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Sammanfattning 
 
En stor utmaning för bildlärarna är elevernas motivation på lektionerna och denna studies 
syfte är därför att undersöka vad som gör elever motiverade för bildundervisningen och vilka 
strategier läraren kan använda för att skapa och utveckla elevens motivation. Denna studie 
baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex elever och tre bildlärare. De 
teorier som jag har utgått ifrån är framför allt Schunk, Pintrich & Meeces teorier om self-
determination, expectancy-value och mastery and performacy goals för att undersöka 
elevernas motivation och Davidsson & Flatos sju motivationskategorier för att utreda lärarnas 
strategier. Resultatet har visat att eleverna uppger att de har motivation inom ämnet, framför 
allt för att de upplever bild som roligt, men att de skulle vilja vara med och påverka 
lektionerna mer. Resultatet visar också att lärarna använder sig av flera olika strategier för att 
skapa en intresseväckande undervisning och utveckla ett positivt klimat i klassrummet, men 
skulle kunna låta eleverna ha större inflytande.  
 

Sökord: Bild, motivation, motivationsteori. 

 



   

 

Innehållsförteckning 

1.	 Inledning ................................................................................................ 1	
2.	 Syfte och frågeställningar .................................................................... 3	
3.	 Bakgrund och teori ............................................................................... 3	

3.1 Bildämnet ur ett historiskt perspektiv	..................................................................................................	3	
3.2 Motivation	.................................................................................................................................................	3	
3.3 Faktorer som påverkar elevers motivation	..........................................................................................	4	
3.4 Estetiskt uttryck & lärarstrategier	........................................................................................................	5	
3.5 Att motivera elever	..................................................................................................................................	5	
3.6 Motivationsteorier	...................................................................................................................................	6	
3.7 Motivationskategorier	.............................................................................................................................	7	

4.	 Metod ..................................................................................................... 9	
4.1 Kvalitativ undersökning	.........................................................................................................................	9	
4.2 Urval och avgränsning	...........................................................................................................................	9	
4.3 Datainsamlingsmetod	..........................................................................................................................	10	
4.4 Genomförande	......................................................................................................................................	10	
4.5 Analysmetod	..........................................................................................................................................	11	
4.6 Forskningsetiska överväganden	........................................................................................................	11	

5.	 Resultat och analys ............................................................................. 12	
5.1 Elever	.....................................................................................................................................................	12	
5.2 Elevernas motivation enligt Self-Determination Theory	...............................................................	12	
5.3 Elevernas motivation enligt Expectancy-Value Theory	.................................................................	13	
5.4 Mastery and Performance Goals Theory	.........................................................................................	13	
5.5 Faktorer som motiverar eleverna enligt eleverna själva	................................................................	14	
5.6 Lärare	.....................................................................................................................................................	14	
5.7 Lärarnas upplevelser av elevernas motivation	................................................................................	14	
5.8 Lärarnas strategier för att motivera eleverna	..................................................................................	15	
5.9 Faktorer som motiverar eleverna enligt lärarna	.............................................................................	16	

6.	 Diskussion ............................................................................................ 18	
6.1 Resultatdiskussion	................................................................................................................................	18	
6.2 Metoddiskussion	...................................................................................................................................	21	
6.3 Förslag på vidare forskning	...............................................................................................................	22	

7. Källförteckning ..................................................................................... 23	
7.1 Tryckta källor	........................................................................................................................................	23	
7.2 Elektroniska källor	...............................................................................................................................	24	

8. Bilagor ................................................................................................... 25	
8.1 Bilaga 1 - Intervjufrågor till elever	...................................................................................................	25	
8.2 Bilaga 2 - Intervjufrågor till lärarna	................................................................................................	26	

 



  1 

 

1. Inledning 

Sedan sade en lärare, Tala till oss om Undervisning. Och han sade: 
Ingen människa kan lära er något annat än det som redan ligger halvt 
slumrande i er kunskaps gryning (Kahlil Gibran, ur Profeten). 

