivation. 
Isabell vet att hon har svårt att skriva bokstäverna åt rätt håll och hon vet att hon 
måste sudda ut och göra om när det blir fel. Vi upplever Isabells svar att det känns 
som ett misslyckande och att hon tappar sin motivation till skrivandet. Rädslan hon 
uttryckte för att misslyckas igen, kan tolkas som ett sämre självförtroende och tillit 
till hennes egen förmåga. Genom att hon även berättar att hon tycker att svenskan är 
tråkig, tolkar vi det som att det inte blir ett lustfyllt lärande.  
 
I likhet med Sanderoth (2002), som påpekar att barn som har lust till lärande i 
skolan visar det genom glädje, såg vi i vår studie att barn som ville och tyckte att det 
var viktigt att lära sig ny kunskap i skolan även ansåg att skolan är rolig. Alla barnen 
uttryckte att det känns roligt och bra när de tillägnat sig ny kunskap. Även om Ludvig 
inte gillade tillvägagångssättet uppfattade vi det som att han upplevde ny kunskap 
som tillfredställande. Anna berättar att hon tycker att det känns spännande att få lära 
sig mer och Calle svarade att det är “roligt att kunna saker”. Barnen gav uttryck i ord 
att det är viktigt att lära sig mer samt att det är roligt att få ny och mer kunskap i 
skolan. Vi tolkar det som att det är motiverande för barnen att tillägna sig ny kunskap 
i skolan eftersom det ligger i deras intresse och de anser att det är tillfredsställande. 
McWhaw och Abrami (2001, i Szklarski, 2011), Jenner (2004), Sanderoth (2002) och 
Giota (2002, 2006) lyfter vikten av att undervisningen ska utgå ifrån barnens intresse 
för att gynna barnens motivation. Däremot fanns det ett fåtal barn i våra intervjuer 
som uttryckte att det inte var viktigt att lära sig ny kunskap i skolan på grund av att 
de tycker att de redan kan mycket. Det framgår av Patrik då han svarade “nej jag kan 
så mycket redan”. Patrik berättar även att han klarar av sin storebrors 
matematikuppgifter och därmed behöver han inte lära sig så mycket mer i skolan. För 
att skapa lusten till att lära i skolan bör läraren anpassa undervisningen efter barnens 
kunskapsnivå enligt Jenner (2004) och Giota (2002, 2006). Genom Patriks svar kan 
vi tolka att hans upplevelse är att han inte får uppgifter anpassade efter hans 
kunskapsnivå och därmed anser Patrik att han inte behöver lära sig så mycket mer. 
Ulla berättar att hon ibland tycker det är tråkigt med matematiken på grund av att 
det är för enkelt. Både Patrik och Ulla ger uttryck för att det är för enkelt och därför 
blir det inte lustfyllt för dem på grund av att kunskapsnivån är för låg. Därmed ser vi 
att det är av vikt att läraren individualiserar undervisningen som även Lgr 11 
(Skolverket, 2011) lyfter.  
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Härnäst vill vi lyfta hur barnen upplever tillvägagångssätten för lärandet i skolan. Vi 
har här utgått från Sanderoths (2002), Jenners (2004) samt Giotas (2002, 2006) 
tolkning av motivation som ofta kan ses genom att barnen visar glädje och 
engagemang, även om vi är medvetna om att detta är en tolkning av barnens 
motivation.  
 

