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Sammanfattning 
 
Vi har i detta utvecklingsarbete studerat eventuella förändringar i motivationen för skolarbetet  
i en klass vid en folkhögskola. Tanken var att den inre motivationen för studierna skulle 
kunna ökas genom att lyfta upp frågor som berör kunskapens mening och nytta. Vi använde 
oss av skriftliga reflektionsövningar i klassen för att eleverna skulle få möjlighet att uttrycka 
sina tankar och synpunkter kring dessa frågor. De individuella reflektionerna diskuterades 
sedan i helklass.  För att undersöka eventuella förändringar i motivation och engagemang för 
skolarbetet använde vi oss av attitydundersökningar, observationer i klassrummet samt 
genomförde en utvärdering i form av enskilda intervjuer med eleverna. Resultaten gav en 
ganska splittrad bild över elevernas engagemang och vi fann ingen signifikant ökning av deras 
inre motivation. Ett mer långsiktigt arbete, där eleverna regelbundet får reflektera över 
liknande frågeställningar, skulle måhända ge ett annorlunda resultat. 
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1. Bakgrund 
 
 
1.1 Inledning 
 
Många elever blir marginaliserade under sin skoltid vilket leder till att de inte fullföljer sin 
gymnasieutbildning. 20 procent av dem som började gymnasieskolan 1993 har fyra år senare 
inte fullföljt sin utbildning. Ytterligare 9 procent har gått ut med ofullständiga avgångsbetyg 
eller reducerad studieplan (Skolverket, 1998). En möjlig förklaringsgrund till denna 
utveckling kan vara den reformering av gymnasieskolan som startade i början av 90-talet. 
Tanken var att bredda kunskapsbasen i samhället genom att integrera samtliga 
gymnasieprogram. Alla elever skulle gå tre år och alla program fick en lika stor andel så 
kallade kärnämnen. På så sätt var det tänkt att  varje enskild elev  skulle kunna uppnå 
grundläggande behörighet till universitetsstudier.  
 
En modell för att förklara den här utslagningen i gymnasiet berör utformningen av 
kärnämnena. Enligt Skolverkets rapport (1998) har arbetssättet hos lärarna som undervisar i 
kärnämnena inte anpassats till de olika programmens inriktning och karaktär. Undervisningen 
bedrivs ofta på det traditionella sätt som tidigare varit förhärskande på de studieförberedande 
programmen. Många elever känner inte att undervisningens innehåll och form är relevant för 
deras framtida yrkesliv och att deras egen erfarenhet inte tas tillvara i den dagliga 
verksamheten i skolan. Följaktligen tappar en del av dessa elever intresset och därmed också 
ofta motivationen för att studera.  
 
Under den första perioden av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) praktiserade vi på en 
folkhögskola. En del av eleverna som under sin gymnasietid blivit marginaliserade återupptar 
sina studier på folkhögskola, ofta efter att ha varit ute i arbetslivet många år. Dessa elever har 
på eget initiativ beslutat att återvända till skolans värld för att skaffa sig gymnasiekompetens 
och därefter eventuellt fortsätta till vidare studier. De är naturligt motiverade och de kan lätt 
se kopplingen mellan kunskapen de förvärvar i skolan och verkligheten utanför.  
 
Eleverna på nivå 1 (d.v.s. Allmänna linjens första årskurs, ungerfärligt motsvarande åk. 1 på 
gymnasiet) detta läsår har en något annorlunda bakgrund. Dels är de överlag yngre än snittet 
bland övriga elever på skolan, ungefär 18 –22 år, vilket gör att de relativt nyligen förgäves 
försökt ta sig igenom gymnasieskolan. Många har enligt egen utsago mer eller mindre blivit 
pressade att börja studera vid folkhögskola för att på så sätt lösa försörjningsfrågan. Det var, 
när vi träffade dem under höstterminen, nästan ingen i klassen som hade ambitioner att läsa 
vidare, varför målet att skaffa sig behörighet var nästan helt oväsentligt. Deras motivation var 
med andra ord mycket låg. Frånvaron var hög i klassen och engagemanget bland dem som 
faktiskt var närvarande på lektionerna var överlag lågt.  
 
Under den fyra veckor långa VFU som vi tillbringade tillsammans med klassen under 
höstterminen fick vi intrycket att eleverna inte såg meningen med att plugga, att de inte såg 
behovet av att lära sig den kunskap som erbjöds, och detta såg vi som en utmaning att möta i 
vårt utvecklingsarbete! Hur kan vi höja engagemanget och motivationen bland dessa elever? 
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1.2 Kunskapsbegreppet 
 
Svingby (1991) sätter kunskapsbegreppet i centrum. Hon diskuterar den ryska 
inlärningsforskaren Vygotskys idéer om förhållandet mellan den vardagliga kunskapen och 
den kunskap som levereras av det vetenskapliga samhället. Här ställs vardagskunskapen, som 
ses som direkt praktiskt användbar, mot den vetenskapliga kunskapen och hon frågar om det 
föreligger en motsättning dem emellan.  
 
Vardagsförståelsen utgår ifrån de personliga föreställningar som alla elever har. Den kommer 
ifrån världen utanför skolan och utgår ifrån konkreta, enstaka händelser som ofta är 
emotionellt laddade. Vetenskaplig förståelse däremot, bygger på lagar och abstrakta 
sammanhang men är inte direkt åtkomlig för eleven. För att vardagsförståelsen ska kunna 
övergå i varaktig vetenskaplig förståelse krävs att vardagsföreställningarna utmanas och ställs 
i relation till de vetenskapliga begreppen. Svingby hävdar att det inte finns någon motsättning 
mellan dessa förståelseformer utan båda dessa former måste utvecklas i samspel med 
varandra. Det vill säga, hon beskriver hur förvärvad kunskap kan förändra vår upplevelse av 
omvärlden och hjälpa oss skapa en världsbild. Hon ställer sig kritisk till hur skolans urval av 
kunskap som premieras har alltför liten anknytning till omvärlden och därför upplevs som 
meningslös och osammanhängande. 
 
Även Maltén (1987) för en diskussion kring kunskapsbegreppet och skiljer där mellan de 
olika kunskapsformerna  
- Baskunskap 
- Fördjupad kunskap 
- Processkunskap  
- Människokunskap. 
 
Han beskriver därefter hur dessa olika former av kunskap relaterar till varandra. Här betonas 
att denna uppdelning i fyra kunskapsformer återfinns, om än något annorlunda kategoriserad, 
i läroplanerna från 1994 (Lpo94 och Lpf94). Fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet är 
kunskapens hörnstenar, vilket framgår av de styrdokument vi har i skolan idag (Skolverket, 
1994).   
 
Baskunskapen ses som grunden för vidare kunskapsbyggande, och som bestående av 
basfärdigheter och baskompetenser. Basfärdigheter är de verktyg och redskap som  eleven 
använder sig av i sin inhämtning av kunskap, däribland kan nämnas att tala, läsa, skriva och 
räkna. Baskompetens betecknar elevens förmåga att nyttja sina basfärdigheter på rätt sätt vid 
rätt tillfälle. Baskunskapen kan sedan fördjupas, och därmed bli så kallad fördjupad kunskap, 
via genomtänka urval av lärostoff som kan utgå ifrån lärarens bedömningar eller elevernas 
önskemål och intressen. Maltén betonar att ju oftare eleverna får chansen att påverka 
innehållet i stoff och projekt desto större är möjligheten att studierna upplevs som 
motiverande och meningsfulla.   
 
En annan kunskapstyp benämns processkunskap och här betonas den kunskapsskapande 
processen i sig som det mest betydelsefulla. Inte minst gäller detta i tema- eller projektstudier 
där delmål kan vara att eleverna till exempel ska få uppleva aktivt kunskapsinhämtande, 
ansvar, arbetsglädje, individualisering, planering och valfrihet. Under mer fria former får 
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eleven själv söka sin egen kunskap inom de områden som fångat hans nyfikenhet och intresse. 
Vidare betonas att den här formen av upplevelseinlärning är en förutsättning för en aktiv 
inlärning, det vill säga en reflekterande process. Själva kunskapen i sig glöms så småningom 
bort men eleven har kvar en grundläggande förmåga att själv skapa ny kunskap i framtiden. 
 
Under det kunskapsbyggande arbetet får elever också möjlighet att bygga upp en emotionell 
och social kompetens, eller så kallad människokunskap. Den här kunskapsformen handlar till 
exempel om  hur man själv och andra reagerar känslomässigt i olika situationer samt 
förståelse och ansvar för andra människor. Eleven får insikt i frågor som rör självkännedom, 
gruppkännedom och samhällskännedom.  Människokunskapen ger kunskapsbegreppet en 
affektiv dimension och inkluderar värderingsfrågor.  
 
 
1.3 Vad är motivation? 
 
Motivation som fenomen har en central position i vår kultur, vilket hänger samman med att vi 
lever i ett produktivitetsorienterat samhälle där målinriktade handlingar, och effektivt bruk av 
tid är drag som värderas. Motivation är för oss grundläggande för att förstå mänskligt 
beteende.  
 
Imsen (2000) poängterar att motivation handlar om känslor, och hur de tillsammans med 
tankar och förnuft ger färg och glöd åt de handlingar vi utför, både före, under och efter själva 
handlandet. Motivationen inte bara orsakar aktivitet hos individen, den håller denna aktivitet 
vid liv och ger den mål och mening. Vi använder begreppet motivation dagligen i skolan, ofta 
i negativa sammanhang t.ex. då eleverna är bråkiga eller okoncentrerade, då vi talar om brist 
på motivation, men även i positiv bemärkelse då vi syftar på pliktuppfyllande, 
tillmötesgående och uthålliga elever som sprudlar av intresse och nyfikenhet. I juridiska 
sammanhang talar man ofta om motivet till gärningen, det vill säga varför den skyldige begått 
brottet. Motivation används alltså i samband med målinriktade handlingar för att beteckna den 
agerandes syfte med handlingen, eller dennes inställning till densamma.  
 
Handlingar kan dock inte bara förklaras utifrån självreglerande motiv, eller känslor. 
Motivation hänger samman med vår grundläggande uppfattning om vad som är rätt och fel, 
gott och ont, väsentligt och oväsentligt eller överordnat och underordnat, med andra ord våra 
grundläggande värden.   
 
 
1.4 Intresse och motivation 
 
Sjöberg (1997) diskuterar forskningen kring intresse och motivation och kommenterar bland 
annat det svenska utbildningsväsendets förhållande till utbildningsfilosofen Deweys teorier. 
Han konstaterar att vi upplever stark koncentration och mår som bäst när vi får syssla med 
något vi är intresserade av, vilket medför att vi ägnar detta mycket tid. Därmed torde det inte 
råda något tvivel om att intresset är av mycket stor betydelse för studiearbetet.  
 
