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Läraren tittade förvånat på mig. ”Men, vad är det du ska titta på?” undrade hen. 

”Ärligt talat så vet jag inte” svarade jag. ”Jag önskar bara få sitta och iaktta. Leta 

efter det obekanta i det bekanta. Bara vara mitt i ett lärande sammanhang vilket jag 

känner så väl”. Så kom det sig att jag satt, utan att på något sätt agera eller tala med 

någon, och bara tittade på hens lektion. Lektionssalen, lärarens arena, och varje 

handling av min kollega föreföll till sin början så bekant. Men att nyfiket och 

förutsättningslöst undersöka något till synes helt känt kan ibland innebära att det 

bekanta plötsligt visar andra sidor. 

Bland en ström av frågor fanns hen där. Eleverna visade sina arbeten och sökte hens 

uppmärksamhet. Vid varje fråga såg jag min lärarkollegas tydliga arbete med formativ 

bedömning utifrån varje elevs nivå (med utgångspunkt i styrdokumentens riktlinjer). 

Det fanns dock något annat där som hände vid mötet mellan hen och eleverna. Något 

mer. För varje elev hen vände sin blick mot blev det tydligare och tydligare för mig som 

betraktare. Det fanns en närhet och en relation; ett omedelbart intresse mellan varje 

enskild elev och min lärarkollega. För eleverna, och med allt mer tydlighet även för mig 

som betraktare, innebar samtalet mellan elev och lärare en välkomnad hjälp som 

motiverade eleverna att arbeta vidare. Det till synes bekanta arbetet med formativ 

bedömning innebar således en drivande kraft av motivation när man betraktade den. 

Det bekanta blev för en stund obekant för att därmed ge mig förmånen att byta 

perspektiv och vidga min förståelse. Jag fann fenomenet motivation som bärande inslag 

i en situation där jag i tanken hade varit alltför begränsad. En stillasittande lektion på 

min egen arena resulterade i en horisontförskjutning. Med nyfikenhet frågade jag mig 

själv vad mer har jag missat? (Utifrån författarens anteckningar till föreliggande studie; 

från ett lektionsbesök hos en lärare, Askersunds kommun, hösten 2015). 
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1. INTRODUKTION OCH BAKGRUND 

Under våren 2015 genomförde skolorna i Askersunds kommun, i likhet med övriga 

landet, nationella prov. I analysarbetet framförde kommunens lärare (förutom specifika 

framkomna utvecklingsområden i respektive ämne) särskilt tre områden att ytterligare 

uppmärksamma (Jöesaar, 2015). Lärarna framhöll betydelsen med goda grunder i läs- 

och skrivinlärning och uppmärksammade en tydlig snedfördelning mellan flickor och 

pojkar där pojkarna i större grad återfanns på de lägre betygsstegen. Dessutom framkom 

utmaningen i att motivera och engagera alla elever att satsa på skolan och jobba för 

högre kunskapsnivåer.  

För skolledning och lärare, i arbetet med elever, är motivation i linje med 

Skolverkets direktiv om ledning och stimulans (Skolverket, 2014) samt skolans uppdrag 

att stödja alla elevers lärande samt verka för en livslång lust att lära (Skolverket, 2011; 

2013). Motivation innehar även ett internationellt intresse vilket bland annat kan noteras 

i en av delarna i PISA-studien som fokuserar just kring detta fenomen (Skolverket, 

2013). 

Motivation förefaller därmed vara ett viktigt begrepp inom skolans verksamhet och en 

betydelsefull komponent i mötet mellan olika parter för att gynna ett gott samarbete och 

god skolutveckling. I detta sammanhang bör uppmärksammas att vårt språk och våra 

definitioner av olika begrepp i skolans värld kan påverka våra uppfattningar om olika 

handlingsmöjligheter (Wahlström, 2009). Dessutom kan sättet att kommunicera och 

kategorisera generera särskilda maktstrukturer. En fördjupad förståelse av centrala och 

ofta förekommande begrepp inom skolans verksamhet kan därmed vara ett led i arbetet 

att synliggöra det till synes bekanta och självklara i ett nytt ljus och möjliggöra både en 

horisontförskjutning och nya perspektiv.  

