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Abstract 

Den här uppsatsens syfte har varit att studera variationen av uppfattningar bland 

gymnasieelever på det naturvetenskapliga programmet om vad som bidrar till deras lust att 

lära. Detta eftersom att det i Skollagen (2010:800) står att utbildningen ska främja elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.  

Studien har utförts som en allmänpedagogisk studie i form utav en enkätundersökning. 

Enkätundersökningens syfte var att fånga variation bland informanternas utsagor angående 

deras egna uppfattningar och erfarenheter om vad som bidrar till deras lust att lära. 

Undersökningen utfördes genom ett klusterurval bland gymnasieskolorna i Nordvästra Skåne 

och urvalet av informanter blev elever på det naturvetenskapliga programmet och totalt 

medverkande 110 elever från två gymnasieskolor i Nordvästra Skåne. Det är genom de 

medverkande elevernas utsagor som den här uppsatsen presenterat sitt empiriska material. 

Uppsatsens resultat är vidare analyserat genom inspiration av den fenomenografiska ansatsen.  

Tillsammans med enkätundersökningen kring elevernas uppfattningar om deras lust att 

lära och genom inspiration av fenomenografin har den här studien frambringat att bland annat 

lärares engagemang och intresse för sitt eget yrke stimulerar elevernas lust att lära. Andra 

faktorer som lyfts fram är undervisningens syfte och dess upplägg, elevernas framtidsplaner, 

klassrumsmiljön och de sociala relationerna utanför skolan. Utifrån de föregående faktorerna. 

som i den här studien representerar kategorierna av variation, har undersökningen kunnat tyda 

helheten som handlar om elevers passiva samt aktiva aktörskap gentemot sin lust att lära.  
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1. Inledning 

Jag kommer i det här kapitlet att presentera en kort bakgrund till uppsatsens ämne, relaterat 

till utbildningsvetenskapen. Jag kommer att i förhållande till detta att presentera uppsatsens 

syfte och frågeställning som den här studien präglas kring.  

1.1 Ämnets relevans inom utbildningsvetenskap 

Problemet som uppsatsen berör kretsar kring vad gymnasieelever uppfattar att bidra till deras 

lust att lära. Alla har vi någon gång upplevt olust inför att lära oss någonting nytt men 

samtidigt har vi upplevt det motsatta, att någonting verkligen ska bli kul och spännande att 

lära sig. I den här studien vill jag därför undersöka vad gymnasieeleverna på det 

naturvetenskapliga programmet uppfattar som positiva aspekter inför lust att lära, vad bidrar 

till deras lust att lära. Anledningen att jag valt eleverna på det naturvetenskapliga programmet 

är att att studenterna där i högre grad än kanske annars förväntas känna lust att lära då de 

tidigare lyckats väl i sina studier.  

Själva begreppet lust att lära återfinns i både skollagen och läroplanerna. I Skollagen 

(2010:800) står det att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska främja elevers utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära. Läroplanen uttrycker också tydligt skolans strävan efter att skapa lust 

att lära. Genom att både läroplanen och skollagen skapat ett begrepp, lust att lära, ser jag 

vikten av att försöka lyfta fram elevernas uppfattningar på deras lust att lära då det är eleverna 

och deras studier lärare ska främja. Vikten ligger även i att vi som lärare kan genom elevers 

uppfattningar få en uppfattning om hur vi kan förhålla oss till detta i det pedagogiska arbetet 

Själva lusten att lära är viktig av den anledningen att det är genom lusten att lära det sker en 

ökning av antalet elever som söker till högre utbildningar och detta gynnar i sin tur det 

svenska samhället.  

Eftersom både skollagen och läroplanerna lyfter fram vikten av viljan att lära sig vill jag 

poängtera att det är i förhållande till detta som min studies relevans berör 

utbildningsvetenskapen. Som lärare är det vi som tolkar skollagen samt läroplanerna och vi 

försöker omsätta dessa i vår verksamhet. Själva problemet är att skollagen och läroplanerna 

talar om att lust att lära ska främjas och att det är eleverna det ska främja men inget lyfter 

fram hur det ska ske. Därför är det relevant att få ett elevperspektiv på vad det uppfattar som 

bidragande aspekter till deras lust att lära.  
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Eftersom jag ska bli lärare för grundskolans senare år och gymnasiet är det för mig 

intressant och lärorikt att försöka skapa en uppfattning till vad det är som gör att eleverna vill 

prestera i skolan och lära sig. För de årskurser som min utbildning berör är betygen något som 

tar stort utrymme i elevernas studier och elevernas kunskaper. Dessutom är elevernas betyg 

något som avspeglar mig som lärare. När ett stort antal elever inte uppnår kraven för ett ämne 

pekar allting tillbaka på läraren; hur läraren undervisar, hur mycket eleverna är delaktiga i 

beslutstagande och planering, vilken lärarroll läraren har osv. För att minimera risken för en 

sådan krock finner jag det intressant och relevant att ta reda på vad som ökar viljan för 

lärande bland gymnasieelever.  Jag anser att eleverna befinner sig i en annan epok till skillnad 

från min egen generation. Det är i detta fall relevant att som blivande lärare ”hänga med i 

svängarna” och försöka förhålla sig till allt det nya.  

Som blivande gymnasielärare ställs det även stora krav på mig. I GY2011 står det, 

bland annat, följande: 

 

 Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet. 

Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och 

miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att 

arbeta. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende 

samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. 

Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att 

arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att 

eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, 

företagande och innovationstänkande. Därigenom ökar elevernas möjligheter att 

kunna starta och driva företag. Entreprenöriella förmågor är värdefulla för 

arbetslivet, samhällslivet och vidare studier. (GY2011:7)  

 

Här nämns det livslånga lärandet och detta rör sig inte bara om lärande i skolmiljön utan även 

om lärande ute i samhället och det är här studiens relevans i förhållande till ett 

samhällsperspektiv berörs. Det är viktigt att det redan under skoltiden utformas en vilja om att 

lära sig, eftersom varje elev har ett helt liv framför sig av lärande vare sig det rör sig om 

vidare studier eller ute i arbetslivet. Det är genom lärandet som vi alla utvecklas och är i 

ständig förändring.  

Ingen elev är den andre lik och det är upp till läraren att nå ut till alla elever och gynna 

deras behov. Som Willis (1981) nämner så ska lärare försöka hitta en balans där både läraren 

och eleverna har samma mål i sikte, annars missgynnas elevernas lust för lärande.  
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1.2 Syfte 

Syftet är att studera variationen av uppfattningar bland gymnasieelever på det 

naturvetenskapliga programmet om vad som bidrar till deras lust att lära. Genom den här 

studien vill jag även i förhållande till det ovan-nämnda förmedla ett elevperspektiv på lust att 

lära till de studenter som ska bli lärare och även de verksamma lärarna i samhället då lust att 

lära återfinns i både skollagen och läroplanerna.  
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2. Bakgrund 

I det här avsnittet kommer jag att presentera några av de olika tolkningar och uppfattningar 

som existerar kring begreppet lust att lära. Jag kommer att göra detta utifrån ett elevperspektiv 

samt ett lärarperspektiv.  

2.1 Synperspektiv på lust att lära 

I Skolverkets kvalitetsgranskning (2003), behandlas bland annat olika synperspektiv av lusten 

att lära. Enligt undersökningen visar sig lusten i form av intresse, det vill säga att eleverna 

upplever det som att arbetet är intressant, roligt och har ett spännande innehåll. Lusten för 

lärande visar sig även genom att elevernas uthållighet ökar, de upplever att de kan arbeta mer 

samt längre och de kämpar på även när det är jobbigt. Ett tredje synperspektiv som tas upp är 

att eleverna uppfattar skolan som viktig och användbar för att uppnå de framtida mål i som de 

lagt upp för sig själva. Denna lust kan dock avta om eleverna misslyckas, något som i sin tur 

leder till dåligt självförtroende, vilket i sin tur leder till låg motivation som resulterar till att 

intresset och lusten för lärande minimeras. Intresse ses därför som en bärande aspekt och det 

definieras som inre motivation, en självdriven lust att göra något. Det är i samspelet mellan 

intresse och uthållighet som man känner lust.  

Skolverket har skrivit en nationell rapport (2003) där lusten att lära i förskola, 

förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning har granskats, med inriktning 

på ämnet matematik. Undersökningens syfte var att ta reda på hur lusten att lära stimuleras i 

skolan bland eleverna och hur den hålls vid liv. I undersökningen framkommer det bland 

annat att lusten att lära är beroende av vilket kunskapsområde lärandet sker i. I rapporten lyfts 

det fram att det inte är själva undervisningsmetoden eller arbetets upplägg som är det 

avgörande för lusten att lära, utan att det är arbetsmiljön som har en stor inverkan.  

I en videofilm skapade Nyström & Wikström (2004) ett diskussionsunderlag kring 

konsten att utveckla lärande. Videofilmen berör fem olika teman som är: tid, nyfikenhet, 

ansvar, lärandemiljö och reflektion. De fem olika teman anses ha betydelse för att skapa 

elevernas lust att lära. Enligt de intervjuade lärarna ses helheten i undervisningen som en 

viktig faktor där planering och tidspress skapar svårigheter i arbetet. För att kunna möta 

läroplanen och målen på bästa sätt anser de att eleverna behöver tid att ta sig an sina uppgifter 

och alla de olika arbetsområdena. Respektive lärare som deltog i videofilmen har förändrat sin 

egen arbetsplanering för att försöka fånga elevernas lust att lära. De arbetar 
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ämnesövergripande där eleverna söker sin egen kunskap utifrån intresse. Eleverna arbetar 

efter eget ansvar vilket lärarna anser skapar lust, vilja och motivation till lärande.  
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3. Tidigare forskning 

I det här kapitlet kommer jag att presentera forskning som närmst berör området lust att lära i 

skolmiljön. Jag kommer även att påpeka vad min undersökning kommer bidra med till den 

redan befintliga forskningen.  

3.1 Skolans effekt på elevers motivation 

Giota (2002) har i en av hennes pedagogiska forsknings artiklar Skoleffekter på elevers 

motivation och utveckling. En litteraturöversikt diskuterat skolans direkta såväl som indirekta 

effekter på elevers utveckling genom att lyfta fram forskningsstudier om just effektiva skolor 

och kontrastera dessa med studier som utgår från olika psykologiska processer och i synnerhet 

betydelsen av elevernas egen motivation för deras lärande och totala utveckling. Artikeln 

visar på några av de många olika sorters hinder som ligger till grund för vårt sätt att betrakta 

och därmed forska kring begreppet elevmotivation samt faktorer som tycks kunna främja 

elevernas motivation i såväl skolan som utanför och över tid. En sådan faktor är respekten för 

varje elev som person, det vill säga varje elevs människovärde och de särskilda behov och 

anspråk som eleverna har just som elever eller med andra ord barn.  

I en annan pedagogisk forsknings artikel, Självbedöma, bedöma eller döma? Om elevers 

motivation, kompetens och prestationer i skolan, har Giota (2006) diskuterat svårigheterna 

med att definiera och bedöma begreppet elevers motivation att lära i skolan och bristen på 

samstämmighet mellan hur eleverna bedömer sin motivation men också kompetens att lära 

inom olika kunskapsområden och lärarna bedömningar. Skillnaderna verkar vara särskilt 

markanta när det kommer till de sociala färdigheterna. Utifrån ett lärarperspektiv är flickor 

mer uppgiftsorienterade, hjälpsamma och samarbetsvilliga, medan pojkar uppfattas ha 

starkare behov av att utmana lärares auktoritet och uppvisar oftare problembeteende. Artikeln 

vill lyfta fram det som kan gå fel och vilka konsekvenser det kan få inte bara för 

undervisningen och rättsäkerheten utan även för den som blir bedömd, det vill säga eleven. 

3.2 Utbildningssystem 

Giota (2001) skriver i sin doktorsavhandling Adolescents’ perceptions of school and reasons 

for learning att vuxna, där bland annat lärare tillhör, har alla gått i skolan en gång i tiden och 

bär med sig både positiva och negativa erfarenheter från den tiden. Dock upplever dagens 

barn och ungdomar en helt annan verklighet i skolan än den de vuxna minns och har 

erfarenheter av. Giota (2001) menar dock att de vuxna frågar alldeles för sällan eleverna om 

hur de uppfattar skolan och skolans målsättning eller vad de själva har för syften med att 
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tillägna sig de kunskaper, färdigheter och kompetenser som de vuxna tycker är viktiga för 

dem att lära. 