Begreppet motivation betecknar psykologiska drivkrafter av olika slag, däribland intresset. 
Tyvärr kan inte motivationspsykologin bidra med en djupare förståelse av studieintresset som 
fenomen, då forskarna strandat i fruktlösa teorier kring fysiologi och psykodynamik utan 
praktiska pedagogiska resultat. Sjöberg är noga med att poängtera att motivation och intresse 
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inte nödvändigtvis är samma sak. Då motivation speglas i hur mycket arbete man lägger ner, 
så är intresse det intresse man har för uppgiften och inget annat. Han sätter dock i praktiken 
likhetstecken mellan intresse och det som kallas inre motivation.  
 
 
1.5 Inre och yttre motivation 
 
Den inre motivationen karaktäriseras av stark koncentration och en viss lustupplevelse. 
Eftersom intresset (och därmed den inre motivationen) i hög grad är personligt och starkt 
varierar mellan olika individer, är det svårt att ge en entydig beskrivning av fenomenet. 
Intresseväckande aktiviteter anses dock karaktäriseras av utmaningar på lagom nivå för 
individen. De ger även en känsla av kompetens och möjlighet till autonomi. 
 
Den yttre motivationen stimuleras med yttre belöningar i form av till exempel beröm, hög 
status, materiella förmåner, höga betyg och framtida arbete. Teorin att yttre motivation är en 
effektiv källa till utveckling och inlärning är i linje med Skinners teori om Stimulus-Respons 
(S-R). Det vill säga att våra handlingar kan förklaras genom människor och händelser utanför 
oss själva. Men modern forskning (Sjöberg, 1997) hävdar att verkligheten är betydligt mer 
komplex. Sjöberg menar att den yttre motivationen i form av belöningar utifrån oss själva 
kanhända tillfälligt kan underlätta inlärning. Men när belöningen uteblir då eleven tvingas 
arbeta självständigt utvecklas eleven sämre. Det finns tecken som tyder på att elever som fått 
den här typen av yttre stimuli i längden klarar sig sämre än de som inte blivit utsatta för något 
slags yttre belöningssystem. I själva verket kan detta upplevas som en yttre styrning som kan 
hämma ett intresse som fanns från början. Jensen (1981) diskuterar i sin bok också inre och 
yttre motivation som han i detta sammanhang benämner naturlig respektive konstgjord 
motivation.  
 
Öhman (2000) har studerat upplevelser av yttre och inre motivation hos en grupp 
vuxenstuderande vid kunskapslyftet. Dessa nyutbildade undersköterskor läste en valbar kurs 
på 205 gymnasiepoäng inom området rehabilitering och habilitering. Eleverna fick fylla i en 
enkät om deras motiv för fortsatta studier innan de påbörjade kursen.  
 
Ett resultat från den här enkäten var att de flesta i gruppen upplevde att de behövde 
vidareutbilda sig för att kunna få en fast anställning. Det vill säga de drevs av en form av yttre 
motivation för att studera. Öhman var också kursledare för den här kursen. Hennes mål var att 
den här yttre motivationen skulle kunna omformas till inre motivation för vidare lärande efter 
kursen hade avslutats. Tanken var då att eleverna skulle kunna genomgå den här processen 
genom att undervisningsmiljön präglades av delaktighet, medbestämmande, en lugn 
studiemiljö och att innehållet i kursmomentet hade anknytning till deras egen verklighet. 
 
Efter kursens slut utvärderades elevernas upplevelser av de olika kursmomenten med hjälp av 
ytterligare en enkät samt intervjuer med kursdeltagarna. Från detta datamaterial kunde Öhman 
utläsa att det klart framgått att en yttre motivation till studier verkligen kan vändas till en inre 
motivation för fortsatt kunskapsbyggande. Det vill säga efter kursens slut kände de flesta 
eleverna motivation att lära sig mer för att kunna utföra ett bra framtida arbete hos 
vårdtagarna. Följaktligen fanns det en vilja hos dem att vidareutveckla deras 
yrkesprofessionalitet. Ett annat uttryck för denna inre motivation för lärande och utveckling 
var att många elever uttryckte en vilja att fortsätta med universitetsstudier. 
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Men det är inte så enkelt att avfärda all yttre motivation till förmån för den inre i syfte att öka 
intresset och därmed även främja prestationerna i skolan. Sambandet dem emellan är för 
komplicerat. Är uppgiften enkel och intresset lågt kan yttre motivation vara överlägset 
effektiv, medan mer komplicerade och kreativt utmanande uppgifter i högre grad kräver inre 
motivation. Den yttre motivationen leder i sin tur i regel till att man väljer enkla uppgifter, 
medan inre motivation kan sporra en att välja optimala utmaningar (Sjöberg, 1997). Imsen 
(2000) påminner om att det gemensamma för båda motivationsformerna är en lustbetonad 
erfarenhet eller förväntan, antingen det är inre glädje över något man gör, eller hopp om 
framtida belöning som är källan till aktiviteten. 
 
Vi kommer i denna uppsats att använda termen motivation som samlingsbegrepp för de 
känslor av lust, intresse och engagemang man känner inför en uppgift. Där inget annat anges 
är det den inre motivationen vi åsyftar. 
 
 
1.6 Hur påverkar man den inre motivationen? 
 
Sjöberg (1997) redovisar Weiners forskning kring sambandet mellan elevers motivation och 
hur de för sig själva förklarar sin grad av studieframgång. Weiner ser fyra faktorer som grund 
för de förklaringar eleverna ger: förmåga, ansträngning, uppgiftens svårighet, samt tur eller 
otur. Dessa fyra faktorer ses därefter ur tre olika aspekter:  
- Intern/extern. Förmåga och ansträngning är interna, svårighet och tur är externa. 
- Stabil/instabil. Förmåga och svårighet är stabila, ansträngning och tur är instabila. 
- Kontrollerbara/okontrollerbar. Eleven kan själv påverka ansträngningen, men inte de 

övriga tre. 
 
Weiner drar slutsatsen att interna förklaringar i högre grad än externa leder till starkare 
emotionella reaktioner på den upplevda kompetensen och motivationen. Weiner konstaterar 
dessutom att även om motgång kan verka destruktivt då den tillskrivs inre faktorer, främst 
bristande förmåga, så är bristande ansträngning en konstruktiv förklaring, eftersom det är den 
enda faktorn som eleven själv kan kontrollera. Försök med att öva elever i att förklara 
motgångar med bristande ansträngning har gett positiva resultat. Ett misslyckande tolkat på 
detta konstruktiva sätt kan vara starkt motiverande har det visat sig (Sjöberg, 1997). 
 
Dewey (1998) har hävdat att det bästa sättet att skapa intresse och motivation hos eleverna är 
att relatera undervisningen till verkligheten utanför skolan, och peka på hur kunskaperna kan 
få praktisk nytta där. Han menar vidare att man även bör knyta den till värderingar hos 
eleverna. Sjöberg hävdar att Deweys teorier sällan ifrågasätts i den pedagogiska debatten. Ett 
misslyckande med att skapa och upprätthålla intresse bland eleverna förklaras ofta med att 
man inte tillräckligt tydligt gjort denna koppling mellan verklighet och skolvärld. Han frågar 
sig hur det kommer sig att det praktiska värdet har fått en så dominerande roll i debatten om 
studiemotivation, och hävdar att en förklaring av vikt är att elever som inte är intresserade av 
ett ämne gärna själv säger att detta beror på att ämnet inte har någon praktisk betydelse. 
Denna förklaring ser han som otillförlitlig, eftersom intresserade elever inte tillskriver det 
praktiska värdet någon större anledning till deras intresse. 
 
Sjöberg problematiserar tanken på att nyttoaspekter ökar intresset och motivationen hos 
elever, utan att helt förkasta den. Han pekar på att det i undersökningar av intresse ofta är 
andra faktorer än praktisk nytta som ger utslag. Fascinationen för ämnet i sig har visat sig vara 
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en stark faktor. Sjöberg pekar på risken att en alltför stark poängtering av nyttoaspekter kan 
störa den avspända lekfullhet som är nödvändig för verkligt kreativa insatser. Lärarens 
intresse, kompetens och entusiasm har också visat sig betydelsefulla. Något Sjöberg ställer sig 
frågande till då han diskuterar nyttoaspektens effekt på elevernas motivation, är om eleverna 
kan bedöma vilka krav som väntar dem i yrkeslivet och därmed vad han eller hon har nytta 
av, eller om ens lärarna kan förutse deras framtida behov. Eftersom arbetslivet idag står under 
ständig förändring, och de yrkesroller som skolan ska förbereda för är skiftande, menar han 
att elevers och lärares möjligheter att under skolgången bedöma nyttan hos kunskaper är 
ytterst små. Sjöberg fortsätter sin kritik mot Deweys teorier med att peka på TV-mediets 
förmåga att locka uppmärksamhet och intresse, utan att direkt lära ut något av praktiskt värde. 
Att tro att människan skulle vara så enkel och okomplicerad att hennes intresse helt styrs av 
den praktiska nyttan, menar han tyder på en inskränkt människobild.  
 
Sjöberg är dock inte helt främmande för tanken att nyttoaspekten kan ha en intresserande 
verkan, även om han vidhåller att andra faktorer är viktigare. Om verklighetsorienterande och 
praktiska inslag i en utbildning medför upplevelse av kontroll och viktig kompetens så gynnas 
intresset. Han påpekar även att det finns en poäng i att visa på praktisk nytta och att knyta an 
till andra miljöer utanför skolan, om intresset för skolarbetet är lågt. Detta kan väcka 
nyfikenhet och nyhetens behag kan lösa upp uttråkning med den invanda miljön. Att 
dessutom anknyta till vuxenlivet och möjligheter till viss inkomst kan stimulera intresset 
ytterligare. Men effekterna av nyfikenhet och anknytningen till det framtida vuxenlivet är, 
enligt Sjöberg, kortlivade om arbetet inte innehåller utmaningar som upprätthåller intresset 
hos eleverna. (Sjöberg, 1997).  
 
Lärarnas inflytande på elevers motivation är starkare än många inom lärarkåren vill acceptera, 
menar Steinberg (1987) . Att skapa motivation är en av lärarens viktigaste uppgifter vilket i ett 
senare skede underlättar undervisningen. Steinberg listar ett antal motivationsskapande 
faktorer, däribland verklighetsförankring, meningsfullhet och användbarhet hos innehållet, 
anknytning till värderingar samt helhetsbild och övergripande förståelse. Han poängterar att 
den inre motivationen är den som skall eftersträvas, kursens mål får aldrig vara att "klara 
skrivningen", dvs skapa yttre motivation för eleverna. Genom att inleda lektionstillfället på ett 
positivt och inspirerande sätt, till exempel genom att berätta om en personlig upplevelse med 
anknytning till lektionens innehåll kan läraren inom eleverna skapa en nyfikenhet inför ämnet 
och en lust att lära.  
 