Det är inte barn och ungdomar som har bestämt att de ska gå i skolan; det beslutet 

har fattats helt av vuxna (Stigendal, 2004). I förlängningen innebär detta att skolan 

måste göra sig själv meningsfull för att främja en känsla av delaktighet för eleverna. 

Denna tanke är en utmaning att förhålla sig till, både för skolledning och lärare, då det 

är en gemensam angelägenhet att skapa bra förutsättningar till lärande för skolans 

elever. Studier påvisar ett samband mellan goda skolprestationer och elevers motivation 

till lärande (Högdin, 2007). De elever som är mer motiverade når bättre skolresultat. 

Dessutom kan det konstateras att förståelse och motivation är nyckelfaktorer när det 

gäller själva lusten för lärande (Gärdenfors, 2010). Skolan bör därmed arbeta med 

elevernas inre motivation vilket kommer ur nyfikenhet och lust att lära. Vidare 
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framhåller studier betydelsen av goda och ömsesidiga relationer mellan lärare och 

elever (Aspelin & Persson, 2009) vilket även kan inkludera relationen mellan 

skolledning och lärare. Lärarens intresse för att tillgodogöra sig en elevs perspektiv 

framhålls vara en avgörande påverkansfaktor om en elev ska kunna känna delaktighet 

(Emilsson, 2008). Många lärare är medvetna om betydelsen av goda kontakter med sina 

elever (Samuelsson, 2008). De betonar vikten av ömsesidiga bra relationer vilka de 

anser vara grunden för både trivsel och kunskapsmässig utveckling hos elever. I 

förlängningen kan således motivation och goda relationer mellan alla verksamma parter 

inom skolans verksamhet vara av avgörande betydelse för skolans framgång.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Begreppet motivation förefaller svårt att definiera och klargöra. Föreliggande studie 

avser att tydliggöra begreppet motivation samt synliggöra påverkansfaktorer i en 

lärandesituation. Denna studie har därmed som mål att närma sig begreppet motivation 

genom att ta reda på vad det kan innebära för lärare. Vidare undersöks vilka faktorer 

som lärare anser kan ha betydelse för elevernas motivation till lärande och på vilka sätt 

lärare kan stärka elevers lust att lära. Denna kunskap är betydelsefull för skolledning 

och lärare då vi alla befinner oss i ett ofta begreppstätt lärande. Studien fokuserar på 

följande frågeställningar: 

• Vilka innebörder kan begreppet motivation innebära för lärare?  

• Vilka faktorer kan lärare anse ha betydelse för elevernas motivation till lärande? 

• På vilka sätt kan lärare anse att de kan stärka elevers lust att lära? 

2. TEORETISKT PERSPEKTIV 

Denna studie utgår utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Centrala begrepp inom det 

hermeneutiska perspektivet är bekant/obekant (Öberg Tuleus, 2008) och 

horisontförskjutning som en utvidgning av förståelse (Emsheimer & Göhl, 2013). 

Anledningen till detta val har varit att arbetets syfte grundar sig i en önskan att öka 

förståelsen kring fenomenet motivation vilket förefaller vara centralt i skolans värld 

(Högdin, 2007; Skolverket, 2011; 2013; 2014). Begreppet fenomen kan definieras som 

”… det vi upplever när vi riktar oss mot något” (Claesson 2011, s.18). Den sociala 

världen, vilken skolan är en del av, har en meningsstruktur vilken lärare och elever 

förhåller sig till (Öberg Tuleus, 2008). Denna sociala värld kan erbjuda flera sätt att 

förstås. Det kan därmed vara svårt att få syn på, värdera och utvärdera sin egen 

verklighet (Gustavsson, 2011). I det perspektivet kan frågeställningar kring 
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meningserbjudande och meningsskapande mellan elev och skola (Emsheimer & Göhl, 

2013) vara av avgörande betydelse för kunskapsinhämtning och utveckling för både 

skolledning och lärare. Olika handlingsmönster i skolans vardag kan bygga på tidigare 

erfarenheter, förförståelse och antaganden (Andrén, 2011). Även om vi kan uppfatta oss 

som helt objektiva kvarstår svårigheten att ta bort all vår förförståelse och våra åsikter. 

Detta kan, kanske omedvetet, påverka våra förväntningar av det vi ska tolka; såsom 

förståelsen för ett centralt begrepp i skolverksamheten. Det krävs således en 

medvetenhet och ett förhållningssätt att gå i dialog med egna förutfattade meningar för 

att därmed ge möjlighet till en fördjupad reflektion.  