Vägen till det lustfyllda lärandet 
Ekholm (1976) skriver att det enformiga arbetsmönstret, som innebär rutiner och 
upprepande arbetsformer, påverkar barnens motivation negativt. Vi har sett i våra 
intervjuer att barnen ofta nämner sina arbetsböcker och scheman. De barn som gick i 
samma klass nämnde ofta samma arbetsuppgifter och därmed kan vi se att det finns 
ett arbetsmönster. Vi upplevde att flera av barnen i vår studie inte hade några 
problem med att ha dessa arbetsrutiner. Genom att barnen berättade om 
arbetsuppgifterna på ett positivt sätt, tolkar vi att de känner den trygghet för 
läromedel och material som Ekholm menar att barn måste ha i ett enformigt 
arbetsmönster. Anna berättade “Mest tycker jag om att jobba med svenska för vi har 
en hel dag med bara svenska. Och det har jag vanast med att ha istället så det känns 
väldigt bekvämt.”. Vi tolkar utifrån Annas svar att svenskarutinen är något positivt. I 
Lundahl och Öquists (Skolverket, 1999)(s.6) rapport står det att barnen följer samma 
rutiner, platser och tider varje dag vilket är något som inte gynnar motivationen. 
Även Szklarski (2011) menar att skolan har svårt att få fram den inre drivkraften hos 
barnen i skolan på grund av att det är enformigt. I våra intervjuer är det dock endast 
ett fåtal som nämner enformigheten som något negativt. Exempelvis sa Isabell ”Vi 
har typ såna där lila böcker som vi måste skriva i hela tiden och jag tycker inte om när 
vi skriver hela tiden”. Med detta vill vi lyfta att både Ludvig, som inte tycker om att 
sitta still, och Isabell uttrycker att det är tråkigt med upprepande moment i skolan 
såsom Lundahl och Öquists (Skolverket, 1999) och Szklarskis (2011) forskning visar. 
Även om Ludvig och Isabell uttryckte arbetsmönstret som negativt såg vi att de flesta 
barnen i vår studie inte upplevde det som någonting negativt i skolan. Vi såg även i 
vår studie att arbetsmönsterna påverkar deras egen syn på inlärning. 
 
När vi ställde frågan till barnen om hur de lär sig bäst i skolan svarade hälften av 
barnen att det var genom att lyssna. Pramling, Klerfelt och Williams Granelid (1995) 
menar att det är viktigt att barnen lär sig om hur de lär sig kunskap och hur de 
motiveras. Det vi ser utifrån våra intervjuer är att den vanligaste arbetsmetoden kan 
vara att barnen sitter och lyssnar på läraren. Att lyssna eller att arbeta enskilt var det 
som hälften av barnen framförde som de främsta metoderna för att tillägna sig 
kunskap. Vygotskijs teori (Strandberg, 2006) grundar sig i att lärande sker i ett 
samspel mellan barn - barn och barn - vuxna. Vi vill lyfta att det i vår studie finns 
anledningar att tro att det vanligaste samspelet mellan barn och vuxna är när barnen 
lyssnar på läraren. Några av de barn som lärde sig bäst genom att lyssna uttrycker att 
en envägskommunikation sker, det kan vi bland annat se när Anna säger “Mer att 
lyssna på fröknar istället för att avbryta.” Vi anser att detta citat trycker på att det är 
läraren som pratar och att barnen ska vara tysta och lyssna. Samspelet som Vygotskij 
lyfter som det viktiga för att ett lärande ska ske, innebär mer att läraren ska handleda 
och arbeta tillsammans med barnen för att nå kunskap, snarare än att endast 
förmedla kunskap. I Annas klassrum tolkar vi att det mest förekommer förmedlande 
undervisning.  
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Enligt Vygotskij är det inte bara samspelet mellan barn - vuxna som är viktigt för 
lärande. Samspelet mellan barn - barn är också viktigt men i vår studie framkommer 
det att hälften av barnen helst vill arbeta ensamma. Flera av de barn som ville arbeta 
ensamma uttryckte även att de ville arbeta i lugn och ro i skolan. Ekholm (1976) (s.4) 
menar att i skolan sker det sällan att barnen får möjlighet att arbeta gemensamt. 
Utifrån vår studie kan vi se att barnen förmodligen inte har fått möjlighet att förstå 
syftet med att arbeta i grupp. Dessutom tolkar vi det som att de ser mer motivation i 
att klara av något själva eftersom barnen menar att när de jobbar själva får de lugn 
och ro och ingen kan försvåra deras inlärning. Hade barnen haft möjlighet till att 
jobba i grupp, på ett meningsfullt vis, tror vi att fler barn hade svarat att de får stöd 
av varandra och att det är roligt att tillsammans lösa problem. Anna uttryckte att det 
inte är meningsfullt för henne att arbeta i grupp. Hon svarade “Själv. För när man är 
själv då blir det inte fel för om någon säger fel till mig då lär jag mig fel. Då blir det 
krångligare så det är bättre att jag gör det själv.” Amanda uttrycker arbeta enskilt i 
sitt svar på frågan om hon vill arbeta tillsammans med andra eller enskilt “För att då 
får man tänka själv och sånt och det blir som jag vill. Hur det blir rätt och fel och 
sånt”. De fyra barn som svarade att de lär sig bättre eller tycker att det är roligare att 
arbeta i grupp motiverade svaret bland annat med att det helt enkelt är roligare att 
vara tillsammans med kompisarna. Lisa påpekade att det var positivt att arbeta i 
grupp för då får de möjlighet att ge varandra stöd. Stödet som barnen kan få i ett 
samspel i en grupp kan bidra till framgångar som ger en tillfredställelse i 
lärandeprocessen. Sammanfattningsvis kan vi se att flera av barnen i vår studie inte 
anser sig vara i behov av stöd från klasskamraterna vid kunskapsinlärning i skolan. 
Kan det vara så att barnen i dagsläget finner mer motivation i att tillägna sig kunskap 
på egen hand?  
 