Martin Hugo beskrev i sin doktorsavhandling, Liv och lärande i gymnasieskolan - En 

studie om elevers och lärares erfarenheter i en liten grupp på gymnasieskolans individuella 

program, sju elevers och tre lärares erfarenheter av skolan under deras treåriga gymnasietid 

tillsammans. Målet med studien var att kunna utveckla kunskap om hur gymnasieskolan ska 

kunna möta de olika behov hos de elever som lämnar grundskolan med ofullständiga betyg. 

Hugo (2007) hänvisar till att den snabba förändring som skett i Sveriges utbildningssystem de 

senaste decennierna har medfört helt andra krav på det pedagogiska arbetet. Sverige har gått 

från att ha varit en urvalsskola till idag där mer än 99 procent av varje årskull väljer att 

studera vidare på gymnasienivå. Det har i sin tur medfört att gymnasieskolan ställts inför en 

betydligt svårare uppgift med nya elevgrupper och helt nya krav på det pedagogiska arbetet. 

Eleverna som den här studien berör är de elever som lämnade grundskolan med ofullständiga 

betyg och sökte själva till en liten undervisningsgrupp på gymnasiets individuella program 

med inriktning mot restaurang och storkök. Det resultatet visade var att eleverna bär på 

mycket negativa erfarenheter av grundskolan som genererat en negativ inställning till 

skolarbete. Gymnasieskolans uppgift idag är att ta emot alla elever som lämnar grundskolan. 

En stor elevgrupp kommer varje år till gymnasieskolan med ofullständiga betyg, svag 

självbild och ett motstånd mot hela skolkontexten och dess syfte. För att kunna möta dessa 

elever och ge dem en meningsfull gymnasietid krävs det en horisontsammansmältning mellan 

elevernas livsvärldar och lärarnas enligt Hugo (2007). Han menar att det behövs 

fenomenologiska lärare som tar sin utgångspunkt i elevernas livsvärldar och skapar 

lärandesituationer tillsammans med eleverna som de upplever är på riktigt. Hans studie visar 

även att mellanmänskliga relationer mellan lärare och elever är helt avgörande för att eleverna 

ska komma till skolan och lära sig. En förutsättning för det här är att läraren tycker om de 

elever som de har framför sig i klassrummet. Ett annat tydligt resultat är att eleverna lär sig 

när de upplever att innehållet i skolan är på riktigt. Upplevelsen av mellanmänskliga 

relationer och ett innehåll som var på riktigt, meningsfyllt, ledde till en mer positiv inställning 

till skolan och den egna förmågan. Elevernas möjlighetshorisonter vidgades och de växte som 

människor. Kort sagt undersökte Hugo (2007) i den här studien hur lärare får de elever som 

bär med sig dåliga erfarenheter från grundskolan att uppleva lust till lärande i gymnasiet. 
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3.3 Faktorer som påverkar motivation 

En annan form av undersökning har gjorts av en student, Rickard Holmberg, vid Malmö 

Högskola där han under vårterminen 2009 undersökte om lärare kan komma att påverka 

elevers studiemotivation, och i så fall på vilket sätt. Syftet var även att studera hur 

studiemotivation respektive frånvaro av studiemotivation ter sig hos eleven. Han utförde 

undersökningen genom en kvalitativ metod i form av en halvstrukturerad intervju. De 

intervjuade eleverna gick i årskurs tre på hotell- och restaurangprogrammet. Eleverna har 

själva kategoriserat sig som studiemotiverade eller som mindre studiemotiverade eller saknar 

studiemotivation. Resultatet i hans studie visade att läraren kan komma att påverka elevernas 

studiemotivation. Det visar även att det är skillnad i hur eleven påverkas och upplever läraren 

och lärosituationer beroende på om eleven är studiemotiverad eller om den saknar 

studiemotivation. Resultatet belyser även hur läraren kan förstå eleverna och tänka i 

undervisningssituationer.  

Ytterligare en student, Emily Conradsson, har vid Linnéuniversitetets lärarutbildning 

under vårterminen 2012 utfört en undersökning kring vilka faktorer som påverkar elevers 

motivation. Syftet med undersökningen var att ta reda på vad det är som gör att eleverna 

känner sig motiverade respektive omotiverade och vilka faktorer det är som påverkar 

elevernas motivation. Studien genomfördes genom den kvalitativa metoden intervjuer. 

Respondenterna var åtta elever. Det analysen av resultatet visade var att eleverna i 

undersökningen i regel känner sig motiverade inför skolan och skolarbetet. De aspekterna 

såsom engagerade lärare och elevernas självmål påverkar deras motivation. Även roliga 

kurser som är praktiska och verklighetsförankrade är något som också bidrar till ökad 

motivation bland eleverna. 

3.4 Sammanfattning 

Som tidigare forskning har jag främst valt vetenskapliga artiklar samt akademiska 

avhandlingar. Utöver det valde jag även två uppsatser som närmst berör mitt område. De 

ovanstående undersökningarna berör begreppet ”motivation” och i min studie har jag valt att 

utgå från begreppet ”lust att lära” vilket ingen av dem gjort. Det är utifrån den synvinkeln 

som min studie skiljer sig från den tidigare forskning som nämnts i det här avsnittet. De 

teoretiska perspektiven, som är den här studiens utgångspunkt, kommer jag att presentera i 

nästkommande kapitel.  
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4. Teoretiska perspektiv 

I det här kapitlet ska uppsatsens teoretiska perspektiv illustreras. Jag kommer först att 

presentera begreppet ”lärande” samt ”lust att lära” för att sedan nämna tidigare forsknings 

resultat och deras olika teorier som är relaterade till lusten för lärande i skolmiljön. Kapitlet 

kommer att presentera teorier kring skapandet av lust för lärande, miljöer för lärande, hur 

lärare skapar klassrumsmiljöer för att skapa lust till lärande bland eleverna och även lärarens 

roll och betydelse för elevernas lust att lära. Slutligen kommer jag att beskriva den 

fenomenografiska teorin. 

4.1 Begreppet “lärande” 

Lärande är en aktivitet som pågår under en människas hela liv, det har därför kommit att 

kallas för det livslånga lärandet. Det livslånga lärandet nämnde jag redan i inledningen där 

skollagen och GY11 tar upp begreppet ”livslångt lärande”. Att försöka förstå vad som menas 

med det livslånga lärandet är inte lätt. Lillemyr (2002) har försökt att skapa en helhetssyn på 

lärande och han valde att dela in lärandet i fem komponenter: 

1. Lärande är inre processer som på grundval av erfarenheter och upplevelser ger 

människan ökad kapacitet att uppfatta, uppleva, förstå, känna, tycka och handla. 

2. Lärande omfattar både tillägnan och tillämpning av erfarenheter och upplevelser, av 

färdigheter, kunskap och insikt. 

3. Primärt är lärande individuella processer, men den influeras oftast av människans 

sociala kompetens och av socio-kulturella omständigheter. 

4. Lärande omfattar hela människan och den påverkar individen som person med 

självuppfattningen som kärnan och tvärtom. 

5. Lärande förändrar människans kompetens och har därmed också inverkan på vår 

känsla av att vara kompetent. Kompetenskänslan bidrar till att knyta samman 

självuppfattning, motivation och lärande.  

Den första komponenten syftar på de inre processerna, med detta syftar Lillemyr (2002) på 

sådant som pågår inuti människan, vårt tänkande, våra känslor och attityder. De inre 

processerna grundas på sinnesintryck, perception och minne. Lillemyr (2002) skriver vidare 

att genom att ta till sig erfarenheter och upplevelser och lära sig bemästra dem främjas 

lärandet. Det är viktigt att lära människan hur man lär sig och hur man tar till sig kunskap. Det 

sker även enligt honom ett lärande i det sociala samspelet barn emellan och med en vuxen.  
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I och med att människan lär sig och förändras så påverkas vår självuppfattning. Genom 

sitt lärande utvecklar människan sin kompetens vilket enligt Lillemyr (2002) ger en 

kompetenskänsla. Denna kompetenskänsla kan underhållas genom att till exempel lärare visar 

tilltro till eleven. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) baseras allt lärande på 

erfarenheter. När en människa lär sig något resulterar detta i sin tur till nya erfarenheter. När 

människan upplever en för dem bekant situation så är de ändå fullt medvetna om de små 

skillnaderna som förekommer, de små skillnaderna leder till att vi utvecklar våra tidigare 

erfarenheter genom att tillägga de nya upplevelserna.  

Pramling, Samuelsson och Sheridan (1999) tar upp tre egna aspekter av lärandet. Den 

första är att lärandet är tidsrelaterat, med detta menas det att människan lär sig olika mycket 

under den tid man lever. Lärandet sker inte alltid medvetet utan det kan även ske omedvetet. 

Mycket av det lärande som sker i de riktigt tidiga åldrarna är omedvetet, allteftersom när vi 

blir äldre sker ett allt mer medvetet försök att begripa sin omgivning samtidigt som vi 

försöker behärska vår egen kropp.  

Den andra aspekten är att lärande är innehållsrelaterat. Detta innebär att de kunskaper vi 

lär oss i de tidigare åldrarna är sådan kunskap som vi sedan bär med oss genom livet men 

samtidigt förändras, utvecklas och vidgas den hela tiden. Detta sker genom att vi använder oss 

av kunskapen vi införskaffat tidigare i nya situationer och sammanhang, dock inte på samma 

sätt och i samma sammanhang som när vi lärde oss den. Vi överför på så sätt en förståelse 

som vi har om något till att bli en förståelse om något nytt. Detta ger en djupare förståelse och 

på detta vis fäster människan kunskapen bättre enligt Pramling Samuelsson och Sheridan 

(1999). 

Den tredje aspekten Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) tar upp är människans 

förhållande och attityd gentemot lärande. Genom positivt bemötande av människans sätt att 

erövra sin omgivning stärks vårt självförtroende och vår identitet. Vi övar och kämpar för att 

lära oss nya saker, medan vi är fullt medvetna om att vissa saker är för svåra för oss, slutar vi 

inte att försöka. Det är här lärare har som uppgift att stötta eleverna så att de inte får en 

negativ bild av lärandet, trots att de kanske misslyckas vid första försöket. Lärare måste se till 

att eleverna inte tappar tilltron till sin förmåga att lära sig nya saker och ta till sig kunskap.  

4.2 Begreppet ”lust att lära” 

Kullberg (2004) definierar begreppet ”lust att lära” som engagemang, intresse och glädje att 

tillägna sig kunskap. Den positiva synen på lärandet är en bärande grundpelare där elevernas 

självförtroende förstärks och får eleverna att känna att de är värdefulla.  
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I en offentlig utredning från utbildningsdepartementet ges en definition på lust att lära, 

där Börjesson (2000) skriver att lusten att lära är central för den svenska skolan och han skulle 

även vilja påstå att den är central för alla skolor i alla länder (Börjesson, 2000:32). Han 

nämner vidare att lärare har en stor betydelse för elevers motivation och förklarar även vad 

han menar med begreppet motivation: ”Jag avser med detta ord helt enkelt ”lust och vilja att 

lära” (Börjesson, 2000:32). Han anser att motivation innebär en ambition och avsikt att ta till 

sig kunskap som styrs av intresse och lust. 

Skolverket (2003) har genom sina undersökningar uppfattat att begreppet ”lust att lära” 

innebär en aha-upplevelse som skapar förståelse för ett samband. Det framkommer att lusten 

är en glädje som innefattar en individs utveckling på flera olika plan, så som emotionellt, 

socialt och intellektuellt. Lusten att lära beskrivs även som en gemensam upplevelse i 

klassrummet där klassen upplever en kollektiv upplevelse och förståelse. Tilltron till sin 

förmåga är viktig för lusten att lära, en ökad självtillit blir viktigare än de yttre formerna. 