3. METOD 
Vanligtvis brukar den samhällsvetenskapliga forskningen delas upp mellan kvantitativ 

och kvalitativ forskning (Fejes & Thornberg, 2009). Det är forskningsfrågan som är 

avgörande vid valet av kvantitativ eller kvalitativ forskningsansats. Insamlad data i 

föreliggande arbete utgår från en enkätundersökning innehållande tre öppna frågor. 

Därmed drogs slutsatsen att arbetets forskningsansats var kvalitativ.  

     Underlaget för detta arbete har varit 45 besvarade enkäter. Undersökningsgruppen 

har bestått av lärare, både kvinnor och män, för årskurs ett till nio i Askersunds 

kommun. Lärarnas undervisningserfarenhet har varierat från nya i verksamheten till 

lång erfarenhet. Vidare undervisade lärarna i undersökningsgruppen i olika skolämnen. 

Enkäten är förankrad både hos förvaltningschef och skolledning. 

Studiens analys av empiri är inspirerad av Lars Owe Dahlgrens och Kristina 

Johanssons (2009) analysprocess. Det innebar att enkätsvaren först lästes igenom flera 

gånger för att få en överblick av materialet. Därefter jämfördes enheterna med varandra 

avseende på likheter och skillnader. Varje kategori namngavs för att uttrycka den mest 

signifikanta innebörden av respektive kategori. Utifrån ovanstående beskrivna analys 

formulerades en resultatredovisning utifrån nya insikter (se nedan avsnitt 4). 

4. RESULTAT OCH ANALYS 
Studien har undersökt verksamma lärares uppfattningar om innebörden av begreppet 

motivation, deras uppfattningar om vilka faktorer som har betydelse för elevernas 

motivation till lärande samt lärares möjligheter att stärka elevers lust att lära. Nedan 

redovisas resultatet utifrån dessa kategorier och uppfattningar.  
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4.1 Begreppet motivation 

Den första frågeställningen fokuserar kring lärarnas uppfattning och definition av 

begreppet motivation.   

4.1.1 Vilja, lust och drivkraft 

I enkäterna framkommer att lärarna uppfattar att motivation är att hitta elevens gnista i 

varje ämne och att utmana denna. Det handlar om få eleven mottaglig för det läraren 

försöker förmedla och att få eleven att själv vilja lära sig mera. Vidare menar lärarna att 

motivation handlar om att få eleven att känna en lustfullhet till att öka sin kunskap och 

att lära sig nya saker. Lusten och engagemanget för lärande bör finnas både hos lärare 

och elev; 

Visa engagemang och lust till lärande, både från läraren och eleven. (Enkätsvar nummer 
18) 

Motivation beskrivs även av lärarna som en drivkraft till att kunna påverka elevens 

utveckling. Den är som en inre kraft som driver eleven och läraren framåt med en vilja 

att lära sig saker även om det krävs en viss ansträngning för att nå målet. 

4.1.2 Mening, värde och betydelse 

Lärarna framhåller att en viktig komponent i begreppet motivation är att känna att man 

gör skillnad. Det handlar om att finna en mening i det man gör och att känna 

arbetsglädje. Motivation beskrivs av lärarna som något mycket viktigt. Både eleven och 

lärarna bör känna att det de gör är av värde. Det måste finnas en känsla att det finns en 

anledning till lärande; 

Det man behöver, det lär man sig. (Enkätsvar nummer 11) 

Om förståelse finns varför man gör något kommer lärandet att bli mer meningsfullt för 

eleverna. Lärarna menar att i förlängningen är meningsfullhet och betydelse grunden för 

motivation. 

4.2 Påverkansfaktorer 

Frågeställning två fokuserar kring lärarnas uppfattningar om vilka faktorer de anser har 

betydelse för elevernas motivation till lärande.  