Kahlil Gibrans ord ovan har fått mig att reflektera över att vi alla har en potential inom oss för 

allt vi kan lära oss. Från denna synpunkt blir lärarens uppgift endast att väcka denna kunskap, 

något man kan tolka som att väcka vår lust att lära. Människor har medfödda behov (Imsen, 

2005:466-467), och ett av dem är behovet att skapa. När det gäller bildskapande hävdar 

Cecilia Andersson (i Lindstrand & Selander, 2009:24) att behovet att skapa bilder, symboler 

och uttryck för berättande representerar skillnaden mellan människor och andra arter, då 

berättandet är en av de viktigaste grundstenarna för människans socialisering, 

identitetsskapande och överlevnad. Känslor och upplevelser kan konkretiseras genom kreativt 

skapande som bidrar till att öka intresset för konst och andra estetiska uttryck. Sten-Gösta 

Karlsson & Staffan Lövgren (2001:18) menar att konsten öppnar dörrar till känslor, 

upplevelser och tänkande, men för att möta samtida konst behövs öppenhet, tålamod och 

erfarenhet och skolan har ett ansvar för att bidra till att skapa denna attityd. 

Inom utbildningsvetenskap finns det forskning inom didaktik som intresserar sig för hur 

läraren tolkar relevanta styrdokument exempelvis läro-, ämnes- och/eller kursplan och hur 

läraren kan omvandla denna tolkning till strategier och konkreta planer för att påverka och 

förbättra elevers lärande. Men det handlar inte bara om att visa intresse för hur man tolkar 

styrdokument inom skolområdet, det är också viktigt att visa intresse för vad som händer i den 

så kallade realiseringsarenan, som är arenan där läroplanen tolkas och realiseras i den dagliga 

undervisningen (Lindström & Pennlert, 2016:20). Naturligtvis gäller det i bildämnet såsom i 

andra ämnen att läraren behöver tolka ämnesplanen och anpassa sin undervisning. Lärarens 

yrkeskunskaper, exempelvis lärarens sociala-, ämnes- och didaktisk kompetens, spelar en stor 

roll inom tolkningen och realiseringen av styrdokument. Läraren använder sina kunskaper 

inom läraryrket för att ge form till sina undervisande och fostrande uppgifter (Lindström & 

Pennlert, 2016:12). På så sätt kan man alltså beskriva läraryrket som intellektuellt, socialt 

avancerat och med stor betydelse för samhället (op. cit.). Eleverna tar sig antingen till skolan 

för att uppfylla en förpliktelse, vilket har negativa sociala återverkningar, eller för att lära sig 

någonting och utveckla dessa kunskaper i livet. Ralf Sandberg (2006:59) visar att skolans 

utveckling efter millenniumskiftet karakteriseras av en övergång från ett rationellt 
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läroplanstänkande präglat av industrisamhällets utbildningsbehov och organisationsmodeller, 

över till en mer humanistisk och kommunikativ syn på skola och utbildning. Enligt Sandberg 

(op. cit.) kräver lärararbetet mer av kommunikativ kompetens grundad på förståelse, överblick 

och personlig vägledning som rör existentiella, etiska och estetiska perspektiv av kunskaper. 

Gunnar Åsen (2006:119) konstaterar att de nationella utvärderingarna visar att eleverna tycker 

att bild är roligt och önskar mer tid i praktiskt-estetiska ämnen, något som kan tolkas som att 

det finns ett behov av ”alternativa kommunikations- och uttrycksformer i en alltmer 

teoretiserad skola” (op. cit.). 

Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) upptäckte jag att en utmaning för lärarna är 

just motivationen eleverna visar för bildundervisningen på lektionerna. Vissa elever visade 

inte så stort intresse för uppgifterna som läraren genomförde. Några andra tog sig inte alls till 

lektionerna. En del som deltog i uppgifterna verkade vara med mest för att klara av ämnet. Jag 

vill därför undersöka hur elevernas motivation kan ökas och vilka strategier läraren kan 

använda sig av för att utveckla denna motivation. Det vill säga hur läraren kan använda sina 

yrkeskunskaper mest effektivt på realiseringsarenan. Motivationen är ett centralt begrepp i 

denna studie och som Skolverket sammanfattar (Skolverket, 2018)1 spelar motivationen en 

viktig roll för elevers skolframgång. Lärare kan ibland uppleva vissa elever som ”passiva, 

omotiverade och utåtagerande” (op. cit.). I denna situation kan många lärare känna sig vilsna, 

i stället för att fråga sig hur man kan motivera eleverna. Enligt Martin Hugo (2011)2 handlar 

elevernas motivation om meningsfullhet i mötet mellan lärare, elev och innehållet. Hugo 

förklarar att den största kompetensen hos lärare faktiskt kan vara att inte hindra elevers 

lärande genom att kväva motivationen. ”Hindra lärande kan en lärare göra medvetet eller 

omedvetet genom sin attityd, sitt förhållningssätt och genom förväntningar på vad elever kan 

klara” (op. cit.). 

                                                             
1 Från Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/relationer-
larande/motivation-en-viktig-nyckel-till-elevers-skolframgang-1.230660 
[hämtat 2018-03-01] 
2 Se Hugo (2011). När skolans lärande saknar mening. http://pedagogiskamagasinet.se/nar-skolans-larande-
saknar-mening/ 
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2. Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i tidigare nämnda resonemang är syftet med den här studien att få kunskap 

om vad som gör eleverna motiverade för bildundervisningen och hur läraren kan skapa och 

utveckla motivationen.  

Mina forskningsfrågor är: 

1. Vilka faktorer påverkar elevernas motivation för bildundervisningen?  

2. Vilka strategier kan läraren använda sig av för att öka elevernas motivation för 

bildundervisningen? 

3. Bakgrund och teori 

Här presenterar jag en kort historisk överblick över bildämnet i skolan samt viss tidigare 

forskning inom ämnet bild och motivationsteori för att ge en bakgrund till min undersökning.  

3.1 Bildämnet ur ett historiskt perspektiv 

Bildämnet har förändrats relativt mycket under årens lopp. Gunnar Åsén (2006:117) förklarar 

att skolämnet bild har förändrats genom tiderna från linearritning till teckning och stegvis till 

bild. Han uttrycker att på formuleringsnivå, det vill säga i läroplaner och kursplaner, har 

ämnet ofta varit påverkat av skeenden och kulturmönster utanför skolan. På realiseringsnivå, 

alltså i bildundervisningen, menar Åsén att utvecklingen har gått långsamt, trots nya 

läroplaner. Tidigare forskning visar att utvecklingspsykologiska teorier under 1900-talet 

främst har varit relevanta när det gäller hur barns och ungdomars bildproduktion utforskats 

och bedömts. Lisa Öhman-Gullberg (2009:71-72) förklarar att deras bildskapande har 

studerats på individnivå och att hänsyn inte har tagits till sociala och kulturella sammanhang. 

Detta har kritiserats av en rad forskare som argumenterar att det är centralt att ta hänsyn till 

hur kulturen påverkar barns visuella uttryck. Öhman-Gullberg (op. cit.) menar att skolans 

uppdrag har som huvudsyfte att utveckla barnens kognitiva och sociala förmågor och frågar 

sig hur förändringarna inom samhället och media har påverkat undervisningen och hur man 

kan se på elevernas skapande ur ett bredare perspektiv.  