Verklighetsförankring, meningsfullhet och innehållets användbarhet är något som starkare 
borde poängteras i skolan, menar Steinberg som därmed följer Deweys linje. Motivationen 
sänks automatiskt om eleverna inte inser meningen med det de ska lära sig. Skolans strävan 
att bryta ner ämnena i små bitar motverkar den helhetsbild som är så viktig för att eleverna 
ska förstå sammanhang och verklighetsrelevans. Att förstå hur man kan använda en kunskap 
är en förutsättning för motivationen att fortsätta lära sig, hävdar Steinberg. Han poängterar 
även att det är viktigt att man som lärare stannar upp och reflekterar över sitt eget yrkesval. 
För att kunna motivera andra bör man för sig själv ha klargjort varför man valt läraryrket, vad 
man trivs bäst/mindre bra med, vad det är i ämnet som intresserar en och varför, hur man vill 
dela med sig av sina erfarenheter och sin entusiasm. (Steinberg, 1987). 
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1.7 Förankring i styrdokumenten 
 
Vår undersökning rör hur vi pedagoger kan öka elevers motivation för skolarbetet genom att 
åskådliggöra kopplingen mellan lektionernas innehåll och elevernas verklighet utanför 
skolans väggar, samt vilken nytta kunskaperna de förvärvar i skolan kommer att ha i ett 
framtida arbetsliv.  
 
För folkhögskolan är bildningsidealet – i motsats till utbildningsidealet - en grund för skolans 
pedagogiska arbete. Utbildning anses bedrivas genom undervisning, ge färdigheter, och leda 
till individualism, konkurrens, anpassning, neutralitet och behov av styrning utifrån. Bildning 
däremot utvecklas genom ett självbildningsarbete, ger värdighet, och leder till kollektiv 
strävan, samarbete, förändringsmöjligheter, idéförankring och en grundläggande integritet och 
självständighet. De professionella inom folkhögskolan ser en stark koppling mellan bildning 
och livshållning, där yttre bildning påverkar vanor och beteenden, och inre bildning påverkar 
den personliga livshållningen.  
 
Utifrån detta bildningsideal har de i styrdokumentet för skolans verksamhet uttalat en vision 
om att arbeta för varje människas möjlighet till ett rikt och meningsfullt liv. Inriktningen för 
skolans verksamhet skall vara att: 
- Ge eleverna en bildning som ger helhetssyn, vilket ses som förutsättning för att förändra 

sin verklighet. 
- Stärka varje elevs möjlighet att dels påverka sina livsvillkor, dels delta i 

samhällsbyggandet. 
- Ge varje elev förutsättningar att växa som människa.  
 
Skolan har en strävan att integrera utbildning och omvärld, varför pedagogerna uppmanas att 
"föra klassrummet ’ut i samhället’ och ’samhället in i klassrummet’". Styrdokumentet 
poängterar även hur  elevernas olika bakgrund kan bli en tillgång i arbetet. Vidare påpekas i 
pedagogernas processplan att de är medvetna om att det är främst genom de inre 
drivkrafterna, den inre motivationen, som eleverna tar till sig ny kunskap och nya tankesätt.  
Att eleverna ges tid till reflektion ses också som viktigt (Folkhögskolan, 2002). 
 
 
2. Syfte 
 
Vi vill i det här arbetet undersöka om elevernas upplevelse av engagemang och motivation 
ökar då de får reflektera kring frågor om meningen med skolarbetet.  
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3. Metod 
 
 
3.1 Kvalitativ och kvantitativ metodik 
 
Den kvalitativa forskningsmetoden används för att undersöka ett fenomen i dess naturliga 
miljö. Forskaren försöker förstå hur människan uppfattar och tolkar sin omvärld (Backman, 
1998; Hartman, 1998). Till skillnad mot den kvantitativa metoden uppfattas individen i det 
kvalitativa perspektivet inte vara separerbar från sin miljö. Följaktligen måste forskaren  
beskriva en helhetsbild där människans uppfattning av sin verklighet ses som en individuell, 
social och kulturell konstruktion. Med ett kvantitativt perspektiv kan forskaren använda ett 
objektivt instrument för att manipulera enskilda variabler som påverkar verkligheten. Då blir 
det möjligt att utvinna data som kan analyseras i matematisk form för att testa objektiva och 
generella hypoteser om verkligheten. Kvalitativt inriktad forskning däremot använder verbala 
analysmetoder där tonvikten ligger på att studera processer i en miljö där forskaren själv 
fungerar som analysinstrument och ett subjekt som samspelar i en autentisk relation med 
andra människor (Backman, 1998; Patel & Davidson, 1994).  
 
I vår undersökning använder vi oss av en blandning av  kvalitativ och kvantitativ metodik där 
vi utför en fallstudie för att få en bild över aktiviteten och attityderna till skolverksamheten i 
vår klass. För att samla in data används observationer, attitydenkäter samt intervjuer för att 
försöka få en bild över hur eleverna tänker kring sin egen situation i skolan.  
 
 
3.2 Försökspersoner 
 
De i studien deltagande eleverna, 9 st, går alla i årskurs 1 på den allmänna linjen vid en 
folkhögskola. Könsfördelningen var jämn, 5 kvinnor och 4 män, merparten i 18-22 års åldern, 
övriga i 30-års åldern. Urvalet av försökspersoner är inte representativt för gymnasieelever i 
Sverige, utan är ett så kallat bekvämlighetsurval, det vill säga vi väljer att arbeta med elever 
som vi har tillgång till under vår praktikperiod. Vi hävdar dock att dessa elever skulle kunna 
vara ett representativt urval ur den grupp av elever som har blivit marginaliserade i den 
svenska skolan.  
 
Deltagarna i utvecklingsarbetet informerades före studiens början om att deltagandet var 
frivilligt från deras sida. Dessutom poängterade vi att deras anonymitet skulle garanteras 
genom att inga namn eller andra personliga kännetecken skulle framgå i denna rapport eller i 
något annat sammanhang i eller utanför skolan. 
 
3.2.1 Bortfall 
 
Alla elever i årskurs 1 på den allmänna linjen vid vår folkhögskola deltog i studien, det vill 
säga alla planerade deltagare fullföljde studien, undantaget en elevs frånvaro vid den första 
attitydundersökningen. 
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3.3 Material 
 
Det material vi använde oss av i det här arbetet var dels en attitydenkät som eleverna fick 
besvara före och efter utvecklingsarbetet (se bilaga 1), dels ett observationsschema (se bilaga 
2) till stöd för att studera eventuell förändring i elevattityder och engagemang. Under den 
avslutande intervjun utgick vi ifrån ett frågeformulär med ett antal delvis styrda frågor (se 
bilaga 3) .I samband med själva utvecklingsarbetet i klassen använde vi oss av material med 
öppna frågor kring lärande och kunskap som eleverna fick reflektera kring (se bilaga 4–7).  
 
 
3.4 Genomförande 
 
3.4.1 Tidsplan  
 
Tidsplanen beskriver hur vårt arbete fortlöpt och när de olika momenten inträffat (se figur 1). 
Ovanför axeln finns angivelser för tidpunkter, nedanför finns korta beskrivningar av 
arbetsmomenten. Den nedre axeln beskriver vårt arbete under VFU 3, då själva 
utvecklingsarbetet utfördes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Tidsplan över utvecklingsarbetet. 
 
 
3.4.2 Pedagogisk metod 
 
Huvuddelen av detta arbete genomfördes under fyra veckor. Eleverna i vår klass arbetade då 
med ett temaarbete i ämnet miljö som handlade om narkotikafrågor och hälsofrågor. Detta 
projekt tog tre lektioner i anspråk varje vecka och under den tredje lektionen delade vi ut ett 

V.41-02 V.44-02 V.51-02 -  
v.1-03

V.5 – v.13-03 V.14 – v.20-03 

Idén till 
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t introduceras av 
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VFU1. 

PM skrivs. Bakgrund och 
arbetsmaterial 
sammanställs. 

Utvecklings-
arbete 
genomförs. 

Utvärdering, 
sammanställning, 
analys och 
rapportskrivning. 

V.6 – v.12-03 V.5-03 V.14-03 
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Observationer i 
klassen. 
Reflektions-
övningar utförs 
vid fyra tillfällen.

Den andra 
attitydenkäten 
och intervjuer 
genomförs. 
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diskussionsunderlag som de fick reflektera över (se bilaga 4-7). De första två gångerna delade 
vi ut muntliga instruktioner om övningarna. Så småningom insåg vi att en del deltagare hade 
svårt att ta till sig den egentliga meningen med övningarna, och vi försökte då förtydliga 
poängen med reflektionsövningarna genom att till de senare frågorna även bifoga  några 
skriftliga anvisningar.  
 
Eleverna fick skriva ner sina tankar kring dessa reflektionsfrågor i form av privata 
loggboksanteckningar. Dessa övningar tog 20-30 minuter. Sedan följde vi upp med 
diskussioner i klassen, antingen samma dag eller den följande, beroende på när vi lämpligast 
kunde ta tid i anspråk till detta. Diskussionerna var av blandad kvalitet, men efter några 
veckor blev det mer intensiva meningsutbyten i klassen, troligen beroende på att eleverna då 
hunnit vänja sig vid att fundera i dessa banor och dryfta sina åsikter. Vi lärare agerade som 
diskussionsledare för att föra in samtalen på rätt spår. 
 
Björk lyfter fram den informella skrivprocessen som inlärningsredskap (Lendahls & 
Runesson, 1995). Det vill säga hon ser elevernas aktiva skrivande som en process att 
verbalisera eleverna förkunskaper kring olika ämnen. Genom att de får formulera sina tankar i 
ord får de en utgångspunkt för att utvidga sina uppfattningar kring olika ämnen. På så vis kan 
läraren få insikt i elevernas föreställningsvärld och klassen kan, genom att bygga vidare på 
dessa tankar, skapa en genuin inlärningssituation som underlättar djupförståelse och mer 
bestående kunskaper. Hon påpekar också att detta undervisningssätt förhindrar en 
passivisering av eleverna som annars lätt kan inträffa då de enbart lyssnar när läraren berättar 
eller passivt läser i en lärobok. När eleverna skriver ner sina spontana tankar får de också ett 
material som de senare kan återkomma till och på så sätt sätta olika kunskapsbitar och nya 
tankar i ett sammanhang, de ser mönster och genom att ställa nya frågor får de anledning att 
själva söka ny kunskap. 
 