4.2.1 Yttre faktorer (utanför skolans arena) 

I enkäterna framkommer att lärarna uppfattar att föräldrarnas bild av skolan har 

betydelse för elevens motivation till lärande. Hemmets inställning till skola och 

utbildning påverkar motivationen; 
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Jag tror att föräldrarnas syn på utbildning/skola spelar stor roll. Anser föräldrarna att det vi 
gör i skolan är onödigt så är nog sannolikheten stor att eleven inte finner utbildningen 
motiverande. (Enkätsvar nummer 22) 

Arbetet med att knyta skolans verksamhet till yttre faktorer utanför skolan är också en 

viktig påverkansfaktor för elevens motivation. Lärarna menar att elevens framtidsplaner 

efter och utanför skolan är en viktig yttre påverkansfaktor. Det är därför angeläget att 

prata med eleverna om deras framtid och vilka möjligheter som finns för dem. 

4.2.2 Inre faktorer (inom skolans arena) 

Lärarna anser att genom att visa på nyttan med innehållet i sin undervisning skapas ett 

intresse hos eleven. Genom att ärligt själva visa eleven att det de undervisar om är 

spännande och intressant skapas motivation; 

Om jag är engagerad och visar stort intresse för det som eleverna ska lära sig så smittar det 
av sig på dem. (Enkätsvar nummer 12) 

En central inre påverkansfaktor är den goda relationen mellan lärare och elev. Läraren 

bör vara en trygg person som eleven känner tillit till och förtroende för. Genom att ha en 

positiv elevsyn präglad av uppmuntran kan ett givande samspel skapas vilket i 

förlängningen påverkar motivationen till lärande. Lärarna framhåller även vikten av att 

eleven känner glädje, nyfikenhet och meningsfullhet i sina studier. Eleven ska kunna se 

nyttan med ett visst undervisningsinnehåll. Det gäller därmed att undervisningen 

genomsyras av en känsla av att den är viktig och betydelsefull. 

4.3 Lärares möjligheter att stärka elevers lust att lära  

Frågeställning tre behandlar lärarnas uppfattningar om vilka sätt lärare kan stärka 

elevers lust att lära. 

4.3.1 Relationen lärare och elev 

I enkäterna framhåller lärarna att relationen mellan lärare och elev är av central 

betydelse för lärares möjligheter att stärka elevers lust att lära. Genom att som lärare 

vara en trygg person som eleven känner förtroende för skapas en bra grund för goda 

relationer mellan lärare och elev. Genom att själv visa glädje och tycka att lärande är 

lustfyllt samt vara genuint intresserad av det ämne läraren undervisar i framstår läraren 

äkta och kunskapsinhämtande som viktigt; 

Mycket viktigt är att läraren har ett eget genuint intresse för ämnet! Svårt att motivera 
eleverna när det inte finns egen glädje och intresse för ämnen. (Enkätsvar nummer 5) 
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En viktig komponent i relationen mellan lärare och elev är bemötandet dem emellan. 

Lärarna framhåller att en ömsesidig respekt mellan lärare och elev är av stor betydelse 

för att stärka elevers lust att lära; 

Ta dem på allvar, göra ämnet intressant, förstå att vi är en mer eller mindre viktig pusselbit 
i deras liv. (Enkätsvar nummer 27) 

Genom att se varje elev och bemöta dem på ett bra sätt ökar motivationen för lärande 

hos eleverna. Det är viktigt i relationen mellan lärare och elev att läraren är lyhörd, visar 

intresse för eleven och värdesätter elevens kunskaper och arbete; 

 Visa elever att de har utvecklats. Låta elever bli delaktiga i sin egen utveckling. (Enkätsvar 
nummer 32) 

4.3.2 Lärares arbetssätt 

Lärarna menar att arbetssättet med att främja elevers lust att lära kan ta många olika 

uttryck. Genom att variera sin undervisning försöker lärarna skapa olika arbetssätt så att 

varje elev kan uppleva att det finns många vägar till kunskap. En central komponent i 

lärarnas arbetssätt är att skapa meningsfullhet i elevernas lärande; 

Kunna förklara kunskaper på elevernas nivå och sätta in det i ett större sammanhang så det 
blir meningsfullt. (Enkätsvar nummer 19) 

Genom att skapa ett sammanhang omkring ett arbetsområde där eleverna känner igen 

sig ökar elevernas motivation till lärande. Lärarna menar att genom att undervisningen 

knyter an till elevernas verklighet kan lärare och elever tillsammans utforska och 

fördjupa kunskaper. När elever upplever delaktighet och lärarna är öppna för deras 

frågeställningar och intressen byggs en meningsfull och lustfull undervisning; 