3.2 Motivation  

Det finns många sätt att definiera motivation. Enligt Nationalencyklopedin är motivation ”en 

psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot 
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olika mål” (Nationalencyklopedin, motivation). Inom skolan skulle man kunna säga att 

motivation är det som framkallar aktivitet hos eleverna och som ger dem mål (Davidsson & 

Flato, 2010:12). Gunn Imsen (2006:434) hävdar att motivation är en central faktor i allt 

lärande, och undervisningen måste väcka nyfikenhet och intresse hos eleven och gärna vara 

lite spännande. ”Motivation handlar om hur känslor, tankar och förnuft flätas samman och ger 

våra handlingar färg och glöd” (op. cit:457). Marcus Samuelsson (2017:143-144) påpekar att 

det finns tre viktiga aspekter inom motivationen, det vill säga kognitiva, emotionella och 

beteendeaspekter. De kognitiva handlar om hur elever tänker, vad de förväntar sig av sitt 

arbete och vilka mål har att nå. De emotionella handlar om vad elever intresserar sig för, 

vilket engagemang de har och eventuella rädslor för att inte klarar arbetet. Beteendeaspekter 

handlar om vilken koncentration elever lyckas upprätthålla, hur mycket de kan anstränga sig, 

vilka val de gör och hur uthålliga de är (op. cit:144). 

3.3 Faktorer som påverkar elevers motivation  

Faktorer som kan påverka elevers motivation kan representera ett stort område att undersöka. 

Det finns studier (Davidsson & Flato, 2010:10) som bekräftar att elevens motivation kan 

påverkas av faktorer såsom familjens situation, elevens studievana, föräldrars 

yrkessysselsättning, familj, klasstillhörighet, elevens kön och ursprung bland annat. 

Författarna hävdar att lärarens syn på eleverna borde vara att se dem som enskilda individer 

med egna kunskaper och potential som utvecklar sig på olika sätt (op. cit:10). Elevernas 

motivation blir mer eller mindre påverkad av beslutet om vad de vill studera eller jobba med i 

framtiden. Skolverkets (2015:7-8) utvärdering av bildämnet i årskurs 6 och 9 visar bland 

annat att bildeleverna främst undervisas av kvinnliga lärare och att flickorna oftast är mer 

bildaktiva på fritiden än pojkar (även i digitala medier), vilket sannolikt ger dem högre betyg. 

Flickorna är mer intresserade än pojkarna av bildämnet och tycker att det är roligare och 

anstränger sig mer, men majoriteten av lärarna anser att det inte finns någon könsskillnad (op. 

cit:61).  Eleverna tycker enligt Skolverkets utvärdering (op. cit:59) att bild är ett roligt ämne, 

men de tycker inte att det är så viktigt för framtida studier. Utvärderingen visar att eleverna 

har ett stort intresse för digital bild som inte tas tillvara i undervisningen eftersom inte lärarna 

har tillräckliga kunskaper. Över hälften av eleverna i årskurs 9 anser att de vuxna som de bor 

med inte tycker att bild är ett viktigt ämne, och enligt undersökningen kan man anta att de inte 

får så mycket stöd hemifrån (op. cit:178-179). 
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3.4 Estetiskt uttryck & lärarstrategier 

Fredrik Lindstrand & Staffan Selander (2009:12) förklarar att eleverna har möjligheter att 

uppleva estetiska uttryck inom bildundervisningen som ett sätt att skapa form av något som 

inte fanns i världen tidigare eller att skapa en form som kan ändra vår syn på världen, även 

om man använder fantasi. Med andra ord är en skapad form inte endast en avbild av något 

som finns, utan ett uttryck för hur man har förstått något (op. cit.). Genom att känna, 

analysera och uppleva konst får eleven en djup anknytning till konsten. Eleverna i bildämnet 

kan ha en estetisk läroprocess som skulle kunna hjälpa till att bygga upp en motivation inom 

ämnet. Helene Illeris (2006:83) pratar om estetiska läroprocesser inom konst från ett 

senmodernt konstperspektiv. I processen ingår tre viktiga begrepp (känsla, analys och 

upplevelse) som hon beskriver här: 

… en mere præcis teori om æstetisk erkendelse i relation til symbolarbejde baseret på 
indkredsninger af de tre begreber ”følelse”, ”analyse” og ”oplevelse”: Følelse defineres som en 
førsymbolsk erkendelsesform, knyttet til sensomotoriske aktiviteter og operationer. […] Den 
modsatte erkendelsesform, analyse, Knytter [Hohr, 1996] til en diskursiv symbolik. […] Gennem 
analysen skaber vi det overblik, som er nødvendigt for at kunne organisere verden for os selv og 
andre. Oplevelse er en tredje erfaringsform som er særlig relateret til æstetisk erkendelse […] som 
er en symbolsk formidlet erkendelsesform. 