Inspektörsgruppen i Skolverkets granskningsnämnd har gjort en gemensam definition för 

begreppet lust att lära där de skriver att ”den lärande har en inre positiv drivkraft och känner 

tillit till sin förmåga att på egen hand och tillsammans med andra söka och forma ny kunskap” 

(Skolverket, 2003:9). 

Galloway, D, Rogers, C. Armstrong, D. Leo, E. & Jackson, C. skriver i sin bok 

Motivating the difficult to teach att det är enkelt att motivera elever som har viljan att lära sig, 

samtidigt som det är uppenbart att det finns lärare som lyckas bättre med det än andra. 

Galloway, et al. (1998) påpekar vikten av läraren i arbetet med lusten att lära. Om läraren inte 

finner sitt arbete värderat och känner sig omotiverad kan det få följder på elevernas lust till att 

lära. Galloway, et al. (1998) påpekar även att det finns skillnader i kvalitén på 

gymnasieelevers arbete och deras motivation att prestera. De varierar stort från lektion till 

lektion. Det handlar alltså inte så mycket om elevernas förmågor utan om deras motivation, 

vilja och lust att lära. Däremot ska motivation inte ses som något statiskt i människor eller i 

eleverna. Galloway, et al. (1998) skriver vidare att eleven måste känna sig som en värderad 

medlem i en social grupp och om de inte känner detta i klassrummet finns risken att de söker 

den här känslan inom andra områden. I detta fall kan bristen på lusten om att lära ses som ett 

resultat av lärarens brist på att erkänna elevernas värde. Detta innebär att motivation kan vara 

en negativ kraft, vilket i sin tur innebär att elever som känner sig omotiverade i skolan inte 

skall betraktas som omotiverade utan som motiverade att inte lära sig (Galloway, 1998:21). 
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4.3 Att skapa lusten att lära  

Kullberg (2004) har i sin bok Lust- och undervisningsbaserat lärande: ett teoribygge utgått 

från Skolverkets nationella rapport, som jag nämnde i kapitel 2, och fortsatt att granska lusten 

att lära i skolan. Hon frågar sig vad det var som skapade lusten att lära och vilka uppfattningar 

och uttrycksformer lust att lära kan ha. Hon skriver som följande: ”Lusten föds i det goda, det 

som bygger upp och håller kvar självförtroendet, det som får dig att känna att ”jag duger” 

(Kullberg, 2004:7). Kullberg (2004) menar i sin forskning att den som betyder mest för 

elevers lärande är läraren. Hon menar att det är lärarens förhållningssätt till lust att lära som 

påverkar elevernas förhållningssätt till deras eget lärande. Kullberg (2004) lyfter fram att 

lärarens uppgift är att se till att eleverna lyser och inte att enbart läraren själv lyser. Lusten att 

lära är förankrad i positiva tankar och förhållningssätt. Som lärare har man en avgörande roll 

för elevers lust att lära. Det är lärarens engagemang, intresse och drivkraft som har en direkt 

inverkan på elevernas känsla för skolan och deras attityder till lärandet. Kullberg (2004) 

menar att den viktigaste grundstenen i allt lärande är lusten att lära, vilket både lärare och 

elever är beroende av. Lusten att lära påverkas av det sociala samspelet mellan individer och 

övriga faktorer. När begreppet lust att lära diskuteras betraktas även alla de olika faktorer som 

påverkar lusten till lärande. Kompetensupplevelsen är en viktig faktor, det vill säga 

självtilliten och hur eleven tror sig klara olika uppgifter. När man talar om denna aspekt spelar 

föräldrarnas åsikter och synpunkter in i en viss roll. Barn som har föräldrar med intresse av att 

samtala om frågor som rör samhället, politik och kultur har ofta lättare att få bra betyg. Detta 

påverkar självvärderingen genom att man har en bättre kompetensupplevelse, något som leder 

till att eleverna blir mer positiva till skolan och till lärarna enligt Skolverket (2003). Både 

Skolverkets rapport (2003) och Kullberg (2004) lyfter fram att lusten att lära finns naturligt 

hos elever i de yngre åldrarna, men att den avtar högre upp i årskurserna. Gemensamt för de 

båda undersökningarna är att en positiv lärandemiljö, där aktivt deltagande och engagemang 

från både lärare och elever står i fokus skapar lustfyllda lärandesituationer. Dock visar 

rapporten på att det inte finns en entydig undervisningsmodell, som möter lusten att lära i 

skolan eftersom varje elev behöver olika struktur för att lära sig på bästa sätt. 

I boken Fostran till lönearbete beskriver författaren Willis (1981) att en del elever 

känner sig överlägsna lärarna och att lärarna inte begriper elevernas värld och livssituation. I 

en undersökning som Willis utförde i en skola i England med tolv pojkar uttalade sig en av 

pojkarna på följande vis om lärare: ”De vet inte ’hur världen fungerar’ för de har varit på 

skolor och universitet hela sitt liv – ’Vad vet dom, vad ska dom lära oss…?” (Willis, 

1981:93). Här lyfter Willis (1981) fram att lärarna måste ta hänsyn till elevens erfarenheter 
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och hitta en fin balans mellan lärandemålen och elevernas egna syften att lära sig. Finns inte 

den här balansen utan både eleven och läraren har olika mål i sikte, är det stor risk att 

elevernas lust för lärande missgynnas. 

4.4 Miljöer för lärande 

Enligt Dysthe (2003) sker lärandet i samspel mellan individerna och den sociala läromiljön. 

Hon menar att lärandet sker genom deltagande där språket och den sociala kommunikationen 

utgör en grund i processen. Motivation och engagemang ses som avgörande för lärandet. Sett 

utifrån det sociokulturella perspektivet är elevens motivation grundat på samhället och 

kulturens förväntningar. Skolans förmåga att skapa goda läromiljöer är avgörande för 

motivationen och det aktiva deltagandet. Viktiga aspekter för lärandet anser Dysthe (2003) är 

att eleverna känner sig accepterade och betydelsefulla och att elevernas vilja att lära är 

beroende av att lärandet anses meningsfullt.  

Dysthe och Igland (2003) diskuterar i sin bok Dialog, samspel och lärande bland annat 

lärarens roll ur Vygotskijs synpunkt som en central aspekt där läraren organiserar läromiljön. 

I läromiljön ingår eleven, stoffet och samhället. Läraren ska även stötta och utmana eleverna 

genom vägledning i kunskapssökandet. På uppdrag av Myndigheten för skolutvecklingen har 

skriftserien Forskning i fokus samlats i en gemensam skrift, Forskning om lärares arbete i 

klassrummet (2007). Där skriver Granström, att pedagoger präglas i sitt ledarskap av den 

samhällsstruktur som råder och de värden som framhålls påverkar yrkets utövande. Han 

menar att det krävs genomtänkta idéer och struktur i arbetet, där pedagogens ledarskap är en 

avgörande faktor för arbetet i klassrummet. Granström framhåller även att den arbetsform 

pedagogen använder sig av i sin undervisning, avgör vilket resultat arbetet i klassrummet får. 

En arbetsform som särskilt lyfts fram, som flitigt används i dagens undervisning, är enskilt 

arbete eller eget arbete. Enligt Granströms mening innebär detta att läraren styr 

arbetsuppgifterna och tidsramen för arbetet och eleverna styr över tiden inom denna tidsram. 

Detta skapar ett större lugn i klassrummet då eleverna arbetar mer enskilt, vilket får en positiv 

effekt. Arbetssättet är dock inte lika gynnsamt för den sociala utvecklingen, då samspelet och 

dialogen mellan elever och lärare försvinner. Enligt Granström är en effekt av samhällets 

förändring och de bristande resurser som råder i dagens skolor, anledningen till det stora 

elevantalet i klasserna. Dock anser han att det är arbetsformen, som har störst betydelse för 

eleverna positiva inställningar till lärande. 

I en videofilm skapade Nyström & Wikström (2004) ett diskussionsunderlag kring 

konsten att utveckla lärande. Videofilmen berör fem olika teman som är: tid, nyfikenhet, 
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ansvar, lärandemiljö och reflektion. De fem olika teman anses ha betydelse för att skapa 

elevernas lust att lära. Enligt de intervjuade lärarna ses helheten i undervisningen som en 

viktig faktor där planering och tidspress skapar svårigheter i arbetet. För att kunna möta 

läroplanen och målen på bästa sätt anser de att eleverna behöver tid att ta sig an sina uppgifter 

och alla de olika arbetsområdena. Respektive lärare som deltog i videofilmen har förändrat sin 

egen arbetets planering för att försöka fånga elevernas lust att lära. De arbetar 

ämnesövergripande där eleverna söker sin egen kunskap utifrån intresse. Eleverna arbetar 

efter eget ansvar vilket lärarna anser skapar lust, vilja och motivation till lärande.  

Den sociala samvaron och samspelet anses viktig för både elever och lärare och är en 

aktiv process. Detta är några faktorer som lärarna i undersökningen anser främjar lusten att 

lära och som samtidig skapar möjligheter att möta läroplanen och kursplaner. I 

undersökningen intervjuas även elever som upplever ett sådant arbetssätt som ett 

motiverande, utvecklande och lustfyllt sätt att lära. Sanderoth (2002) menar att lust att lära är 

en förutsättning för att ett livslångt lärande ska kunna bli verklighet. För att detta ska ske 

anser Sanderoth (2002) att det krävs att eleverna redan i skolan har upplevt, erfarit och 

etablerat en lust att lära och en lust att fortsätta lära (Sanderoth, 2002:29). 

4.4.1 Att skapa lust för lärande i klassrumsmiljön 

I klassrummet är lärarens roll bland annat att agera som motivatör för eleverna. Vilket innebär 

att läraren ska optimera elevernas möjlighet till lärande (Stensmo, 1997:103). Stensmo (1997) 

lyfter fram fyra punkter om hur man kan stimulera elevernas vilja för lärande i klassrummet. 

Punkterna är skapade av K. Sinclair och N. Hatton och de beskriver hur man 1) stimulerar 

engagemang och ansträngningar, 2) stärker undervisningsbetingelser, 3) stödjer individer och 

grupper och även om 4) fostran av klassrumsklimat och moral (Stensmo, 1997:104). 

Respektive punkt kommer här nedan att beskrivas i samma ordningsföljd som nämnt ovan.  

Elevernas engagemang och ansträngningar stimuleras bland annat av goda relationer 

mellan skolans personal och eleverna. Varje elev har individuella intressen, behov och 

talanger. För att kunna ta det till hänsyn behöver skolans personal vara flexibel, uppmärksam 

och kanalisera intresset till uppgifter som är förenliga med skolans mål och verksamhet. Det 

är även viktigt att låta eleverna vara delaktiga i målsättningsdiskussioner och utformandet av 

arbetsplaner. Genom att låta eleverna vara delaktiga får eleverna en inblick i vart 

undervisningen är på väg och eleven känner ansvar för sina mål och vägar att nå dessa (Ibid, 

2007:104). 
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För att ett gott lärande ska uppnås krävs det att läraren anpassar undervisningen till 

elevernas behov och förutsättningar. De elever som har goda förutsättningar och en stark 

prestationsmotivation föredrar att arbeta individuellt och vara ansvariga för sitt eget lärande, 

medan de elever som har mindre goda förutsättningar och låg självkänsla föredrar att läraren 

tillger direktiv, hur de ska göra, och att deras framsteg bekräftas. Ett gott lärande går hand i 

hand med en trygg och säker klassrumsmiljö där varje elev ska våga göra misstag utan att den 

egna självkänslan påverkas. Det är även viktigt att eleverna blir sedda och får bekräftelse på 

sina prestationer (Ibid, 1997:105). 

Lärarens uppmärksamhet på respektive elevs prestation kan fungera som en 

förstärkning. Alla elever måste få beröm och erkännande om att deras ansträngningar är 

värdefulla. Lärarens klassrumsbeteende ska frambringa elevernas positiva självbild som rör 

sig om varje elevs höga självkänsla. Varje elev måste uppmuntras och få känna framgång och 

kompetens åtminstone inom något ämne eller område. Det är lärarens uppgift att skapa 

uppgifter och klassrumssituationer där även de lågpresterande eleverna kan känna att de är 

framgångsrika och kompetenta (Ibid, 1997:105).   