3.4.3 Attitydundersökning 
 
För att få ett mått på elevernas intresse och engagemang för undervisningen genomfördes en 
attitydundersökning i klassen före respektive efter elevernas arbete med reflektionsövningarna 
(se bilaga 1). Vi använde oss av en blandning av positiva och negativa utsagor om 
motivationsfrågor där eleverna fick ange i vilken grad de instämmer i påståendena. Svaren 
gavs på en sexgradig skala där 1 svarar mot ”Håller med fullständigt” och 6 svarar mot 
”Håller inte med alls”. Vi utökar den femgradiga så kallade Likert-skalan (Patel & Davidson, 
1994) för att undvika ett neutralt svarsalternativ och på så sätt tvinga eleverna att ta ställning. 
   
3.4.4 Observation 
 
För att få ytterligare ett perspektiv på eventuella förändringar i elevernas engagemang 
observerades elevernas aktivitet i undervisningssituationer under 6 veckor. Vi använde oss av 
en så kallad strukturerad observation (Hartman, 1998) med ett i förväg framarbetat 
observationsschema (se bilaga 2). Det vill säga vi intresserade oss för beteenden som enligt 
vår mening kan sägas karakterisera olika typer av aktiva elevhandlingar som berör det 
aktuella arbetet under de aktuella lektionerna. Vi klassificerade dessa handlingar enligt ett 
schema. För att få en uppfattning av förekomsten av respektive beteende räknade vi 
frekvensen för dessa och förde in dem i en tabell. Tyvärr hade vi inte möjlighet att föra 
parallella observationer, då vi båda inte var närvarande vid de lektioner som utgjorde 
observationstillfällen.  
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Fördelen med observationsmetoden är att resultatet inte färgas av deltagarnas villighet att 
delta i studien (Patel & Davidson, 1994). På så sätt undvek vi att i onödan störa och belasta 
våra elever. Vi gjorde också en mer allmän, kvalitativ bedömning över elevernas aktivitet för 
att beskriva en mer nyanserad helhetsbild över klassens verksamheten under respektive 
tidsperioder. 
 
3.4.5 Intervju 
 
Vi valde att i den slutliga intervjun av eleverna utföra en så kallad panelintervju, det vill säga 
flera intervjuare (i detta fall två stycken) intervjuar en respondent åt gången. Vi är medvetna 
om att en sådan situation kan uppfattas som stressande för respondenten (Kylén, 1994). Vi 
ansåg dock att vi båda skulle delta vid intervjuerna, dels för att bättre ha möjlighet att uppfatta 
nyanser i respondentens svar, dels för att undvika att våra enskilda relationer till 
respondenterna skulle påverka svaren. Att närvara båda två vid intervjuerna gav oss även en 
bättre förutsättning att undvika personliga tolkningar i de svar vi fick. Det stressmoment som 
kan uppstå hoppas vi ha motverkat genom att utföra intervjuerna i en gemytlig och 
avslappnad atmosfär, i en informell miljö. 
 
Under intervjuerna agerade en av oss huvudintervjuare, med huvudansvar för att ställa frågor 
och sköta konversationen, medan bisittaren gjorde anteckningar utifrån respondentens svar. 
Bisittaren var dock fri att komma med kommentarer eller frågor när det ansågs lämpligt eller 
nödvändigt.  
 
För att ytterligare göra intervjusituationerna så lika varandra som möjligt, valde vi att använda 
oss av en strukturerad, eller styrd, intervjuform med intervjufrågor (se bilaga 3). Vi ansåg inte 
att intervjuerna skulle vara så omfattande tidsmässigt att en mer öppen eller ostrukturerad 
form var befogad. Dessutom bedömde vi att respondenterna var hjälpta av det stöd som en 
direkt fråga innebär. Vidare underlättar en strukturerad uppläggning av intervjuerna 
bearbetningen av det material som samlas in (Kylén, 1994).  
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 4. Resultat 
 
Avsnittet presenterar resultaten från attitydundersökningarna, observationerna och 
intervjuerna. Resultaten från de två förra undersökningarna illustreras i diagram, medan 
intervjusvaren redovisas i löpande text, där vi beskriver hur svarsbilden sett ut i klassen. 
Presentationen av attitydundersökningarnas och observationernas resultat inleds med ett 
stycke som beskriver hur vi framställt diagrammen, och hur man som läsare ska utläsa 
resultaten ur dem. För att ytterligare ge läsaren ett stöd kommenteras varje diagram. 
 
 
4.1 Resultat från attitydundersökningar 
 
Medelvärdet från poängen för respektive fråga på attitydenkäterna beräknades. Poängen 
angavs så att svarsalternativet  ”Håller med fullständigt”  för varje utsaga motsvarade värdet 6 
och  svaret  ”Håller inte med alls” motsvarades av värdet 1. För att underlätta tolkningen av 
diagrammen har vi alltså inverterat attitydformulärets värdeskala (se bilaga 1). Att följa 
attitydformulärets skala hade inneburit ett lägre stapelvärde ju fler elever som instämt med ett 
visst påstående, vilket hade verkat förvirrande. Stapeldiagrammen i figur 2 och 3 nedan kunde 
då erhållas ur våra data. Notera att ett högt medelvärde betraktas som positivt eller negativt 
beroende på hur frågan är ställd. Ett högt värde för ”Jag känner stort intresse för skolarbetet” 
är positivt, medan ett motsvarande högt värde för ”Jag ägnar ingen tid åt skolarbete utanför 
skoltid” betraktas som negativt, då eleverna i högre grad instämmer i påståendet. För att göra 
resultatet från våra attitydundersökningar tydligt och mindre förvirrande, har vi delat in 
utsagorna i en grupp med positiva utsagor (det vill säga utsagor som inte innehåller någon 
negation), och en annan grupp med negativa utsagor. Varje grupp illustreras med ett separat 
diagram. 
 

 
Figur 2. Diagram över resultat från attitydundersökningar (positiva utsagor). 
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Figur 2 visar att det vid det andra enkättillfället är färre elever som instämmer i utsagorna 
”Jag känner stort intresse för skolarbetet” och ”Jag trivs i skolan”, med den största 
förändringen i den senare utsagan. Fler elever instämmer i ”Jag upplever att jag lär mig 
nyttiga saker i skolan” och ”Jag känner att det vi gör i skolan berikar mitt liv” vid det andra 
enkättillfället.  

 
 
Figur 3. Diagram över resultat från attitydundersökningar (negativa utsagor). 
 
Figur 3 visar att eleverna vid det andra enkättillfället i högre grad instämmer i de tre första 
utsagorna. Eleverna instämmer i lägre grad i det sista påståendet vid det andra enkättillfället. 
 
Vidare analyserades data från den sista attitydfrågan. Där tillfrågades eleverna om hur de 
rangordnade olika faktorer som motivation för sina studier. Vi beräknade medelvärden för 
respektive kategori och redovisar dessa i diagrammet nedan (se figur 4). Även här väljer vi att 
invertera värdena i enkätsvaren för att diagrammet bättre ska motsvara elevernas 
prioriteringsordning. Här anger ett högt värde att den aktuella faktorn hamnat högt upp i 
rangordningen. Ju högre värde en faktor fått, desto viktigare anser eleverna den vara för 
motivationen.  
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Figur 4.  Rangordning av motivationsfaktorer från attitydundersökningar. 
 
Vi ser i figuren ovan att ”Något att göra på dagarna” och ”Nödvändig kunskap” fallit i 
prioritet vid det andra enkättillfället. ”Kompisar/Social samvaro” och ”Intressant” har däremot 
relativt sett blivit mer betydelsefullt vid det andra tillfället. 
 
 
4.2 Resultat från observationer 
 
Vi har för varje vecka räknat antal lektionspass då observationer gjorts, och även räknat antal 
noteringar för elevaktivitet. Kategorierna för elevaktivitet: "Svarar på frågor", "Ställer 
frågor/ber om hjälp", "Ger egna inlägg", "Kommenterar andras inlägg", "Lämnar 
klassrummet" samt "Sitter och ritar/pratar" har delats upp i positiv respektive negativ 
elevaktivitet, där "Lämnar klassrummet" och "Sitter och ritar/pratar" betraktas som negativ 
elevaktivitet och de övriga fyra kategorierna betraktas som positiva. Det totala antal 
noteringar för positiv respektive negativ elevaktivitet för den aktuella veckan har sedan slagits 
ut över veckans observationspass, för att få ett medelvärde som ger en bild av elevernas 
aktivitet. Vi har gjort på liknade sätt med noteringar om närvaro och punktlig ankomst. Vi 
anser att vi, genom att göra på detta sätt, kan ge en rättvisande bild av hur elevaktiviteten 
eventuellt har förändrats under observationsperioden. Då man studerar diagrammen nedan är 
det viktigt att ha i åtanke att klassen endast bestod av 9 elever, varför staplarna som illustrerar 
”Närvarande” och ”I tid” (se figur 5) inte kan överstiga det maximala värdet av nio. Värdet i 
kategorierna ”Positiv elevaktivitet” samt ”Negativ elevaktivitet” (se figur 6) kan dock 
teoretiskt sett bli hur högt som helst, men har under undersökningsperioden legat under värdet 
9. Därför är ett värde av 7,5 i kategorin för ”Närvarande” relativt högt, medan samma värde i 
kategorin för ”Positiv elevaktivitet” inte skulle betraktas som särskilt högt.  
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Figur 5. Närvaro och punktlighet under observationsperioden. 
 
Figur 5 visar att närvaron tillfälligt stiger under vecka 7, för att sedan sjunka. 
Undersökningsperioden avslutas med en höjning. Vi ser även att antalet elever som kommer i 
tid till lektionerna uppvisar en liknande tendens under perioden. 
 

 
Figur 6. Positiv, respektive negativ elevaktivitet under observationsperioden. 
 
Den positiva elevaktiviteten sjunker under periodens inledande veckor, för att sedan plana ut 
med en viss höjning under vecka 11. Den negativa elevaktiviteten ligger under 
undersökningsperioden på en låg nivå för att öka markant under den avslutande veckan. 
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4.3 Resultat från intervjuer 
 
Nedan redovisas en sammanställning av de intervjusvar vi fått. Sammanställningen visar de 
åsikter som kommit fram under intervjun, med en notering om hur många av eleverna som 
svarat på det sättet. Summan av åsikterna stämmer inte alltid med det totala antal elever som 
deltog i undersökningen, eftersom en del av svaren beskrivit många synpunkter. Om någon 
elev inte lämnat relevant information redovisas även detta i samband med varje fråga. I 
diskussionen kommenteras frågorna antingen under 5.3 Diskussion kring intervjusvar, eller 
5.4 Utvärdering pedagogisk metod, beroende på om frågan varit relevant för vår 
undersökning, eller för utvärderingen av den pedagogiska metod vi använt oss av. 
 
 
1. Vad var anledningen till att du började studera i den här skolformen? 
Åtta elever angav att de vill läsa in gymnasiekompetens. Hälften av dessa har försökt studera 
på Komvux, men ansåg att det var för stressigt. En elev har varit långtidsarbetslös och började 
på skolan för att lösa sysselsättningsfrågan. 
 