Lärarens roll inom motivation i klassrummet spelar en viktig roll. Läraren har möjligheten att 

hjälpa elever att hitta och utveckla motivationen inom ämnet. William Glasser (1996:73) 

beskriver några viktiga strategier som läraren kan använda i sin undervisning, men läraren 

behöver vara villig att utföra förändringar i sitt arbetssätt. Dessa förändringar kan innebära att 

hjälpa eleven att få en känsla av tillhörighet genom att arbeta i små inlärningsgrupper (op. 

cit.). Eleverna kan uppleva mer motivation genom att deltar i en aktivitet med andra så länge 

som alla vill jobba lika mycket. Detta kan påverka eleverna på olika sätt. Glasser förklarar att 

de starkare eleverna kommer att hjälpa dem som har svårigheter med aktiviteten. Det är ett av 

målen att uppnå att eleverna kan förlitar sig på sig själva med användning av sin egen och 

andras kreativitet och kunskaper som så småningom bygger eleverna om (op. cit.).  

3.5 Att motivera elever 

Att förstå dynamiken mellan motivation och lärandet kan vara en stor utmaning för lärarna.  

Davidsson & Flato (2010:12) konstaterar att det är relevant att läraren lyckas förmedla 

motivation hos sina elever eftersom motivationen öppnar möjligheten för eleven att lyckas i 

och efter skolan. ”Motivation är det som framkallar aktivitet hos eleverna, det som håller 

igång aktiviteten och ger dem mening och mål. […] Alla elever motiveras på olika sätt och 
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det är viktigt att du som lärare kan hjälpa eleverna att finna sin egen motivation.” (op. cit.). En 

viktig aspekt av detta är lärarens intresse för att bidra till motivationen inom sina elever i varje 

lektion eller uppgift. William Glasser (1996:19) berättar att många föräldrar och även en del 

lärare antar att en duktig lärare kan utbilda vilken elev som helst, oavsett elevens motivation. 

Men Glasser påpekar att ingen lärare, oavsett skicklighetsgrad, kan hjälpa en elev som inte 

vill lära sig. Med andra ord är elevens motivation det som har störst betydelse för hur mycket 

en elev lär sig (op. cit.).  

3.6 Motivationsteorier 

Jag presenterar här ett antal motivationsteorier som kan vara användbara inför min 

undersökning. Jag har fokuserat på professorerna Dale Schunk, Paul Pintrich och Judith 

Meeces teorier om expectancy-value, mastery and performance goals och self-determination, 

som ingår i området utbildningspsykologi. Jag använder mig även av Lina Davidsson och 

David Flatos sju motivationskategorier.  

3.6.1 Expectancy-Value Theory 

Det finns två viktiga element i denna teori som fungerar som grunden för att utveckla 

motivation inom elever. Det första är expectancy of success, det vill säga om eleven tror att 

hon/han kan klara uppgiften. Det andra är value eller värdet som eleven bedömer att 

handlingen ska ge. Dale Schunk, Paul Pintrich & Judith Meece (2008:44) förklarar teorin på 

följande sätt: 

Expectancies are people´s beliefs and judgments about their capabilities to perform a task 
successfully. […] Values refer to the beliefs students have about the reasons they might engage in a 
task. In colloquial terms, values answer the question, ‘Do I want to do this task and why?’ […] In 
expectancy-value theories of motivation, both experiences and values are important for predicting 
students´ future choice behavior, engagement, persistence, and actual achievement. 

Expectancy-value theory utgår ifrån att styrkan i vår lust att göra eller lära något varierar med 

hur attraktivt detta något är för oss och vår bedömning av hur sannolikt det är att vissa 

handlingar kommer att leda till det eftersträvade målet.  