Betydelsefullt lärande 
Det återkommer i intervjuerna att det lärande barnen ansåg som roligast, vilket vi 
tolkar som mest motiverande, var ämnen där barnen ansåg sig vara duktiga, förutom 
Ulla som tyckte att matematiken var tråkig ibland för att den var för lätt. Med detta 
resultat i vår studie kan vi se koppling till bland annat Jenners (2004) och Giotas 
(2002, 2006) beskrivningar av förutsättningar för motivation. Det ska vara 
tillfredsställande vilket det blir vid framgångar och inom barnens intresseområde. 
Giota (2006) och Jenner (2004) menar att om barnet har ett bra självförtroende 
inom ett ämne så vill barnet försöka igen, och barnet känner glädje i att pröva igen. 
Sanderoth (2002) och Szklarski (2011) menar att det är viktigt att barnet uppmuntras 
och att eleverna vet om syftet med uppgiften, har en känsla av att förväntningarna är 
rimliga och att göra framsteg, dessa faktorer är viktiga för att barnen ska bli 
motiverade.  
 
Enligt våra intervjuer framgår det att de flesta barnen tycker att det roligaste i skolan 
är matematik eller svenska. Det som barnen lyfte som roligt i dessa ämnen var bland 
annat att skriva, läsa, måla och räkna. Amanda berättade att “Ibland när man kanske 
får nått mattepapper. Det tycker jag är roligt, jag gillar siffror och sånt.”. Anledningen 
till att barnen såg matematik och svenska som roligast i skolan anser vi kan bero på 
att dessa ämnen får mest fokus i första klass. Barnen nämnde arbetsscheman som till 
exempel Svenskatrollet och Bokstavsschemat. Gemensamt för dessa scheman är att 
barnen får ett papper med uppgifter på som sedan ska markeras när de är avklarade. 
Den här arbetsmetoden anser vi fokuserar mer på kortsiktiga mål och bidrar till en 
yttre motivation hos barnen, eftersom barnen finner glädjen i att markera avklarade 



Elise Gunnarsson                                             23 
Annelie Öhman 

 
uppgifter istället för att se lärandeprocessen. Szklarski (2011) menar att det kan vara 
en fördel med yttre motivation i början för att barnen i senare skede ska kunna få 
insikt i varför kunskapen är viktig.  Med detta vill vi förtydliga att barnen i första 
klass är i början av sin kunskapsutveckling och därför kan denna yttre motivation 
med arbetsscheman vara positiv för barnens väg mot förståelse för kunskapens 
betydelse. Att använda den yttre motivationen i första klass ger barnen uppmuntran 
till att vilja fortsätta med sin inlärning även om de inte ser vilken kunskap det är de 
tillägnar sig. Insikten till kunskapens betydelse kommer vid senare tillfälle när 
barnen har utvecklat sin metakognitiva förmåga som Szklarski (2011) menar leder till 
den inre motivationen. Under denna tid är det viktigt att barnen får träna på att 
arbeta mot både kort- och långsiktiga mål. Wentzel (1989, i Giota, 2006) och Giota 
(2001) lyfter betydelsen av att barnen har både har kort- och långsiktiga mål, då ett 
samband kan ses mellan målen och höga betyg. Lgr 80 (Sanderoth, 2002) benämnde 
att kortsiktiga mål var viktiga eftersom barnen då fick känna glädjen i sina framsteg. 
De kortsiktiga målen är inget som nämns i Lgr 11 (Skolverket, 2011) och vi funderar 
kring varför de kortsiktiga målen är borttagna ur Lgr 11. Vi kan se att både Giota 
(2001), Szklarski (2011) och Wentzel (1989, i Giota, 2006) påpekar, att det är en 
förutsättning tillsammans med långsiktiga mål för att skapa en motivation som 
resulterar i bland annat högre betyg. Motivationen till lärande innebär att eleverna 
har en nyfikenhet till att utforska vidare, vilket bidrar till att eleven utvecklar fler mål 
i sin lärandeprocess.  
 