2. Vad har du för mål med dina studier? 
Sju elever har ambition att fortsätta till någon slags vidareutbildning. En elev vill ha 
gymnasiekompetens för att det behövs när man söker jobb. En elev har inget speciellt mål 
med sina studier, men kan tänka sig att eventuellt studera vidare. 
 
3. Hur har du upplevt reflektionsövningarna? 
Fyra av eleverna tyckte inte om övningarna, och/eller upplevde dem som svåra. Tre av 
eleverna hade inget speciellt att säga om dem. Två av eleverna tyckte bra om övningarna/hade 
inga problem med dem. 
 
4. Vad har varit positivt eller negativt? Tycker du att du har haft problem att uttrycka dina 
tankar i ord? 
Fem elever menade att det är svårt att veta vad man själv tycker, och ovant att tänka på det här 
sättet. Tre tyckte att det var lite stressigt under övningarna, och lika många tyckte att det var 
bra frågor som gav insikt. Av två av eleverna fick vi ingen relevant information. 
 
5. Har frågeställningarna varit svåra att förstå? 
Fyra elever tyckte att en del frågor var svåra att förstå, medan lika många hävdade att frågorna 
inte varit svåra. Av en elev fick vi ingen relevant information. 
 
6. Har du fått några nya idéer om vad kunskap är och vad som är nyttig kunskap? 
Fem elever svarade nej på denna fråga, och tre elever svarade ja. Av en elev fick vi ingen 
relevant information. 
 
7. Har din inställning till studierna förändrats sedan vi började med reflektionsövningarna? 
Två elever gav oss ett tveksamt nej, medan ytterligare två lämnade ett tveklöst nej. En elev 
menar att motivationen förändrats, medan en annan svarar ja efter en stunds tvekan. Av tre av 
eleverna fick vi ingen relevant information. 
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8. Upplever du att du har motivation för skolarbetet? 
Fem av eleverna menade att de hade motivation för skolarbetet, medan tre hävdade att den 
varierar. En elev svarade nej på frågan. 
 
9. Upplever du att din motivation har förändrats under det här projektets gång? 
Fem av eleverna tyckte att deras motivation ökat under arbetet med deras miljöprojekt. Två 
elever menade att det är för mycket projektarbete i skolan. Av två av eleverna fick vi ingen 
relevant information. 
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5. Diskussion 
 
 
5.1 Diskussion kring attitydundersökningar 
 
I figur 2 och 3 kan vi se att resultaten från attitydundersökningarna ger en ganska splittrad 
bild över elevernas engagemang. Överlag framgår det att eleverna verkar ha ganska positiva 
attityder till skolverksamheten och nyttan med det de lär sig. Mer specifikt framgår att de 
anser att de har stort intresse för skolarbetet och att de trivs i skolan. Många anser sig ha 
personliga mål med sina studier och upplever att de lär sig nyttiga saker i skolan. Vad det 
gäller den personliga utvecklingen har de däremot en mer negativ, eller neutral, attityd till 
värdet av skolarbetet. 
 
Överlag verkar det vara ganska små förändringar i attityderna mellan de två 
undersökningarna, och de förändringar som skett är tyvärr i huvudsak i negativ riktning. En 
signifikant förändring ser vi i påståendet ”Det finns inga skolämnen som intresserar mig”. 
Dessvärre instämmer fler elever i utsagan i den andra enkäten. Detsamma gäller för 
påståendet ”Jag har inga personliga mål med mina studier”. Något flera verkar instämma mer 
i påståendet ”Jag ägnar ingen tid åt skolarbete utanför skoltid” i den senare undersökningen. 
Detta kan emellertid tänkas bero på vilka arbetsuppgifter och vilken arbetsbörda eleverna har 
under den aktuella perioden. En förändring till en något mer positiv attityd kan anas till 
påståendet ”Jag upplever att jag lär mig nyttiga saker i skolan”, det enda påståendet där det 
skett en positiv förändring tillräckligt stor att notera.    
 
I attitydenkätens sista fråga ombeds eleverna rangordna olika faktorer efter hur viktiga dessa 
är för dem  i skolan (se figur 4), och det är i denna sista fråga vi ser de största förändringarna 
mellan den första och den andra undersökningen. ”Studiebidrag/möjlighet till inkomst” ligger 
kvar på ungefär samma plats, ganska lågt i rangordningen. Glädjande är att ”Något att göra på 
dagarna” sjunker i rangordningen och ”Intressant” stärker sin position i den andra 
undersökningen. De största förändringarna mellan de två undersökningarna är dock negativa: 
”Kompisar/social samvaro” klättrar ytterligare i rankingen och ligger i den andra 
undersökningen på en klar topplacering, medan – och detta är alarmerande med tanke på vårt 
syfte – ”Nödvändig kunskap” faller drastiskt inför den andra undersökningen och intar en 
sista plats.  
 
Ett problem som uppstod var att 8 elever deltog i undersökningen vid det första tillfället 
medan ytterligare en tillkom vid den senare undersökningen. Detta gjorde möjligtvis att det 
sammanvägda resultatet av den senare attitydenkäten färgats i negativ eller positiv riktning. 
Dessvärre har vi ingen möjlighet att korrigera detta systematiska fel då enkäterna var 
anonyma. 
 
 
5.2 Diskussion kring observationsdata 
 
Figur 5 visar att närvaron sjunker under perioden, för att under vecka 12 skjuta i höjden igen. 
Bottennoteringarna under vecka 9 och vecka 11 tror vi kan bero på att de angränsar till 
sportlovet vecka 10. Under vecka 9 märktes det tydligt i klassen att eleverna var trötta och 
redo för en veckas ledighet, vilken en del tycks ha tagit ut i förskott. När skolan sedan kom 
igång hade en del elever svårigheter att återgå till vardagen i skolan, och lovet drogs ut 
ytterligare några dagar. Under de här veckorna florerade även vinterns influensa och 
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vattkoppor i området, vilket innebar att ett par elever var hemma för vård av barn. Eftersom 
klassen består av endast nio elever, påverkas närvaron drastiskt så fort en eller ett par elever 
inte deltar i undervisningen. Antalet elever som kommit i tid till lektionerna följer ungefär 
samma mönster som närvarostatistiken, och vår teori om elevernas agerande i anslutning till 
sportlovet ger en förklaring till detta. 
 
Att den positiva elevaktiviteten sjunkit under perioden (se figur 6) kan till viss del bero på att 
eleverna arbetat med ett projekt i ämnet miljö (en kombination av samhälls- och 
naturorienterande ämnen). Detta projektarbete har upptagit omkring hälften av det totala antal 
lektionstimmar där vi haft möjlighet att observera klassen, vilket ger ett kraftigt utslag i 
observationsresultatet. Under vecka 6 initierades projektarbetet, vilket medförde en hel del 
frågor och diskussioner kring hur detta skulle utformas, och så vidare. Under de följande 
veckorna blir eleverna allt mer insatta i sitt eget arbete och arbetar mer självständigt. Detta 
innebär att eleverna inte har lika stort behov av hjälp, och stunderna då klassen samlas för 
gemensam genomgång blir färre, vilket märks tydligt i kategorierna som anger positiv 
elevaktivitet. Vi ser i våra observationsdata att elevaktiviteten under matematiklektionerna, 
som inte alls berörts av detta projektarbete, inte följer detta mönster, utan tvärtom ligger på en 
jämn nivå under hela undersökningsperioden. Ökningen under vecka 11 ser ut att bero på en 
muntlig bokredovisning med efterföljande diskussion under en svensklektion, där många 
elever deltog aktivt.  
 
Vi ställer oss något frågande till varför den negativa elevaktivitet ligger på en väldigt låg nivå 
över hela perioden, trots att klassen överlag gett ett intryck av ganska lågt engagemang. 
Förklaringen kan ligga i våra kategorier för positiv och negativ elevaktivitet. De fungerar inte 
riktigt på samma sätt: ”Svarar på fråga”, eller ”Ge eget inlägg” ger ju ett utslag varje gång 
någon yttrar sig, medan ”Sitter och ritar” eller ”Lämnar klassrummet” bara utgör en 
markering oavsett hur länge personen är borta från klassrummet, eller ägnar sig åt annat än 
skolarbetet. Ett lågt engagemang behöver ju i och för sig inte heller betyda en stor mängd 
noteringar som negativ elevaktivitet. Antalet noteringar för positiv elevaktivitet är också 
förvånansvärt lågt, vilket ju även det tyder på ett lågt engagemang. Varför den negativa 
elevaktiviteten ökat drastiskt under undersökningens sista vecka kan bero på att vi nu närmar 
oss slutet på det ovan nämnda projektarbetet. Eleverna är uttalat trötta på sina projekt, i vilka 
de varit engagerade under en sexveckorsperiod. Färdigställandet av den rapport de skall 
presentera i samband med redovisningen innebär en viss vånda och oro, vilket man märker 
tydligt i klassen. Många har svårt att göra en sista kraftansträngning, och tiden ägnas istället 
gärna åt ärenden utanför klassrummet, eller till att exempelvis sitta och rita. 
 
Intressant att notera är att den positiva och negativa elevaktiviteten står i (ungefärlig) 
korrelation till varandra. Där den positiva har en högsta notering under vecka 6 och tangerar 
bottennoteringen under vecka 12, visar den negativa elevaktiviteten motsatta uppgifter: 
Undersökningsperioden inleds med ett lägsta värde under undersökningens initialvecka, för 
att avslutas med en klar toppnotering. Det är egentligen bara vecka 8 som inte faller in i detta 
mönster av motsatta höjningar/sänkningar av värdena, då den visar en låg notering i både 
positiv och negativ aktivitet. Vad detta kan bero på har vi tyvärr inte hittat någon förklaring 
till.  
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5.3 Diskussion kring intervjusvar 
 
Under intervjuerna förde vi anteckningar. För att bättre illustrera utgångspunkten för vår 
diskussion har vi utifrån dessa anteckningar i kursiv text återgett en del av de svar som 
eleverna lämnat.  
 
Inte helt oväntat är behovet av gymnasiekompetens genomgående som orsak till varför 
eleverna sökt sig till folkhögskolan, vilket är naturligt eftersom det är just det som den 
allmänna linjen erbjuder eleverna. De allra flesta svarar att de sökt sig till just folkhögskolan 
på grund av det lägre arbetstempot, och de som tidigare läst på Komvux vittnar om att det 
varit alltför stressigt där. Atmosfären, miljön och gemenskapen på folkhögskolan är också 
övervägande faktorer till att eleverna vill gå på folkhögskola. Vad gäller elevernas mål med 
sina studier, så har de flesta planer på att läsa vidare, även om de inte alltid vet vad det är de 
vill läsa. Den som inte vill fortsätta plugga ser gymnasiebehörighet som en förutsättning för 
att få jobb. 
 