3.6.2 Mastery and Performance Goals Theory (achievement goal theory) 

Inom teorin om mastery goals (lärandemål) är målet att lära sig något och man ser misstag 

och fel som möjligheter för att förbättra lärandet. Inom teorin om performance goals är målet 

att prestera bättre än andra. Dale Schunk, Paul Pintrich & Judith Meece (2008:184) uttrycker 

sig på följande sätt: 
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A mastery goal orientation is defined as a focus on learning, mastering the task according to self-
set standards or self-improvement, developing new skills, improving or developing competence, 
trying to accomplish something challenging, and trying to gain understanding or insight. […] In 
contrast, a performance goal orientation represents a focus on demonstrating competence or ability 
and how ability will be judged relative to others… 

3.6.3 Self-Determination Theory 

Enligt self-determination theory har människan tre medfödda psykologiska behov som vi 

agerar för att uppfylla: känsla av kompetens, autonomi och tillhörighet. Detta innebär att 

människan kommer att vara motiverad att göra saker som hon/han känner sig bra på, presterar 

bättre om hon/han har möjlighet att påverka sin situation och har ett behov att känna att 

hon/han tillhör en grupp (Schunk, Pintrich & Meece, 2008:248-249).  

Self-determination is ‘the process of utilizing one’s will. […] Self-determination requires that 
people accept their strengths and limitations, be cognizant of forces acting on them, make choices, 
determine ways to satisfy needs. 

Enligt Schunk et. al (2008:251-253) är det inte bara mängden motivationen som är viktig utan 

även vilken typ av motivation eleven har. Eleven har inre motivation när hon/han utför en 

aktivitet för att den upplevs som rolig, spännande eller positiv. Här uppskattar eleverna 

aktiviteten och känner sig kunniga. Yttre motivation är det när eleven är motiverad att delta i 

en aktivitet för att uppnå ett mål. Den yttre motivationen kan enligt Schunk et. al (2008:253) 

delas in i fyra olika kategorier:  

• Integrerad/identifierad reglering: denna typ av motivation uppkommer när eleven blir 

övertygad om lärarens argument för att vara med i uppgifter och verkligen vill utföra 

aktiviteten.  

• Introjicerad reglering är när eleven gör aktiviteten för att tillfredsställa någon annan 

och för att inte känna skuld över att inte jobba.  

• Extern reglering är när läraren påverkar eleven till att göra aktiviteten genom belöning 

eller hot.  

• Amotivation är det när eleven inte har någon motivation alls för att göra aktiviteten.  

3.7 Motivationskategorier 

Man skulle kunna dela in motivation i kategorier på många olika sätt, men jag har valt att 

använda mig av Lina Davidsson & David Flatos (2010:14-18, 103) sju kategorier som är: 
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3.7.1 Samhörighetskänsla. För att hjälpa eleverna att öka motivationen inom undervisningen 

skapar läraren ett positivt klassrumsklimat där eleverna känner sig redo att hjälpa varandra. 

Gruppen ska lära sig att samarbeta och stötta varandra mot uppsatta mål (op. cit:14-15). 

3.7.2 Intresseväckande. För att kunna väcka intresse hos sina elever behöver läraren ta reda på 

vad som intresserar dem. Intresse är en de av inre motivationer som är de mest relevanta och 

den optimala motivationen som en elev kan uppleva i skolan (op. cit:15).  

3.7.3 Autonomi. I den här kategorin ger läraren eleverna möjlighet att vara delaktiga i och 

kunna påverka undervisningen. Hur mycket autonomi eleven kan få beror på elevens 

kunskapsnivå och hur klassen ser ut. Om eleverna förstår målen i skolan och 

bedömningsgrunderna kan de uppnå bättre resultat och påverka sin framtid mer (op. cit:16).  

3.7.4 Verklighetsförankring handlar om att eleverna ska förstå vad de kan ha för nytta av vad 

de lär sig i skolan (op. cit:16). 

