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Abstract  
 
In this development work, the author studied a second grade class at an upper secondary 
school in Helsingborg. The author have tried to increase the motivation for the students own 
learning during an own constructed and held lesson plan. This study uses, throughout the 
development work, a teaching method called Problem-Based Learning (PBL). The author 
constructed a survey with inspiration from Biggs et.al. (2001) "The Revised Two Factor 
Study Process Questionnaire" (R-SPQ-2F) and Ahlfeldt et.al. (2005) "Student Engagement 
Survey" (SE). During the lesson series, the author have worked with good teaching by trying 
to make the lesson series meaningful and let the students work in their working groups with 
few lesson sessions. The lesson series ended with an oral presentation of the group work. The 
author have also conducted an interview with the author s supervisor.  
 
The results showed that it was important with meaningfulness in the lesson material and that 
the teacher has a great importance in order to be able to raise the motivation for the student's 
own learning. However, no linear relationship showed and no major correlation between the 
questions could be shown. The use of PBL in the lesson series turned out to be effective when 
the students achieved at least the lowest rating criteria for the grade E.  
 



Förord
 
 
 
 
Jag vill tacka alla lärare som har varit delaktiga under min KPU-utbildning och som har hjälpt 
mig att förstå hur kunskap ska läras ut till nästa generation. Jag vill tacka alla elever som har 
deltagit i mitt utvecklingsarbete. De har hjälpt mig att se på motivation på ett annorlunda sätt 
än vad jag har gjort tidigare. Jag vill tacka för alla lärare som har välkomnat mig med öppna 
armar ända sedan jag började min praktikperiod. Slutligen vill jag tacka min handledare under 
min sista VFU-period som har stöttat mig i mitt utvecklingsarbete som även har stöttat mig i 
klassrummet och utanför. 
 

Jag ser framemot att använda mina kunskaper på mina framtida elever! 
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1. Inledning  
Lärare: - Kan du förklara för mig vad en avskrivning är för något? 
 
Elev: - Va? 
 
Lärare: Har du lyssnat på mig under lektionsgenomgången? 
 
Elev: - Nej, jag orkade inte. 
 
Lärare: Nähä, varför orkade du inte? 
 
(samtal mellan lärare och elev i klassrum, VFU 3, 2018-11-05) 
 
Att påträffa omotiverade elever är förmodligen ingen nyhet för de flesta verksamma lärare 
eller lärarstudenter. Det är förmodligen heller ingen nyhet att motivation kan tänkas påverka 
elevers prestation i skolan och studieresultat. Enligt mina egna upplevelser under de VFU-
perioder som nu har varit, så har jag själv upplevt både motiverade och omotiverade elever. 
Även forskare som Wery & Thomson (2013) har visat att motivation är en viktig nyckel för 
elevernas skolframgång. Generellt sett brukar de motiverade eleverna utsända intresse och 
visa med sitt kroppsspråk att de är motiverade att lära sig. Å andra sidan, brukar de 
omotiverade eleverna, som ofta halvligger på bänken, trötta och passiva, inte ha något 
engagemang att vilja lära sig. 
 
I Lgy 11 (Skolverket, 2018) finner man följande under kapitel kunskaper och lärande: 
 

s efter sina förutsättningar. 
 förutsättningar för personlig utveckling. 

Detta skall syfta att grundlägga en positiv inställning till lärande och att återskapa en sådan inställning hos elever 
med negativa skolerfarenheter. 2018, 

s. 8). 
 
Som lärarstudent, talas det mycket om att hålla lärandet intressant. Man talar även om att 
vara elevernas lust för lärande för evigt. Detta kan tyckas vara lättare sagt än gjort. Det är 
svårt att nå och fånga de omotiverades intresse och få eleverna engagerade i skoluppgifterna 
som tilldelas. Under denna VFU-period frågade jag en elev om han var nöjd med sitt 
provresultat och om han har fått den hjälp för att kunna få de bästa förutsättningarna för att 

ag har inte läst på inför provet för att jag tyckte 

tydligt denna elevs motivation i den berörda kursen. Detta kan i sin tur leda till att resultatet 
på framtida prov och slutbetyget inte kommer vara optimalt för eleven. 
 
Enligt Lgy 11 (2018), står det att utbildningen inom skolväsendet ska främja elevers 
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära (s.5). Vidare står det att:  
 

kling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan ska ge eleverna 
möjligheter att få överblick och sammanhang. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och 

 de bästa samlade förutsättningarna för elevernas 
Skolverket, 2018, s.8). 

 
 



Man kan tolka detta citat från läroplanens värdegrunder som att de ställer krav 
på att skolan och lärarens utövande ska motivera eleverna till vidare 
kunskapsutveckling. 
 
Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) undersökning av elever i årskurs 3 under läsåret 
2017/2018, svarade 3 % av samtliga svaranden att den viktigaste orsaken till att vilja läsa på 
högskola/universitet var att det var roligt och intressant att studera (SCB, 2018). Av de 
elever som besvarade enkäten stod 5 % av svaren med anledning det var svårt att få ett jobb 
och därför kan eleven lika gärna studera vidare. Detta kan man som lärarstudent tycka är 
problematiskt, eftersom som tidigare konstaterat, ska en lärare bidra till lusten att lära sig, 
fortsatt vara stark. Det kan finnas en risk att en elevs motivation kan vara det som avgör om 
eleven vidareutbildar sig eller inte. För högskoleförberedande program, såsom 
ekonomiprogrammet (Skolverket, 2018), kan det därför vara av extra intresse att öka 
motivationen bland dessa elever. 
 
1.2 Syfte  
Med ovanstående inledning blir mitt syfte med detta utvecklingsarbete att undersöka hur hög 
motivationen är för lärandet bland eleverna i årskurs 2 som läser kursen företagsekonomi 2 
på min VFU-skola, samt om vilka faktorer som kan tänkas spela roll gällande motivationen. 
Vidare är syftet med detta utvecklingsarbete att jag som lärare, ska använda olika 
tillvägagångssätt för att försöka främja motivationen för lärandet bland dessa elever. 
 
1.3. Frågeställningar  

 På vilka sätt kan jag som lärare främja elevernas motivation för sitt eget lärande?
 På vilket sätt kan grupparbete främja elevernas motivation för eget lärande?

 På vilket sätt kan meningsfullhet i undervisningen/kursinnehållet främja 
motivation för elevernas eget lärande?

 
I nästa kapitel av detta utvecklingsarbete kommer jag att försöka ge läsaren en teoretisk 
referensram och bakgrundsinformation som är av relevant karaktär för att kunna göra en 
grundlig analys. I det tredje kapitlet kommer jag att beskriva genomförandet av min 
lektionsserie under min VFU-period. I det fjärde kapitlet kommer jag att beskriva mitt 
tillvägagångssätt för att kunna besvara mina ställda frågeställningar. I det femte kapitlet 
kommer jag att redovisa den insamlade empirin utifrån mina beskrivna tillvägagångssätt i det 
tredje och fjärde kapitlet. I det sjätte kapitlet kommer jag att analysera empirin och slutligen i 
det sjunde och sista kapitlet kommer jag att dra mina slutsatser och föra en vidare diskussion 
om ämnet i sig samt förslag på vidare forskning. 
 

1.4. Avgränsning  
I detta arbete kommer jag avgränsa mitt arbete med förstärkning av motivation bland elever 
i årskurs 2. Då mitt undervisningsämne kommer att vara Företagsekonomi 2, med kurskod 
FÖREK2 (Skolverket, 2018), finner jag det lämpligt att jag kommer att applicera mina 
tillvägagångssätt på denna kurs. Dock är jag medveten om att andra kurser som min 
handledare undervisar i, kan användas. 
 
 
 
 
 



2. Förankring i teorier, tidigare forskning och styrdokument
 
I detta kapitel kommer det presenteras vad forskningen säger utifrån olika teorier om 
motivation. Begreppen inre och yttre motivation och hur motivationen påverkas av skola 
kommer att redovisas. Utöver detta kommer teorier kring lärarrollen samt vad 
meningsfullhet i undervisningssyfte är att behandlas. 
 
I min litteratursökning har jag inriktat och fördjupat mig på begreppet motivation som riktar 
sig till vad som är relevant för mitt syfte och gymnasieelever i åldersgruppen detta arbete 
baseras på. Jag har även sökt i Skolverkets forskningsdatabas om motivation i skolan, men 
även i läroplanen om motivation. 
 
2.1 Teorier 
 
2.1.1 Motivation  
Enligt Nationalencyklopedin (2018) förklaras begreppet motivation som: 
 

mot olika mål. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför vi gör vissa saker 
snarare än andra. De behövs för att vi ska förstå det faktum att organismer konsekvent strävar mot bestämda mål 

 
 
En annan definition av begreppet lyder så här: 
 

å meningsfullt och självförverkligat liv som 
möjligt. Denna strävan är uppfattningen av människans innersta natur: att vara konstruktiv, målinriktad, social 

och aktiv.  
 
Motivation står för de processer som sätter människan i rörelse, krafter som ger hennes 
beteende energi och riktning (Berg, Sundh & Wede, 2012). Målet för denna rörelse kan 
antingen vara att uppnå något eller att undvika något. Målen kan finnas inom eleven själv, 
i dennes omvärld eller i interaktionen mellan eleven själv och omvärlden (Berg, et.al., 
2012). Trots att motivation och förståelse är två faktorer som forskningen visar är centrala 
för ett framgångsrikt lärande, menar Gärdenfors (2010) att dagens skola tar kål på många 
elevers motivation. 
 
Wery & Thomson (2013) har funnit att om läraren tror att eleven kan lyckas, ökas 
motivationen och därmed möjligheten att nå målen. I deras vetenskapliga artikel definieras 
motivation som elevens vilja att delta i sina egna lärandeprocesser. Förutom förväntningarna 
på eleven så påverkas motivationen även av känslor som väcks vid framgång och 
misslyckande, psykisk och fysisk ansträngning, olika problem som eleven stöter på i och 
utanför skolan, bedömningssätt samt återkoppling från läraren (Wery & Thomson, 2013). 
Wery & Thomson (2013) menar även på att motivation också påverkas av elevens egna och 
andras uppfattningar om kompetenser, färdigheter och kunskaper samt den egna rädslan att 
uppfattas som inkompetent och okunnig. 
 
 
 

 

 

 

 



Wery & Thomson (2013) definierar även motivation som en process där individen ställer 
värdet av att anstränga sig för att klara en uppgift eller uppnå ett mål mot sannolikheten 
att framgångsrikt slutföra uppgiften eller nå målet. De menar att motivationen hos en elev 
att delta i en lärandeprocess ökar om eleven upplever att arbetsprocessen leder till att 
denne bekräftar sin egen förmåga och sig själv eller blir bekräftad av andra. 
 
Forskarna sammanfattar artikeln med att för att en elev ska kunna lösa ett problem 
framgångsrikt eller uppnå olika mål påverkas eleven av den lärandemiljö hen befinner sig i, 
uppgifters karaktär, elevens välmående, självbild och tro på den egna förmågan att klara en 
uppgift samt tidigare erfarenheter och relationer till andra. 
 
En motiverad elev definieras som benägenheten att studera och uppvisa skötsamhet i 
klassrummet (Lundgren & Lökholm, 2006). Kant (2011) menar att det är viktigt för eleven 
att få lära sig tidigt att ta ansvar för sin utbildning och att eleven ska sköta allt själv. Dock är 
det viktigt att elevens ansvarstagande inte går utöver läraransvaret. Elever behöver hjälp med 
allt från utvärdering till studieteknik. Värdet av att ta ett eget ansvar innebär för eleven att få 
en ökad självkänsla. Detta resulterar för att motivationen att införskaffa kunskaper och 
fortsatta studier som leder till att förverkliga sig själv och att känna meningsfullhet ökar 
(Kant, 2011). 
 
2.1.1.1 Inre motivation  
Inre motivation finns hos människan själv i form av behov som ska tillfredsställas (Berg 
et.al., 2012). Även känslor eller potentiella resurser ska följas och utvecklas. Exempel på inre 
motivation är elevers nyfikenhet och intressen. Den inre motivationen kommer fram i de val 
av uppgifter som läraren väljer att lägga fram för elever eller som eleverna själva väljer (Berg 
et.al., 2012). Boström & Svantesson (2007) menar att en elev som har en stark inre 
motivation även har en god självkänsla som driver eleven framåt för att nå olika mål i sitt liv. 
Genom målmedvetenhet sporras motivationen i rätt riktning och känslan av att lyckas stärker 
den inre motivationen (Boström & Svantesson, 2007). 
 
Davidsson & Flato (2010) hävdar att det mest önskvärda motivationstillståndet i skolans värld 
är den inre motivationen och att det är något som lärarna bör eftersträva. Det är också viktigt 
att försöka upprätthålla den motivationen. Om undervisningen endast är fokuserad på betyg 
riskerar det att den inre motivationen försvinner (Davidsson & Flato, 2010). Davidsson & 
Flato (2010) menar att en elevs intresse är en del av den inre motivationen eftersom eleven 
arbetar aktivt för att hen är intresserad tack vare innehållet. Madsen & Egidius (1974) menar 
att intresset är motivationshöjande eftersom det ger grund till personligt engagemang och är 
en idealisk drivkraft vid all inlärning. Eftersom intresse är en drivkraft för den inre 
motivationen medför detta att kunskapen blir mer genuin och att eleven blir djupare 
emotionellt engagerad och mer effektiv (Madsen & Egidius, 1974). 
 
Läraren behövs för att skapa inre motivation för eleverna. Imsen (2006) anser att läraren 
måste vara öppen för sina elever och förstå vad de behöver samt anpassa undervisningen efter 
elevernas behov och intressen. Detta leder till att läraren får motiverade elever som är 
positiva till inlärningen och vill lära sig mycket (Imsen, 2006). 
 
 
 



2.1.1.2. Yttre motivation  
Den yttre motivationen finns i människans omvärld i form av belöningar som kan uppnås, 
positiv förstärkning eller obehag som kan undvikas (Berg, et.al., 2012). Viss kritik har riktats 
mot alltför stark fokus på yttre motivation eftersom den kan likna en form av muta. Detta 
bidrar till att försvaga elevens inre motivation, det vill säga strävan att uppnå mål av sin egen 
vilja (Wery & Thomson, 2013). Den yttre motivationen kan motivera elever men de lär sig 
skolans kunskap betydligt bättre om de drivs av den inre motivationen. Davidsson & Flato 
(2010) menar dock att yttre motivation kan vara ett verktyg för att motivera de elever som 
har svårt att finna motivationen. De elever som har stark motivation för att prestera i skolan 
arbetar gärna själv medan elever med låg motivation behöver lärarens hjälp för att kunna ta 
sig framåt i sin kunskapsutveckling (Stensmo, 2009). 
 