För att sammanfatta vår fördjupade analys vill vi lyfta att barnen i vår studie ser 
skolan som en rolig plats där ny kunskap kan frodas och barnen känner lust till att 
vilja utveckla sin kunskap. Det vissa barn i vår studie såg som negativt i skolan var 
tillvägagångssättet i deras kunskaps inlärning. Vi kan se att vårt resultat skiljer sig till 
viss del från forskningen som vi har lyft, dock har mycket av denna forskning 
fokuserat på äldre barn. Barnens varierande ålder kan ligga till grund för dessa 
skiljaktigheter i resultatet. Med detta skrivet vill vi avsluta resultatanalysen och gå 
vidare till diskussionen. 

Diskussion 
I vår analys skrev vi om Isabell som berättade att hon inte tycker om 
svenskalektionerna eftersom hon har svårigheter med att skriva bokstäverna rätt. 
Enligt Jenner (2004) minskar motivationen om personen känner att risken för att 
misslyckas är större än chansen att lyckas. Om vi jämför Jenners teori och det Isabell 
ger uttryck för kan vi tolka att för Isabelle är risken stor för att skriva bokstäverna åt 
fel håll, vilket innebär ett misslyckande, därmed kan vi tolka hennes motivation till 
svenskan som låg. Vygotskij (Strandberg, 2006) menar att samspelet mellan den 
vuxen och barn har stor betydelse för lärandeprocessen men den vuxne bör vara en 
motivatör och en inspiratör för att samspelet ska vara som mest effektivt. Vi tänker 
att Isabells lärare skulle behöva hitta en annan metod för skrivandet tillsammans 
med Isabell för att höja motivationen och för att hon ska kunna få känna 
utvecklandets glädje.  
 
Utifrån våra intervjuer framgick det att motivationen till att vilja lära sig nya saker 
var bland annat yttre motivation som till exempel betyg och arbete, vilket bidrar med 
kunskaper som behövs för framtiden. Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) ska skolan 
fostra eleverna till goda demokratiska samhällsmedborgare. I barnens intervjuer i vår 
studie ser vi att det är något som barnen själva är medvetna om, att det är viktigt att 



Elise Gunnarsson                                             24 
Annelie Öhman 

 
lära sig saker i skolan för att kunna arbeta och få ett gott liv. Barnen ger här uttryck 
för att den yttre motivationen är viktig, då arbete och betyg är en form av yttre 
motivation. Vi funderar kring hur barnen skapar sig denna typ av motivation, är det 
omgivningen som ger barnen yttre motivation eller är det barnen själva? Anna 
berättar om att hennes pappa arbetar på högstadiet och hon har därigenom fått en 
uppfattning kring betygens betydelse. Anna uttrycker sin medvetenhet om att höga 
betyg ger fler valmöjligheter till gymnasiet. Medvetenheten tolkar vi genom att hon 
berättar om betygens betydelse som någonting viktigt och positivt. Jenner (2004) 
skriver om att motivation måste ses utifrån mål för bland annat värderingar och 
förväntningar. Vi tolkar att i Annas fall kan hon ha blivit påverkad av omgivningens 
värderingar kring betygens betydelse. Att barnen har förväntningar och krav både 
från läraren och på sig själva visades i vissa av intervjuerna. Vi såg förväntningarna 
och kraven dels genom kunskapskrav men även om hur de ska uppföra sig i skolan.  
 