Fyra av eleverna säger att de fått nya idéer och tankar när de gjort reflektionsövningarna, men 
endast två av dem kan ge specifika exempel på dessa tankar eller idéer. Jag har ställt mig nya 
frågor. Man märker vilken inställning man har och vilka intressen man har. Jag har fått svar 
av mig själv. Man inser att vissa saker kan behövas fast man spontant tycker att det inte 
behövs. Kan det vara så att de två övriga intervjuade i dessa fall velat ge ett jakande svar för 
att de upplever det svårt att säga att övningarna inte ”gett” något, den så kallade 
intervjuareffekten som Kylén (1994) nämner? Ytterligare ett par elever har, även om de inte 
fått nya idéer och tankar som vi hoppats, lämnat positiva besked: En av eleverna nämner att 
hon i skolan haft tillfälle att fundera i dessa banor tidigare, vilket vi givetvis ser som positivt. 
Tyvärr kunde hon inte ge exempel på idéer eller tankar som kommit upp under dessa tidigare 
tillfällen. Den andra eleven säger att hon alltid tyckt att man lär sig av allt man stöter på, alla 
erfarenheter man gör. 
 
Svaren på frågan om reflektionsövningarna förändrat elevernas inställning till skolan var 
överlag nedslående. Av tre elever fick vi överhuvudtaget inte fram relevant information, och 
endast två angav att inställningen förändrats, varav ett av svaren inleddes med ett tveksamt 
”nja”. Resterande elever hävdar bestämt att övningarna inte förändrat deras inställning till 
skolan, varav två dock framhåller att övningarna och frågorna varit roliga att jobba med: 
Njae… Men det har varit bra frågor. En av dessa har även på föregående fråga påpekat 
övningarnas förtjänst utan att konkret kunna ge exempel på vad de gett. Beror detta på en 
svårighet eller ovana att uttrycka sig i sådana här frågor, eller på den ovan nämnda 
intervjuareffekten? 
 
Drygt hälften av eleverna anger att de känner stor motivation för skolarbetet. I svaren framgår 
att de jämför sin nuvarande motivation med den de känt i tidigare skolformer, främst 
Komvux: Jag har mycket mer motivation nu än på Komvux. Lärarna stimulerar en. Man är 
inte lika stressad här. Jag har vuxit som människa under min tid på folkhögskolan, känner 
mig mer stabil. Detta stämmer väl med det de berättat om skillnaden mellan Komvux och 
folkhögskolan. Det som här framhålls till fördel för folkhögskolan är främst det lugnare 
arbetstempot och den personliga atmosfär som folkhögskolan erbjuder. Tre av eleverna 
berättar att motivationen varierar, beroende på dagsform, humör, intresse för det aktuella 
ämnet och arbetsformen. Endast en elev hävdar att motivationen för tillfället är låg, trots att 
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den ökat sedan eleven börjat studera på folkhögskolan, men förklarar att detta beror på 
händelser utanför skolan.  
 
Vi kan se ett visst samband mellan elevernas motivation och om de har klart uppställda mål 
med sin skolgång. De som är inställda på att läsa vidare för att så småningom börja jobba 
inom något specifikt yrke de är intresserade av, anger även att de har en hög motivation. De 
som däremot är osäkra på, eller bara har en vag uppfattning om, vad de vill göra efter att de 
uppnått sin gymnasiekompetens, anger antingen att de har en låg eller varierande motivation, 
känslig för yttre och inre omständigheter. Här frågar vi oss om deras framtidsplaner inte tar 
form på grund av en låg eller varierande motivation, eller om motivationen påverkas av den 
osäkerhet eller ovisshet eleverna känner inför framtiden. Enligt Imsens (2000) teorier bör det 
vara det förra, eftersom det enligt henne är just motivationen som ger mål och mening.  
 
Det är intressant att se hur eleverna själva ser på sin motivation, vad som är tecken på att de är 
motiverade. En vittnar om att ha börjat se framåt, mot ett framtida yrkesliv, en annan berättar 
om att växa som människa. Någon talar om att känna att det är kul, att vilja ta sig tid till det, 
att känna att man lär sig något, medan någon annan slutligen helt enkelt konstaterar att 
närvaron ökat. Motivationen måste ha ökat, för jag har högre närvaro nu. Jag är skoltrött, 
men överlever. Det kan kännas tungt, men det kunde vara värre. Detta svar tyder egentligen 
på en ganska låg motivation, eleven känner sig skoltrött och att det tidvis är tungt, men tycker 
ändå att motivationen är relativt hög eftersom närvaron är det.  
 
Intervjuns sista fråga rörde det projektarbete inom ämnet miljö som eleverna arbetat med 
under vår tid med dem. Vi ville skapa oss en uppfattning om hur de upplevt detta arbete och 
hur det påverkat deras motivation, för att kunna se om det på något sätt påverkat elevernas 
allmänna inställning till skolarbetet. Två av eleverna tycker att det är för mycket projektarbete 
i skolan. Tre elever menar att deras motivation höjts i och med detta projektarbete, vilket de 
förklarar med att de denna gång haft större frihet att välja och därför sysslat med något de 
känner sig intresserade av. Vi hittar inga samband mellan hur eleverna själva upplever sin 
allmänna motivation och hur de uppfattat projektarbetet. Av de två elever som angett att de 
tycker att det är för mycket projektarbete i skolan, upplever den ena att motivationen är hög, 
medan den andre säger sig ha låg motivation. Bland de tre elever som är uttalat positiva till 
projektarbetet är två motiverade medan den tredje menar att motivationen varierar. Vi 
konstaterar därför att projektarbetet inte på ett genomgående sätt varit utslagsgivande för i 
vilken grad eleverna känner sig motiverade i skolan. 
 
 
5.4 Utvärdering pedagogisk metod 
 
När vi utförde intervjuerna ville vi ta tillfället i akt att låta eleverna tycka till om 
reflektionsövningarna. Dels ville vi veta om deras åsikter om reflektionsövningarna påverkat 
deras allmänna inställning till skolarbetet, dels ville vi få en bild av vilka eventuella brister 
vår pedagogiska metod haft, en värdefull kunskap inför framtida utvecklingsarbeten.  
 
När det gäller upplevelsen av reflektionsövningarna kan man urskilja tre grupper: De som 
tyckte att det var roligt, eller i alla fall inte hade några problem med det, de som verkar 
likgiltiga inför dem, och till slut de som tyckt att det varit jobbigt eller svårt. I den sistnämnda 
gruppen verkar den största orsaken till det obehag som övningarna orsakat handla om ovanan 
att fundera över sådana saker och att uttrycka sina tankar, främst i skrift. Någon har upplevt 
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situationen som stressande, medan en annan känt frustration över att inte kunna göra de 
jämförelser som efterfrågats. 
 
Det som framstått som negativt med reflektionsövningarna är alltså bland annat tidsaspekten. 
Några har känt sig stressade och känt att de behövt mer tid för att fundera. Denna stress verkar 
i somliga fall inte bero på att vi gett eleverna för lite tid att utföra övningarna, någon kände sig 
däremot stressad över att övningarna upptog tid som eleven tyckte sig behöva till det ordinarie 
skolarbetet. Många har upplevt det som jobbigt att tänka i dessa, för dem ovana, reflekterande 
banor, och nämner att det är svårt att veta vad man tycker och tänker: Frågorna var knepiga 
att besvara. Man vet inte vad man tycker. Det är saker man inte hade funderat över tidigare. 
Just detta inslag av nya sätt att tänka och reflektera är paradoxalt nog även det som många 
nämner som positivt med reflektionsövningarna, de vittnar om att övningarna fått dem att lära 
känna sig själv lite bättre. Det har varit uppskattat att få göra övningarna både i skriftlig form 
för sig själv, och muntligt i grupp. Många känner att det varit berikande att få höra vad de 
andra i gruppen har för åsikter, och de föregående skriftliga övningarna har gett eleverna tid 
att först för sig själva fundera över sig själv och sin inställning. Slutligen har några elever 
varit likgiltiga inför övningarna, och upplevt dem som varken positiva eller negativa. Där ser 
vi att vi inte lyckats nå fram med syftet med övningarna. Att eleverna upplevt övningarna som 
meningslösa är den strängaste kritik vi kunnat få. 
 
Många elever har upplevt några eller många av våra frågeställningar som svåra att förstå. Vi 
tar givetvis till oss den kritik som det innebär att vi uttryckt oss oklart, och anar ett samband 
mellan att man tycker att det är svårt att svara på den typen av frågor och att man tycker att 
det är svårt att förstå själva frågan. Samtliga elever som svarat att de upplevt det som jobbigt 
att göra reflektionsövningarna har även angett att de tyckt sig ha svårt att förstå frågorna, och 
ingen av dem som upplevt övningarna som positiva har heller haft problem med förståelsen. 
De som uttryckt indifferens inför övningarna har inte heller haft problem att förstå 
frågeställningarna. Vad gäller den sistnämnda gruppen kan man fråga sig om de alls bemödat 
sig att verkligen fundera över om de förstått eller ej. Att brottas med en frågeställning för att 
kunna besvara den visar ju om inte annat på engagemang. Den korrelation vi tycker oss se 
mellan att inte förstå frågeställningarna och att anse det jobbigt att fundera i dessa banor är 
svår att analysera i termer av orsak och verkan. Är det jobbigt att fundera över frågorna för att 
de inte förstått dem, eller tror de att de inte riktigt förstått frågorna för att det känns jobbigt att 
fundera över dem?  
 
Samtliga elever som anger att de har en varierande eller låg motivation har en uppfattning om 
reflektionsövningarna som meningslösa eller jobbiga. De som anger att de har en hög 
motivation är mer heterogena i sina åsikter om reflektionsövningarna, där hittar vi variationer 
från att tycka att de var roliga och meningsfulla, till att antingen inte ha någon speciell 
uppfattning om dem, eller att tycka att de var svåra och jobbiga. Det är svårt att väga in frågan 
om elevernas inställning till skolan förändrats under tiden de utfört övningarna, eftersom vi 
inte fått in relevant information från hälften av eleverna.  
 
Utifrån denna jämförelse mellan vad eleverna tyckt om reflektionsövningarna, och hur de 
uppfattar sin motivation, tycker vi oss kunna dra slutsatsen att elevernas uppfattning om 
övningarna nog inte påverkat motivationen i någon högre  grad, eftersom vi ser ett så brett 
spektrum av åsikter bland dem som anser sig ha hög motivation. Däremot kan graden av 
motivation i viss grad ha påverkat inställningen till reflektionerna, då de lågt motiverade 
eleverna genomgående haft en likgiltig eller negativ inställning till övningarna.  
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5.5 Reliabilitet och validitet 
 
Vi har under det här arbetet använt tre olika instrument för att undersöka om elevernas 
engagemang och motivation ökar genom att använda reflektionsövningar. Under 
sammanställningen av resultaten från vår undersökning har vi upptäckt några brister i vår 
metod, vilka kan ha påverkat tillförlitligheten i de resultat vi kommit fram till.  
 