3.7.5 Framtidsförankring. Inom denna kategori ska eleven motiveras av sina framtida 

studieval och yrkesdrömmar. ”Elevers motivation påverkas av de mål de sätter upp inför 

framtiden. För att kunna sätta upp sådana mål måste elever har mycket kunskap om sina 

möjligheter efter skolan” (op. cit:17).  

3.7.6 Belöning/bestraffning. Användningen av betyg kan tolkas som en belöning för de starka 

eleverna och en bestraffning av de svaga eleverna. Om betygen upplevs som informativa kan 

de öka den inre motivationen, men upplevs de ha ett kontrollerande syfte kan den inre 

motivationen minska (op. cit:18).  

3.7.7 Värderingar och normer styr våra handlingar och förutsättningar mycket. Föräldrarnas 

studievana är exempelvis den mest avgörande faktorn för om en elev läser vidare på 

universitet. Andra faktorer, exempelvis könsnormer, kulturella värderingar och socio-

ekonomisk bakgrund har stor påverkan på vilka framtidsval eleverna kan uppleva som 

lämpliga (op. cit:103).  
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4. Metod 

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur elever och bildlärare uppfattar motivationen 

för bildundervisningen och vilka strategier lärarna använder för att öka elevernas motivation. 

I denna studie arbetar jag med kvalitativ metod och använder en semistrukturerad intervju 

som metod för insamling av data.  

4.1 Kvalitativ undersökning 

Lennart Svensson (2004:66) påpekar vikten av att välja rätt sorts metod när en undersökning 

görs. Fenomen som ska undersökas i sin kontext och inte kan mätas kvantitativt är lämpliga 

att undersökas kvalitativt (Justesen & Mik-Meyers, 2011:13). Det begrepp som jag vill 

undersöka här, det vill säga motivation, är svårt att mäta på ett kvantitativt sätt och jag anser 

därför att en kvalitativ undersökning är lämpligast. Genom att välja en kvalitativ metod kan 

man få en djup förståelse av det man undersöker. En bra kvalitativ metod skapar, enligt 

Michael Quinn Patton (2015:116), förutsättningar för att på djupet veta vad elevernas 

upplevelser är och för att kunna göra det är semistrukturerade intervjuer, där man utgår från 

vissa huvudfrågor men också har möjlighet att ställa följdfrågor, ett lämpligt sätt för att samla 

in information. Lise Justesen & Nanna Mik-Meyer (2011:14) berättar att undersökaren arbetar 

kvalitativt när:  

… han eller hon exempelvis väljer att själv intervjua en mindre grupp personer för att därefter tolka 
sitt intervjumaterial. Men kvalitativa undersökningar kan bygga på en rad olika perspektiv och 
användas av forskare med realistiska, fenomenologiska eller konstruktivistiska synsätt.  

För att samla in och analysera kvalitativa data anpassade till samhällsvetare kan forskare 

använda metoder med kvalitativ syn om hur man skaffar sig kunskap om den sociala 

verkligheten (Bryman, 1997:59-76). Ett exempel på en sådan metod är intervjuer.  

4.2 Urval och avgränsning 

Jag har valt att intervjua sex elever som går andra året på Teknikprogrammet på ett 

kommunalt gymnasium och tre bildlärare på skolan. För att eleverna och lärarna ska vara 

anonyma kallar jag dem här elev 1 – 6 och lärare 1 – 3. Att antalet elever är sex stycken beror 

på att det endast är sex elever i bildundervisningen i den klassen. Alla elever är flickor, födda 

i Sverige, och mellan sjutton och arton år gamla. Jag valde att genomföra intervjuerna med 

eleverna i denna grupp eftersom jag har valt att göra kvalitativa intervjuer och därför behöver 

begränsa mig till att intervjua ett mindre antal elever och eftersom gruppen som har valt bild 
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är liten kan jag ändå intervjua hela gruppen. På skolan finns ett tiotal legitimerade bildlärare, 