Pramling, Klerfelt och Williams Granelid (1995) skriver om hur barnen i skolan lär 
sig att hen ska sitta tyst och stilla samt att det endast finns ett rätt svar. Ludvig 
berättade att han inte tycker om att sitta still och jobba på lektionerna och de flesta 
andra barnen berättar om att de sitter själva och jobbar eller lyssnar på läraren. 
Barnen vill ha lugn och ro när de jobbar i skolan men kan det vara på grund av de 
arbetsuppgifterna som de får? Det kanske är på grund av att arbetsböckerna i till 
exempel svenska innebär tystnad och lugn i klassen för att det ska gå att koncentrera 
sig. Vilket kan tolkas i barnens svar då barnen berättar om arbetsuppgifter som 
innebär enskilt arbete.  Många barn tog upp ljudnivån och störningsmoment som ett 
problem i lärandet. Lisa berättade att det är tråkigt “när en blir sur och skriker och 
kastar stolar i golvet”, då kan vi förstå om det är roligare och lättare att jobba när det 
är lugnt i klassrummet. Vi vill koppla ihop vikten av samspelet enligt Vygotskijs teori 
med Fords princip som innebär att läraren ska se till alla barns individuella förmågor 
och behov. Ford menar att i skolan kan det vara svårt för läraren att individualisera 
undervisningen då läraren har för många elever i klasserna. Vi anser att om läraren 
använder sig av ett positivt samspel i undervisningen då gynnas barnens individuella 
utveckling, eftersom barnen i samspelet kan stötta varandra i deras svagheter och 
styrkor. I intervjun är det ett barn som nämner att hon tycker om att arbeta i grupp 
för att då kan barnen i gruppen stötta varandra. Här kan vi tolka att hon har erfarit 
ett bra samspel, då hon upplever att det är en tillgång att arbeta i grupp.  
 
I 1946 års skolkommission (Sanderoth, 2002) skulle skolan inte endast vara en plats 
för att inhämta kunskap för att klara sig själv i samhället. Skolan hade till uppgift att 
se till hela barnet och bidra till en del av barndomens livsglädje. I Lgr 11 (Skolverket, 
2011) står det inte utskrivet att skolan ska ha en positiv påverkan på barnets 
livsglädje och uppväxt. Lgr 11 lyfter mer att barnen ska bli goda samhällsmedborgare 
och att barnen ska utveckla en hälsosam livsstil. Vi anser att Lgr 11 (Skolverket, 2011) 
borde lyfta fram skolans betydelse för barnens livsglädje mer, eftersom livsglädjen 
har betydelse för att barnen ska kunna skapa motivation lättare. Ford (i Giota, 2002) 
menar att barnen behöver uppleva positiva erfarenheter i lärandet. Det gör att det 
blir lättare att få motivation till att vilja fortsätta och därmed blir det enklare för 
barnen att ta till sig kunskapen. Ekholm (1976), Lundahl och Öqvist (Skolverket, 
1999) anser att skolan på grund av brist på nya upplevelser blir tråkig för barnen. 
Vårt resultat överrensstämde inte med det som Ekholm (1976) menar då vi upplever 
att barnen i vår studie fortfarande ser skolan som en ny och spännande miljö. Det här 
tolkar vi genom att barnen gav i uttryck att arbetsmönster upplevdes som positivt. 
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Med anledning av detta grundar vi att dessa barn i första klass fortfarande har 
känslan av att de upplever ny meningsfull kunskap. I Anderssons (1999) 
undersökning, som genomfördes med barn i årskurs sex, visades det att barnen inte 
tyckte om skolan på grund av att lärarna inte anpassade efter barnens intresse och 
kunskapsnivå. I vår studie med barn i första klass så är allting en ny kunskap och i 
senare åldrar är det en utveckling av den kunskap som barnen förväntas besitta. I de 
första tre åren i skolan tillägnas barnen en grundläggande kunskaper för att 
framförallt behärska svenska och matematik. Vart efter barnet åldras desto mer 
avancerad blir kunskapen. Läraren ska utveckla den kunskapen barnen redan kan, 
därför tror vi att barnen inte får samma tillfredsställande känsla vid ny kunskap 
senare i skolan och barnen känner då att det blir enformigt och tråkigt. För att barnen 
ska känna att inlärningen är motiverande behöver den vara meningsfull, detta är 
något som bland annat Jenner (2004) lyfter. Det framgick att barnen i vår studie ser 
den kunskap som ska tillägnas som viktig då, flera barn uttryckte att det är viktigt att 
kunna läsa och skriva, vilket utgör en stor del av undervisningen i första klass.  
 

Vad blir konsekvenserna för vår studie i en pedagogisk praktik? 
Varför ska vi som lärare vara medvetna om hur vi stimulerar barnens motivation? Är 
det för att vi som lärare ska ha makten att barnen ska göra som vi vill eller är det för 
att främja ett lärande?  
 