Strävan efter framgång eller undvikande av misslyckad prestation kan kopplas till begreppet 
yttre motivation. Newton (2003) menar att det finns två inriktningar inom begreppet 
prestation. Den första är strävan efter framgång. Davidsson och Flato (2010) menar att 
människans beteende är målorienterat och att vi kan motiveras genom att sätta upp olika mål 
som vi sedan strävar efter. Den andra inriktningen går ut på att undvika misslyckande. De 
som har ett dominerande behov av att nå resultat kommer ta sig an medelsvåra uppgifter. De 
som styrs av rädsla för misslyckande kommer att ge sig på många lätta uppgifter. Dessa kan 
dock också lockas av svåra uppgifter då dem blir helt säkra på att få ett dåligt resultat och 
behöver därför inte oroa sig för att misslyckas eftersom de redan är säkra på att inte klara 
uppgiften (Newton 2003). 
 
Davidsson och Flato (2010) menar att yttre motivation inte bara syftar till att få belöningar i 
framtiden, det kan även vara kopplat till belöningar i nuet som exempelvis uppmuntran eller 
beröm. Enligt Lundgren & Lökholm (2006) är beröm att delge någon annan en positiv 
bedömning av personens produkt, handledning eller attribut. Den allmänna uppfattningen av 
beröm är att det är en motivationshöjande handling, det vill säga om eleven presterar bra så 
bör man som lärare berömma. Lundgren & Lökholm (2006) menar att berömmet har som 
huvudsaklig uppgift att stärka motivationen hos eleven för att på sätt få eleven att fortsätta 
prestera det som anses önskvärt. Berömmet kan dessutom ha som syfte att öka självkänslan 
hos eleven. Precis som att myntet har två sidor, så menar författarna att berömmet såväl kan 
stärka som ge en motsatt effekt. Forskningen inom området visar nämligen att det är viktigt 
att ge beröm på rätt sätt och vid rätt tillfälle (Lundgren & Lökholm 2006). Läraren berömmer 
högfrekvent och det blir på så sätt ett gap mellan berömmet och den egna självuppfattningen. 

syftet. Författarna menar bland annat att där finns en uppenbar risk att eleven vill bevisa att 
berömmet inte är korrekt (Lundgren & Lökholm 2006). Belöning är en annan 
motivationsfaktor som enligt Lundgren & Lökholm (2006) lätt kan övergå till en yttre 
motivationsfaktor. Om man använder belöningar frekvent och rutinmässigt så kan den inre 
motivationen snabbt omvandlas till yttre motivation. De menar att ett belöningssystem skulle 
kunna vara en effektiv och snabb motivationshöjande åtgärd för en elev vid läxor och 
skolarbete. Det problematiska är att den yttre motivationen i form av belöningar måste hållas 
vid liv  för att motivation sk
barnets inre motivation kan under denna process släckas, och kvar är endast den yttre 
 



motivationen (Lundgren & Lökholm 2006). Även Newton (2003) belyser belöningsområdet. 
Författaren hävdar att där kan finnas stora skillnader från belöning till belöning. Läraren kan 
dela ut konkreta belöningar, såsom en längre rast eller en möjlighet att slippa bestraffning. I 
detta fall saknas ett egenvärde utan det är endast ett medel för ett mål (Newton, 2003). 
 
Slutligen, menar Jenner (2004) att om man lägger tyngdpunkten på betyg, som är yttre mål, 
så kommer eleven att fokusera på att få så höga betyg som möjligt. Det resulterar i att elevens 
egna inre mål inte kommer att uppnås, utan blir skolans mål istället (Jenner, 2004). 
 
2.1.2. Lärarrollen  
Till lärarens pedagogiska uppgifter hör till att vara arbetsledare för en grupp av elever i 
deras arbete med att förvärva kunskaper, färdigheter och värderingar (Berg et.al, 2012). Att 
vara lärare innebär att upprätthålla flera roller, där två viktiga skulle kunna karaktäriseras av 
ledarskap och lärarskap. Skolan är en spegling av det rådande samhället. Den speglar även i 
hög grad den kultur och historiska epok som råder (Berg et.al., 2012). Eftersom skolan är en 
av de viktigaste socialiserande institutionerna i ett samhälle blir också lärarna viktiga 
aktörer för samhällets överföring av värden och normer. 
 
Det finns delade meningar om lärarrollen har en betydelse för elevernas motivation eller inte. 
Normell (2008) ställer frågan, ska vem som helst kunna bli lärare? Svaret blir nej då Normell 
(2008) menar att lärarens kompetens på olika områden spelar stor roll både för individ och för 
samhället. Kompetens bör inte bara innebära generella och specifika kunskaper som 
förmedlas utan även på det sätt som motivera till lust att vilja ta emot och lära sig kunskaper. 
Lärarrollen har förändrats och det har tillkommit nya uppgifter som lärarna förväntas att delta 
i påpekar Aspelin (2010). Denna förändring kan tolkas på olika sätt då somliga påstår att 
läraryrket har intensifierats, vilket innebär att läraren utsätts för mer krav och större kontroll 
av skolorganisationen. Man tvingas utföra arbete på allt kortare tid och utrymme för 
informellt umgänge och personlig rekreation minskar. Vidare skriver Aspelin (2010) att det 
finns de som påstår att förändringen är mer positiv, att läraryrket har professionaliserats, att 
lärarna har fått mer vidsträckt ansvar för elevernas lärande och utveckling. I vårt samhälle där 
förändringstakten och tillgång till information är stor så menar Aspelin (2010) att det är mer 
angeläget att eleverna utvecklar förmågor som att arbeta självständigt, tänka själva, vara 
kreativa och ta ett egenansvar för sitt lärande. För att ett sådant lärande skall kunna 
förverkligas bör undervisningen individualiseras. Läraren skall utgå från den enskilde elevens 
behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Läraren skall inte främst lära ut kunskaper 
utan handleda eleverna i deras lärande, underlätta och stödja till sökande efter av kunskaper. 
Lärarrollen har ändrat riktning från att hålla monolog och undervisning i stora grupper till 
handledning med dialog i mindre grupper (Aspelin, 2010). När det gäller kritik mot 

r att det sociala livet i skolorna ska 
disintegreras och menar att resurser i skolan är knappa och elevgrupperna så stora att 
tillräckligt med tid för lärarna finns för att ge kvalificerad handledning till eleverna. Detta 
leder till att eleverna får arbeta mycket på egen hand vilket leder till att de ofta ägnar sig åt 
annat än uppgiften och får svårt att utföra uppgiften väl. Vad som befaras är att elevernas 
regressiva intressen att söka trygghet, undvika utmaningar och prestation, sky ansvar och 
krav, tar överhand över de fortskridande intressena. Att vara en pedagogisk ledare påpekar 
Aspelin (2010) innebär en 



balansgång mellan att ha över och underkontroll. Formen av kontroll måste anpassas efter de 
konkreta omständigheterna som pedagoger är involverade eller tar del av. Skolkultur, 
skolklassens kultur, gruppatmosfär, ämne, åldersgrupp, kunskapsnivå, mognadsnivå och egna 
erfarenheter av pedagogiskt arbete är faktorer som har betydelse för vilken kontroll som 
påkallas under lektionerna av hur motivationen är i klassrummet. Gärdenfors (2010) hävdar 
att ju mer läraren förmedlar att det som lärs ut är intressant och viktigt, desto mer positiva blir 
elevers inställning till att lära sig. Brist på engagemang hos en lärare genomskådar eleverna 
och tenderar därmed att nedvärdera det de skall studera. 
 
Svaret blir ja, att vem som helst kan undervisa, skriver Gärdenfors (2010) och hänvisar till 
pedagogen Strauss som anser att undervisning är en naturlig kognitiv företeelse hos 
människan och undervisningen försiggår i vardagen både innanför och utanför skolan och att 
alla människor kan undervisa oavsett ålder. Gärdenfors (2010) menar att lärarnas viktigaste 
uppgift är att kunna se om en elev inte är med i undervisningen och försöka göra något åt det. 
Inlevelseförmågan är fundamental för all form av undervisning och det finns ingen unik bästa 
pedagogiska metod. Det kan liknas vid om man frågar vilken som är den bästa pedagogiska 
metoden är som att fråga vilket verktyg är bäst i t.ex. byggbranschen. Man väljer verktyg efter 
vilken uppgift som skall göras och vilket material som är man skall arbeta med. 
 
Kindeberg (2011) menar att en professionell lärare behöver vara ämneskunnig men också 
veta hur kunskaper kommuniceras för att skapa en känsla av tillit, tilltro och trygghet hos 
eleverna. Känslor som dessa är grundläggande villkor för att eleverna ska lyssna och vilja lära 
sig någonting nytt tillsammans med andra. Vidare menar hon att vi måste vara medvetna om 
hur vi väcker intresse och skapar en förståelse hos de närvarande (Kindeberg 2011). Newton 
(2003) hävdar att en lärares intresse och entusiasm kan locka eleverna till att göra exempelvis 
en uppgift. Han menar att entusiasm smittar och ibland kan det hända att en elev anpassar sitt 

mentala tillstånd till lärarens tillstånd (Newton, 2003). 
 
2.1.3 Meningsfullhet  
Hugo (2011) menar att skolans innehåll blir meningsfullt för eleverna när de upplever att 
lärandesituationerna är på riktigt. Eleverna i Hugos (2011) forskningsgrupp upplevde att 
ämnet hemkunskap var det ämnet som de lärde sig allra mest i. Författaren menar att det 
beror på att de upplevde att lärandesituationen var på riktigt eftersom de fick arbeta praktiskt 
med händerna. Det är också viktigt att eleverna vet vad de ska använda kunskaperna till för 
då fastnar lärandet. Enligt Hugo (2011) så menar Dewey och Comenius att människor lär sig 
genom att utföra konkreta uppgifter där arbete förenas med tänkande. Dewey menade också 
att undervisningens kärna ligger i att lära sig det teoretiska genom att utföra det praktiskt 
(Hugo, 2011). 
 
Gärdenfors (2010) lyfter fram att elevens motivation bestäms av skolan och samhällets 
struktur. Vidare tar han upp några aspekter på hur undervisningsmetoden kan höja 
motivationen hos eleverna, genom att ta elevens intresse och emotioner som utgångspunkt 
för undervisningen. Han menar på att läraren ska låta eleverna arbeta med problem inom 
kunskapsområdet innan teorin presenteras och skapa lärsituationer där eleverna upplever att 
de har kontroll över sitt lärande. Vidare ska läraren ge eleverna uppdrag och låta eleverna 
visa varandra vad de kan och låta dem involvera flera sinnen och hela kroppen och låta 
lärandet bli 
 



lekfullt. Dessutom ska läraren arbeta med elevens metakognition och inte uppmuntra 
för mycket till yttre motivation. 
 
2.2. Tidigare forskning  
Innan jag presenterar tidigare forskning som är relevant för detta utvecklingsarbete är det 
viktigt att notera att det finns en extensiv forskning kring motivation och vilka faktorer som 
kan vara motivationshöjande för elevers egna lärande i skolan. Nedan är endast en liten del 
av den forskning som finns tillgänglig. För läsaren som är extra intresserad av att forska 
vidare kring detta ämne finns det gott om material såsom rapporter, artiklar och diverse 
avhandlingar. 
 
I Martin Hugos studie från 2007, där sju elever och tre lärare från gymnasieskolans 
individuella program står i fokus, återkommer vikten av att koppla teorier till erfarenhet och 
praktik för att stimulera elevernas motivation att lära (Hugo, 2007). I studien visar Hugo 
(2007) att det är viktigt att skapa meningsfullhet i lärandesituationen och att det bland annat 
är meningsfullheten som skapar motivation hos eleverna att lära. Meningsfullhet i lärandet 

miljö och i det konkreta liv de känner till. När eleverna kan koppla en teori som de har talat 
om på tidigare lektioner till det de i praktiken sedan utför, ser de nyttan av teorin och 
motiveras till att utveckla sitt lärande vidare därifrån (Hugo, 2007). Teorierna presenteras i ett 
sammanhang och åskådliggörs i det praktiska arbetet, vilket har förmått eleverna att ta åt sig 
lärandet på ett enklare sätt. Eleverna blir helt enkelt motiverade att lära sig när de förstår vad 
det är de gör. Vidare får eleverna ögonblicklig feedback från sina lyckade eller misslyckade 

arbetsuppgifter på ett korrekt sätt får deras handlande ibland tråkiga och komplicerade 
konsekvenser. Lyckas de genomföra sitt planerade arbete i storköket de ska lära sig om på det 
sätt som det var ämnat enligt teori och genomgångar, lyckas de också få ett bra resultat med 
bland annat nöjda kunder och en dag utan negativ stress, vilket bekräftar att de har lärt sig att 
hantera situationen på ett effektivt och korrekt sätt (Hugo, 2007). Utöver detta menar Hugo 
(2007) att det för ungdomarna i den här studien är av avgörande karaktär för deras motivation 
att de arbetar och utför arbetsuppgifter tillsammans och i grupp. Eleverna lär sig av varandra, 
de lär sig att arbeta tillsammans för att effektivt lösa sina arbetsuppgifter och de gynnas av 

a arbetslivet, där människor allt som oftast arbetar i eller ingår i olika slags 
grupper och därmed får lära sig samarbeta, lyssna, säga sina åsikter, möta med- och 
motgångar tillsammans med andra, vilket för många är motivationshöjande. 
 
En artikel som är relevant för denna studie är  på elevers motivation och 
utveckling  (Giota, 2002). Artikeln är en forskningsöversikt av den tidigare forskning som 
utförts inom området för elevers psykologiska processer för motivation och utveckling av 
lusten att lära, samt skolans effekter på elevernas utveckling (Giota, 2002). Giota (2002) 
syftar även i artikeln till att belysa de begrepp, teorier och metoder som används i forskningen 
för att få insikt och kunskap om elevernas värld (Giota, 2002). Artikeln berör många olika 
faktorer som påverkar elevers motivation i skolan och är främst inriktad på studier av 
skoleffekter som påverkar elevers motivation. Dessa effekter innefattas främst av lärares 
påverkan på elevernas motivation, till exempel hur de genom sitt arbete kan främja 
motivationen hos eleverna 



(Giota, 2002). I de slutliga sammanfattande kommentarerna av artikeln menar Giota att 
skolan på många sätt misslyckas att tillgodose elevers erfarenheter och har därmed inte 
möjlighet att ta vara på deras lust att lära på bästa sätt (Giota, 2002). Därför anser Giota att 
skolverksamheten måste bli bättre på att anpassa miljön och undervisningen efter elevernas 
behov och perspektiv (Giota, 2002). Denna artikel är betydelsefull för denna studie eftersom 
den belyser motivation utifrån ett elevperspektiv, då Giota (2002) främst inriktar sig på 
forskning som berör eleven och dennas motivationsprocess. 
 