Se varje elev som en individ, hitta in till eleven. Hitta vad som engagerar hos var och en. 
(Enkätsvar nummer 2) 

När kunskapsinhämtandet sätts i ett större sammanhang och eleverna är medvetna om 

målet kan nyttan stärka elevers motivation till lärande. Genom att prata med eleverna 

om deras framtid och möjligheter väcks nyfikenhet och förväntan vilket kan locka till 

att vilja veta mer om saker; 

Att jag är tydlig och med säkerhet visar ämnets egenvärde nu och i elevernas framtid. 
(Enkätsvar nummer 22) 
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5. DISKUSSION 

Syftet med denna studie har varit att söka en djupare förståelse för det ofta i skolan 

förekommande begreppet motivation. För skolledning och lärare, i arbetet med elever, 

är motivation i linje med Skolverkets direktiv om ledning och stimulans (Skolverket, 

2014) och skolans uppdrag att stödja alla elevers lärande samt verka för en livslång lust 

att lära (Skolverket, 2011; 2013). I relationen mellan lärare och elev kan även en 

parallell dras mot betydelsen av relationen mellan skolledning och lärare. Motivation 

förefaller därmed vara ett viktigt begrepp och en betydelsefull komponent i skolans 

relationer; både i förhållandet mellan skolans vuxna och i arbetet med elever. Vårt språk 

och våra definitioner av olika begrepp i skolan kan påverka våra uppfattningar om olika 

handlingsmöjligheter och generera särskilda maktstrukturer (Wahlström, 2009). Därmed 

kan en fördjupad förståelse för förekommande begrepp i skolan vara ett led i arbetet att 

synliggöra det till synes bekanta och självklara i ett nytt ljus och i och med det 

möjliggöra en horisontförskjutning med nya erövrade kunskaper. Detta kan i skolans 

värld vara av särskild stor vikt när det gäller begreppet motivation då det i forskningen 

framkommer en tydlig koppling mellan fenomenet motivation och elevers skolresultat 

(Högdin, 2007).  

Begreppet motivation tycks vara svårt att definiera och klargöra. Studiens resultat 

och analys visar att lärarnas uppfattning om begreppet innefattar komponenter som 

vilja, lust och drivkraft samt mening, värde och betydelse. Dessa uppfattningar innebär 

utmaningar såsom elevens mottaglighet för det läraren försöker förmedla samt elevens 

vilja och drivkraft till eget lärande. Lusten och engagemanget för lärande bör finnas 

både hos lärare och elev. Motivation beskrivs som en inre kraft som driver eleven och 

läraren framåt. Samtidigt handlar det om att finna en mening i det man gör. Det måste 

finnas en känsla av att det finns en anledning till lärande. Studiens resultat och analys 

kan sättas i relation till tankarna hos Mikael Stigendal (2004); skolan måste göra sig 

själv meningsfull för att främja en känsla av delaktighet för eleverna. Vidare kan en 

parallell dras mellan skolledning och lärare. Mötet och samtalet dem emellan bör 

präglas av samma atmosfär av lust och engagemang för lärande. Meningsstrukturen i 

skolans sociala värld, där skolledning och lärare möts och samtalar, är något att 

gemensamt undersöka och förhålla sig till (Öberg Tuleus, 2008). Genom att 

tillsammans utforska de olika sätt den kan förstås och vilka begrepp den innefattar kan 

lärandet öka för alla parter. 



 

Anneli Jöesaar, 2015-12-29 11.   

Engagerade och motiverade elever presterar bättre i sina studier (Högdin, 2007) 

vilket bland annat tillskrivs betydelsen av goda kontakter mellan lärare och elev samt 

ökad delaktighet hos eleverna (Emilsson, 2008; Samuelsson, 2008). Studiens resultat 

och analys visar att lärarna har uppfattningar att det finns både yttre (utanför skolans 

arena) och inre (inom skolans arena) påverkansfaktorer som har betydelse för elevernas 

motivation till lärande. När det gäller yttre påverkansfaktorer framhålls hemmets 

inställning till skola och utbildning, anknytning utanför skolans verksamhet och elevens 

framtidsplaner efter skolan. De inre påverkansfaktorerna handlar om att visa på nyttan, 

ha goda relationer mellan lärare och elev och känslan av att skolarbetet är viktigt. 