En god moral och ett gott klassrumsklimat upprätthålls av positiva attityder. Om läraren 

tycker om sitt arbete, är positiv och entusiastisk smittar den känslan av sig på klassen. 

Klassrumsklimatet och moralen är även beroende av hur pass synlig personalen är på skolan 

och hur synligt personalen upprätthåller skolans anda och normer (Ibid, 1997:106). 

4.5 Lärarens roll och betydelse för elevernas lust att lära 

Stensmo (1997) skriver att en viktig faktor för elevernas lust att lära är lärarens engagemang 

för sitt yrke för att den känslan smittar av sig på eleverna. Ett citat som på ett liknande vis 

poängterar samma synpunkt som Stensmo lyfter fram finns i boken Learning to teach in 

higher education: ”If we cannot help students to enjoy learning their subjects, however hard 

they may be, we have not understood anything about teaching” (Ramsden, 1995:90). Det här 

citatet lyfter fram den centrala tanken i läraryrket, tanken om att det är eleverna som står i 

centrum och att det är vi lärare som ska göra våra ämnen lärorika och intressanta för eleverna. 

För att utföra detta finner både Stensmo (1997) och Ramsden (1995) det viktigt att läraren 

brinner för sitt yrke och att läraren vet vad som stimulerar lusten för lärande bland eleverna.  

Dysthe (1996) skriver om olika villkor för lärande så som engagemang, delaktighet och 

höga förväntningar. Det handlar enligt Dysthe (1996) om att hitta arbetsformer för 

undervisningen som skapar engagemang. Resultatet av hennes forskning visar att interaktiva 

inlärningsmetoder, där man använder sig av autentiska frågor och elevernas egna 
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kommentarer i ett fortlöpande samtal, är det som skapar äkta engagemang. Avgörande för 

elevernas engagemang är således lärarens inställning till eleverna, där denne låter eleverna 

bidra med sin kunskap och att han förmår att få dem se ett samband mellan det som de lär sig 

och sitt eget liv och sina egna erfarenheter. Att eleverna även tillåts ha kontroll över 

inlärningsmål och de metoder som man använder för att nå dessa var ytterligare en faktor som 

bidrog till att skapa äkta engagemang. Lärarens förmåga att skapa inlärningssituationer, där 

eleverna är involverade i aktiviteter som är meningsfulla blir därför det viktigaste för att skapa 

engagemang. I Skolverkets rapport visade det sig att eleverna anser att läraren är den absolut 

viktigaste faktorn för lusten att lära (Skolverket, 2003:34).   

Andra faktorer som också påverkar lusten att lära är bland annat känslan av att lyckas, 

att undervisningen håller sig på rätt nivå med ett begripligt och relevant innehåll som väcker 

intresse bland eleverna. Undervisningen skall utöver det vara varierad där samtal och 

delaktighet blir möjliga. Eleverna behöver förstå mål och syfte med sitt lärande, få bra 

utvärdering och återkoppling samt ha gott om tid och arbetsro.  

Enligt Säljö (2000) finns det svårigheter i att skapa pedagogiska metoder som ska hjälpa 

lärandet. Den kulturella upplevelsen kring undervisning och lärande ser Säljö (2000) som en 

avgörande faktor i den mening hur vi till exempel organiserar undervisningen, möbleringen 

av klassrummet och lärarens roll. Klassrumsmiljön speglar olika aktiviteter för lärandet. 

Läroprocessen blir en del av det som finns runt omkring och miljön är en del av barns lärande.  

4.6 Fenomenografisk teori 

Fenomenografi handlar om beskrivningar av hur vi människor uppfattar och förstår vår 

omvärld. Ett kännetecken för en fenomenografisk ansats är att inom fenomenografin är de 

beskrivningar som utgör resultatet för en studie utformade av ”andra ordningens perspektiv”. 

Det innebär att det är informantens uppfattning av fenomenet eller situationen som är i 

forskarens intresse (Carlsson, 2002:4). Forskaren beskriver hur någonting uppfattas, upplevs, 

ter sig för någon annan och det rör sig inte om sant eller falskt.  

Marton och Booth (2002) har i sin bok Om lärande skrivit att studier som har en 

utgångspunkt i en fenomenografisk ansats har gemensamt att de alla fokuserar på variationen 

i sätt att erfara saker och att det är det mänskliga erfarandet som är forskningsobjektet. Den 

fenomenografiska forskningens grund är ett sätt att erfara någonting och forskningens objekt 

är variationen i sätt att erfara fenomen. I fenomenografiska studier kan olika termer användas 

som synonymer till ”att erfara”. Det kan vara ”uppfattningar”, ”sätt att förstå”, ”sätt att 
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begripa” eller ”begreppsbildning”. Vad som erfars och hur detta erfars samt på vilka sätt ett 

fenomen erfars står i centrum inom fenomenografin. 

En fenomenografisk studie har vidare en empirisk inriktning där forskaren studerar 

andras uppfattningar, där fokusen är på vilka olika sätt ett fenomen uppfattas. Inom 

fenomenografin utforskar forskaren andra människors erfarenheter genom att reflektera över 

just dessa. Det innebär att forskaren intar informantens plats och försöker se fenomenet och 

situationen utifrån dennes ögon. Det som är i forskarens högsta intresse inom fenomenografin 

är variationen i människors sätt att uppfatta fenomen i sina världar och att beskriva den 

variationen. Det som  eftersökes är alltså de olika sätt var på människor uppfattar termer av 

skilda kategorier som fångar variationens väsen, ett antal beskrivningskategorier utifrån andra 

ordningens perspektiv enligt Martin och Booth (2002).  

Syftet med en fenomenografisk studie är att avslöja variationen, som ringas in av 

kvalitativt skilda kategorier med olika sätt att uppfatta ett visst fenomen. Sammansättningen 

av beskrivningskategorier som ringar in skilda sätt att erfara ett fenomen är det så kallade 

utfallsrummet enligt Kroksmark (2007). Utfallsrummet utgörs av den sammansättning 

beskrivningskategorier som omfattar distinkta grupperingar av aspekter av ett fenomen samt 

relationen dem emellan (Martin, Booth, 2000:163). Vidare är resultatet av en 

fenomenografisk studie att identifiera ett antal kvalitativt olika sätt ett fenomen uppfattas, 

men det går också att finna en variation i olika sätt att uttrycka ett sätt att erfara.  

Fenomenografin har alltså människans erfarenhet som objekt enligt Marton och Booth 

(2000). Inom en sådan forskningsansats koncentrerar forskaren sig på andra ordningens 

perspektiv, det vill säga, på att beskriva hur andra personer uppfattar aspekter av verkligheten.  
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5. Metod 

Jag kommer i det här kapitlet att börja med att redogöra för urvalet till den här studien. Sedan 

kommer jag att illustrera hur jag planerat min studie, enkätens utformning och därefter 

beskriva hur jag utförde undersökningen. Slutligen tänker jag redogöra för hur jag bearbetar 

data och analys av data. 

5.1 Urval 

De elever som den här studien riktat sig till är de som går på det naturvetenskapliga 

programmet i gymnasiet. Anledningen till att jag valde elever på det naturvetenskapliga 

programmet var för att eleverna läser bland annat matematik i ett högre tempo och på en mer 

avancerad nivå i jämförelse med de andra programmen och dessutom kan en elev efter att ha 

läst på det naturvetenskapliga programmet utbilda sig vidare till precis vad som helst. Det är i 

min mening den gymnasieinriktning som erbjuder flest möjligheter till vidare studier i 

framtiden och därför ville jag veta vad det är som eleverna på det naturvetenskapliga 

programmet uppfattar som bidragande aspekter för deras lust att lära.  

Målet med undersökningen var inte att generalisera resultatet, vilket innebär att 

forskaren skapar ett övergripande antagande som går att applicera på andra elever och skolor. 

I min studie var det nästintill omöjligt att förutse att informanternas uppfattningar går att 

applicera på andra elever och deras erfarenheter och eftersom målet inte var att generalisera 

materialet utfördes urvalet utifrån ett klusterurval. Det innebär att en forskare delar upp 

populationen geografiskt i primära enheter. Ett så kallat enstegs klusterurval. I ett sådant urval 

utförs vidare ett slumpmässigt urval av de primära enheterna och undersökningen genomförs 

sedan på de utvalda enheterna. Jag valde att utföra min undersökning i delar av Nordvästra 

Skåne, där jag själv är uppväxt och planerar att jobba, som i sin tur tyder på ett 

bekvämlighetsurval. Jag delade därför in Nordvästra Skåne i dess respektive kommuner och 

sedan valde jag slumpmässigt ut två stycken gymnasieskolor genom lottning i två olika 

kommuner där jag valde att koncentrerar mina insatser.  

5.2 Utformning av enkäten 

Enkäten jag utformade består av öppna frågor och de behandlar elevernas egna uppfattningar 

kring lusten till lärande. Eftersom det var omöjligt att i en enkät ställa följdfrågor utifrån vad 

informanterna svarar, försökte jag utforma frågor som skulle ge så utförliga svar som möjligt. 

Vilket i sin tur skulle komma att underlätta för mig när jag analyserade svaren och försökte 

dela in elevernas uppfattningar av fenomenet i kategorier.  
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 Vid skapandet av enkätundersökningen utgick jag från undersökningens syfte men 

även de teoretiska utgångspunkerna för den här studien. De frågor som ställs skulle uppnå det 

undersökningen ämnar utföra för att uppnå hög reliabilitet. I utformningen av frågorna hade 

jag därför ständigt tanken om att frågorna som ställs ska besvara undersökningens syfte och 

genom att ständigt kontrollera om uppsatsen utgår ifrån sitt syfte når forskaren även en god 

validitet enligt Kvale (1997). Frågorna som enkäten består utav finns som Bilaga 1. De är 

framförallt inspirerade av de teoretiska utgångspunkter som kapitel 4 presenterat. De berör 

elevernas uppfattningar, planer efter gymnasiet, skolmiljön, lärarna, undervisningarna samt 

hemmets betydelse för studierna.  

5.3 Planering och genomförande  

I den här studien har jag inspirerats av fenomenografin. Jag har inte följt den 

fenomenografiska ansatsen i punkt och pricka. Arbetets syfte samt begränsning, vad det gäller 

tid och storlek, har även haft en påverkan i mitt beslut av att inte använda mig av intervju som 

metod, vilket fenomenografin ursprungligen utgår ifrån. Jag har istället använt mig av 

enkätundersökning av den anledningen att jag ville få fler uppfattningar kring fenomenet, men 

även för att eliminera risken för att en elev står för konversationen vid en gruppintervju. 

Genom valet av en enkätundersökning besvarade eleverna enskilt frågorna och de påverkades 

inte av klasskamratens uppfattningar. Jag ville även samla in så många uppfattningar så att 

ingen ny information var möjlig. 

Det första jag gjorde efter att ha utfört mitt urval av elever och skolor var att mejla 

rektorerna (se Bilaga 2) på respektive skola och be om tillstånd för att utföra en undersökning 

på deras skola. Jag beskrev undersökningens syfte och jag skrev att jag kunde komma in och 

berätta mer om så önskades, det enda de behövde göra var att mejla mig om en tid. Båda 

rektorerna var intresserade i undersökningens syfte och de gav mig tillstånd till att utföra min 

undersökning bland deras elever. Nästa steg var att kontakta de behöriga lärarna på det 

naturvetenskapliga programmet i respektive skola. Tillsammans med lärarna kom jag överens 

om en tid som passade både lärarna och mig.  

Den första undersökningen utförde jag på gymnasieskola A och de medverkande 

klasserna gick i årskurs 1, 2 och 3. Det första jag gjorde var att presentera syftet med 

enkätundersökningen för alla tre klasserna och jag frågade om de vill delta i undersökningen 

eftersom det var frivilligt att delta. Alla elever i respektive årskurs tog beslutet att medverka i 

undersökningen. Den dagen var ingen frånvarande och klasserna var fulltagliga enligt de 

ordinarie klasslistorna. Jag försäkrade även eleverna om att data skulle behandlas 
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konfidentiellt, vilket Stukát (2005) skriver på följande vis om: ”Hänsyn måste tas till de 

medverkandes anonymitet. Personen som ska undersökas ska vara införstådd med att alla 

uppgifter behandlas konfidentiellt och att de privata data som kan identifiera informanten inte 

kommer att redovisas” (Stukát, 2005:131). Jag poängterade även det faktum att själva arbetet 

som sådant kommer att bli en offentlig handling. Men att resultatet kommer att presenteras på 

ett sådant sätt att en eventuell identifiering av deltagarna inte kommer att vara möjligt.  