Jenner (2004) skriver i sin bok Motivation och motivationsarbete om pedagogisk 
motivationsforskning och motivationsarbete. I detta utvecklingsarbete är denna bok relevant 
eftersom författaren analyserar kring innebörden av motivation och motivationsarbete inom 
skolan och vad det har för betydelse för elever och lärare i denna verksamhet. Jenner (2004) 
är främst inriktad på att studera samspelet mellan lärare och elev och likhet med Giota (2002) 
menar han att skolan bör arbeta mer aktivt för att motivera eleverna (Jenner 2004). Utifrån 
sin studie av motivationsforskningen resulterar Jenners text i ett antal tips och åtgärder som 
främst handlar om hur pedagoger bör arbeta för att främja elevers motivationsprocess. Dessa 
åtgärder handlar främst om att: lärare måste ta tid till att reflektera över sitt arbete, 
pedagogerna skall bemöta eleverna med respekt och förmedla positiva förväntningar både till 
eleverna, sig själva som lärare och skolverksamheten (Jenner, 2004). 
 
Boström & Svantesson (2007) skriver även om vikten av pedagogernas bemötande i elevens 
motivationsprocess. De skriver om vikten av att som lärare ha kunskap om de inre och yttre 
faktorer som påverkar lärandesituationen. Boström och Svantesson (2007) belyser även 
betydelsen av att individanpassa undervisningen eftersom individer lär olika utifrån olika 
lärarstilar. Författarna anser därmed att det är viktigt att läraren har en god relation till 
eleverna och har kunskap om deras inlärning för att kunna anpassa sin lärarstil till dem vilket 
främjar elevernas lärande och motivation (Boström & Svantesson, 2007). De menar att 
lärarens bemötande och de sociala relationerna betyder mycket för att eleverna ska kunna 
bygga upp ett förtroende för läraren (Boström & Svantesson, 2007). Det som Boström  
& Svantesson (2007) kommer fram till i sin studie är att skolan bör bli bättre på att möta 
den enskilde eleven och effektivisera dess lärande genom att anpassa undervisningen och 
lärarstilarna utifrån deras förutsättningar och behov (Boström & Svantesson, 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Genomförande 
 
I detta kapitel kommer jag att beskriva vad jag har gjort under min lektionsserie under VFU 
3 (v.40-50). Jag kommer att beskriva hur jag har planerat, hur jag har tänkt utifrån 

riva hur jag har konstruerat 
examinationsformen och en motivering till varför just denna examinationsform har använts. 
Slutligen kommer jag att vissa kopplingen mellan min lektionsserie och nationella 
styrdokumenten. 
 
3.1. Utformningen av ledda lektioner  
Under min sista VFU-period fick jag huvudansvaret för att undervisa andraårselever i 
ämnet Företagsekonomi. Jag har även undervisat i andra företagsekonomiska ämnen men 
jag har baserat min lektionsserie på denna kurs. 
 
Lektionsserien var planerad på 18 lektioner under 10 veckor av VFU-praktik, med 
undantag från vecka 45 då det var höstlov och skolan var även stängd denna vecka. 
 
Vecka 40 började jag med att presentera mig igen för klassen och presentera min 
lektionsplanering för de kommande 10 veckorna (v.40-50). Sedan under v.41 gick jag igenom 
hur man kommer fram till en affärsidé och hur man skriver en affärsplan. Jag presenterade 
detta via Powerpoint och använde mig av läroboken Balans: Företagsekonomi 2 (Cleland, 
Löwenhielm, Palmheden & Synnergård, 2017). 
 
En notis som är värd att nämna i denna studie är att jag har haft två olika moment med denna 
klass, men har valt att endast testa det första momentet. Detta med anledningen att 
utvecklingsarbetet har begränsat antal sidor som får skrivas och därför kan jag inte ta med 
det andra momentet. 
 
3.1.1. Pedagogisk planering  
Den viktigaste faktorn som influerar lärandet är vad eleven redan vet. Vid planeringen av ett 
moment är det centralt att utgå från elevens nuvarande förmågor, färdigheter och kunskaper 
(Hult & Olofsson, 2017). Att låta eleverna vara med och diskutera mål och aktiviteter inför 
ett område kan alltså vara ett sätt att öka förståelsen och därmed motivationen (Hult & 
Olofsson, 2017). 
 
När jag påbörjade min praktik, hade ett moment nyligen avslutats. Det handlade om 
företagens roll och betydelse i samhället. Jag började direkt på måndagen den 1/10-2018 med 
at

beskrev jag vad innehållet skulle vara inför varje lektion. Jag beskrev också vilka läromedel 
som kommer att användas, samt datum för examination samt i vilken form. 
 
Vid planering av ett moment är det viktigt att fokusera både på målet och nuläget. Läraren 
behöver utgå från vad resultatet av undervisningen ska bli, med utgångspunkt i vad eleven 
ska kunna göra med sina förmågor, färdigheter och kunskaper. Det förutsätter en tydlig bild 
av vad det är eleven ska ha utvecklat när arbetsområdet är slut (Biggs & Tang, 2011; Shuell, 
1986). 
 

 



I planeringsstadiet bör jag som lärare fokusera på vilka undervisnings- och läraktiviteter som 
engagerar eleven i lärandet, vilka examinationsformer som stärker elevens lärande samt hur 
bedömningen ska användas för att kunna utveckla undervisningen (Hult & Olofsson, 2017). 
I den pedagogiska planeringen tar jag även upp det så kallade lärandemålet, som är en 
kombination av innehållets syfte och det centrala målet. Det är viktigt att den undervisande 
läraren klargör och förklarar intentionerna för eleverna, då det resulterar i att eleverna förstår 
vad som krävs för att kunna nå det mål som eleverna eftersträvar (Sadler, 1989). 
 
Under den första lektionen gick jag även igenom vilket det centrala målet är och vilka 
kunskapskraven är. Då både forskning (Gyllander Torkildsen, 2016; Långström & Viklund, 
2006) och från egna erfarenheter från VFU-praktikperioder, har eleverna ofta svårt att tolka 
språket i de nationella styrdokumenten. Därför startade jag en diskussion i klassen där 
eleverna fick ge sin tolkning av centrala målet och kunskapskravet. Därefter gav jag 
eleverna en reviderad tolkning utifrån deras egna tankar, för att få dem att förstå vad jag vill 
ha av dem. Om man som lärare inte gör det kan det leda till att elevernas möjlighet att tolka 
innebörden av syfte, centralt innehåll och kunskapskrav begränsat (Gyllander Torkildsen, 
2016). 
 
3.1.2. God undervisning  
Efter att ha presenterat och gått igenom den pedagogiska planeringen började jag med 
undervisningen av kursinnehållet som berörde det aktuella centrala målet (se föregående 
avsnitt). 
 
När jag planerade min lektionsserie utgick jag först och främst från de fem didaktiska 
frågorna enligt Långström & Viklund (2006); Vad är stoffet som ska presenteras för eleverna 
(1), Varför ska jag undervisa detta stoff (2), Hur ska jag presentera detta och hur kan jag 
inspirera eleverna att göra sitt bästa i detta moment (3), När kan eleverna sätta in stoffet i 
större sammanhang (4) samt för Vem eller Vilka ska stoffet rikta sig mot (5)? (ibid., s. 21). 
 
Vidare sett utifrån didaktiska utgångspunkter är det viktigt att fokusera på ämnesdidaktiken, 
det vill säga det gemensamma området mellan didaktiken och ämnet företagsekonomi 
(Sjöberg, 2010). De ämnesdidaktiska punkterna expressivitet, referentialitet och adressivitet 
(Ongstad, 2006) är viktiga. Dessa tre punkter härleddes från den didaktiska triangeln (Hansén 
& Forsman, 2017). I den didaktiska triangeln finns det två olika relationer, den pedagogiska 
samt den didaktiska relationen. I den pedagogiska relationen är det ett samspel mellan 
upplevelsen  förståelsen  handling och i den didaktiska relationen är det mellan 
undervisning  kunskap  lärande. Dessa relationer är viktiga att uppfylla för att kunna få 
meningsfullhet i stoffet som presenteras för eleverna. Annars kan lärarrollen och 
motivationen för elevernas lärande sättas ur spel (Sjöberg, 2010). Det är viktigt för läraren att 

stoffet samt ett nära förhållande till eleverna (Sjöberg, 2010). 
 

 
 
 
 
 
 
 



Men först och främst ska begreppet god kvalitativ undervisning behandlas. Om vi talar om 
undervisning i termer av både måluppfyllelse och meningsfullt lärande behövs det både god 
och framgångsrik undervisning, vilket man kan slå ihop och kalla för kvalitativ (Håkansson & 
Sundberg, 2012). Till att börja med är det viktigt att beakta de samspelande 
grundförutsättningarna som påverkar allas undervisningskvalitet. Dessa är exempelvis viljan 
och ansträngningskapaciteten hos eleverna, om deras omgivning eller klassen generellt har en 
positiv attityd till lärande eller inte, tillgång till läromedel och resurser samt tid för att ha 
undervisning (Håkansson & Sundberg, 2012). God undervisning kännetecknas av att lärare 
kan göra kloka bedömningar under osäkra förhållanden, förhålla sig kreativt till svårlösliga 
dilemman och snabbt väga och värdera olika handlingsalternativ och undervisningsstrategier 
utifrån en kulturell och kontextuell känslighet (Fenstermacher & Richardsson, 2005). 
Undervisningsfaktorer såsom lärande som sker i ett samspel mellan lärare och elever, eller 
mellan eleverna, snarare än att de utgörs av individuella egenskaper och kompetenser hos den 
enskilda läraren. Fenstermacher & Richardsson (2005) sammanfattar de olika faktorerna som 
ett samspel mellan logiska och intellektuella (innehållsliga), didaktiska 
(undervisningsmässiga) och moraliska (värdemässiga) ställningstaganden i den konkreta 
undervisningssituationen. 
 
Då detta moment kräver en hel del självständigt arbete fick eleverna jobba mycket på egen 
hand, och jag höll endast i några föreläsningar. Både jag och eleverna kom överens om att 
detta var något som de tyckte skulle kunna höja deras motivation att studera stoffet och ta 
detta moment på allvar. De ville hellre ha frihet att skapa affärsidén och affärsplanen än att 
ha styrda föreläsningar där de kände att de ödslade tid på att lyssna på stoff som de redan 
förstod från förra årets grundkurs i Företagsekonomi. Vi kom överens om att eleverna 
arbetade i lektionssalen i sina grupper, medan jag gick runt och lyssnade samt gav 
reflektioner på deras struktur, väsentlighet och djup i deras affärsidé samt affärsplan. 
 
I detta moment har jag använt mig av en undervisningsmetod som kallas för PBL  
Problembaserat lärande (Långström & Viklund, 2006). Denna metod är ett sätt för elever att 
på ett självständigt sätt lösa ett olöst problem, komma på en affärsidé och skriva en affärsplan 
utifrån en given mall, genom att läsa i böcker, söka på Internet och fråga och ta hjälp av 
varandra. Eleverna söker lösningar tillsammans i respektive grupp och tillämpar sedan den 
lösning de tror mest på. PBL är något som verklighetsanknyter undervisningen genom att utgå 
från ett riktigt problem som eleverna har i sin omgivning, ger elever tillfälle att träna på att 
lösa problem samt analysera kritiskt och nyanserat, lära eleverna att samarbeta i mindre 
grupper, få möjlighet att producera och presentera ny kunskap och som kräver nära 
samverkan med lärare och ämnen. Därutöver utvecklar eleverna en helhetssyn som hjälper 
dem att förstå en värld som ständigt förändras. Det sistnämnda är verkligen aktuell för elever 
som läser på ekonomiprogrammet då examensmålen för e De 
ekonomiska sambanden i världen är komplexa och förändringar som sker inom ett område får 
ofta konsekvenser inom ett helt annat. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper 
 
 
 



om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt 
om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal.  
 
Dahlgren (1998) menar på att metoden PBL kan ge livslångt lärande, flexibilitet i kunskapen 
samt utveckling av samarbetsförmåga. Detta är i linje i med de värdegrunder som finns i Lgy 
11. 
 
3.1.3. Muntlig examination (grupparbete)  
För att kunna mäta om eleverna har uppnått kraven och målen, behöver jag examinera 
eleverna. Jag har valt att begränsa mig till en examinationsform eftersom mitt 
utvecklingsarbete ska utveckla elevernas förmåga att uppfylla kunskapskraven och det 
centrala målet. Dessutom spelar även tidsaspekten roll då jag har en begränsad VFU-period. 
Utöver detta, kommer eleverna arbeta med att utveckla en förmåga att följa läroplanens 
värdegrunder, vilket jag kan anse vara minst lika viktigt för eleverna som de 
ämneskunskaper de förväntas uppnå. 
 

Bedömning E C A 
    

Centralt mål    
    

Affärsidéns Eleven redogör Eleven redogör utförligt Eleven redogör utförligt 
utformning och översiktligt för för innebörden av och nyanserat för 
betydelse. I innebörden av företagsekonomiska innebörden av 
samband med företagsekonomiska begrepp. Vidare företagsekonomiska 
det behandlas begrepp. Vidare använder eleven med begrepp. Vidare väljer 
affärsplanens använder eleven med viss säkerhet och använder eleven 
uppbyggnad viss säkerhet enkla företagsekonomiska med säkerhet 
och funktion. företagsekonomiska metoder. Med hjälp av företagsekonomiska 

 metoder. Med hjälp av teorier och modeller metoder. Med hjälp av 
 enkla teorier och förklarar eleven komplexa teorier och 
 modeller förklarar företagsekonomiska modeller förklarar 
 eleven företeelser och eleven 
 företagsekonomiska sammanhang. Eleven företagsekonomiska 
 företeelser och värderar med enkla företeelser och 
 sammanhang. omdömen teoriernas och sammanhang. Eleven 
  modellernas värderar med 
  användbarhet. nyanserade omdömen 
   teoriernas och 
   modellernas 

   användbarhet. 
 Eleven använder i Eleven använder efter Eleven använder efter 
 samråd med handledare samråd med handledare samråd med handledare 
 relevant teknik för relevant teknik för relevant teknik för 
 kommunikation, kommunikation, kommunikation, 
 beräkningar, beräkningar, beräkningar, 
 informationssökning, informationssökning, informationssökning, 
 presentation och presentation och presentation och 

 dokumentation. dokumentation. dokumentation.  

 
Tabell 1, en sammanställning av bedömningsmatrisen som kommer att användas under examinationstillfället i Företagsekonomi 2 

 
 
 

 



Den examinationsform jag använde mig av är en muntlig examination i form av en 
presentation av en affärsidé som eleverna presenterar gruppvis. Eleverna kommer att ha 
bildat dessa grupper på egen hand. 
 