Studiens resultat och analys påvisar därmed god samstämmighet med övrig forskning 

som också betonar betydelsen av goda och ömsesidiga relationer mellan lärare och 

elever (Aspelin & Persson, 2009) vilket även kan omfatta relationerna mellan 

skolledning och lärare.  

Förståelse och motivation är nyckelfaktorer när det gäller själva lusten för lärande 

(Gärdenfors, 2010). Skolan bör därmed arbeta med elevernas inre motivation vilket 

kommer ur nyfikenhet och lust att lära. Studiens resultat och analys visar att lärarnas 

uppfattningar om hur de kan stärka elevers lust att lära är i linje med nutida forskning. 

Lärarna framhåller att genom att skapa förståelse och meningsfullhet i elevernas 

lärande, få eleverna medvetna om målet och sätta lärandet i ett större sammanhang 

stärks elevers motivation till lärande. Förekomsten av motivation och goda relationer på 

en skola kan således vara avgörande för dess framgång.  

6. SLUTSATSER 
En fördjupad förståelse av centrala och ofta förekommande begrepp i samtal, på alla 

nivåer, kan vara ett led i arbetet att synliggöra det till synes bekanta och självklara i ett 

nytt ljus och möjliggöra både en horisontförskjutning och nya perspektiv. Med 

utgångspunkt i föreliggande studies resultat och analys kan slutsatsen dras att grunden 

för fenomenet motivation innebär meningsfullhet och betydelse vilken är uppbyggd av 

goda relationer.  

Vidare framkommer i denna studie flertalet faktorer som lärare anser ha betydelse 

för elevernas motivation till lärande. Sammanfattningsvis kan konstateras att oavsett vår 

roll inom skolans verksamhet är det ett gemensamt ansvar att tillsammans skapa goda 

förutsättningar för meningsfullhet och goda relationer präglade av uppmuntran vilka 
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kan medverka till ett givande samspel. I förlängningen påverkar detta samspel 

motivationen till lärande och därmed framgång i skola och utbildning.  

När det gäller på vilka sätt lärare kan stärka elevers lust att lära framhålls särskilt att 

relationen mellan lärare och elev är av central betydelse. Arbetssätten kan ta många 

olika uttryck men genom att variera sin undervisning försöker lärarna få varje elev att 

uppleva att det finns många vägar till kunskap. En central komponent i lärarnas 

arbetssätt är dock att skapa meningsfullhet i elevernas lärande. Vidare framhålls att när 

kunskapsinhämtandet sätts i ett större sammanhang och eleverna är medvetna om målet 

kan nyttan ytterligare stärka elevers motivation till lärande. 

7. EGEN REFLEKTION 
Genomförandet av detta arbete har utgått från aktuell litteratur, vetenskapliga artiklar 

och avhandlingar samt en mindre empirisk undersökning via en enkät. Om djupare och 

mer omfattande studier genomförts parallellt med en, eller flera, större empiriska 

undersökningar kan arbetet ha blivit ännu mer givande. Vidare bör beaktas att studiens 

författare själv är en del av den verklighet som undersökts i detta arbete vilket 

oavsiktligt och omedvetet kan ha påverkat resultatet på grund av förförståelse, 

förväntningar eller förutfattade meningar (Andrén, 2011; Gustavsson, 2011). Utifrån 

dessa konstateranden bör framhållas att en generalisering med utgångspunkt i 

framkomna resultat därmed inte till fullo är möjlig. Föreliggande studie bör i och med 

detta inte uppfattas som en absolut sanning eller en i alla hänseenden klargörande 

kartläggning. Arbetet kan trots detta fungera som en utgångspunkt för vidare studier och 

diskussioner.  

  



 

Anneli Jöesaar, 2015-12-29 13.   

REFERENSER 

 
Andrén, Ulla (2011). En lärares självkännedom. I Silwa Claesson (Red.), Undervisning 

och existens, s.144-170. Göteborg: Daidalos.  
Aspelin, Jonas, & Persson, Sven (2009). Yrkeskunnande-i-relation. Teoretiska 

perspektiv på lärares grundkompetens. I Ola Frensson & Karin Jonnergård (Red.), 
Kunskapsbehov och nya kompetenser: professioner i förhandling, s.85-100.  

Claesson, Silwa (2011). Inledning: Undervisning i en hermeneutisk-fenomenologisk 
belysning. I Silwa Claesson (Red.), Undervisning och existens, s.9-34. Göteborg: 
Daidalos.  