I Lgr 11 (Skolverket, 2011) står det tydliga kunskapskrav och mål som ska uppnås av 
alla barn i skolan och dessa mål måste lärarna se till att barnen uppfyller. Lärarna 
måste till viss del styra barnen och därmed använda sig av motivation för att barnen 
ska nå dessa mål. Pramling, Klerfelt och Williams Granelid (1995) menar att lärarna i 
skolan inte endast kan utgå ifrån barnens intresse då vi har dessa mål som måste 
uppfyllas, vägen till kunskapen är inte styrd och menar då att lärarna där kan variera 
mer efter intresse. Vi anser att lärarna därmed måste styra barnen till viss del, men 
det viktiga anser vi är att barnen får vara delaktiga i hur kunskapen lärs in. Det är 
viktigt att läraren ser till varje individ i hur kunskapen ska läras in för att skapa ett 
lustfyllt lärande, annars främjas inte motivationen. För att individualisera 
undervisningen bör läraren ta barnens perspektiv och inte ett barnperspektiv. Om 
läraren har ett barns perspektiv kring lärande, innebär det att jag som lärare måste 
både prata och pröva tillsammans med barnet vilket inlärningssätt som fungerar bäst 
för barnet, för att få förståelse för hur barnet lär sig på bästa sätt och inte endast hur 
jag som lärare tror att barnet lär sig på bästa sätt. En konsekvens av att lära sig mer 
av barnens motivation kan vara att det blir ett förgivettagande i att alla barn blir 
motiverade genom ett specifikt tillvägagångssätt.  

6. Slutsatser – intresse, förmåga och ny kunskap 

Giota (2006) påpekar att det är svårt att se om barn är motiverade eller inte eftersom 
det inte går att se utifrån. Den bedömningen får omgivningen göra baserat på det 
barnet berättar och barnets agerande. Vi kan i vår studie därför inte dra en slutsats 
om barnen är motiverade eller inte. Vår studie består av våra tolkningar av barnens 
perspektiv kring lärandet i skolan, huruvida det är lustfyllt eller inte. Det  vi 
emellertid kan säga är att det som barnen i vår studie anser som lustfyllt i skolan är 
det som intresserar barnen, det de ansåg sig vara duktiga på, samt att tillägna sig ny 
kunskap. Genom att vi i vår studie valde att använda oss av frågor kring vad som var 



Elise Gunnarsson                                             26 
Annelie Öhman 

 
roligt och tråkigt så har det resulterat i att vi inte fått en direkt formulering av 
motivation från barnen, istället fick vi deras uppfattning kring det lustfyllda i skolan. 
Med stöd i bland annat Giotas (2002, 2006) och Jenners (2004)  forskning tolkar vi 
det lustfyllda som en del i barnens motivation. Vi finner i vårt intresse att följa upp 
dessa barn under deras skolgång, för att kunna se om och i så fall vad som händer 
med deras motivation senare i skolan. Är det som Anderssons (1999) undersökning 
visar att barnen ändrar uppfattning kring skolan och utvecklar en negativ syn på 
skolrutinerna och arbetsmönstret? Vi kan tyda att barnen i vår studie just nu finner 
det lustfyllt i skolan. Vi fann de även intressant hur barnen resonerade kring det 
lustfyllda lärandet, eftersom vi då fick en insikt i barnens motivation. Motivation har 
visat sig vara ett mångtydigt begrepp som vi tidigare inte hade så stor förståelse för. 
Enligt våra tidigare erfarenheter såg vi omotiverade barn men i själva verket kanske 
barnen inte alls var omotiverade. Anledning till att vi skapade oss denna uppfattning 
kan ha varit att vi inte hade tillräcklig kunskap för att göra bedömningen kring 
barnens motivation. I och med den här studien har vi tillägnat oss en ny syn på 
motivation och därmed uppfattar vi nu barnens motivation på ett mer nyanserat sätt 
än tidigare.   
 
För att motivationen ska gynnas så förklarar Jenner (2004), Szklarski (2011) och 
Giota (2002, 2006) att det måste finnas ett samspel mellan mål, den inre drivkraften 
och självförtroendet. Barnen i vår studie har gett uttryck för att målet med lärandet 
var för att utvecklas för att klara av skolan eller det framtida yrkeslivet. Den viktiga 
kunskapen enligt barnen var bland annat att kunna läsa och skriva och för att klara 
sig i samhället. Enligt Sanderoth (2002) som tolkat flera olika läroplaner och 
skolkommissioner så har skolans syfte alltid varit att utveckla goda 
samhällsmedborgare. Här drar vi slutsatsen att barnen är medvetna om att skolans 
syfte är för att bidra med kunskaper inför framtiden.    
 