Grupparbete kan användas som arbetsform när eleverna skall arbeta ihop ett material påpekar 
Kant (2011) och menar att grupparbete gagnar de svagare eleverna till att åka snålskjuts på de 
mer driftiga. Detta behöver inte vara fel så länge alla deltar och jobbar. Risk finns att den 
blyga eller stökiga eleven hamnar utanför och därför bör läraren placera dessa elever rätt, som 
i en stark grupp, där någon kan styra och leda gruppen på ett strukturerat sätt. På detta sätt blir 
det inget grupparbete i den meningen utan ett hopkok av många individuella arbeten. Oavsett 
vad man kallar det så är det viktigt att alla skall känna sig delaktiga på ett ansvarsfullt sätt och 
på så sätt blir motiverade. 
 
Den muntliga presentationen kommer göras i grupp, och därför kallas det grupparbete. 
Grupparbeten som arbetsmetod, enligt forskning, stödjer elevers utveckling av både 
ämneskunskaper och samarbetsförmågor, samt att elever som arbetar tillsammans tenderar att 
få en bättre kunskapsutveckling jämfört med andra arbetsformer (Berg et.al., 2012). Eleverna 
lär sig att lösa problem samt utveckla sin egen förståelse och nya sätt att tänka. Eleverna kan 
diskutera och få förklara, lära sig av varandra och gemensamt nå längre än vad som är 
möjligt individuellt. Dysthe (1996) menar att grupparbete inte är någon bättre väg till lärande 
om det är flera som pratar och för att utveckla grupparbetesformen som undervisningsmetod 
så behöver metoden utvecklas. Hur denna metod kan utvecklas kan hänvisas till vad som har 
skrivit tidigare om delaktighet och ansvar. Läraren bör styra gruppsättningen för en struktur 
och en delaktighet där alla känner sig trygga och delaktiga, faktorer som leder till motivation. 
 
Frågan man kan ställa sig är om motivation kan påverkas av att arbeta i grupp? Naturligtvis 
är gruppen olika viktig för olika individer och av olika anledningar, vilket gör att gruppens 
påverkan på en elevs motivation skiljer sig åt mellan individer (Dahlkwist, 2012). Eleverna 
kan uppleva gruppens syften på olika sätt och enligt Dahlkwist (2012) bidrar dess funktioner 
till att påverka elevers motivation att uppnå mål, utvecklas och lära. Gruppen fyller enligt 
Dahlkwist (2012) följande funktioner, som alla i förlängningen kan påverka elevers 
motivation: 
 

 Gruppen bidrar till att lösa problem, anta utmaningar och uppnå mål som individen 
inte klarar lika bra på egen hand. Både effektivitet och en gemensam kunskapsbank 
skapas.  

 Gruppen bildar en plattform för ömsesidigt utbyte av erfarenheter, 
kunskap, information och kommunikation.  

 Gruppen skapar en känsla av säkerhet i en föränderlig och osäker omvärld.  
 Gruppen är en social arena för social träning där en gemenskap och social samhörighet 

kan skapas samt där individerna själva kan utveckla en social identitet.  
 Gruppen är ett sammanhang där olika förväntningar och ömsesidig påverkan skapas 

mellan gruppmedlemmar, på ont och på gott. Grupptryck kan vara både till godo 
och till ondo beroende på hur gruppens sammanhållning och klimat är.  

 Gruppen ger möjlighet till individer att utveckla olika roller i gruppen, både 
socialt och rent arbetsmässigt, vilket det både finns för- och nackdelar med. Det är 

 



motivationshöjande om gruppen är stark och påverkar varandra till att utvecklas och nå mål 
på lika villkor men kan vara motivationssänkande för enskilda gruppmedlemmar som 
exempelvis upplever skevt arbets- och ansvarsfördelning. 
 
Skillnaden mellan PBL-metoden och vanligt grupparbete är att läraren oftast har bestämt 
vad uppgiften specifikt ska handla om när det kommer till grupparbete men i PBL ska 

instruktioner (Långström & Viklund, 2006). 
 
3.2. Styrdokument  
Enligt ämnesplanen för företagsekonomi står det följande: 
 

och metoder samt förståelse av sambanden mellan olika funktioner inom ett företag. Undervisningen ska också 
bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man förverkligar en affärsidé samt stimulera deras 

kreativitet och lust att omsätta idéer i praktisk verksamhet. Företagsekonomi handlar om ekonomiska strategier 
som på olika sätt påverkar våra liv. Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla intresse för 

ekonomiska frågor och förmåga att kritiskt granska, analysera och diskutera företagsekonomiska 
frågeställningar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att problematisera, diskutera, argumentera och 

pröva källor kritiskt. Genom fältstudier och arbete med autentiska exempel ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla förståelse av företagande. Eleverna ska även ges möjlighet att befästa sina teoretiska kunskaper 

(utdrag från ämnets syfte, Skolverket, u.å.). 
 
Vidare står det i examensmålen för Ekonomiprogrammet: 
 

 
 

entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva föret
ska främja elevernas kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling. I 

Ekonomiprogrammet, Skolverket, u.å.) 
 
Dessa utdrag från ämnes- och examensmålen kan kopplas med detta utvecklingsarbete då den 
röda tråden är att få lära sig kunskaper som kan användas efter att eleverna har avslutat sina 
akademiska studier. Under hela min VFU har jag arbetat med två centrala mål men jag har 
endast examinerat det första centrala målet, då tiden inte räckte till för att kunna examinera 
båda centrala målen. 
 
Det centrala målet som examinerades var följande: 
 

 företag och hur olika funktioner inom företagen samverkar för att 
2018). 

 
 
 
 
 
 

 



4. Metod för uppföljning och utvärdering 
 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva vilka delar av utvecklingsarbetet som är kvalitativa 
respektive kvantitativa. Jag kommer att presentera enkäten och vilka vetenskapliga grunder 
den baseras på. Jag kommer även att beskriva hur jag kommer gå tillväga med min intervju 
med min handledare. Metoden för uppföljningen och utvärdering av min lektionsserie 
kommer även att beskrivas här. Sedan kommer jag att beskriva vilka statistiska mått jag 
kommer använda för att kunna analysera och tolka enkätresultaten. I denna del kommer jag 
även att diskutera kritiken mot kvalitativ- kvantitativ- och flermetodsforskning, diskutera 
kring utvecklingsarbetets validitet, reliabilitet och generalisering. Slutligen kommer jag att 
beskriva mina forskningsetiska överväganden. 
 
4.1. Studiens karaktär  
I detta utvecklingsarbete kommer jag att använda mig av en flermetodsforskning, det vill 
säga att jag kommer använda mig av både kvalitativ- och kvantitativ data. Denna metod är en 
benämning på forskning som kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder inom ett arbete 
(Bryman & Bell, 2013). De kvantitativa och kvalitativa data som kommer från en 
flermetodsforskning ska således upplysa varandra. Anledningen till varför man blandar olika 
metoder och data kan vara för att få mer fullständig förståelse för det man studerar 
(Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). 
 
För att kunna förenkla för läsaren vad skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ data är 
för något, har Bryman & Bell (2013) tagit fram en tabell som visar de viktigaste 
skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ data. 
 

Kvantitativ Kvalitativ 
  

Siffror Ord 
  

Forskarens Deltagarnas 
uppfattning uppfattning 

  

Distans Närhet 
  

Teoriprövning Teorigenering 
  

Statisk Processinriktad 
  

Strukturerad Ostrukturerad 
  

Generalisering Kontextuell förståelse 
  

 Rika fylliga data 
data  

  

Makroinriktning Mikroinriktning 
  

Beteende Mening 
  

Konstlade (planerade Naturliga miljöer 
miljöer)  

  

 
Tabell 2, Några vanliga skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning, Bryman & Bell, 2013, s. 419 

 
Då ovanstående tabell ger läsaren en översikt över vad skillnaden mellan kvantitativ och 
kvalitativ är, kan det vara angeläget för läsaren att förstå de gemensamma egenskaperna 
dessa 
 

 



former har. Hardy & Bryman (2004) har hittat tydliga likheter mellan kvantitativ och 
kvalitativ forskning och är listade enligt nedan: 
 

 Båda är inriktade på reduktion av data 
 

 Båda är intresserade av att besvara sina forskningsfrågor  

 Båda vill koppla dataanalysen till forskningslitteraturen  

 Båda är inriktade på variation 
 

 Båda har frekvens som en utgångspunkt för analysen 
 

 Båda strävar efter att säkerställa att avsiktliga skevheter inte 
förekommer Båda argumenterar för vikten av transparens 

 Båda måste ta itu med frågan om felaktigheter och bias 
 

 Forskningsmetoderna ska vara lämpliga eller passa för de forskningsfrågor som 
har formulerats 

 
En metodkombination som jag kommer att använda mig av i detta utvecklingsarbete är 
triangulering, det vill säga att man försöker se på något ur flera perspektiv (Backman et.al., 
2012). Bryman & Bell (2013) menar att triangulering i flermetodsforskning kan vara ett sätt 
man använder för att kunna bekräfta kvalitativa resultat via kvantitativa synsätt eller vid 
sociala företeelser. 
 
Att använda sig av både enkäter och intervjuer kan vara en typ av triangulering. Enkäterna 
kan ge bredd och kvantifierbarhet, medan intervjun kan ge mer förståelse för vad som ligger 
bakom svar av olika slag. När man använder sig av triangulering får man en stor studie, 
vilket skulle kunna anses ge mer belägg för att de slutsatser som dras faktiskt stämmer. 
 
Detta utvecklingsarbetes kvalitativa del karakteriseras även genom att ha en ontologisk 
ståndpunkt som beskrivs som konstruktionstisk. Detta innebär att sociala egenskaper är 
resultatet 
är åtskilda från dem som är inbegripna i konstruktionen av dem (Bryman & Bell, 2013). I mitt 
fall är detta samspel interaktionen mellan elever i klassrummet, utanför klassrummet och i 
hemmet och hur detta kan tänkas förklara hur elevernas motivation påverkas. 
 

Även om denna studies datainsamling är kvantitativ1, är denna studie av kvalitativ karaktär 

eftersom jag i denna studie är en deltagare i en process som befinner sig i en utveckling 
(Bryman & Bell, 2013). Den dominerande datainsamlingsmetoden i denna studie är en så 
kallad aktionsforskning som innebär att en forskare blir deltagare i den grupp som 
studeras/observeras, och själv aktivt delta för att lösa gruppens problem (Lundahl & 
Skärvard, 2005). Detta kan kopplas ihop med mitt genomförande under min VFU-period, se 
kapitel 3. 
 
Aktionsforskning bygger på en grundtanke inom kvalitativ metodteori att det för att på djupet 
kunna förstå skeendet i en social situation kan vara nödvändigt för att aktivt, öppet och 
engagerat delta i situationen. Utan denna inlevelse kan man riskera att förstå skeendet mycket 
ytligt eller i värsta fall helt missuppfatta det. Aktionsforskning betraktas som speciellt 
användbar då man ska studera problem som rör processer i organisationer, till exempel 
lärande och förändring 
 
 

 

Här syftar jag på enkäten och dess behandling och tolkning av resultatet       



(Bryman & Bell, 2013). Därför är det många liknande forskningsprojekt som genomförs av 
medlemmar av organisationen som undersöks och som tar sin egen organisation och de 
problem som finns i den som sitt primära fokus för undersökningen. Dessa individer är 
redan en naturlig del av organisationen och äger en förståelse av den process som kommer 
att studeras. Aktionsforskning kan innefatta datainsamling som både är kvantitativ och 
kvalitativ (Bryman & Bell, 2013). Metoderna för datainsamling kan vara alltifrån 
dagboksskrivande om subjektiva intryck, enkätundersökningar, intervjuer etcetera. I en 
aktionsforskning blir alltså forskaren en del av studieområdet. 
 
4.2. Enkät  
I den kvantitativa delen av mitt utvecklingsarbete kommer en enkät att delas ut till eleverna. 
Efter att jag har samlat in alla 37 elevers enkätsvar kommer jag att använda mig av 
statistikprogrammet SPSS för att sedan kunna analysera och dra slutsatser utifrån bearbetning 
av de kvantitativa data som har samlats in. Vilka statistiska mått jag kommer att använda mig 
utav finns i avsnitt 4.5. Eftersom enkäten som användes i detta arbete inte gav eleverna någon 
möjlighet att förklara sina svar kommer denna enkät att anses vara rent kvantitativ, det vill 
säga med inga inslag av kvalitativ data. 
 
Viktigt för läsaren att veta är att det är jag som har översatt alla enkätfrågor från engelska 
till svenska. Därmed uppstår det en risk då översättningen av enkätfrågorna kan översättas 
felaktigt eller otydligt. Dock bedömer jag att mina kunskaper inom det engelska språket är 
tillräckligt starka för att jag ska kunna behärska denna översättning. Emellertid är en 
rekommendation för att läsaren ska kunna bilda sin egen uppfattning av frågorna, att läsa de 
nedanstående artiklar, enkätsfrågorna har sitt ursprung. 
 
För att kunna ha vetenskaplig grund i min enkät har jag använt mig där enkäter som har 
skapats av erkända forskare inom pedagogik. Flera olika forskare har skapat och utvecklat 
olika enkäter och intervjuer med elever för att kunna fastslå anledningen bakom motivationen 
och engagemang för att sitt eget lärande. Enkäten som jag kommer att använda mig av i 
utvecklingsarbetet presenteras nedan och består av två delar,  

-SPQ-2F) och  
 
Målet med denna enkät är att jag ska kunna besvara min andra och tredje frågeställning, om 
huruvida grupparbete respektive meningsfullhet kan främja motivationen för elevernas egna 
lärande. Jag har valt att använda mig av samma utvärderingssystem som forskarna har gjort i 
sina respektive studier. Gemensamt för alla enkäter är att de använder sig av så kallad 
Likertskala, som innebär att respondenterna, det vill säga eleverna, får svara på olika 
påstående eller frågeställningar som är kopplade till en specifik handling. Varje elev får då 
avgöra i vilken utsträckning hen ansåg att det stämde eller inte, med en neutral respons i 
mitten av skalan. Likertskalan används för att kunna studera ett attitydkluster (Bryman & 
Bell, 2013). Bryman & Bell (2013) menar att användande av Likertskalor i enkäter är en 
traditionell utvärderingsteknik inom kvantitativ forskning. 
 
Som tidigare nämnts 
ämnet motivation. Jag anser att dessa forskare och deras utförda studier som kommer att 
nämnas hädanefter i detta avsnitt är en stark rekommendation för läsaren att forska vidare 
om. 