Dahlgren, Lars Owe & Johansson, Kristina (2009). Fenomenografi. I Andreas Fejes & 
Robert Thornberg (Red.), Handbok i kvalitativ analys, s.122-135. Stockholm: Liber. 

Emilsson, Anette (2008) Det önskvärda barnet. Fostran uttryckt i vardagliga 
kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan. Avhandling 
Göteborgs universitet. 

Emsheimer, Peter, & Göhl, Inger (2013). Handledning i lärarutbildning. Att utforska 
undervisningssituationer. Lund: Studentlitteratur. 

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red) (2009). Handbok i kvalitativ analys. 
Stockholm: Liber. 

Gustavsson, Susanne (2011). Att lära av lärares praktik eller att bättre förstå sin egen. I 
Silwa Claesson (Red.), Undervisning och existens, s.171-195. Göteborg: Daidalos. 

Gärdenfors, Peter (2010). Lusten att förstå. Stockholm: Natur och kultur. 
Högdin, S. (2007). Utbildning på (o)lika villkor – om kön och etnisk bakgrund i 

grundskolan. Avhandling i socialt arbete, nr.120. Stockholms: US-AB Print Center.  
Jöesaar, Anneli (2015). Sammanfattning av Nationella provens genomförande och 

resultat. Våren 2015. Askersunds Kommun. Årskurs 3, 6 och 9. 
https://www.askersund.se/download/18.16b556aa14eebb51fdd9d86c/143989831103
8/NP+samman st%C3%A4llning+150623.pdf (hämtad 150915) 

Samuelsson, Marcus (2008). Störande elever, korrigerande lärare. Om regler, 
förväntningar och lärares åtgärder mot störande flickor och pojkar i klassrummet. 
Avhandling Linköpings universitet. 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 
Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2013). PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och 
naturvetenskap. Internationella studier, rapport nr 398. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2014). Stödinsatser i utbildningen – om ledning och stimulans, extra 
anpassningar och särskilt stöd. Stockholm: Fritzes.  

Stigendal, Mikael (2004). Framgångsalternativet. Mötet i skolan mellan utanförskap 
och innanförskap. Lund: Studentlitteratur. 

Wahlström, Ninni (2009). Mellan leverans och utbildning. Om lärande i mål- och 
resultatstyrd skola. Göteborg: Daidalos. 

Öberg Tuleus, Marianne (2008). Mellan det bekanta och det obekanta - en studie av 
lärares och lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet i skola och högskola. 
Örebro: Örebro Studies in Education, 23. 

 
 
 

  



 

Anneli Jöesaar, 2015-12-29 14.   

BILAGA 

Till lärare i Askersunds Kommun         Jöesaar, 150915 
 
 
 
 
 
Enkät Motivation  
 
Under våren 2015 genomförde skolorna i Askersunds kommun, i likhet med övriga 
landet, nationella prov. I analysarbetet framförde lärarna i Askersunds kommun 
(förutom specifika framkomna utvecklingsområden i respektive ämne) särskilt tre 
områden att ytterligare uppmärksamma (Jöesaar, 2015). Lärarna framhöll betydelsen 
med goda grunder i läs- och skrivinlärning. Vidare uppmärksammades en tydlig 
snedfördelning mellan flickor och pojkar där pojkarna i större grad återfanns på de lägre 
betygsstegen. Dessutom framkom utmaningen i att motivera och engagera alla elever att 
satsa på skolan och jobba för högre kunskapsnivåer. I linje med framkomna resultat och 
med syfte att inhämta mer kunskap kring begreppet motivation i vår verksamhet 
ombedes du härmed bidra med dina tankar och åsikter utifrån följande frågeställningar: 
 
1. Vad innebär begreppet motivation för Dig (i din roll som lärare)? 
2. Vilka faktorer anser Du har betydelse för elevernas motivation till lärande? 
3. På vilka sätt anser Du att lärare kan stärka elevers lust att lära? 
4. Vilken årskurs undervisar Du i? 
 
Sänd dina svar, gärna digitalt, till Anneli Jöesaar (Sjöängsskolan) senast 5/10. Vid frågor 
är Du varmt välkommen att kontakta mig för ytterligare information. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Anneli Jöesaar 
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