Vi inledde vår undersökning med en attitydenkät som eleverna fick besvara igen vid 
undersökningens slutskede. För att eleverna skulle känna sig friare att lämna sina uppriktiga 
uppfattningar valde vi att göra enkäten anonym. Vi insåg dock senare att det hade varit av 
intresse att kunna jämföra elevernas enskilda förändring mellan de två enkättillfällena, samt 
att kunna jämföra deras enkätsvar med de svar vi fick under den avslutande intervjun. 
Dessutom tillkom en elev under det senare enkättillfället, vilket vi inte hade möjlighet att 
korrigera då vi skulle göra en jämförande analys av de två enkäternas resultat. Ytterligare ett 
problem vad gäller attitydundersökningarna är att gruppen var liten. Troligtvis hade det varit 
lättare att kunna upptäcka signifikanta förändringsmönster i attityder med ett större 
elevunderlag. Vi frågar oss slutligen om skillnaden i resultatet mellan den första och andra 
enkäten är så liten att den faller inom ramen för vad som är tillfälligheter.  
 
Vad gäller enkätfrågorna, där eleverna på en sexgradig skala skulle ange i vilken grad de höll 
med om olika påståenden kring attityder till skolan, anser vi att vi i frågorna fångat in aspekter 
som ger en god bild av elevernas åsikter i frågan. Vi valde en skala med ett jämnt antal steg 
för att på så vis undvika ett neutralt, och därmed oklart, svar, men vi tror inte att vi på detta 
sätt tvingat eleverna till ett ställningstagande som de annars undvikit, utan räknar med att den 
sexgradiga skalan varit tillräckligt nyanserad för att eleverna ska kunna återge vad de faktiskt 
tycker. Vi har valt att invertera de erhållna siffervärdena för att diagrammen bättre ska 
illustrera elevernas attityder. Denna invertering hade vi enkelt kunnat undvika genom att låta 
påståendet ”Håller med fullständigt” få ett högre värde på enkäternas värdeskalor än ”Håller 
inte med alls”. Lika svårt har det varit att på ett tydligt sätt illustrera enkätens sista fråga, där 
eleverna ombeds rangordna olika faktorer som är viktiga i skolan. Även här har vi genomfört 
en invertering för att tydligare kunna åskådliggöra elevernas prioritering av de angivna 
faktorerna. 
 
Vidare genomfördes observationer i klassen med hjälp av ett strukturerat observationsschema. 
Tyvärr insåg vi först under analysen av observationsmaterialet att de olika kategorier vi ställt 
upp inte är helt likvärdiga, och därför inte är helt jämförbara. De kategorier som i vår 
redovisning av resultatet benämns som Positiv elevaktivitet ger ett högre antal noteringar än 
de kategorier som benämns som Negativ elevaktivitet, eftersom de senare beskriver aktivitet 
som kan pågå under en längre tid än de förra. Vi ser även under sammanställningen och 
analysen av materialet, att mer loggboksliknande anteckningar om klassen hade varit givande 
för att kunna ge en bild av de förändringar som sker, och kanske gjort det lättare hitta 
förklaringar till dem. Vi hade visserligen ett utrymme för ”Egna noteringar om klassen i 
helhet” på observationsschemat, men våra anteckningar är tyvärr bristfälliga och ger inte 
tillräcklig information.  
 
Vad gäller vår utvärdering med elevintervjuer så har detta material varit förhållandevis rikt på 
information. Ett problem här gäller validiteten, har vi verkligen fokuserat på de frågor som  
rör elevernas motivation och intresse för sina studier? Att hitta frågor som var tillräckligt fria 
för att uppmuntra till ett berättande, och samtidigt tillräckligt snäva för att fånga in det vi var 
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intresserade av, var mycket svårt. I efterhand kan vi konstatera att vi kanske borde ha ställt 
många närbesläktade frågor för att säkerställa att vi belyst de intressanta frågeställningarna 
tillräckligt. Vi kan, när vi sammanställer intervjumaterialet, konstatera att vi i många fall 
faktiskt inte fått någon relevant information. Detta trots att vi ställt frågan, och eleven, som vi 
i intervjusituationen uppfattat det, berättat öppenhjärtligt (men, som det senare visat sig, om 
något helt annat). Vi har ingen annan förklaring till att vi inte upptäckte detta redan under 
intervjun, då vi hade möjlighet att ställa kompletterande frågor, än vår obefintliga erfarenhet 
som intervjuare.  
 
En del frågor var förhållandevis styrda, men vi anser ändå att vi kunnat undvika att styra 
elevernas svar. Risken under intervjuer är att man som intervjuare påverkar respondenten att 
svara på ett sätt som denne tror är tillfredsställande för en (Kylén 1994), något vi 
kommenterar i diskussionsavsnittet. Detta hoppas vi dock så långt som möjligt ha kunnat 
undvika genom att utföra intervjuerna i en öppen och avslappnad atmosfär och genom att på 
intet sätt reagera inför svaren, utan tvärtom hela tiden uppmuntra eleverna att berätta vidare. 
 
Ett centralt begrepp i vår undersökning är ”motivation”. Vi har inte försökt definiera detta 
begrepp för eleverna under undersökningsperioden, utan räknat med att den allmänna 
uppfattningen, med mindre variationer, ska vara tillräckligt homogen för att arbetet ska kunna 
genomföras. Elevernas upplevelse av motivation har för oss framstått som det viktiga, oavsett 
deras exakta definition av begreppet. Att våra undersökningsresultat från attitydenkäter och 
intervjuer inte sammanfaller med dem från observationerna, kanske är ett tecken på att vår 
och elevernas uppfattning om vad begreppet innebär har varit alltför olika.  Har vi talat olika 
språk? Detta kan också vara ett tecken att vi, i de kategorier vi använde oss av under 
observationerna, inte lyckats fånga upp de aspekter som speglar elevernas engagemang. 
 
Kombinationen av de tre undersökningsmetoderna menar vi ändå har stärkt reliabiliteten. Vi 
har ur många aspekter försökt fånga elevernas attityder. Observationerna har gett oss 
möjlighet att få en uppfattning om klassens engagemang som inte påverkas av en eventuell 
intervjuareffekt, och eleverna har själva i attitydenkäterna och intervjuerna fått tillfälle att 
uttrycka sina åsikter och uppfattningar. 
 
Vår undersökning är gjord i en elevgrupp bestående av nio elever. Eftersom antalet elever är  
starkt begränsat, och eftersom vi inte anser att dessa elever, bland annat på grund av en låg 
medelålder,  kan representera folkhögskoleelever i allmänhet, så hävdar vi inte att vårt 
undersökningsresultat är allmängiltigt. Vi menar dock att vårt resultat, trots brister i 
undersökningsmaterialet, ger en rättvisande bild av hur vårt utvecklingsarbete utfallit i just 
denna grupp. Samtliga källor (attitydundersökningar, observationer och intervjuer) ger en 
samstämmig bild vad gäller den centrala frågan: Elevernas motivation har överlag inte 
förändrats i positiv riktning. 
 
 
5.6 Sammanfattande diskussion 
 
Vårt syfte med arbetet var att undersöka om elevernas upplevelse av engagemang och 
motivation ökar då de får reflektera kring frågor om meningen med skolarbetet. Genom 
reflektionsövningar där eleverna själva fick tillfälle att fundera, bland annat över vilken nytta 
de i framtiden skulle komma att ha av det de gjorde i skolan, hoppades vi skapa denna större 
medvetenhet. Vi försökte knyta skolans urval av kunskap till elevernas omvärld så att den 
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därmed skulle få mening och eleverna skulle uppleva ett sammanhang, vilket Svingby (1991) 
efterlyser. Det svenska skolväsendet är av tradition anhängare av Deweys tanke att 
åskådliggörandet av nyttoaspekten har positiv effekt på elevernas motivation (Sjöberg, 1997), 
något som Steinberg (1987) ansluter sig till. I denna anda gav vi oss i kast med vårt 
utvecklingsarbete. 
 
Den bild vi genom observationer fått av elevernas motivation, stämmer inte riktigt med vad de 
själva i attitydenkäter och intervjuer uppger att de upplever. Under observationerna tycker vi 
oss se en överlag lågt motiverad grupp, där den positiva elevaktiviteten under 
undervisningstillfällena är förvånansvärt låg, och närvaron sjunker under 
undersökningsperioden, med lägsta noteringar i samband med sportlovet. Detta ger oss 
sammantaget en bild av att eleverna inte är speciellt engagerade och har svårt att ”ta sig i 
kragen” när det bär emot, något som stämmer överens med den uppfattning vi fick då vi 
gjorde vår första praktik i klassen under höstterminen, vilket föranledde detta arbete.  
 
I attitydenkäterna har eleverna däremot gett en överlag positiv, om än splittrad, bild av sitt 
engagemang. Eleverna utger sig för att vara intresserade av skolarbetet och säger sig trivas i 
skolan. Detta förändras inte i någon högre grad över undersökningsperioden, men tyvärr är 
huvudsaken av de förändringar som noterats negativa. Däremot är förändringarna så små att 
vi frågar oss om det helt enkelt handlar om tillfälligheter, och vi därför borde bortse ifrån 
dem.  
 
Även under intervjuerna säger sig den övervägande majoriteten ha en hög eller åtminstone 
varierande grad av motivation. Vi har anledning att här konstatera att vår uppfattning av vad 
hög motivation innebär, skiljer sig från åtminstone somliga elever, som säger sig ha en relativt 
hög motivation, trots att allt de i övrigt uppger i intervjusituationen tyder på det motsatta. 
Under intervjuerna fick vi även värdefull information om vad eleverna tyckt om 
reflektionsövningarna. Deras upplevelser av övningarna varierar, alltifrån att det har varit 
roligt och tankeväckande, till att det har varit jobbigt och svårt, eller meningslöst. Vi ser dock 
inget samband mellan upplevelsen av reflektionsövningarna och motivationsnivån. 
 
Denna splittrade bild av elevernas motivationsnivå kan förstås bero på att vi i våra 
observationsprotokoll inte förmått att på ett korrekt sätt mäta elevernas engagemang på det 
sätt vi hoppats. Vårt intryck av gruppen, som överlag ganska lågt motiverad, kvarstår dock. Vi 
måste då fråga oss om vår definition av motivation i så hög grad skiljer sig från gruppens, att 
detta föranlett denna skillnad i undersökningsresultaten?  
 