 



-SPQ-2F) 
Enkätens första del har skapats av Biggs, Kember & Leungs (2001). De kallar sin enkät för 

 (R-SPQ-2F). Denna enkät var 
skapad för att undersöka elevers attityd gentemot deras studier och tillvägagångsätt för 
studier. Denna enkät passar lärare som använder detta som ett verktyg för att värdera eller 
angripa elevers lärande. R-SPQ-2F utvecklades i sin tur från Biggs vetenskapliga artikel från 
1987 . När denna enkät introducerades 
användes den väldigt flitigt av pedagoger runt om i världen och därför ansåg Biggs att det var 
tid för en uppdatering av denna enkät eftersom forskningen kring motivation, elevers attityder 
samt förhållningssätt till lärande utvecklades i hastig fart. Utöver detta, ville Biggs även 
förkorta enkäten till att endast fokusera sig på Surface- och Deep Approaches samt principer 
för främjandet av effektivt lärande (Biggs et.al., 2001). För att förenkla vad Surface- och 
Deep Approaches är för läsaren, menar Biggs & Tang (2011) att de elever som gör minst 
antal uppgifter och memorera vad som behövs för en examination och ingenting mer, har en 
Surface Approach mot sitt lärande. Eleverna ser arbetet för att lära sig ny kunskap som 
tvångsarbete. Dessa elever tenderar att vara passiva, arbetar isolerat och ser lärande som att 
klara av uppgifter så att de kan klara av bedömningen. Elever som angriper med ett djupt sätt 
att lära sig att och förstå betydelsen av kunskapen, har ett genuint intresse för ämnet, för att 
genomföra inlämningsuppgifterna och har en genuin nyfikenhet i ämnet samt drar paralleller 
med andra ämnen för att bygga vidare på sitt nuvarande lärande (Biggs & Tang, 2011). I 
studien, likaså i detta utvecklingsarbete, används Likertskalan 1 = stämmer inte alls, 2 = 
stämmer nästan aldrig, 3 = stämmer oftast inte, 4 = stämmer överens ibland, 5 = stämmer mer 
än ibland, 6 = stämmer för mig och 7 = stämmer alltid för mig. 
 
Följande frågor som eleverna svarade på vid början av min VFU-period som Biggs 
et.al. (2001) har konstruerat är följande:  
 

 
1. Jag finner att studera ger mig en känsla av djup personlig tillfredställelse  
2. Mitt mål är att få ett godkänt betyg i kursen med minimalt nerlagt arbete 

3. Jag studerar seriöst enbart vad som ges ut i klassen eller i kursplanerna 
4. Jag känner att nästan alla ämnen kan vara mycket intressanta när jag kommer in i det 
5. Jag finner nya ämnen intressanta och spenderar ofta extratid på att forska vidare om dem 

6. Jag finner inte min kurs väldigt intressant så jag håller mitt arbete till ett minimum 
7. Jag tycker att jag kan klara av de flesta bedömningstillfällen genom att memorera 

nyckelpunkter snarare än att försöka förstå dem 

8. Jag begränsar i allmänhet mina studier till vad som specifikt anges i lektionsplaneringen 
9. Jag arbetar hårt med mina studier eftersom jag tycker att innehållet är intressant 
10. Jag spenderar mycket av min fritid att lära mig mer om intressanta ämnen som har 

diskuterats under andra lektioner 
11. Jag tycker inte att det är bra att studera ämnen på djupet. Det förvirrar och slösar bort tiden, 

när allt du behöver är att bli bekant med ämnet 

12. Jag ser ingen mening med att lära sig kursinnehåll som inte kommer att vara i 
undersökningen 

 
Tabell 3, Lista över frågor från R-SPQ-2F i enkäten (Biggs et.al., 2001). 

 
Anledningen till att denna enkät används i mitt utvecklingsarbete är att de frågor som R-
SPQ2F behandlar ger mig som forskare en översikt över hur elevernas inställning till sitt eget 
lärande var när jag påbörjade min lektionsserie. Detta är viktigt för mig som forskare att   

 



känna till för att kunna få en tydlig bild kring detta. Efter detta kan jag angripa deras 
förhållningsätt till sitt egna lärande via min lektionsplanering och lektionsstoffet. 
Anledningen till varför jag har valt att använda mig av 12 av de 20 enkätfrågor som Biggs 
et.al. (2001) använder i sin studie är eftersom de frågor som ingick i enkäten inte tillförde 
denna studie något väsentligt värde. Det kan tänkas att dessa 8 övriga frågor kan användas i 
andra utvecklingsarbeten med andra teman. Slutsatsen som kan dras är att denna enkät ger 
mig som forskare möjlighet att mäta hur viktig meningsfullhet i stoffet är för eleverna. Detta 
hjälper mig som forskare att försöka få svar på min tredje frågeställning, huruvida 
meningsfullheten kan främja motivationen för elevers eget lärande. 
 

  
Den andra delen av enkäten härstammar från en artikel av Ahlfeldt, Mehta & Sellnow (2005) 
Measurement and analysis of student engagement in university classes where varying levels 

 
 
Ahlfeldt et.al. 
(SE) för att kunna mäta elevengagemanget i skolan. I denna del har jag valt att dela upp 
denna enkätsdel i två delar, precis som författarna har gjort. Den första delen tillhör den 
kognitiva nivån och den andra delen tillhör personlig skicklighet. Resultatet av denna studie 
visade ett högre engagemang i klasser med högre ambitionsnivå och även klasserna med färre 
studenter. Dessutom var graden av engagemang typiskt högre i de klassrummen med mer 
utövande av PBL. 
Anledning till varför jag har valt att använda mig av denna enkät är att Ahlfeldt et.al. (2005) 
undersöker engagemanget hos elever när de arbetar med Problem Based Learning (PBL). 
Med tanke på att jag i min lektionsserie har ett moment där eleverna får arbeta med PBL, blir 
denna enkät av ytterst vikt att ha med i utvecklingsarbetet då elevernas motivation för sitt eget 
lärande kan knytas an med de resultat som Ahlfeldt et.al. (2005) fick. Dessutom finner jag att 
dessa enkätfrågor ger eleverna en möjlighet att reflektera över vad de faktiskt har lärt sig. 
 
I Ahlfeldt et.al. (2005) använde de sig utav en 4-gradig Likertskala där 1 = väldigt lite, 2 = 
litegrann, 3 = ganska mycket och 4 = väldigt mycket. Jag beslöt att använda samma 
Likertskala då jag inte har något argument emot att inte använda en 4-gradig skala. Ahlfeldt 
et. al. (2005) skriver att enkäten var utvecklad den Nationella Elevengagemangsenkäten i 
USA (National Survey of Student Engagement (NSSE), 2000)21. I denna 
enkätsammanställning beskriver NSSE hur de kommer fram till att använda en 4-gradig 
Likertskala (NSSE, 2000, s.29). 
 
De frågor som jag ställde till eleverna i enkäten gällande SE var följande:  
 

I vilken utsträckning har kursen betonat de mentala aktiviteter som anges nedan? 
1. Memorera fakta, idéer eller metoder från din kurs och läsningar så att du kan upprepa dem i nästan 

samma form 

2. Analysera grundelementen i en idé, erfarenhet eller teori, såsom att granska ett specifikt fall eller en 
situation i djup 

3. Organiserar idéer, information eller erfarenheter i nya, mer komplicerade tolkningar eller relationer 

4. Utvärdera värdet av information, argument eller metoder för att undersöka hur annat samlat och 
tolkat data och bedöma noggrannheten i sina slutsatser 

5. Tillämpa teorier och/eller begrepp på praktiska problem i nya situationer 



I vilken utsträckning har denna kurs bidragit till din kunskap, kompetens och personlig utveckling på
följande sätt? 
 

1. Skaffa jobb eller karriärrelaterad kunskap och färdigheter 

2. Skriva tydligt, korrekt och effektivt  
3. Att tänka kritiskt och/eller analytiskt  
4. Att lära sig effektivt på egen hand att identifiera, forska och fullfölja en given uppgift 

5. Att arbeta effektivt med andra individer 
 
 

Tabell 4, Lista över frågor från SE i enkäten (Ahlfeldt et.al., 2005). 
 
4.2.3. Urval och bortfall  
Enkäten genomfördes på en kommunal skola i Helsingborg. På gymnasieskolan går det 565 
elever med förutom nationella program även språkintroduktion för nyanlända ungdomar, 
samt IM som står för ungdomar som inte har tillräckliga betyg från grundskola för att gå ett 
nationellt program. I kommunen finns totalt 143 304 invånare (Helsingborg.se, 2017). 
 
Målgruppen för enkäten är elever som går andra året på gymnasiet i en ålder mellan 16-17 år 
som går på ett nationellt program. Valet av årskurs två var utifrån skolerfarenhet där eleverna 
var i en period då skolan och dess arbete existerade vilket kanske bidrar till båda positiva och 
negativa svar. 
 
Enkäterna delades ut under lektionstid, då hela klassen var samlad. Alla respondenterna 
fick en och samma information kring enkäten. Vid informationen påpekades att det inte var 
frivilligt att fylla i enkäten vilket ledde till att alla elever medverkade till enkäten. Bortfallet 
kunde därmed elimineras, då elever som var sjuka eller skolkade under de olika tillfällena 
besvarade enkäten till slut. Antal elever i denna klass är 37 och könsfördelningen är ganska 
jämnt fördelad. 
 
4.3. Intervju med handledare  
En kvalitativ intervju med den verksamma läraren i ämnet, det vill säga min handledare, 
kommer att göras efter att min lektionsserie är över. Detta görs för att få en inblick hur den 
undervisande lärarens verklighet ser ut. Som lärare kan jag föreställa mig att det blir ett 
väldigt tungt lass att dra för att öka motivationen bland eleverna i klassen. 
 
Enligt Backman et.al. (2012), är intervjuer den mest effektiva metoden i kvalitativ forskning. 
Den kvalitativa intervjun spelas in och transkriberas sedan, vilket är det vanligaste 
förekommande vid kvalitativa undersökningar (Trost, 2010). Jag kommer att spela in 
ljudmedia under intervjuerna för att inte missa vad min handledare berättar. 
 
En intervju består av att intervjuaren ställer frågor och lyssnar och undviker att dela med sig 
av eget tyckande, vilket i hög utsträckning kan påverka intervjuns utfall. Intervjuaren söker 
efter tankar, känslor och beteenden hos den intervjuade och ger information som den 
intervjuade söker efter (Trost, 2010). I kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den 
intervjuades ståndpunkter (Bryman & Bell, 2013). Tillvägagångssättet brukar också vara 
betydligt mindre strukturerat i kvalitativ forskning, och det är önskvärt att låta intervjun röra 
sig i olika riktningar eftersom detta ger kunskap om vad intervjupersonen upplever vara 
relevant och viktigt. I kvalitativa intervjuer vill forskaren ha fylliga och detaljerade svar samt 
 



att kvalitativa intervjuer är flexibla och följer den riktning som intervjupersonens svar går i 
(Bryman & Bell, 2013). Jag finner att mina frågor som är uppställda uppfyller dessa kriterier 
för att vara en kvalitativ intervju. 
 
Mina frågor som jag kommer att ställa till min handledare är följande:  
 

1. Antal år i läraryrket?  
2. Vad har du för ämne/ämnen? Varför?  
3. Hur tänker du kring begreppet motivation?  
4. Vad gör Du som lärare för att motivera dina elever?  
5. Vilka redskap använder du dig av för att motivera eleverna?  
6. Påverkar ditt bemötande elevernas motivation och på vilket sätt i så fall?  
7. Har din syn på begreppet motivation förändrats under dina år som lärare? 

 
 

Tabell 5, Lista över intervjufrågor till handledare. 

 

4.4. Metod för uppföljning och utvärdering av olika examinationsformer  
Metoden för uppföljning och utvärderingen av grupparbetet kommer vara både formativ och 
summativ bedömning. Dock kommer främst formativ bedömning att användas eftersom 
formativ bedömning används för att lära eleverna att ta ett ökat ansvar för sitt eget lärande 
och bli mer motiverade att prestera bättre (Hult & Olofsson, 2017). Formativ bedömning är 
därför något man primärt ägnar sig åt för elevernas skull. 
 
Lärares betygssättning mäter inte bara elevers ämneskunskaper utan även deras personliga 
egenskaper (Klapp, 2010). Det kan vara till exempel motivation och ett generellt intresse 
för att lära sig mer. Till skillnad från summativ bedömning, som ofta handlar om att 
summera resultat i slutet av en kurs eller period, är formativ bedömning till för elevers 
lärande. I enlighet med det formativa arbetssättet ska man bedöma elever för att främja 
deras lärande (Klapp, 2010). Leahy & William (2009) har funnit att elevernas lärande 

avseende både kvalitet och mängd, förbättrades radikalt på skolor där formativ bedömning 
har använts. 
 
Det aktuella betygssystemet, som används i den svenska gymnasieskolan är 
kunskapsmålsinriktat, vilket gör att det idag ställer helt andra krav på skolan som organisation 
(Kant, 2011). Det blir därmed tydligare för eleven vad som är meningen med skolan. Kant 
påstår att det är många elever som uppfattar betygen som inte bara ett mått på prestationer 
inom avgränsade områden, utan även som värdering av de själva som personer. Denna 
bedömning som elever har fått kan följa dem efter och utanför skolan och ge känslan av att 
man som människa är inplacerad i någon sorts klass eller kategori. Gärdenfors (2010) anser 
att betyg inte ska vara det som motiverar till att studera utan att elever skulle lära sig bättre 
om uppläggningen av hur utbildning styrs genom kurs-och ämnesmål och av inre motivation 
hos eleverna. Marton et.al (1995) poängterar att om vi använder oss av människors inre 
motivation bör vi inrikta oss på deras intressen och relatera studieinnehållet till dessa. 
Lundgren & Lökholm (2006) hänvisar till Skolverket som skriver om att läraren skall utnyttja 
all tillgänglig information vid betygssättningen om elevens kunskaper i förhållande till de 
nationella kunskapskraven och därmed göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper. För 
att fånga alla elevers kunskaper utifrån alla observationer som skall göras för en likvärdig 
betygsättning, så bör det krävas kontinuerliga rutiner för diskussioner i arbetslag och 
ämnesmöten mellan lärare i samma ämne/arbetslag. Att utnyttja en allsidig bedömning av 

 



kunskaper för likvärdig betygsättning anser jag vara rättvist, då man ser den enskilde 
individen från olika synvinklar som kan leda till ett ökat intresse och bättre självkänsla genom 
ökad motivation. 
 
Jag har gett eleverna formativ bedömning under arbetsprocessen för affärsplanen och 
utformningen av affärsidén genom att ge kontinuerlig feedback på deras affärsplaner och om 
vad eleverna bör tänka på när de ska skriva klart affärsplanen etcetera. Jag hänvisade till 
betygsmatrisen när jag gav formativ bedömning för att eleverna skulle få en förståelse för vad 
som måste göras eller ändras i affärsplanen för att eleverna skulle kunna uppnå det 
eftersträvade betyget. När jag skrev min formativa bedömning började jag med en positiv 
inledning för att sedan gå vidare till konstruktiv kritik på affärsplan och affärsidé. Sedan 
avslutar jag den formativa bedömningen med att ge förbättringar som kan göras och 
uppmuntrande ord för att inte eleven ska lägga alltför stort fokus på den konstruktiva kritiken. 
 