För att avsluta vill vi återigen lyfta citatet från Imse “Motivation handlar om hur 
känslor, tankar och förnuft flätas samman och ger våra handlingar färg och glöd.” 
(2006, s.457). Vi har sett utifrån forskningen som vi lyft tidigare och resultatet i vår 
studie att det här citatet ramar in begreppet motivation på ett bra sätt. 

7. Pedagogisk relevans och nya forskningsfrågor 

När vi arbetat med denna studie upptäckte vi hur stort och omfattande begreppet 
motivation är. Att motivationen påverkas av flera faktorer och att skolan och lärare är 
en liten del i barnets motivation. Det är väsentligt att läraren är medveten om dessa 
faktorer då det hjälper läraren till en mer riktig tolkning av barnets motivation, vilket 
vi även lyft i vår slutsats. Vi finner det även viktigt att läraren är medveten om varför 
man som lärare vill motivera barnen i undervisningen. Vad har läraren för syfte? Ska 
vi lära oss om barnens motivation i skolan för att kunna få barnen att göra som 
läraren vill, eller är syftet att hjälpa barnen till motivation i det livslånga lärandet. Vi 
skulle därmed finna intresse i forskning som berör hur läraren använder sin kunskap 
kring barnens motivation i undervisningen.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 
 

1. Vad tycker du är roligt i skolan? 
 
 
2. På vilket/vilka sätt tycker du är roligast att lära dig saker i skolan? 
 
 
3. På vilket/vilka sätt tycker du inte att det är roligt att lära dig saker i skolan? 
 
 
4. Vad får dig att vilja lära dig om nya saker i skolan? 
 
 
5. Vad gör lektioner roliga? 
 
 
6. Vad gör lektioner tråkiga? 
 
 
7. Hur lär du dig på bästa sätt? 
 
 
8. Lär du dig bättre tillsammans i grupp eller enskilt? 
 
 
9. Hur känns det när du har lärt dig någonting nytt eller mer om någonting? 
 
 
10. Tycker du att det är viktigt att lära dig nya saker? Varför? 
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Bilaga 2: Missivbrev 

Hej! 
Vi är två studenter som läser lärarprogrammet med inriktning mot tidigare åldrar på 
Mälardalens högskola i Västerås. Denna termin som är vår sista ska vi skriva ett 
examensarbete inom pedagogik.  
 
Vårt examensarbetes syfte är att utifrån barns perspektiv fördjupa våra kunskaper 
kring barns motivation till lärande i skolan och vad de anser är viktig kunskap. Detta 
gör vi för att det i läroplanen för grundskolan (Lgr11, 2011) står att läraren ska 
motivera och anpassa undervisningen utifrån alla elevers behov och därför tycker vi 
att det är viktigt att lyssna på vad barnen har att säga. Detta innebär att vi kommer 
att behöva intervjua barnen. Intervjuerna kommer att ske utifrån de forskningsetiska 
regler som finns (http://codex.vr.se/manniska1.shtml). Bland annat kommer läsaren 
inte kunna identifiera vilka de medverkande är eftersom vi inte kommer att skriva 
några namn och det material vi får in genom intervjuerna kommer endast att 
användas i vårt examensarbete.  
 
Enligt de forskningsetiska reglerna när det handlar om forskning kring barn måste 
vårdnadshavare godkänna barnens deltagande. Därför ber vi er att hjälpa oss med 
detta för att vår studie ska kunna fullföljas. Om ni godkänner detta vill vi att ni 
skriver under här nedan och lämnar in till barnets klassföreståndare senast fredag 
22/3. Har ni flera barn räcker det att ni skriver på en blankett men var noga med att 
skriva alla barnens namn och klass. Skulle fallet vara att ni inte godkänner barnets 
medverkan vill vi att ni fyller i barnets namn och klass men ingen underskrift från 
vårdnadshavare. 
 
 
 

 
Barnets namn och klass 
 
 
 

 
Underskrift vårdnadshavare 
 
 
Har ni frågor får ni gärna höra av er till oss 
 
 
Annelie Öhman: ***** (här stod det mail och telefonnr) 
Elise Gunnarsson: ***** (här stod det mail och telefonnr) 
 
 
Eller vår handledare Jonas Nordmark: ***** (här stod det mail) 
 
 
Tack på förhand! 

http://codex.vr.se/manniska1.shtml