På den centrala punkten är dock våra mätresultat eniga: Vår förhoppning om att de 
reflektionsövningar eleverna fick utföra skulle öka deras motivation verkar tyvärr inte ha 
infriats i någon högre grad. Observationsprotokollen visar en negativ eller oförändrad trend 
överlag vad gäller närvaro, punktlighet och elevaktivitet. I attitydenkäterna säger sig eleverna 
visserligen från början ha en hög motivation, men denna förändras inte i positiv riktning under 
perioden. Även intervjuerna ger oss samma bild: merparten av eleverna säger sig ha en hög 
motivation, men nästan ingen tycker att reflektionsövningarna har påverkat motivationen 
positivt.  
 
Sjöberg (1997) menar att det i den svenska skolan råder en alltför stark poängtering av 
nyttoaspekten, och hävdar att andra faktorer, såsom fascination för ämnet i sig, är viktigare. 
Han menar dock att det kan finnas en viss poäng att visa på kunskapernas nytta, om intresset 
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är lågt. Detta kan väcka en åtminstone kortlivad nyfikenhet, och anknytningen till vuxenlivet 
och möjligheter till framtida inkomster kan ytterligare stimulera intresset. Vårt resultat verkar 
styrka Sjöbergs åsikter om nyttans bristande inverkan på elevernas motivation. Tyvärr verkar 
vi inte ens ha lyckats att initialt öka elevernas motivation.  
 
Vi har under analysen av undersökningsmaterialet upptäckt en del brister. Detta kan innebära 
att elevernas motivation på något sätt kanske ökat, utan att vi förmått mäta det. Motivation 
handlar i mycket om känslor i medvetandets undre skikt, vilka kan vara svåra att ens för sig 
själv identifiera och klä i ord. De intryck av gruppen vi fått under undersökningsperioden talar 
dock för att motivationen inte ökat, varför vi inte ser denna möjlighet som trolig i detta fall. 
 
En förklaring till att vi inte i någon märkbar grad lyckats höja elevernas motivationsnivå, kan 
vara att arbetet utförts under en så begränsad tid. Eleverna hade, med ett enstaka undantag, 
sedan tidigare ingen vana vid den typ av reflektionsövningar som vi använde oss av, och 
ovanan vid att reflektera över sin inställning till olika företeelser kan ha utgjort ett alltför stort 
hinder. Ett mer långsiktigt arbete, där eleverna regelbundet får reflektera över liknande 
frågeställningar, skulle måhända ge ett annorlunda resultat. Vidare är den grupp vi arbetat 
med speciell på många sätt, med många individuella behov som behöver tillfredsställas för att 
en fokusering på skolarbetet överhuvudtaget ska kunna vara möjlig. Glädjande är dock att 
gruppen förändrades i positiv riktning under tiden vi var där. Vi kunde notera en märkbart 
större gemenskap och harmoni, som i sin tur gav arbetsro och möjlighet till koncentration. 
Om denna förändring har något att göra med vår medverkan låter vi vara osagt. 
 
 
5.7 Fortsatt forskning 
 
Motivation är ett komplicerat fenomen, och att påverka den kräver långsiktiga insatser. Det är 
naturligt att ett visst motstånd infinner sig när man introducerar nya arbetssätt, och för att 
övervinna detta krävs längre tid än vad vi har haft tillgång till under detta arbete. Ett 
reflekterande arbetssätt bör genomsyra hela skolverksamheten för att bli ett naturligt inslag i 
vardagen, och därmed förhoppningsvis resultera i förhöjd motivation. 
 
För att bättre kunna mäta effekterna av ett reflekterande förhållningssätt kan forskaren 
genomföra undersökningen med en kontrollgrupp. Dessutom vore det intressant att genomföra 
denna typ av övningar i andra skolformer och i större grupper, vilket torde ge ett mer 
allmängiltigt resultat.  
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ATTITYDUNDERSÖKNING 
- motivation och intresse 

 
Markera det nummer som bäst motsvarar hur väl du håller med om påståendet ovanför.  
 
1. ”Jag känner stort intresse för skolarbetet.” 
 
Håller med fullständigt      Håller inte med alls 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 
2. ”Jag ägnar ingen tid åt skolarbete utanför skoltid.” 
 
Håller med fullständigt      Håller inte med alls 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 
     
3. ”Jag trivs i skolan.” 
 
Håller med fullständigt      Håller inte med alls 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 
4. ”Jag har inga personliga mål med mina studier.” 
 
Håller med fullständigt      Håller inte med alls 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 
5. ”Jag upplever att jag lär mig nyttiga saker i skolan.” 
 
Håller med fullständigt      Håller inte med alls 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 
6. ”Det finns inga skolämnen som intresserar mig.” 
 
 
Håller med fullständigt      Håller inte med alls 
 
 1 2 3 4 5 6 
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7. ”Jag känner att det vi gör i skolan berikar mitt liv.” 
 
Håller med fullständigt      Håller inte med alls 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 
8. ”Jag känner mig sällan engagerad i verksamheten under lektionerna.” 
 
Håller med fullständigt      Håller inte med alls 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
Till slut vill be dig rangordna följande saker efter hur viktiga de är för dig i skolan. Sätt en etta 
framför det som är viktigast, en tvåa framför det som är näst viktigast osv. 
 
- Kompisar/social samvaro 
- Intressant 
- Studiebidrag/Möjlighet till inkomst 
- Något att göra till dagarna 
- Nödvändig kunskap 
- Annat:________________________ 
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Observationsschema 
 
 

Vecka:___________ Dag:___________  Lektion:______________ 
 
Lektionens innehåll:__________________________________________ 
 
 
 
Närvarande:_________________ I tid:_____________________ 
 
 
 
Svarar på frågor:_______________________________ 
(Eget initiativ) 
 
Ställer frågor/ber om hjälp:_______________________ 
 
Ger egna inlägg:_______________________________ 
 
Kommenterar andras inlägg:______________________ 
 
Lämnar klassrummet:___________________________ 
 
Sitter och ritar/pratar, el. dyl:______________________ 
 
 
Egna noteringar ang klassen i helhet: 
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Intervjufrågor 
 

1. Vad var anledningen till att du började studera i den här 
skolformen? 

 
2. Vad har du för mål med dina studier? 
 
3. Hur har du upplevt reflektionsövningarna? 
 
4. Vad har varit positivt eller negativt? Tycker du att du har haft 

problem att uttrycka dina tankar i ord? 
 
5. Har frågeställningarna varit svåra att förstå? 
 
6. Har du fått några nya idéer om vad kunskap är och vad som är 

nyttig kunskap? 
 
7. Har din inställning till studierna förändrats sedan vi började med 

reflektionsövningarna? 
 
8. Upplever du att du har motivation för skolarbetet? 
 
9. Upplever du att din motivation har förändrats under det här 

projektets gång? 



Bilaga 4 (1:2) 

 

Reflektion 1 
 

• Tror du att verksamheten i den här skolan skiljer sig från den vanliga 
gymnasieskolan? I så fall på vilket sätt? Bör den ha en annan inriktning och 
innehåll? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Har du möjlighet att påverka innehåll och arbetsformer i skolverksamheten? 

Hur skulle du vilja studera? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Känner du att dina egna intressen och erfarenheter kommer till nytta i skolan? 

Är det överhuvudtaget betydelsefullt att elevernas erfarenheter lyfts fram? 
Varför/varför inte? Hur kan du själv påverka detta? 
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• Förra veckan fick vi besök av Ove Wallin som berättade om Tanzania. Varför 

tror du att skolan bjuder in gästföreläsare? Vad kan man lära sig av t.ex. Ove? 
Ge exempel på hur du kan ha nytta av det i dina studier/inför ditt framtida 
yrkesliv/i ditt privatliv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Vi gjorde en del kommunikations- och samarbetsövningar på en 

psykologitimme. Vad tror du är syftet med sådana övningar? Vad kan man lära 
sig? Ge exempel på hur du kan ha nytta av det i dina studier/inför ditt framtida 
yrkesliv/i ditt privatliv. 
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Reflektion 2 
 

• Är kunskap ett objektivt begrepp, eller beror det på sammanhanget och 
personen vad man kan kalla kunskap? Kan kunskap vara olika sak för olika 
personer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Spelar känslor någon roll när du försöker lära dig någonting? Hur? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Vi jobbade med tankekartor förra veckan, och ni har tittat på en film om hur 

man övertygar folk (med Magnus Härenstam). Vad tror du är syftet med att 
göra sådant? Kände du att det gav dig något? Ge exempel på hur du kan ha 
nytta av det i ditt framtida yrkesliv/i ditt privatliv. 
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Reflektion 3 
 
Instruktioner: Studera fäljande reflexionsfrågor. Använd ca 20 minuter till att i ord formulera dina 
tankar kring dessa frågor. Utnyttja dina personliga erfarenheter och din fantasi när du uttrycker 
dina synpunkter och ideér. Diskutera gärna dina åsikter och spekulationer med dina kamrater.  
 
”Ingen tanke är färdig innan den är formulerad i ord. Att skriva är att göra många tankar färdiga.” 
     Sven Wernström 
 
• Om du ser framåt fem år i ditt liv, tror du att du kommer att ha nytta av dina 

kunskaper från skolan? På vilket sätt i sådant fall? Tror du att dina erfarenheter 
från skolan kommer till användning i ditt arbetsliv eller på din fritid? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Är det något speciellt ämne som du tror att du kommer att ha mer/mindre nytta 

av? Varför? 
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• Tänk ut några situationer då du har lärt dig något utanför skolan. Upplever du 

att det är någon skillnad jämfört med då du lär dig något i skolan? 
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Reflektion 4 
 
Instruktioner: Studera fäljande reflexionsfrågor. Använd ca 20 minuter till att i ord formulera dina 
tankar kring dessa frågor. Utnyttja dina personliga erfarenheter och din fantasi när du uttrycker 
dina synpunkter och ideér. Diskutera gärna dina åsikter och spekulationer med dina kamrater.  
 
”Ingen tanke är färdig innan den är formulerad i ord. Att skriva är att göra många tankar färdiga.” 
     Sven Wernström 
 
• Vad tror du spelar roll när man lär sig något, vilka faktorer påverkar? Vilka 

faktorer kan du själv påverka och styra? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Hur ser din ”ideala” inlärningssituation ut? (Ljus, ljud, aktivitet, att sitta och 

lyssna, skriva) Hur kan du själv påverka din skolvardag så att du kommer 
närmare det här idealet? 
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• Vad kan elever lära av varandra? Hur kan elever lära tillsammans? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ni har under det här läsåret arbetat i projekt. Vad tycker du om projekt som 
inlärningsform? Vilka för- och nackdelar finns? Finns det något i det här 
arbetssättet som du kan ha nytta av i dina framtida studier/ditt framtida 
arbetsliv/privatliv? 