4.5. Behandling av statistik  
Nedan kommer jag att beskriva vilka statistiska mått som jag kommer att använda mig av i 
denna studie. Alla statistiska beräkningar görs via en dator, i statistikprogrammet IBM 

SPSS   skriven av Lars Wahlgren (2012) har använts för 
att arbeta med SPSS. 
 
4.5.1. Medelvärde  
När man på ett enkelt sätt vill beskriva en population, anger man ofta det så kallade 
aritmetiska medelvärdet. Det är summan av de observerade värdena dividerad med 
antalet observationer (Körner & Wahlgren, 2017). 
 

 

 
Formel 1, formeln för medelvärdet   för n observationer x1, x2 n, Körner & Wahlgren, 1996, s. 75 

 

Medelvärdet är väsentligt att veta för att kunna dra en slutsats om vad snittet av totalpoängen 
i enkäten är, i relation till totalpoängen. 
 
4.5.2. Standardavvikelse  
Genom att ange lämpliga fraktiler kan man på ett tydligt och lättbegripligt sätt beskriva 
spridningen i ett statistiskt material. Standardavvikelsen är ett sammanfattande mått på de 
enskilda observationernas spridning kring sitt gemensamma medelvärde, (Körner & 
Wahlgren, 1996). Statistikprogrammet kommer först att beräkna observationernas 
medelvärde, sedan bestämmer programmet differensen mellan observation och medelvärdet. 
Sedan kommer programmet att kvadrera dessa differenser och slutligen beräknas 
kvadratsumman. Kvadratsumman divideras med antal observationer minus en, det vill säga 
divideras med 36 observationer i denna studie. Det värde vi får från denna division tar 
programmet och beräknar den positiva kvadratroten. 
 
 
 
 
 



 
Formel 2, formeln för standardavvikelsen s för n observationer x1, x2 n, Körner & Wahlgren, 1996, s. 105 

 

 

Standardavvikelsen är väsentlig att beräkna och presentera för att kunna se om det finns en 
stor spridning i totalpoängen bland de 37 elever som deltog i enkäten. 
 
4.5.3. Korrelation  
Som ett mått på det linjära sambandets styrka kan man beräkna korrelationskoefficient, som 
betecknas med r. Om korrelationskoefficienten är 1 innebär det att inte finns någon spridning 
kring linjen, vilket innebär att samtliga observationer ligger på regressionslinjen (Körner & 
Wahlgren, 1996). Om vi räknar rätt så ska korrelationskoefficienten alltid ha värden mellan 
minus och plus 1, det vill säga - -1 innebär det att 
sambandet är negativt och att samtliga observationer ligger på regressionslinjen. Om 
korrelationskoefficienten är 1 innebär det att sambandet är positivt och att samtliga 
observationer ligger på regressionslinjen. Korrelationskoefficienten mäter om det finns ett 
linjärt samband mellan två variabler, det vill säga om det är lämpligt att beskriva sambandet 
mellan variablerna med en rät linje (Körner & Wahlgren, 1996). Om man får ett värde nära ± 
1 kan det vara lämpligt att förklara sambandet med en rät linje. Vid värde 0 kan vi inte 
beskriva sambandet med en rät linje. 
 
4.6. Metodkritik  
Kritiken riktade mot kvalitativa undersökningar är att kvalitativ forskning är alldeles för 
subjektiv (1), svårigheter att replikera en undersökning (2), problem med generaliseringen 
(3) samt bristande transparens (4) (Bryman & Bell, 2013). 
 
Den första punkten menar på att kvalitativa resultat i alltför stor utsträckning bygger på 
forskarnas ofta osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt och 
även på det nära och personliga förhållande som de etablerar med deltagarna i 
undersökningen (Bryman & Bell, 2013). På grund av att en kvalitativ forskare ofta startar på 
ett förhållandevis öppet sätt och först efter hand preciserar frågeställningarna, kan den som 
läser en kvalitativ forskningsrapport få lite information om varför man valt ett visst område 
eller tema istället för ett annat. 
 
Den andra punkten menar på att det blir svårt att replikera en kvalitativ undersökning 
eftersom en kvalitativ studie är ostrukturerad och ofta beroende av forskarens egen 
uppfattning så är det sällan möjligt att göra en replikation av en viss undersökning, eftersom 
det knappast finns några accepterade tillvägagångssätt när det gäller detta. I kvalitativa 
undersökningar är forskaren ofta det viktigaste verktyget vid datainsamlingen  det som 
observeras och registreras och det som forskaren väljer att inrikta sig på är till stor del 
beroende av hans eller hennes intressen. Undersökningspersonerna, det vill säga eleverna, i en 
kvalitativ datainsamling påverkas sannolikt av forskarnas egenskaper, till exempel deras kön, 
ålder och personlighet (Bryman, 1994). Genom att kvalitativa data är ostrukturerade kommer 
dessutom tolkningarnas av dem att påverkas av forskarnas subjektiva bedömningar och 
sympatier (Bryman, 1994) Därför kan det bli svårt att replikera kvalitativa forskningsresultat. 
 

 



Den tredje punkten menar att det är ofta svårt att generalisera kvalitativa forskningsresultat 
utöver den situation i vilken de producerades. Då kvalitativa forskare genomför deltagande 

observationer med ett litet antal individer3, riktas kritik mot det faktum att det är omöjligt att 

generalisera resultaten till andra miljöer (Bryman & Bell, 2013). Kan man som en forskare 
som baserar sin studie på intervjuer, uppfatta intervjupersonerna som representativa, om de 
inte valts ut på slumpmässiga grunder? Enligt Bryman & Bell (2013) är svaret ett bestämt nej. 
De personer som intervjuas i en kvalitativ undersökning kan inte vara representativa för en 
population; ibland är det till och med mer eller mindre omöjligt att beskriva eller räkna 
populationen på något exakt sätt. Resultaten från den kvalitativa forskningen ska istället 
generaliseras till teori och inte till populationer (Mitchell, 1983, s.207). Det är inte de 
statistiska kriterierna som är avgörande när generaliserbarheten i resultaten från en kvalitativ 
undersökning diskuteras. Det är kvaliteten på de teoretiska slutsatser som formuleras på 
grund av kvalitativa data som är det viktiga vid bedömning av generaliserbarheten. 
 
Slutligen är kritiken mot kvalitativ forskning att kvalitativ forskning ofta brister i öppenhet 
eller transparens, det vill säga information om hur en undersökning konkret planerades och 
genomfördes (Bryman & Bell, 2013). Detta leder till att det ibland blir svårt att förstå vad 
forskaren konkret har gjort eller hur hen kommit fram till sina slutsatser. 
 
Kritik mot kvantitativ forskning är att kvantitativa forskare underlåter att skilja mellan å ena 
sidan människor och sociala institutioner och å andra sidan naturens värld, att man förlitar 
sig på mätinstrument och mätprocedurer innebär att kopplingen mellan forskning och vardag 
försvåras samt att analysen av relationerna mellan olika variabler leder till en statisk bild av 
det sociala som inte är beroende av hur människor lever sina liv (Bryman & Bell, 2013). 
 
Kritiken mot flermetodsforskning är att det blir svårt att hitta en brygga mellan beteende, 
som i mitt fall, enkäterna, och meningen bakom dem, det vill säga det kvalitativa i enkäterna. 
Bryman & Bell (2013) menar på att Likertskalor kan påtvinga respondenterna att svara på 
frågan och därmed inte fånga den mening dessa tillskriver det som händer och sker. Dock har 
jag försökt att hantera detta problem genom att hantera frågorna i enkäten som rör mening. 
Dock kan detta leda till att det blir svaga samband med människors konkreta beteende. 
 
En annan kritik som kan riktas mot flermetodsforskning är att man mäter siffror kontra ord 
då man försöker skapa kvalitativ data från kvantitativ ursprunglig data. I denna process kan 
det ske misstolkningar som kan ge misstolkningar av resultaten (Bryman & Bell, 2013). 
 
Slutligen är kritiken mot flermetodsforskning att det kvantitativa, det vill säga enkäten, kan 
skapa konstlade svar från eleverna, medan den kvalitativa delen i arbetet, det vill säga 
intervjun med min handledare, bringar fram information på ett mer naturligt sätt och inget 
som blir påtvingat från respondenten. I intervjun kan min handledare ta sin tid och svara på 
frågorna utifrån sina preferenser och inte utifrån en Likertskala. 
 
 
 
 
 
 
 

 

37 elever kan klassificeras som ett litet urval i mina forskningsresultat med tanke på totalt antal elever som går på skolan. 
 



4.7. Reliabilitet, validitet och generalisering 
 
4.7.1. Validitet  
Med validitet menas att en undersökning mäter vad den är avsedd att mäta (Trost, 2010). För 
en så bra validering som möjligt i utvecklingsarbetet, riktades enkäten till samma målgrupp 
på en och samma skola. Enkäterna besvarades anonymt, vilket inte bidrog till oro för 
avslöjande av identitet. Alla fick ta del av samma information inför enkätens utdelning. 
 
Vanligtvis i kvalitativa forskningsrapporter är mätning inte det främsta intresset. Därmed 
blir frågan om validitet egentligen inte något som är av speciell betydelse för sådana 
undersökningar (Bryman & Bell, 2013). Men i denna studie kan vi konstatera att det finns 
kvantitativ datainsamling i form av enkäter och mätning av dem i en Likertskala med olika 
grader av attityder. Därför är validitet en viktig aspekt att ta med i denna studie. 
 
4.7.2. Reliabilitet  
Med reliabilitet menas att mätningen skall vara så stabil som möjlig. En mätning vid ett 
visst tillfälle skall ge samma resultat vid ett annat mätningstillfälle (Bryman & Bell, 2013). 
 
Stabilitet innebär att resultatet som tas fram är så pass stabilt att man kan vara övertygad 
om att urvalet av respondenter inte fluktuerar, det vill säga om en annan person som vill 
replikera min studie ska elevernas svar på enkäten inte skilja sig åt i någon större 
utsträckning. Detta kan vara ett problem i detta utvecklingsarbete då eleverna som 
besvarade på enkäterna kan ha olika attityder mot de påståenden som finns i enkäten vid en 
replikering av enkäten. Detta eftersom attityder är något som kan ändras från dag till dag 
och är beroende av erfarenheter och omgivning. Konsekvensen av detta blir att den 
kvantitativa delen av arbetet inte kan beräkna stabiliteten i datan, vilket läsare bör vara 
medveten om. 
 
4.7.3. Generalisering  
Generalisering innebär att resultaten från enkäten ska kunna generaliseras till andra grupper 
och situationer än dem som varit aktuella i den specifika undersökningen (Bryman & Bell, 
2013). Exempel på generalisering är de svaren som eleverna gav i enkäten ska jag kunna 
hävda är giltiga för övriga ekonomistudenter på skolan. Man vill med andra ord generalisera 
resultaten utöver det specifika fallet. Dock är detta svårt och därför kan man inte anta att en 
generalisering kan ske i detta utvecklingsarbete. Detta med anledning av att i en klass med 37 
elever blir resultatet svårt att kunna generalisera då det finns många elever i skolan, olika 
värderingar och uppfattningar de olika frågor och påståenden som finns i enkäten och därför 
blir urvalet för stort för att kunna säga att man kan generalisera det. Detta har tagits upp i 
metodkritiken, avsnitt 4.6. 
 

4.8 Forskningsetiska överväganden  
Enligt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer har forskaren ett 
informationskrav. Forskaren skall bland annat informera uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 
deltagande. All information som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att medverka 
ska också informeras (Vetenskapsrådet 2002). Eftersom eleverna är så pass unga, så valde 
jag att enbart delges 
 
 



om studiens innebörd. Jag informerade såväl verksamhetens rektor som elevernas lärare. Med 
anledning av att alla respondenter var över 15 år gamla har jag inte inhämtad något samtycke 
från föräldrarna, enligt Vetenskapsrådet (2002). 
 
Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer belyser även vikten av att självständigt 
bestämma om, hur länge och på vilka villkor respondenterna skall delta. Av förklarliga skäl 
tvingade jag inte någon att medverka eller ställde krav på att eleverna skulle fullfölja 
studien. Jag gav alla en chans att medverka. Eftersom jag använde mig av anonyma enkäter 
så kan inga utomstående identifiera de medverkande. Undersökningen hade enbart i uppgift 
att besvara mitt syfte och kommer inte att beröras i andra sammanhang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. Resultat
 
I detta avsnitt kommer resultatet från enkäten att presenteras samt en kortare förklarning till 
respektive del av enkäten. Dessutom kommer jag även att presentera min intervju med min 
handledare och hur hen arbetar med motivationsarbete i skolan som verksam lärare. 
Slutligen kommer jag att presentera utfallet från min bedömning av examinationstillfället 

 
 
5.1 Enkätresultat  
Jag kommer först att presentera medelvärdet och standardavvikelsen för alla delar av enkäten. 
Sedan kommer jag att tolka enkätresultaten och försöka beskriva vad de säger om 
meningsfullhet och grupparbete. Sedan kommer även en regressionslinje att demonstreras 
samt en korrelationsmatris för varje del av enkäten. Detta görs för att se om ett linjärt 
samband mellan de olika frågorna och elevernas svar kan finnas eller ej. Anledningen varför 
en korrelationsmatris skapas är för att kunna se ett samband och kunna förklara varför elever 
svarade som de gjorde. 
 
5.1.1. R-SPQ-2F  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 6, sammanställning av medelvärden o ch standardavvikelser från första delen av enkäten, per fråga samt för alla svar. 

 
Första delen av enkäten visar att generellt sett är standardavvikelsen för dessa frågor runt 2. 
Detta innebär att elevernas svar kunde variera två steg upp och två seg ner på likertskalan 
som användes i denna del av enkäten.  
 
Sammanfattningsvis kan man tolka resultaten från enkätens första del med enlighet med vad 
Biggs, et.al. (2001) skriver i sin slutsats, att läraren bör fokusera på så kallade 

nya ämnen intressanta och spenderar ofta extra tid på att försöka få mer information om 
 

 



viktigt att observera att standardavvikelsen på fråga sex är omkring 2, vilket innebär att vissa 

det är svårt att 
uttala sig om det finns något riktigt linjärt samband mellan frågorna i denna del av enkäten 
med tanke på spridningen i diagrammet. Dessutom kan vi se att i korrelationsmatrisen inte 
har så många starka korrelationer mellan de olika frågorna, vilket gör det svårt att dra några 
slutsatser eftersom det blir svårt att hitta något linjärt samband. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

 

 

 
 

           
          

         
        

       
      

     
    

   
  

 

 
Tabell 7 & 8, översikt över sambandsdiagram med regressionslinje samt korrelationsmatris från första delen av enkäten 

 
Enligt korrelationsmatrisen ovan, kan vi se att de flesta korrelationer mellan de olika frågorna 
är nära 0, vilket innebär att det blir svårt för oss att kunna förklara om det finns någon 
korrelation mellan frågorna. Dock har det uppstått korrelation mellan vissa frågor. 

följande 

ast studerar seriöst vad som lärs ut i 
klassen eller i kursplanerna, ser de en mening med att lära sig kursmaterial som inte kommer 
vara med i examinationen. 
 

fråga har eleverna i sni

för 



mig att ta reda på då jag kunde få en inblick om jag skulle tackla detta problem med hjälp av 
didaktiska verktyg. Det som också framkom tydligt i denna klass var att många elever hade en 

et.al. (2001) talade om, att 
eleverna gjorde det de skulle för att kunna få ett godkänt betyg i kursen och inget mer. 
Eleverna memorerade kunskapen utan att faktiskt försöka förstå den, vilket syns utifrån 
frågorna 2,7, 11 och 12. Där menar eleverna på att de inte vill lägga ner någon större tid på att 
få högre betyg än E, att eleverna tyckte att de kan klara de flesta bedömningstillfällena om de 
bara memorerade nyckelpunkter istället för att förstå dem och att de inte såg någon poäng 
med att lära sig kursinnehåll som inte kommer att vara med på examinationen. 
 