 På gymnasieskola B utförde jag en likadan introduktion bland eleverna och även där 

ville de närvarande eleverna medverka i undersökningen. Den dagen var det fyra elever som 

var icke-närvarande av diverse skäl.  

5.4 Studiens etiska överväganden 

I genomförandet av studien har jag utgått från Vetenskapsrådets (2002) individskyddskrav 

som består av fyra krav om forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidientialitetskravet och nyttjandekravet. Genom att jag skickade ett mejl där jag frågade 

rektorn om jag fick utföra min studie på deras skola, skrev studiens syfte och information om 

undersökningen uppfyllde jag bland annat vad informationskravet kräver. 

Samtyckeskravet som innebär att en forskare ska tillfråga deltagarna om de vill 

medverka och som i sin tur enligt Vetenskapsrådet (2002) ska ske skriftligt utfördes i den här 

studien muntligt. Detta utfördes genom att jag frågade eleverna om de ville delta i 

enkätundersökningen.  

Eftersom jag informerade eleverna om att data kommer att behandlas konfidentiellt och 

arbetet kommer att presenteras på ett sådant sätt att en eventuell identifiering av deltagarna 

inte kommer att vara möjlig uppfyllde jag konfidientialitetskravet.  

Nyttjandekravet är det fjärde kravet som handlar om att det insamlade materialet inte får 

påverkas av forskarna och deltagarna. Materialet får endast användas i den här studien och 

ingen annan ska få tillgång till enkäterna. Detta uppfyller jag genom att förstöra det insamlade 

materialet jag fått in genom undersökningen.  

5.5 Bearbetning av data 

Det första jag gjorde med det insamlade materialet var att göra en tankekarta med fenomenet 

lust att lära centralt för att fånga upp så många uppfattningar och variationer av begreppet för 

att i sin tur uppnå uppsatsens syfte. Sedan läste jag utsagorna och eliminerade de svar som var 

upprepande. Vid nästa läsning släppte jag frågorna och jag fokuserade mig istället på 

utsagorna, jag lät utsagorna tala fritt. Jag fann variationer i elevernas utsagor för att fylla ut 
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min tankekarta. Efter utformandet av tankekartan visade den bland annat sex stycken 

kategorier som representerar den här studiens kategorier för resultat kapitlet (se figur 1). Det 

tankekartan visade mig var hur vissa av kategorierna går in i varandra, med hjälp av pilarna, 

och dessa representerar i sin tur en ny kategorisering som Kroksmark (2007) benämner som 

utfallsrum. Mer om detta kommer jag att presentera i mitt resultat kapitel.  

 

Figur 1: Illustration över resultatets kategorisering 

5.6 Fenomenografisk analys 

Den fenomenografiska analysen försöker enligt Kroksmark (2007) inte ”förklara hur något 

är” utan den intresserar sig i huvudsak ”att förstå” hur något kan vara sett ur olika perspektiv 

(Kroksmark, 2007:5). Här innebär det att det är först när jag bearbetar enkätsvaren och 

kategoriserar dem för att hitta kvalitativt skilda svar som jag använder mig av den 

fenomenografiska analysen. Det är i den här tolkningen av den fenomenografiska analysen 

som jag valt att inspireras utav i min studie. Anledningen är att den här studien eftersträvar 

variationen av uppfattningar bland gymnasieelever på det naturvetenskapliga programmet om 

vad som bidrar till deras lust att lära. I den här meningen blir den fenomenografiska analysen 

lämplig för min studie och dess syfte.  

Genom de besvarade enkäterna gjorde jag en analys av vad eleverna uppfattar som 

bidragande aspekter för deras lust att lära. Varje kategori med enkätsvar är i min studie 

kvalitativt åtskilda då de representerar variationer i vad informanterna har för uppfattningar av 

lust att lära. Jag var alltså inte ute efter den unika essensen utan snarare eftersträvade jag 

variationen av vad informanterna har för erfarenheter kring fenomenet ”lust att lära”. I min 



 

22 

ansats har jag därför valt att ägna mig åt variation av hur ett fenomen framstår på olika sätt för 

eleverna. 

5.7 Ansats och data  

För att bekanta mig med fenomenet lust att lära, innan jag begav mig ut på fältet, valde jag att 

läsa andra uppsatser, avhandlingar och artiklar som utformats inom ämnet och utifrån dem 

fann jag befintliga teorier som jag valde att läsa vidare om. De teorier jag bekantade mig med 

kom att bli min förförståelse och den här studiens teoretiska utgångspunkt. Den teoretiska 

utgångspunkten användes inte som definitiv utan den betraktas som en utgångspunkt för 

undersökningen (Denscombe, 2004:194) och för den här studien innebär den en utgångspunkt 

vid skapandet av enkätundersökningen. Utifrån den beskrivna ovanstående processen vill jag 

frambringa att enkätundersökningen är utformad utifrån den deduktiva metoden eftersom 

frågorna är utformade utifrån befintliga teorier. Men vid min presentation av resultatet valde 

jag att släppa enkätfrågorna, vilket innebär att resultat kapitlet inte är styrt av frågorna utan 

istället av utsagornas helhet och genom detta intar arbetet en induktiv ansats.  

Syftet är att studera variationen av uppfattningar bland gymnasieelever på det 

naturvetenskapliga programmet om vad som bidrar till deras lust att lära och med detta i 

åtanke ville jag nå ut till så många elever som möjligt för att fånga flera elevers uppfattningar 

och erfarenheter. Här blev begreppet validitet viktigt då det innebär att forskaren undersöker 

det studien avser att undersöka. Eftersom ingen elev är den andre lik och deras uppfattning är 

olika blev valet för den här uppsatsen att utföra enkätundersökningar i form utav en 

kvantitativ metod för att fånga fler uppfattningar. Även på grund av tidsbristen och uppsatsens 

storlek var detta alternativ det mest relevanta alternativet. Eftersom enkätundersökningen till 

den här studien består av kvalitativa frågor (se Bilaga 1) där svaren varierar mellan 

informanternas personliga åsikter och uppfattningar betraktas den här undersökningens 

insamlade material som kvalitativ data. 
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6. Resultat  

Utifrån den process som en del av det ovanstående kapitlet beskriver samlade jag in den 

information som jag kommer att presentera i detta kapitel. Studiens syfte är att studera 

variationen av uppfattningar bland gymnasieelever på det naturvetenskapliga programmet om 

vad som bidrar till deras lust att lära. Jag kommer därför att utifrån det insamlade materialet 

visa de olika skildringar som lyfts fram bland informanteras utsagor.  

6.1 Kategorisering 

Kategori: Läraren 

Kategori: Undervisningsmetod 

Kategori: Arbetsmiljön 

Kategori : Framtidsmålet 

Kategori: Ämnet 

Kategori : Hemmet 

6.2 Läraren 

Lärare ska vara engagerade och brinna för sitt yrke. Lärares engagemang och positiva 

attityder stimulerar elevers lust att lära. Lärare har en medverkande och bidragande roll till 

informanternas lust att lära. I den här variationen av uppfattningar som lyfter fram att en 

lärare som är engagerad och brinner för sitt yrke bidrar omedvetet till elevernas lust att lära 

då den känslan smittar av sig på eleverna:”De lärare som är positiva och engagerade gör så 

att man själv vill lära sig. Känslan smittar av sig”. Samtidigt visar uppfattningarna att om 

”/…/ dem inte brinner för sitt ämne/arbete kommer det inte gå så bra”. Utifrån de 

ovanstående uppfattningarna ska lärare vara engagerade och brinna för sitt yrke för att enligt 

informanterna bidra till elevers lust att lära.  

Sett från ett annat perspektiv så har jag även funnit att de lärare som är omotiverade 

och allmänt ”slappa” bidrar negativt till elevernas lust att lära. ”Vår engelska lärare är den 

mest slappa och omotiverade läraren jag har haft vilket får mig att känna mig omotiverad”.  

En sådan uppfattning reflekterar tillbaka till den förstnämnda utsagan då båda uppfattningar 

tyder på att engagemang och positiva attityder bland lärare upplevs som stimulans för elevers 

lust att lära.  

En tredje uppfattning är att en lärares förhållningssätt och attityd påverkar elevernas 

mående, ”/…/ det värsta som finns under en undervisning är pessimistiska och negativa 

lärare, för det påverkar hur man mår”. Precis som engagemang påverkar informanterna 
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positivt eftersom känslan smittar av sig så påverkas de negativt av pessimistiska lärare. Till 

den här kategorin hör även uppfattningen om att de lärare som hjälper sina elever att uppnå 

sina mål stimulerar deras lust att lära samt att nå dessa mål: ”Man blir verkligen motiverad 

när de vill hjälpa en att nå de mål man har”.  

 Utöver de ovanstående uppfattningarna så uppfattas även de lärare som är roliga de 

som ytterligare bidrar positivt till elevernas lust att lära ”/…/ lite skämt som lättar till 

stämningen hjälper till”. Informanterna ger uttryck för att de föredrar att ha en lärare som är 

rolig och gärna öppen för humor i klassrummet. Dessutom uppfattats lärares roll och humor 

som en bidragande faktor till deras lust att befinna sig i skolan och ta till sig kunskap: ”/…/ 

jag tycker att det är roligt att gå till skolan för att mina lärare gör så att det blir roligt i 

skolan”. ”vi har alltid roligt på lektionerna, dessutom lär dom oss jätte bra vilket gör att det 

blir lättare att lära sig nya saker”. 

 Utifrån den här kategorin har det visat sig att lärare samt lärares engagemang 

tillsammans med humor och positiva attityder har en betydande roll för eleverna och deras 

uppfattning angående lust att lära.  

6.3 Undervisningsmetod 

En annan bidragande aspekt är undervisningen och dess upplägg. Hur en undervisning bedrivs 

av en lärare är enligt utsagorna en viktig faktor för informanternas uppfattning kring deras lust 

att lära. Uppfattningarna lyfter fram att undervisningar som saknar det här ”nya” är 

ointressanta. Genom utsagorna har jag kunnat tyda att undervisning som bidrar med något 

nytt varje gång är uppskattat: ”Jag gillar inte att upprepa saker hur många gånger som helst 

som man gör i matte, svenska, engelska och tyska. I de andra ämnena lär man sig nya saker 

hela tiden”.  

En uppfattning som lyfts fram är att genom användning av variation i undervisningen 

stimuleras elevers lust att lära. Genom upprepningar och samma undervisningsrutiner 

missgynnas deras lust. Undervisningen ska istället bestå av allt från katederundervisning där 

läraren pratar halva lektionen till filmundervisning som har ett syfte. De föredrar ett se en film 

som bidrar till deras kunskapsbank inom ämnet. Användning av Powerpoint och varierande 

övningar är också uppskattat av informanterna. ”En undervisning ska vara kreativ. Både 

bildligt och i form utav att lyssna och dylikt. Men om lusten ska vara maximal ser jag gärna 

att vi får en uppgift som är kreativ och mångsidig, gärna en uppsats så att man får tänka till 

och brottas med det man lärt sig”. Eleverna föredrar att få visa sina kunskaper och även vidga 

dem i form utav olika övningar så som att taklas med en uppsats.  
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Bortsett från att en undervisning ska vara variationsrik fanns det ytterligare en 

uppfattning angående undervisningsmetoder och den handlar om att en undervisning ska vara 

intressant och lärorik. Eleverna uppfattar lärarens upplägg av en undervisning som viktig för 

deras lust att lära. Uppfattningen är att en undervisning ska bedrivas på ett intressant vis för 

att deras lust att lära ska stimuleras.  ”/…/ det är mest hur bra lärarna är på att lägga upp 

ämnet på ett intressant sätt”. En utsaga som ger uttryck för uppfattningen att undervisningen 

inte bidrar till lusten att lära har lyft fram att undervisningen istället bör vara intressant och 

rolig för att bidra till elevers lust att lära: ”Nej inte riktigt, de borde göra lärandet roligt och 

intressant”. 

Utifrån uppfattningarna kring variation och intresse finns det en uppfattning som slår 

ihop både variation i undervisningen med att undervisningen ska vara intressant. Den låter 

som följande: ”Vi har många genomgångar men sen tar vi en lektion där vi ser på en film om 

ämnet. Vi jobbar på ett intressant sätt så jag har lust att ta in vad de lär ut”. Variation i 

undervisningen är det som är det intressanta med lektionen. Utifrån utsagorna har det alltså 

visat sig att det som gynnar informanternas lust att lära är metoder där undervisningen bedrivs 

genom variation och där elever kan ta till sig kunskap genom olika typer av övningar.  

6.4 Arbetsmiljön 

Den här kategorin utgörs av klassrumsmiljöns betydelse för elevers lust att lära. Deras 

uppfattningar rör sig om allt från klassrummets storlek till färgen på väggarna. Ur dessa 

utsagor har jag kunnat tyda två huvudperspektiv och den ena uppfattningen har jag valt att 

benämna arbetsro. Informanterna föredrar att det är hemtrevligt i klassrummet och att det är 

lugnt: ”Det är lugnt och stillsamt i klassrummet vilket gör det lättare för lärandet”. ”Det är 

hemtrevligt så att man känner sig trygg”. Dessa två utsagor visar på en uppfattning angående 

arbetsro i klassrummet där aspekter som trygghet och arbetsro bidrar till elevers lust att lära. 

Klassrummets utformning är betydelsefullt i det här sammanhanget. För att lusten att lära ska 

infinna sig är uppfattningen att klassrummets utformning, arbetsro och samspel med andra 

elever viktigt.  

En annan uppfattning som jag kunnat tyda bland informanternas utsagor är att de 

betraktar klassdynamiken som något positivt, alltså stämningen bland eleverna: ”/…/ vi är lite 

personer i klassen så det är lugnt. Om man vill prata får man arbeta i ett grupprum för att 

inte störa klassrumsmiljön. Vi respekterar varandra, vilket gör allt lättare”. Den här 

uppfattningen lyfter fram att en lösning till att skapa arbetsro i klassrummet är att låta de 
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elever som behöver prata få arbeta i ett grupprum. Enligt den ovanstående utsagan är detta 

något som uppfattas och betraktas som positivt för den egna lusten att lära.  

Utifrån ovanstående utsaga har jag berört en annan uppfattning som informanterna 

poängterat och det är uppfattningen om att ”/…/ det kan vara högljutt och då förlorar man 

koncentrationen till att tex läsa. Det varierar från dag till dag”. Denna utsaga lyfter fram den 

andra uppfattningen som jag valt att benämna som stökigt. Uppfattningen är att elevernas 

koncentration och lust att lära minimeras när det uppstår oro i klassrummet. Jag har även 

kunnat tyda att klassrummets storlek påverkar i sin tur oron bland eleverna: ”/…/ klassrummet 

är för litet och vi är många elever. Därför kan det bli stökigt och jobbigt”.  

Ytterligare ett perspektiv som presenterats av informanterna är att de är självdrivna 

och med det i åtanke har klassrumsmiljön ingen större betydelse för deras lust att lära: ”För 

mig spelar det ingen roll. Jag gör mitt och jag bryr mig inte om det runt omkring. Sen vet jag 

inte om man kan göra undervisningen till en lustig upplevelse. Man har inte kul när man 

pluggar”. Den här utsagan visar på ett neutralt förhållningssätt till de två ovanstående 

uppfattningarna angående klassrumsmiljön.  

6.5 Framtidsmålet 

I den här kategorin är elevernas framtidsmål en aspekt som bidrar till deras lust att lära. 

Eleverna uppfattar skolan som en viktig aspekt för deras framtid och fortsatta studier. 

Elevernas uppfattningar är olika vad det gäller framtidsmål, vare sig det rör sig om studier i 

Sverige eller studier utomlands så är slutmålet att ha en utbildning och säkra sin framtid. De 

vill bland annat ”plugga vidare till något bra som leder till en bra framtid”. Den här 

uppfattning lyfter bland annat fram tanken om öppna dörrar för framtiden. Elevernas 

uppfattning är även att ”det som gör att jag vill plugga är att plugga vidare i högskola vilket 

innebär att om jag vill nå mina mål måste jag kämpa och få bra betyg”. Inom vilken 

utbildning eleverna vill utbilda sig skiljer sig från elev till elev: ”Jag ska plugga till läkare 

utomlands”, ”Jag vill gärna fortsätta och utbilda mig som tandläkare”. Dessa utsagor lyfter 

fram uppfattningen om stängda dörrar, då valet om vidare studier är bestämt och specifkt. 

Utöver de ovanstående fanns det även elever som valt det naturvetenskapliga programmet för 

att de ännu inte bestämt sig för vilken utbildning de vill studera vidare inom: ”Jag vet faktiskt 

inte, därför valde jag Na programmet”.  

 Det jag även kunnat tyda bland elevernas utsagor är att deras lust att lära är nära 

relaterad till samhället och dess struktur. Sett från elevernas uppfattningar så krävs det en 

utbildning för att kunna få jobb och säkra sin framtid i Sverige. ”Den enda motivation jag har 
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som gör att jag ens befinner mig i skolan är för att säkra min framtid så jag får ett jobb. Hade 

samhället varit uppbyggt på ett annat sätt hade inget fått mig att kliva upp på morgonen”. 

Här är uppfattningen att lusten att lära styrs av viljan att lyckas inom arbetslivet och i 

samband med detta smälta in i samhället. ”Den enda anledningen till att jag går till skolan är 

för att få betyg så att jag sedan kan utbilda mig eller skaffa jobb. Egentligen så gillar jag inte 

att plugga men utan skola och betyg så kan man inte riktigt utvecklas och skaffa ett liv för att 

försörja sig”.  

6.6 Ämnet 

En annan uppfattning som eleverna anser vara bidragande till deras lust att lära är ämnets 

relevans, varför ämnet är viktigt för respektive elev. Här är uppfattningen att ”den ska vara 

uppbyggd på ett sätt som intresserar de som lyssnar, Rikta in ämnet på saker som ungdomar 

är intresserade av”. Uppfattningen inom den ovan-nämnda utsagan är att informanterna vill 

se en relevans med undervisningen och ämnet. Det som uppfattningen poängterar är att 

undervisning ska riktas in efter publiken, i det här sammanhanget efter eleverna och deras 

intressen.  

Utöver den ovanstående uppfattningingen så har det även lyfts fram att eleverna 

föredrar att veta varför de ska lära sig respektive ämne om de inte kommer ha någon 

användning av det i framtiden. ”Matte och fysik är onödiga i livet, liksom när ska man 

egentligen räkna ut ett gastryck?”. Det är i den här uppfattningen som den först nämnda 

utsagan blir relevant då den lyfter fram att ämnet ska riktas in för att fånga elevernas intresse.  

Ytterligare en uppfattning är att ”/…/ det ska finnas en anledning till varför man ska 

kunna det och om det är allmänt”. Det som uppfattningen poängterar är att kunskapen som 

respektive ämne förmedlar ska bidra till ett större syfte för informantens framtid. 

6.7 Hemmet 

Att prestera i skolan handlar inte bara om att prestera under lektionstid. Det handlar även om 

studier och prestationer på fritiden. Uppfattningarna för sådana omständigheter har poängterat 

vikten av stödet hemifrån, dock i olika grad för respektive utsaga: ”Ingen motiverar mig 

hemma, det är en anledning till att jag suger på prov”. Andra uppfattningar har frambringat 

betydelsen av att bli vuxen och allt ansvar som tillkommer: ”Jag motiverar mig själv. Mina 

föräldrar har alltid sagt att jag pluggar för mig själv och min framtid så att de kommer inte 

lägga sig i mina betyg”. Här är uppfattningen att det rör sig om eget ansvar för sina studier 

och sin egen framtid. Uppfattningen är att det inte rör sig om föräldrarnas framtid utan om sin 
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egen. En uppfattning som lyfter fram det positiva med eget ansvar är följande utsaga: ”Mina 

föräldrar är inte så drivande de vill givetvis att jag ska göra mina läxor men nu när jag är 

äldre tycker de att det är mitt eget ansvar och det tycker jag är bra”. 

6.8 Utfallsrum 

I den här underkategorin kommer jag att utifrån de sex ovanstående kategorierna utforma ett 

utfallsrum. Jag nämnde det här kort vid introduktionen av tankekartan med katagoriseringen i 

kapitel 5. Kategorier ska inom fenomenografin slutligen samlas i en helhet som beskriver hur 

människor i kollektiv mening uppfattar det studerade fenomenet enligt Kroksmark (2007). 

Fenomenografin talar om det totala utfallsrum som samtliga utsagor och 

beskrivningskategorier gemensamt bär upp. Genom den här studien har jag funnit två helhets 

uppfattningar som jag kommer att presentera här nedan.  

6.9 Aktörskap 

Att lärare har en betydande roll för elevernas lust att lära har jag frambringat med hjälp av 

informanternas uppfattningar. Lärare ska bland annat vara roliga och engagerade. Elevernas 

uppfattningar utifrån de sex kategorierna som resultatet presenterat menar att de lärare som är 

engagerade och brinner för sitt yrke bidrar till elevernas lust att lära eftersom den känslan 

smittar av sig. De lärare som i sin tur är den raka motsatsen uppfattas att inte bidra till elevers 

lust att lära. Enbart i den här bemärkelsen har eleverna visat att lärarens attityd påverkar 

eleverna och deras lust att lära. Efter att ha sammanställt resultatet utifrån elevernas 

uppfattningar tillsammans med variation kunde jag tyda att de uppfattningar som eleverna lyft 

fram har en djupare mening i lärarens betydelse för deras lust att lära då det finns olika 

uppfattningar angående aktörskap i förhållande till elevernas lust att lära.  

6.9.1 Lärarens  ”makt” 

En bidragande faktor till elevernas lust att lära är bland annat undervisningens syfte. Det 

uppfattningarna lyft fram är att eleverna ser gärna helheten i respektive ämnes syfte. Eleverna 

föredrar att se en koppling till deras framtidsplaner. I en tidigare utsaga nämndes gastryck och 

dess nytta, eleverna undrar när de kommer att ha någon användning av gastryck i framtiden. 

Här är det utifrån elevernas uppfattning läraren som har makten att förklara ämnets relevans 

då deras uppfattning är att läraren har möjligheten att rikta in och anpassa ämnet efter 

publiken. Det är lärarens roll att förklara meningen med att veta varför och när eleverna ska 

mäta ett gastryck.  
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Vidare visar resultatet att eleverna uppfattar det som att läraren har makten och 

möjligheten att göra respektive ämne lärorikt genom att göra det intressant och roligt. 

Elevernas uppfattning är att roliga lärare smittar av sig och samtidigt väcks elevernas intresse 

för undervisningen samt dess ämne. Vidare har även poängterats att det är genom variation i 

undervisning som lärare har möjligheten att nå ut till allt fler elever och samtidigt bidra till 

elevernas lust att lära då undervisningen uppfattas intressant genom variation.  

Från de ovanstående perspektiven har det genom elevernas uppfattningar lyfts fram hur 

en undervisning bör genomföras för att elever ska uppleva lust att lära. Uppfattningarna har 

även lyft fram att det är läraren som har möjligheten att utforma en sådan undervisning. 

Utifrån det ovan-nämnda har den här underkategorin tagit uppfattningen om betydelsen av 

lärare från att en lärare ska vara engagerad och brinna för sitt yrke, till att en lärare ska rikta in 

ämnet efter eleverna samt göra undervisningen rolig och intressant med hjälp av variation. 

Bland uppfattningarna i den här undersökningen ses alltså lärare inte enbart ha makt över sitt 

eget förhållningssätt utan även över undervisningens syfte och dess upplägg som i sin tur 

påverkar informanternas uppfattning angående lust att lära. I dessa uppfattningar är det lärare 

som har aktörskap över elevernas lust att lära.  