5.1.2. SE 
 
5.1.2.1. Del 2  kognitiv utveckling 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 9, sammanställning av medelvärden och standardavvikelser från andra delen av enkäten, per fråga samt för alla svar 

 
I del 2, som eleverna har fått svara på efter att kursmomentet är över, är standardavvikelsen 
generellt för dessa frågor kring 1. Detta innebär att elevernas svar kunde variera ett steg upp 
och ett steg ner på Likertskalan som användes i denna del. Vi kan redan här konstatera att det 
har varit väldigt spridda svar då standardavvikelsen visar att elever har svarat på alla grader 
på Likertskalan. Detta kan visas genom att se grafiskt i ett sambandsdiagram nedan. 
Dessutom kan vi se att det inte finns starka korrelationer mellan frågorna, som syns i 
nedanstående korrelationsmatris. Dock kan man konstatera att de inte är starka nog för att 
kunna dra slutsatser kring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

        

 

 
 
 

 
    

   
  

 

 
 

Tabell 10 & 11, översikt över sambandsdiagram med regressionslinje samt korrelationsmatris från andra delen av enkäten 
 
Enligt korrelationsmatrisen kan vi inte heller säga att det finns något starkt linjärt samband 
mellan frågorna. Det närmsta vi kommer är den negativa korrelationen mellan fråga 1 och 
fråga 3, vilket innebär att elever som tenderar att memorera fakta, idéer, eller metoder från 
kursen för att kunna upprepa dem i nästan samma form, organiserar inte idéer, information 
eller erfarenheter i nya, mer komplicerade tolkningar eller relationer. I övrigt kan man se 
att de andra korrelationerna inte är tillräckligt starka för att ge oss något linjärt samband. 
 
Vad man kan se för indikation här är att eleverna har olika uppfattningar om i vilken 
utsträckning denna kurs har betonat deras mentala aktiviteter såsom memorera fakta, idéer 
eller metoder till att utvärdera information, argument eller metoder för att kunna samla och 
tolka data och bedöma sin noggrannhet i sina slutsatser. I Ahlfeldt et.al. (2005) benämner de 
denna del som den kognitiva nivån i elevengagemanget. På fråga fem kan vi se att ingen elev 
har svarat att detta kursmoment har gett dem 
teorier och/eller begrepp på praktiska problem i nya situationer. Detta eftersom medelvärdet 
på svaren på denna fråga hamnar på cirka 2 och standardavvikelsen är cirka 1, vilket innebär 
att eleverna har mellan intervallet 1  3 på angiven Likertskala. Med andra ord menar 
eleverna att ingen av dem har känt väldigt starkt att PBL har hjälpt eleverna att kunna 
använda sig av de teorier som eleverna har lärt sig under kursens gång för att använda dessa i 
nya situationer som har praktiska problem som måste lösas. Trots detta kan vi se att PBL har 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1.2.2. Del 3  personlig utveckling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 12, sammanställning av medelvärden och standardavvikelser från tredje delen av enkäten, per fråga samt för alla svar 

 
I den tredje delen av enkäten, som eleverna också fick svara på efter att kursmomentet var 
över, är standardavvikelsen för dessa frågor också 1,13. Detta innebär att elevernas svar 
kunde variera ett steg upp och ett steg ner på Likertskalan som användes i denna del.  
 
Precis som i del 2 kan vi se att eleverna här också har olika uppfattningar om vilken 
utsträckning denna kurs har bidragit till deras kunskap, kompetens och personliga utveckling. 
I Ahlfeldt et.al. (2005) benämner de att denna del av deras enkät tillhör personlig skicklighet 
som har utvecklats via elevengagemanget. Detta kan visas genom ett sambandsdiagram där 
man kan utläsa svaren. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         
 

 
 

 
    

   
  

 

 
 
 



Tabell 13 & 14, översikt över sambandsdiagram med regressionslinje samt korrelationsmatris från tredje delen av enkäten

Enligt korrelationsmatrisen kan man inte säga att det finns något starkt linjärt samband 
mellan frågorna. Det närmsta vi kommer är den positiva korrelationen mellan fråga 3 och 
fråga 4, vilket innebär att elever som anser att de har lärt sig att tänka kritiskt och/eller 
analytiskt har också lärt sig att effektivt på egen hand identifiera, forska och fullfölja en given 
uppgift. I övrigt kan man se att de andra korrelationerna inte är tillräckligt starka för att ge oss 
något linjärt samband. 
 
Detta resultat kan sammanfattas med att eleverna inte finner någon mening med att vara 
involverade med sitt elevengagemang eftersom det inte genererar alltför för stor personlig 
utveckling, som att skaffa sig ett jobb eller karriärrelaterade kunskaper och färdigheter, att 
kunna skriva tydligt, korrekt och effektivt eller att tänka kritiskt och/eller analytiskt. Dock 
gäller inte detta för alla elever, utan för den genomsnittliga eleven. Då standardavvikelsen 
för hela populationen och även för varje enskild fråga i del 3 visar att den ligger omkring 1, 
har eleverna i snitt upplevt att deras personliga utveckling utvecklats ganska mycket. 
 
5.2. Intervju med verksam lärare  
Jag intervjuade min handledare, för att få en insikt i hur en verksam lärare i 
företagsekonomi arbetar med motivationsarbete. Handledaren har 9 års erfarenhet inom 
skolvärlden och har även arbetat som redovisningskonsult, därav handledarens val av 
ämne. Handledarens tankar kring motivation är att motivation är något som är en levande 
process som är unik för varje situation, lektion och elev. 
 
Handledarens insatser för att höja motivationen för elevers lärande görs på olika plan. Hen 
arbetar mycket med sin lärarroll, där hen försöker göra undervisningen intressant för 
eleverna, visa för eleverna att hen är kunnig och därmed vinna förtroende från eleverna när de 

betyder att hen hälsar på elever i korridorer, 
matsal, under lektionstid etcetera. 
 
Handledaren tänker även på hur eleven mår fysiskt under lektionstid. Om eleven är trött, 
hungrig, ledsen eller något liknande tar hen det i beaktning och försöker att anpassa 
undervisningen efter måendet. Under vissa lektioner tar handledaren med sig frukt och något 
sött för att bibehålla elevernas energinivå under lektionstid. Detta tycker handledaren är ett 
viktigt koncept att tänka på för att kunna behålla motivationen, då måendet gör att man 
fokuserar på annat istället för att lära sig kursinnehållet. Ett annat sätt hen arbetar är med 
övningsuppgifter, då hen börjar med enklare övningsuppgifter vid början av ett nytt moment i 
kursen. Detta för att hens erfarenhet är att eleverna tycker att momentet är för svårt och 
oförståeligt och därmed ger de upp i tidigt skede. Därför börjar hen med enklare uppgifter, 
för att eleverna ska förstå meningen med att lära sig kursinnehållet. När hen känner att 
eleverna är redo för att ta sig an de nya, svårare uppgifter som är mer utmanade, delar hen ut 
dessa och eleverna får arbeta med dessa för att kunna utveckla sin förståelse och få en 
nyansering av ämnet och innehållet. 
 
Handledaren påpekar också att, vid utformning av examinationer, tänker hen på 
arbetssättet. Med detta menas om det ska vara ett grupparbete eller ej. Om hen väljer att ha 
grupparbete 
 



funderar hen även på om det är hen som ska dela in eleverna i grupper eller om hen ska låta 
de själva dela upp sig. Detta med anledning av att det kan finnas grupperingar i klassen och 
utifrån hans erfarenhet påverkas även motivationen av den sociala miljön och tryggheten 
eleven känner bland sina klasskamrater som de är bekväma med. 
 
Arbetsmiljön är också något handledaren arbetar mycket med. Hen menar på att eleverna har 
möjlighet att arbeta utanför klassrummet, i klassrummet samt i andra klassrum. Detta menar 
hen kan hjälpa eleverna att fokusera och därmed förstå kursinnehållet ännu bättre. När 
eleverna förstår kursinnehållet kommer motivationen för att lära sig ännu mer om ämnet att 
höjas, enligt handledaren. Hen talade även om att studiebesök och praktikperioder är något 
som har märkts av som motivationshöjande för eleverna då hen känner att eleverna får en 
meningsfullhet i relation till de kunskaper de införskaffar sig. 
 
Handledarens syn på motivation har förändrats över hens tid som verksam lärare i 
företagsekonomi. Hen menar på att i början av hens lärarkarriär tyckte hen att motivation var 
genom att enbart skapa relationer, men med de erfarenheter hen har samlat på sig under sina 
nio år som lärare, så har hen förstått att det finns andra aspekter och variabler som kan 
påverka, det vill säga de som har nämnts tidigare i denna intervju. 
 
5.3 Bedömning av elevprestation  
I tabellen nedan åskådliggörs vilka kunskapskriterier som respektive elev har uppnått utifrån 
sitt grupparbete. Eleverna står listade på vänster sida och ett kryss har satts för respektive 
elev och bedömningsnivå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          
          
          
          

          
          
          
          
          
          

       
 

Tabell 15, tabell över bedömning av grupparbete i Företagsekonomi 2 
 
Ovanstående tabell visar att fyra elever av totalt 37 elever fick ett underkänt betyg, 
vilket motsvarar en grupp och deras arbete. Eleverna uppfyllde inte alla kriterier för 
bedömningsnivå E, enligt tabell 2. Totalt fick tre elever bedömningen E, fem elever fick 
bedömningen D, tio elever fick bedömningen C, fem elever fick bedömningen B och tio 
elever fick bedömningen A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Analys 
Min kvalitativa dataanalys kommer att vara en analytisk induktion. Detta innebär att i denna 
metod kommer data analyseras och jag som forskare eftersträvar förklarningar till olika 
företeelser genom att fortsätta med insamlingen av data intill dess inga fall som inte 
stämmer med en hypotetisk förklarning, det vill säga avvikande eller negativa fall, av en 
företeelse hittas (Bryman & Bell, 2013). 
 
6.1 Enkätsvaren  
Utifrån första delen av enkäten har vi kunnat se att det som Biggs et.al. (2001) kom fram till i 

kunna få eleven mer motiverad och engagerad, stämmer överens med hur eleverna har svarat 
i enkäterna. Analysen av dessa svar med de statistiska verktyg som användes är att försöka få 

en meningsfullhet i ämnet. 

 

Här är också lärarrollen viktig, då Normell (2008) menar på att lärarens kompetens på 
olika områden spelar stor roll för individen och samhället. I detta utvecklingsarbete har jag 
som lärare spelat stor roll då jag är den som har kompetensen och därmed är den 
avgörande faktorn om eleverna ser en mening med att lära sig detta eller inte. Som Aspelin 
(2010) skriver, är det viktigt för mig som lärare att kunna få eleverna att ta eget ansvar och 
hitta lösningen till nya problem som PBL bidrar med. Jag som lärare har fått det 
vidsträckta ansvaret att kunna forma min undervisning på ett annat sätt som kan bidra till 
meningsfullhet i lektionsstoffet. 

 

Detta leder till att vi kan se att den inre motivationen är viktig att arbeta på, det vill säga att 

kunna få eleverna till en god självkänsla som driver eleven framåt för att nå olika mål i sitt liv 
(Boström & Svantesson, 2007). Som Davidsson & Flato (2010) nämner, är den inre 
motivationen den viktigaste motivationen att arbeta med och därför bör läraren eftersträva det. 
Detta kan vi se utifrån enkätsvaren då den inre motivationen, för att dra en parallell till med 

Något som kan tänkas vara en anledning till en låg nivå av inre motivation är att, som Wery & 
Thomson (2013) nämner, det har varit alltför starkt fokus på yttre motivation eftersom den 
kan likna en form av muta. Lärare mutar eleverna med att memorera något under en viss 
period för att sedan kunna uppnå ett visst betyg, bara för att sedan glömma bort kunskapen 
eleven har införskaffat. Något som Newton (2003) också skriver är att det finns två olika 
inriktningar inom begreppet prestation; framgång och undvikande av misslyckande. I detta 
fall kan data från enkäten analyseras med att elevernas syn på framgång är att så länge de 
uppnår ett godkänt betyg så uppnår de en prestation som är tillräcklig. Däremot, om eleverna 
inte får godkänt i kursen anser de att det är ett misslyckade och därför försöker de att undvika 
att få underkänt. Det resulterar i elevers försök att hitta en balans mellan dessa två 
inriktningar. Newton (2003) skriver också att de eleverna med låg inre motivation, eller som 
har en Surface approach till lärande, och har en rädsla för misslyckande kommer att ge sig på 
många lätta uppgifter istället för medelsvåra och svåra uppgifter. Detta kan synas i 
enkätresultaten 
 



eftersom de genomsnittliga svaren på fråga 2 och 6 låg på cirka 4, vilket innebär att 
 

 
I den andra delen och tredje delen av enkäten kan läsaren tyckas se ett mönster att eleverna 
tyckte att det fanns en viss mening att lära sig det som lärdes ut under detta kursmoment, 
dock tyckte de inte det fullt ut. Vad det kan bero på är att eleverna möjligen inte tyckte att det 
var intressant nog för att kunna lägga all sin tid åt detta kursmoment. 
 
Å andra sidan kan läsaren tyckas kunna dra slutsatsen om att eleverna tyckte om att använda 
sig av grupparbete i form av PBL. Detta är något som överensstämmer med Ahlfeldt et.al. 
(2005) resultat om att PBL gör eleverna mer engagerade och därmed arbetar eleverna mer 
med att lösa tilldelade uppgifter. Givetvis kan elever ha upplevt, som Kant (2011) varnade 
för, att de svagare eleverna i klassen skulle åka snålskjuts på de mer driftiga eleverna. Trots 
detta är min upplevelse att alla elever arbetade på och bidrog med något, förutom den grupp 
som varken arbetade eller presenterade sin affärsplan och affärsidé. Utifrån elevernas svar i 
enkäten, har, precis som Berg et.al (2012), elevernas utveckling av både ämneskunskaper och 
samarbetsförmågor på något sätt utvecklats eller berörts. Detta syns då majoriteten av 
Sammanfattningsvis kan man säga att grupparbetet har varit något som har främjat elevens 
lärande, med tanke på de olika teorier som har tagits upp i detta utvecklingsarbete (se 
Dahlkwist, 2012; Dysthe, 1996; Långström & Viklund, 2006). 
 