Elevernas uppfattning angående klassrumsmiljöns bidrag till deras lust att lära riktas 

också åt betydelsen av lärarens aktörskap då det är läraren som uppfattas ha den ledande 

rollen i ett klassrum. Det som resultatet i form av elevernas uppfattningar presenterat handlar 

om att lärare ska ta till hänsyn elevers olika behov till sitt förhållningssätt som lärare. Läraren 

uppfattas att vara den som har makten och möjligheten att anpassa sig efter de olika behov 

elever har och försöka skapa arbetsro i klassrummet utifrån respektive elev och därmed 

främja elevernas lust att lära. 

6.9.1.1 Elevens aktörskap 

Den ovanstående ”makten” som lärare har enligt eleverns uppfattningar visar på lärares 

aktörskap över elevernas lust att lära. I den här underkategorin kommer det istället att läggas 

fokus på elevernas uppfattning angående deras eget aktörskap i förhållande till deras lust att 

lära.  

 I resultatet har det lyfts fram uppfattningar angående att eleverna står själva ansvariga 

för sin egen lust att lära. Uppfattningarna nämner bland annat att ett stöd hemifrån inte är 

nödvändigt av den anledningen att eleverna är vuxna nog att ta eget ansvar för sina studier 

och sina framtidsplaner. Vidare har en uppfattning nämnt att en undervisningsmetod inte 

påverkar elevens lust att lära då elevens uppfattning är att det inte är kul att plugga, oberoende 
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från omständigheter. Uppfattningen poängterade även att eleven gör sitt och fokuserar inte sig 

på miljön runt omkring. I en sådan uppfattning påverkas inte eleven av lärarens aktörskap. 

Istället lyfter uppfattningen fram elevens aktörskap över sina studier. Här är det inte läraren, 

undervisningen eller klassrumsmiljön som styr lusten att lära utan det är eleven själv och 

viljan att lyckas.  

Elevernas uppfattningar har även i förhållande till deras eget aktörskap poängterat 

viljan om att utbilda sig inom diverse utbildningar för att i sin tur skaffa ett jobb. Sådana 

uppfattningar lyfter fram elevernas aktörskap då det är deras mål som driver deras lust att lära. 

I förhållande till detta blir skolans verksamhet en aspekt som är nödvändig för elevernas 

framtidsmål.   

 Andra uppfattningar har lyft fram att ett eget aktörskap inte finns om stödet utanför 

skolans verksamhet inte existerar. Uppfattningarna för sådana omständigheter lyfter fram att 

det krävs ett stöd hemifrån för att bidra till elevens lust att lära och att anledningen till ett 

misslyckande på ett prov är att det inte existerar något stöd hemifrån. En sådan uppfattning 

identifierar eleven som passiv. Lusten styrs av någon annan än eleven själv.  

 Uppfattningarna angående aktörskap lyfter fram att om eleven ser sig själv som en 

aktiv aktör i sitt eget lärande får det en aktiv betydelse för lusten att lära och vad som är 

möjligt att lära från en viss situation. Uppfattar eleven sig som passiv och som inte själv kan 

påverka sin situation utan att eleven är helt beroende av annat och andra kommer eleven inte 

att försöka.  
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7. Analys av resultatet 

I det här avsnittet kommer jag att analysera det ovanstående kapitlet där resultatet presenterats 

som två delmoment. Analysen kommer att ske utifrån vad eleverna i den här studien uppfattar 

som bidrag till deras lust att lära och vad uppfattningarna bildar för helhetsbild tillsammans. 

Jag ska alltså här gräva ner djupare i deras uppfattningar och försöka finna det underliggande 

till informanternas utsagor kring deras uppfattningar om lust att lära.  

7.1 Aktivt respektive passivt aktörskap 

Generellt har resultatet visat att lärarens engagemang, undervisningsmetod, framtidsmål, 

arbetsmiljö samt stödet hemifrån uppfattas som bidragande faktorer för elevers lust att lära. 

Utifrån de ovanstående aspekterna som eleverna lyft fram har det visat sig att handla om en 

djupare mening, en helhet. Det har lyfts fram att det handlar bland annat om olika typer på 

aktörskap. Uppfattningarna har lyft två typer av just aktörskap över elevernas lust att lära. 

Skildringarna ligger i elevernas aktiva aktörskap och deras passiva förhållningssätt gentemot 

sin egen lust att lära.  

7.1.1 Aktörskap i skolans verksamhet 

Elever som uppfattar att undervisningsmetod bidrar till lusten att lära har lyft fram att det är 

variation i undervisningen och hur lärare planerar lektionen som är de aspekter som bidrar till 

deras lust att lära. Genom variation är uppfattningen att undervisningen blir intressant 

oberoende från ämne. Under sådana uppfattningar visar sig eleverna vara passiva gentemot 

sin egen lust att lära eftersom lärare både tolkar och planerar undervisningen utifrån 

styrdokumenten. Hur en lärare tolkar och förhåller sig till styrdokumenten påverkar elevernas 

lust att lära eftersom de i den här situationen uppfattar sig själva som passiva under sådana 

omständigheter.  

De uppfattningar som lyft fram framtidsmålet som viktigt för lusten att lära har bland 

annat visat på ett aktivt aktörskap från elevernas sida. Eleverna strävar efter sina egna mål och 

de uppfattar skolan som en bidragande aspekt för deras framtidsmål. Det är genom utbildning 

och betyg som de planerar att bygga vidare på sina studier för att i slutändan bli 

samhällsnyttiga. Utifrån det sistnämnda intar även samhället och dess struktur ett aktivt 

aktörskap över elevers lust att lära. Elevernas uppfattning visar att samhället uppfattas vara 

uppbyggt på ett sådant vis att utbildning är nödvändigt för att skaffa jobb och försörja sig. En 

annan uppfattning som presenteras gällande framtidsmål är att lärare som hjälper elever att 

uppnå sina mål och engagerar sig i elevers vilja att lyckas bidrar till deras lust att lära. En 
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sådan uppfattning frambringar ett aktivt aktörskap från både eleven och läraren. Eleven är 

aktiv genom att sträva efter sina mål och använda målen som en drivkraft för lusten att lära. 

Läraren är i sin tur aktiv genom att bidra med sitt stöd samt engagemang för elevens vilja att 

nå sina mål.  

Vidare har uppfattningar som berör klassrumsmiljön lyft fram arbetsron i klassrummet 

som en bidragande faktor för elevers lust att lära. Uppfattningarna angående klassrumsmiljön 

som presenterats i resultatet lyfter fram elevernas både aktiva samt passiva aktörskap. Det har 

presenterats uppfattningar som anser att klassrumsmiljön inte påverkar ens lust att lära 

eftersom eleverna är studiemotiverade och de inser att det rör sig om ens egna betyg samt 

kunskaps innehav. Den ovan-nämnda uppfattningen visar på ett aktivt aktörskap från 

elevernas sida eftersom eleverna driver sin egen lust att lära genom bland annat betyg och 

strävansmål.  

Andra uppfattningar har även lyft fram att klassrummets storlek och existerande 

arbetsro bidrar till deras lust att lära. Uppfattningar som presenterats angående arbetsron i 

klassrummet har lyft fram ett passivt aktörskap eftersom det poängterats att koncentrationen 

styrs av stämningen i klassrummet. Det är alltså klasskamraterna samt läraren som styr ens 

egen lust att lära. Under sådana omständigheter intar eleven ett passivt förhållningssätt och 

låter andra aspekter styra över ens egen lust att lära.  

7.1.1.1 Aktörskap utanför skolans verksamhet 

Utöver de aktiva respektive passiva aktörskap som analyserats ovan har det även utifrån 

elevernas uppfattningar visat sig att ett aktörskap existerar även utanför skolan och dess 

verksamhet. Uppfattningarna berör föräldrarnas roll i elevernas studier samt deras lust att lära. 

En uppfattning presenterade att om eleven underpresterar på prov beror det på att föräldrarna 

inte bidrar till elevens lust att lära, genom att bland annat vara drivande. Här är eleven själv 

passiv gentemot sitt eget aktörskap till sin egen lust att lära eftersom uppfattningen är att 

föräldrarna ska bidra till elevens lust att lära och existerar inte den förväntningen blir 

konsekvensen att eleven misslyckas på prov.  

Andra uppfattningar har istället lyft fram att föräldrarnas stöd inte är nödvändigt 

eftersom att skolan och lusten att lära handlar om eleven själv och inte föräldrarna. 

Uppfattningen lyfter även fram att det är föräldrarna som poängterat det här för eleven. En 

sådan uppfattning visar på elevens egna aktörskap gentemot sina egna studier och sin egen 

lust att lära. Här är det eleven själv som styr över sin lust att lära. En sådan uppfattning lyfter 
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fram vikten av att elever får ta ett eget ansvar för sina studier då det i slutändan handlar om 

elevernas framtid och inte föräldrarnas.  
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8. Diskussion 

I det här avsnittet kommer jag att diskutera mitt resultat utifrån studiens syfte som varit att 

studera variationen av uppfattningar bland gymnasielever på naturvetenskapliga programmet 

om vad som bidrar till deras lust att lära. Jag ska även i det här kapitlet försöka knuta an mitt 

resultat till redan befintliga teorier samt tidigare forskning.  

8.1 Resultatet ställs mot teorier 

I den här undersökningen har jag med hjälp av inspiration av fenomenografin funnit sex 

kategorier som resultatet presenterat. De sex kategorierna lyfte de medverkande eleverna fram 

genom sina utsagor. Det kategorierna presenterat var lärarens roll, undervisningen, 

arbetsmiljön, framtidsmålet, föräldrarnas roll samt elevernas uppfattning om ämnets relevans. 

Eleverna har poängterat vikten av respektive kategori för deras lust att lära. Varför respektive 

kategori uppfattas som bidragande för deras lust att lära har jag kunnat tyda utifrån resultatets 

helhet, som kallas för utfallsrum inom fenomenografin. Det har visat sig att eleverna uppfattar 

rollen om aktörskap på olika vis. Eleverna har frambringat två typer av aktörskap, den ena 

visar på elevernas passiva aktörskap gentemot sin egen lust att lära genom att läraren samt 

föräldrarna uppfattas att vara dem som är aktiva. Den andra typen av aktörskap visar på 

elevernas aktiva aktörskap genom att lyfta fram och synliggöra vikten av eget ansvar och 

framtidsmålet. En uppfattning som knyter an de båda typerna av aktörskap har lyft fram att 

lärare som hjälper elever att uppnå sina mål är de lärare som bidrar till elevers lust att lära. 

Eftersom både läraren och eleven betraktas som aktiva under en sådan omständighet. En 

sådan uppfattning lyfter fram den ”nya” synen på lärande som bland annat beskrivs av van 

Eekelen, Boshuizen och Vermunt (2005) som menar att: 

 

The teacher’s role is nowadays changing from transmission of knowledge to 

supporting and guiding self-regulated student learning”. Self-regulation 

means, among other things, that the students formulate their own goals, 

adopt strategies for attaining their goals and monitor their performances in 

the learning process (van Eeklen, Boshuizen, Vermunt, 2005:447).  

 

Utöver detta har uppfattningar visat att det krävs ett eget ansvar respektive en egen 

självdrivenhet för att nå sina framtidsmål. Uppfattningar har poängterat att föräldrarna inte 

”lägger sig i” ens studier för att det handlar om eget ansvar gentemot sina studier. 

Uppfattningarna har även visat att klassrumsmiljön inte har en påverkan på elevers egen lust 
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att lära eftersom att eleverna är självdrivna. Chan (2001) menar att självdrivna elever 

förväntas formulera egna mål och utveckla egna strategier för att nå dessa mål. Eleverna 

förväntas även att planera sina studier själv, ta ansvar för sitt eget lärande, ta egna initiativ till 

interaktion med andra och att bidra aktivt till det som utspelar sig i klassrumssituationer.  