Här är det också viktigt att läraren berättar om vilka kompetenser som eleven personligen kan 
utveckla, vilket eleverna har förstått till en viss grad. Dock menar både Davidsson & Flato 
(2010) och Lundgren & Lökholm (2006) menar på att den yttre motivationen kan vara 
kopplat till belöningar som uppmuntran eller beröm. Givetvis ska läraren berömma elevens 
personliga kompetenser och ge eleverna återkoppling på hur de kan vidareutveckla dessa. 
Men som Lundgren & Lökholm (2006) skriver, kan för mycket beröm ge en negativ effekt av 
berömmandet eftersom ibland kan berömmet inte träffa rätt eller att det blir ett stort gap 
mellan berömmet som läraren ger och elevens egen självuppfattning om kunskapen hen har 
införskaffat. Dock kan man göra analysen att det borde ha varit mer beröm åt eleverna för att 
de ska kunna känna att deras framgång i grupparbetet är uppmärksammat av läraren. 
Berömmandet hade kunnat komma tillsammans med den formativa bedömningen, där läraren 
hade kunnat skriva mer tydligt vad som gick bra. Om eleven förstår vad hen har gjort bra, kan 
det leda till att den inre motivationen ökar, vilket innebär att meningsfullheten att lära sig 
kunskapen som lärdes ut var högre. 
 
6.2. Lärarrollen  
Utifrån intervjun med handledaren som är undervisande lärare i ämnet företagsekonomi, kan  
vi se att lärarrollen är väldigt betydelsefull för motivationen för elevens egna lärande. Dock 
kan det tyckas att det ligger väldigt mycket arbete bakom motivationsarbetet. Som 
handledaren berättar arbetar hen med motivation på många olika plan. Hen tänker på alltifrån 
hur eleven påverkas av sina klasskamrater till hur samhället påverkar och formar eleven och 
därmed kan påverka motivationen. Detta är något som är bekant med vad Berg et.al. (2012) 
skriver. De menar på att lärarens pedagogiska uppgifter hör det till att vara arbetsledare för 
en grupp av elever i deras arbete med att förvärva kunskaper, färdigheter och värderingar. 
Genom att försöka tänka på olika faktorer, som min handledare gör, agerar hen som en 
 



arbetsledare då det är hen som arbetar med att motivera eleverna. Aspelin (2010) menar på 
att för att vara en pedagogisk lärare måste man ha en balans mellan att ha över- och 
underkontroll, vilket min handledare beskriver att han försöker balansera mellan. Som 
Gärdenfors (2010) hävdar, menar min handledare på att ju mer läraren förmedlar det som lärs 
ut på ett intressant sätt, desto mer positiv blir elevers inställning till att lära sig. Brist på 
engagemang hos en lärare genomskådar eleverna och tenderar därmed att nedvärdera det de 
skall studera, och därför arbetar min handledare mycket med att just vara engagerad i sin 
didaktik. 
 
6.3. Utvärderingen av elevernas måluppfyllelse  
Att alla 37 elever, förutom fyra elever, uppnådde åtminstone betyget E är ett resultat som kan 
tänkas vara till stor hjälp av att det, förutom är ett grupparbete där PBL kunde vara tillämplig, 
att den formativa bedömningen under arbetsprocessen har hållit eleverna på banan och 
därmed förstått vad som behövdes göras och vad som behövdes förbättras för att kunna nå det 
betyg som eleven strävade efter. Alltså kan vi se här att formativ bedömning kan tänkas vara 
motivationshöjande och att jag som lärare som lägger ner tid på formativ bedömning till 
elever är något som kan tänkas vara prestationshöjande, precis som Hult & Olofsson (2017) 
menar på. Som Klapp (2010) skriver, mäter lärares betygssättning inte bara elevers 
ämneskunskaper utan även deras personliga egenskaper. Därför var det viktigt för mig som 
lärare att ge kontinuerlig formativ bedömning av elevernas prestation. Detta är för att främja 
deras egna lärande, vilket resultatet kan tyda på att det gjorde. Som Leahy & William (2009) 
skriver hjälper formativ bedömning att förbättra elevernas kvalitet i sitt egna lärande. Detta 
tycker jag syntes. Att PBL har använts i ett praktiskt lagt moment såsom att skapa en affärsidé 
och affärsplan kan även tänkas vara motivationshöjande för deras egna lärande och därmed 
har synts vid bedömningstillfället. Detta är något som överensstämmer enligt Dahlkwist 
(2012). 

 

Läsaren kan även dra slutsatsen att god undervisning, enligt Håkansson & Sundberg (2012), 
har skett under lektionstiden, vilket återspeglas i resultaten från examinationstillfället. Det 
som kan tolkas här är att om läraren gör kloka bedömningar under osäkra förhållanden och 
agerar snabbt och värderar olika handlingsalternativ utifrån kulturell och kontextuell 
känslighet, vilket jag har arbetat med, så kan detta även kännetecknas av god undervisning 
(Fenstermacher & Richardsson, 2005). Analysen läsaren kan göra utifrån bedömningstabellen 
är att jag har planerat och fokuserat på undervisnings- och läraktiviteter som engagerar eleven 
i dennes lärande (Hult & Olofsson, 2017). Om jag inte hade gjort detta, kan det tänkas att fler 
elever hade fått lägre betyg än vad de fick på detta kursmoment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Diskussion/ Didaktisk reflektion 
 
7.1. Sammanfattning  
I detta utvecklingsarbete har jag studerat en årskurs 2-klass på en gymnasieskola i 
Helsingborg. Jag har försökt att främja motivationen för deras egna lärande. Detta har jag 
gjort via ett undervisningssätt som kallas för Problem-Based Learning (PBL). För att kunna få 
en lägesstatus på hur motivationsnivån låg till innan jag påbörjade min lektionsserie använde 
jag mig av en enkät med inspiration från Biggs et.al. (2001) som heter 

-SPQ-2F). Eleverna fick fylla i denna enkät innan 
lektionsserien började. Under lektionsserien har jag arbetat med god undervisning genom att 
försöka göra lektionsserien meningsfull och låta eleverna arbeta i sina arbetsgrupper med få 
lektionsgenomgångar. Detta med anledning av att PBL är en form av grupparbete som ofta 
höjer meningsfullheten i undervisningen (Dahlkwist, 2012). Lektionsserien avslutades med 
en muntlig presentation av grupparbetet. Efter att eleverna hade presenterat klart fick de 
besvara den sista utvärderade delen av enkäten och svara på huruvida denna lektionsserie har 
höjt deras motivation och gett dem meningsfullheter under undervisningen. Denna enkät är 
hämtad från Ahlfeldt et.al. (2005) 
av två delar, en kognitiv och en personlig del. 
 
Jag har även genomfört en intervju med min handledare. Hen är verksam lärare inom ämnet 
Företagsekonomi sedan 9 år tillbaka. Hen berättar om hur hen arbetar med att höja och 
bibehålla elevernas motivation för sitt egna lärande. Intervjun illustrerade verbalt hur hen 
arbetade, förutom med lärarrollen och meningsfullhet, med skolmiljön, individanpassa 
undervisningen så långt det går och prata på samma nivå som eleverna för att eleverna ska 
kunna förstå hen. Dessutom ger hen eleverna enklare uppgifter till ett nytt moment och 
sedan går vidare till svårare uppgifter när hen känner att eleverna har behärskat de enklare 
uppgifterna. 
 
Resultatet visade att det var viktigt med meningsfullhet i lektionsstoffet och att läraren har 
en stor betydelse för att kunna höja motivationen för elevens egna lärande. Dock kunde inget 
linjärt samband påvisas, och ingen större korrelation mellan frågorna kunde heller påvisas. 
 
Användandet av PBL i min lektionsserie visade sig att vara effektiv då eleverna i 
klassen, förutom fyra elever, uppnådde minst det lägsta betygskriteriet för betyget E. 
 
Sammanfattningsvis kan man besvara mina frågeställningar på följande sätt; läraren kan 
främja motivationen för elevens egna lärande genom att arbeta med att individanpassa 
undervisningen så långt det går och prata på samma nivå som eleverna för att eleverna ska 
kunna förstå. Dessutom tänker min handledare på att vara ett stöd för eleverna i och utanför 
klassrummet. Hen berömmer dem när de gör bra ifrån sig samt att hen arbetar konstant med 
formativ bedömning för att underlätta elevernas förståelse för sitt egna lärande. 
Grupparbetet har främjat elevernas egna lärande genom att få jobba i grupp med ett ämne 
som de fann intressant och med hjälp av god undervisning och god lektionsplanering, kan 
det tyckas att deras motivation och personliga utveckling har utvecklats via PBL. Slutligen 
är meningsfullhet i lektionsstoffet något som påverkar elevernas motivation för deras egna 
lärande då engagemanget kan höjas om eleverna ser poängen med att arbeta med stoffet. 
 



7.2. Diskussion  
Den tidigare forskningen kring ämnet motivation, som jag har valt att ta upp i detta 
utvecklingsarbete, överensstämmer mycket med mina resultat. Hugo (2007) menar på att det 
är viktigt att skapa meningsfullhet i lärandesituationer och meningsfullhet skapar motivation 
bland eleverna. Detta är något som också har visats i enkätsvaren. Giota (2002) och Jenner 
(2004) menar på att lärarens roll och påverkan kan ha effekt på elevernas motivation, vilket 
med stor sannolikhet kan överensstämma då både min handledare i intervjun menade på att 
hen spelade en stor roll för att kunna främja elevernas motivation, samt att jag har försökt att 
utöva en så pass god undervisning som möjligt för att kunna se om min roll som lärare 
faktiskt har en betydelse för elevernas motivation till eget lärande. 
 
I detta utvecklingsarbete har jag uppnått mitt syfte, att se hur motivation hos elever i 
gymnasiet kan förändras. Många elever kan tänkas vara fast i tanken om att de aldrig 
kommer uppnå det betyg som man egentligen vet om att man kan uppnå, eftersom det finns 
ingen någon motivation eller en drivkraft för att få igång motivationen hos denna elev. 
 
Min plan för mitt utvecklingsarbete har inte varit en rak linje. Det har varit svårt emellertid 
att skriva då jag har fått vänta på möjlighet att dela ut enkäter, prioriterat att lektionsplanera 
och även missat lektionstillfällen på grund av utvecklingssamtalsvecka. Något som även har 
tagit min tid från att skriva på utvecklingsarbetet är den ständiga kontakten eleverna önskar 
att ha med en lärarstudent. Det kan tänkas vara att lärarstudenten är lättare att anknyta till 
som elev, än en lärare. Det jag har upplevt på min praktikplats är att eleverna känner att deras 
röst aldrig blir hörd och att ingen bryr sig om dem. Detta är något som kan tänkas påverka 
motivationen också då de inte känner någon mening att lära sig mer än att enbart uppnå 
godkänt betyg. Detta kan bli bekymmersamt och därför kommer lärarrollen in igen som en 
viktig punkt. En lärare måste alltid vara alert och se vad som händer och bry sig om eleverna, 
i och utanför klassrummet. 
 
Ett annat problem som kan tänkas ha uppstått är att eleverna som deltog i enkäten har 
kanske inte har tagit enkäten seriöst och bara svarat utan att ta sig tid med frågorna, inte har 
förstått frågorna samt att eleverna har svarat på det sätt de tror jag ville att de skulle svara 
på, det vill säga inte ärligt. Dock har dessa tänkbara problem redan diskuterats i avsnitt 4.7. I 
en sådan forskning som jag har ägnat mig åt, är det svårt att försvara enkätens reliabilitet 
och generalisering och det är med stor sannolikhet därför jag inte har kunnat förklara något 
samband mellan enkätsfrågorna. 
 
I detta arbete har jag lärt mig att Problem Based Learning (PBL) är något som faktiskt har 
varit väldigt användbart för mitt framtida yrke som lärare, särskild inom ett ämne som 
Företagsekonomi som är nära arbetslivet. Det förbereder även eleverna för framtida 
universitetsstudier då ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Jag har fått 
ta hand om en klass där motivationen inte har varit hög och enkel att arbeta med, men efter 
att ha gjort kartläggningen via enkäten, fick jag en förståelse för hur situationen låg till. Min 
handledare har även hjälpt mig med att förstå att elevernas motivation påverkas av mycket, 
såsom inre och yttre motivation, samhället och individens syn på ämnet, vilket umgänge 
eleven har och vilken ambitionsnivå i skolan umgänget har. 
 

 



Min handledare, tillsammans med den forskning kring lärarrollen, har lärt mig hur viktig 
läraren egentligen är för att kunna främja elevernas eget lärande. Detta med anledning av att 
läraren inte längre är enbart en lärare. Läraren är en mentor, extraförälder och även ibland 
en vän till eleverna. Det är av den anledningen det är ytterst viktigt att ha ett stort 
engagemang som lärare för att få eleverna engagerade i ämnet. Som jag nämnde i 
inledningen, svarade 3 % av årskurs 3-elever i gymnasiet att den viktigaste orsaken till att 
vilja läsa på högskola/universitet var att det var roligt och intressant att studera. Utifrån detta 
utvecklingsarbete hoppas jag att kunna bidra till att öka denna siffra, med tanke på att vårt 
uppdrag som lärare är att hålla lusten att lära levande, för alltid. 
 
Detta utvecklingsarbete har lett fram till nya frågeställningar i form av hur motivation kan 
främjas via hemmets hjälp. Detta är något jag har blivit väldigt intresserad av eftersom 
hemmet är en del av elevens vardag under sin gymnasietid. En lärare kanske inte kan ha lika 
stor påverkan på elevens motivation såsom en förälder eller ett syskon. Således är det av 
intresse att försöka se hur pass mycket hemmet kan främja motivationen för elevens egna 
lärande. 
 
7.3. Förslag till vidare forskning  
För den som intresserar sig inom områden såsom PBL, motivation samt meningsfullhet finns 
det som tidigare nämnt, en extensiv forskning kring detta. Förslag på vidare forskning baserat 
på denna studie är att kunna ha andra ämnen som utvecklingsområden, andra skolor i andra 
kommuner men även andra examinationsformer än PBL, exempelvis skriftliga prov. Det finns 
givetvis andra perspektiv att se på motivation, än enbart undervisande lärarens. Den som 
forskar vidare kan exempelvis intervjua huvudmän, andra verksamma lärare i andra ämnen, 
vårdnadshavare eller hemmet och även Skolverket. Detta för att kunna få inblick i vad de gör 
för att främja motivationen för elevernas egna lärande. 
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