Andra författare som Anderson och Day (2005) menar att elevers aktörskap måste 

förstås i relation till olika faktorer i utbildningskontexten som skapar förutsättningar för 

elevers lärande samt ramar in deras lärande. Hur utbildningen är konstruerad kan påverka 

eleven i så hög grad att eleven konstrueras som mer eller mindre aktiv, med högre eller lägre 

grad av aktörskap. Anderson och Day (2005) menar att en förutsättning för aktörskap är att 

det finns möjlighet att ha inflytande över sin utbildning, både vad det gäller dess utformning i 

stort och i undervisnings- och lärande vardagen. Eleverna för den här studien har poängterat 

undervisningen som en bidragande faktor för deras lust att lära. De har poängterat vikten av 

variation i undervisningen samt ämnets relevans. Utifrån elevernas uppfattningar har de lyft 

fram att det är viktigt hur lärare riktar in ämnet och hur de genomför undervisningen. Genom 

att följa elevernas önskemål i förhållande till styrdokumenten ger lärare eleverna en möjlighet 

att ha ett inflytande över sin utbildning och då går eleven från att vara en passiv aktör till att 

vara en aktiv aktör i förhållande till sin egen lust att lära.  

En annan aspekt av aktörskap är hur mycket tid elever väljer att lägga ner på sina 

studier. Ett sätt att se på detta är att elever lägger ner så mycket tid som de anser att de 

behöver för att klara av studierna. Ett sådant pragmatiskt synsätt speglar till stor del en syn på 

utbildning som innebär att någon annan än eleven själv definierar vad som skall läras in och 

att eleverna anpassar sin insats utifrån detta. Under sådana omständigheter är eleven aktiv 

gentemot sina studier genom att skapa tid för sina studier men lusten att lära styrs av läraren 

och hur undervisningen bedrivs samt hur intresserade eleverna är av ämnet. Elevernas 

uppfattning har visat att en undervisning ska vara intressant och rolig för att bidra till deras 

lust att lära men även att de vill se en koppling mellan ämnet och deras egna framtidsmål. 

Varför är till exempel ämnet religion viktigt för en elev som vill bli läkare. Här har läraren 

möjligheten att påpeka att människor som är Jehovas Vittnen inte tar emot blod från andra 

och för en elev som vill bli läkare kan detta vara en relevant och intressant kunskap. Deras 

uppfattning handlar i slutändan om att rikta in ämnet till eleverna och deras värld.   

En likhet i den här studiens resultat finns till skolverkets kvalitetsgranskning (2003), 

som nämner att eleverna uppfattar skolan som viktig och användbar för att uppnå de framtida 

mål som respektive elev satt upp för sig själva. Detta är en lust som bör upprätthållas men det 

händer att den avtar om eleven upplever att den misslyckas, något som i sin tur leder till dåligt 
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självförtroende, vilket i sin tur leder till låg vilja eller lust som resulterar till att intresset och 

lusten för lärande minimeras. Dysthe (1996) skriver att känslan av att lyckas väcker intresse 

bland eleverna. Undervisningen ska därför hållas på rätt nivå med ett begripligt och relevant 

innehåll för att intresset ska stimuleras bland eleverna. 

Förknippat till ämnets relevans är elevernas uppfattning att en undervisning ska vara 

rolig och här menar Skolverkets rapport (2003) och Kullberg (2004) att en positiv 

lärandemiljö där aktivt deltagande och engagemang från både lärare och elever står i fokus 

skapar lustfyllda lärandesituationer. Dock visar rapporten på att det inte finns en entydig 

undervisningsmodell, som möter lusten att lära i skolan eftersom varje elev behöver olika 

struktur för att lära sig på bästa sätt. Eleverna i den här studien har lyft fram att variation i 

undervisningen betraktas som en bidragande faktor till deras lust att lära. Genom att undervisa 

variationsrikt kan lärare nå ut till alla elever och deras struktur som dem uppfattar att de lära 

sig bäst genom.  

Läraren är den som har en betydande makt över elevers lust att lära. Elevernas 

uppfattningar har visat att lärare som är engagerade, positiva och glada bidrar till deras lust att 

lära. Den entusiasm lärare sprider genom att brinna för sitt yrke smittar av sig på eleverna och 

de uppfattar det som en bidragande faktor för att uppleva lust att lära. Ett sådant perspektiv 

återfinnes i Kullbergs forskning där hon lyfter fram att den som betyder mest för elevens 

lärande är läraren och att det är lärarens förhållningssätt till lust att lära som påverkar 

elevernas förhållningssätt till deras egen lust att lära. Kullberg (2004) skriver vidare att 

lärarens uppgift är att se till att eleverna lyser och inte att enbart läraren själv lyser. Detta 

innebär att lärare har en avgörande roll för elevers lust att lära. Enligt Kullberg (2004) och de 

medverkande eleverna för den här studien är det lärarens engagemang, intresse och drivkraft 

som har en direkt inverkan på elevernas känsla för skolan och deras attityder till lärandet. 

Läraren har en vis aktörskap över elevernas lust att lära tillsammans med elevernas 

självdrivenhet, deras framtidsmål, föräldrarna och klassrumsmiljön.  

 Giota (2001) skrev i sin avhandling att dagens barn och ungdomar upplever en helt 

annan verklighet i skolan i förhållande till den de vuxna minns och har erfarenheter av. Giota 

(2001) anser även att de vuxna frågar alldeles för sällan eleverna om hur de uppfattar skolan 

och skolans målsättning eller vad de själva har för syften med att tillägna sig de kunskaper, 

färdigheter och kompetenser som skolan tycker är viktiga för dem att lära. Uppfattningar 

relaterat till detta har lyfts fram genom att poängtera att lärare som vill hjälpa eleverna att nå 

sina mål bidrar till deras lust att lära. En sådan uppfattning stärker inte enbart Giotas studie 

utan den berör även den teori Willis (1981) nämnde när han lyfte fram att en lärare måste ta 
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hänsyn till elevens erfarenheter och hitta en fin balans mellan lärandemålen och elevernas 

egna syften att lära sig. Finns inte den här balansen utan både eleven och läraren har olika mål 

i sikte, är det stor risk att elevernas lust för lärande missgynnas. Elevernas intresse och 

framtidsplaner ses därför i detta sammanhang som en bärande aspekt och det definieras som 

en självdriven lust att göra något. Det är i samspelet mellan intresse och uthållighet som 

eleven når en sådan lust.  
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9. Slutsats 

I det här avsnittet presenteras en övergripande slutsats över vad det var som eleverna på det 

naturvetenskapliga programmet uppfattade som bidragande aspekter till deras lust att lära. I 

det här kapitlet kommer jag även att ge förslag till vidare forskning kring ämnet.  

9.1 Hur det ska vara 

Den bild som den här studien tecknat av hur elever på det naturvetenskapliga programmet 

uppfattar lust att lära kan bidra till förståelsen av deras perspektiv när det kommer till lust att 

lära. Sådan kunskap är viktig för lärare i mötet med eleverna. Att lärare ska nå ut till alla 

elever är en viktig del av läroplanerna och styrdokumenten. Eftersom att det är läraren som 

tolkar läroplanerna är det viktigt att få ett elevperspektiv på sådant som läroplanen samt 

skollagen lyfter fram bland annat angående lust att lära.  

I förhållande till studiens syfte har den här studien funnit följande punkter om elevers 

uppfattningar som bidragande aspekter för deras lust att lära: 

 Läraren ska vara engagerad och positiv eftersom den känslan smittar av sig på 

eleverna. 

 Undervisningen ska vara variationsrik och lärorik för att bidra till elevernas lust att 

lära. Här är lärarens aktörskap en bidragande faktor för elevernas lust att lära eftersom 

läraren uppfattas att vara den som styr undervisningen.  

 I klassrummet ska det existera arbetsro för att eleverna inte ska riskera att tappa 

koncentrationen och istället uppleva en minimering av lusten att lära. Sådana 

uppfattningar lyfter fram att eleven är passiv gentemot sin egen lust att lära eftersom 

allt runt omkring styr elevens lust att lära och inte eleven själv.  

 Framtidsmålen är centrala för eleverna och det är slutmålet som bidrar till lusten att 

lära. Eftersom eleverna vill utbilda sig och skaffa ett jobb uppfattar de att det bidrar till 

deras lust att lära. Under sådana omständigheter betraktas eleven som aktiv gentemot 

sin egen lust att lära.  

 Samhället och dess struktur är en bidragande aspekt för elevernas lust att lära då det är 

viktigt med utbildning för att sedan bli samhällsnyttig.  

 Elevens aktörskap över sina studier ska existera för att bidra till deras lust att lära. 

Genom att de tar ansvar för sina studier och strävar efter sina framtidsmål uppfattar de 

att det bidrar till deras lust att lära. 
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Det ovan-nämnda är de faktorer som de medverkande gymnasieeleverna i den här studien 

betraktar som bidragande aspekter för deras lust att lära. För att dessa faktorer ska kunna 

generaliseras krävs det att fler undersökningar görs på fler skolor och bland fler elever. Att 

ingen elev är den andre lik har jag poängterat och därför krävs det fler undersökningar på fler 

orter inom området för att få en mer generell och säker kunskap. Det är kunskap som från mitt 

perspektiv underlättar för lärare att uppnå det skollagen kräver, bland annat att undervisning 

och utbildning i skolan ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

I denna bemärkelse blir det viktigt för utbildningsvetenskapen. Dessutom står det i GY11 att 

elevernas grund för det livslånga lärandet ska stärkas genom studier som sker i skolan.  

De medverkande elevernas uppfattningar om vad som stimulerar deras lust att i delar av 

Nordvästra Skåne är en bit på vägen och fler elevers uppfattningar från andra orter och delar 

av Sverige behöver undersökas för att förstärka och underlätta lärares förhållningssätt 

gentemot styrdokumenten och eleverna. I min studie har jag lyft fram gymnasieelevers 

uppfattningar till vad som bidrar till deras lust att lära och detta har för min del varit lärorikt 

och visat mig hur jag som lärare ska förhålla mig till elevers lust att lära i framtiden.  

En ytterligare påbyggnad till den här studien är att undersöka vad verksamma lärare 

tycker om detta resultat som den här studien frambringat och att utifrån det utforma en studie 

med ett lärarperspektiv gentemot elevernas uppfattning om vad som stimulerar deras lust att 

lära.  
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Bilaga 1 

ENKÄTUNDERSÖKNING 

Den här enkäten är riktad till dig på det naturvetenskapliga programmet i gymnasiet. Enkätens syfte 

är att ta reda på vad det är som gör att du vill lära dig i skolan. Om du har ytterligare frågor är du 

välkommen att kontakta mig via min epost: verpeh08@student.hh.se 

 

1. Vad har du för planer efter gymnasiet? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Vad är det eller vem är det som gör att du vill gå till skolan och lära dig?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Vad eller vem är det som gör att du vill plugga hemma? Till exempel plugga inför ett prov eller 

göra ett inlämningsarbete.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Finns det något ämne som du upplever mer eller mindre lust till lärande inom? Vilket ämne är det 

och vad är anledningen till att du känner dig mer eller mindre motiverad i just det ämnet? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

mailto:verpeh08@student.hh.se
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Uppfattar du att dina lärare gör så att du känner lusten att lära? Om ja, vad är det dina lärare gör 

som får dig att känna så, om nej, vad skulle de kunna göra för att få dig att vilja lära dig.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Tycker du att era klassrum är bra miljöer för lärande? Om ja, beskriv varför, om nej beskriv vad du 

anser kan göras för att du ska känna att du vill lära dig i era klassrum.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Hur tycker du att en undervisning ska vara för att du ska uppleva maximal lust till lärande? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN  

 



 

46 

Bilaga 2 

Hej (Rektorns namn) 

Jag heter Verda och jag läser sista terminen på lärarprogrammet vid Halmstad Högskola. Jag 

skriver mitt examensarbete den här terminen vars syfte är att studera variationen av 

uppfattningar bland gymnasieelever på det naturvetenskapliga programmet om vad som bidrar 

till deras lust att lära. 

Med det i åtanke skulle jag gärna vilja utföra min enkätundersökning bland era elever. Om det 

finns någon möjlighet att utföra undersökningen hos er skulle jag uppskattat om du kontakta 

mig på min mejl: verpeh08 @student.hh.se. Om du skulle behöva träffa mig för att få mer 

information om undersökningen är jag mer än villig att boka en tid och komma till skolan. 

 

Med vänlig hälsning,  

Verda Pehlivanovic 
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