men det är endast fyra lärare som arbetar med bildämnet detta läsår. Av dem arbetar tre lärare 

heltid på skolan och den fjärde arbetar extra ca 20 %. Jag har valt att intervjua de tre lärare 

som hela tiden befinner sig på skolan och har större erfarenhet inom bildämnet. De är tre 

kvinnor i olika åldrar, mellan 38 - 64 år, med olika lång erfarenhet av läraryrket. Alla har 

arbetat som lärare på gymnasiet i minst 10 år. Denna studie är begränsad till en 

gymnasieskola och kan därför inte svara för hur motivationen inom bildundervisningen ser ut 

i hela Sverige, men detta begränsade undersökningsmaterial kan ge en bild av hur lärare och 

elever på en svensk skola ser på ämnet idag. 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Jag har valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer som spelas in (bara ljudet) för 

underlättande av datainsamling och analys. Lise Justesen & Nanna Mik-Meyer (2011:46) 

beskriver den semistrukturerade intervjun som en intervju där man utgår från en intervjuguide 

med fördefinierade teman och huvudfrågor men också har utrymme för avvikelser om 

oväntade intressanta ämnen dyker upp. Eftersom man vill att alla intervjupersoner reflekterar 

över samma frågor försöker intervjuaren ställa tillräckligt många delfrågor om svaren är 

otillräckliga. Vid en kvalitativ intervju vill man få så uttömmande svar som möjligt, därför 

måste frågorna anpassas till varje person så att personen får möjlighet att ta upp allt de har på 

hjärtat (Johansson & Svedner, 2010:31). Jan Trost (2010:95) påpekar att det är viktigt att man 

ställer enkla och raka frågor under intervjun. Jag har därför försökt att konstruera frågorna på 

ett så enkelt sätt som möjligt för att få relevant och användbar information från de jag 

intervjuar.  

4.4 Genomförande 

Jag började med att prata med eleverna i grupp och förklara syftet med arbetet och att det är 

en del av mina studier och fråga om de ville delta. Jag genomförde intervjun med alla sex 

elever vid ett annat tillfälle, men alla intervjuer genomfördes samma dag. Det var enskilda 

intervjuer där eleven fick gå ifrån lektionen en stund för att bli intervjuad i ett annat rum. Jag 

berättade för eleverna vilken typ av frågor vi skulle prata om innan själva intervjun började 

och försökte få dem att ge utförliga svar. Jag spelade in intervjuerna (enbart ljudet) med 

elevernas tillstånd, för att lättare kunna dokumentera. Det var svårt att hitta en lämplig tid för 

att intervjua lärarna. Jag hade ibland bokat tid och de blev tvungna att ställa in. Lärare 1 var 

den enda lärare som inte behövde byta tid och därför fick jag intervjua lärare 1 i en lämplig 
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miljö (i ett privat rum med gott om tid). För intervjuerna av lärare 2 och 3 fick vi försöka hitta 

en ledig plats när de hade tid, men det blev inte lika ostört och det var lite mer stressigt. Själva 

intervjuerna med lärarna blev mer som en dialog med utgångspunkt i intervjufrågorna, 

eftersom lärarna gärna pratade mycket. Under elevernas intervjuer behövde jag däremot gå 

igenom varje fråga mer ordentligt för att få utförlig data.  

4.5 Analysmetod 

Jag har valt att använda en kvalitativ analysmetod. Jag undersöker kopplingen mellan teorin 

som jag redogjort för tidigare i uppsatsen och svaren från elever och lärare som jag har 

intervjuat. Jag använder framför allt Dale H. Schunk, Paul R. Pintrich och Judith L. Meeces 

motivationsteori för att analysera elevernas motivation och Lina Davidsson och David Flatos 

sju motivationskategorier för att analysera lärarnas strategier för att motivera eleverna. Enligt 

Justesen & Mik-Meyer (2011:45) ska begreppet intervju ”förstås i vid mening och kan 

definieras som ’ett utbyte mellan två personer [eller flera] som samtalar om ett tema av 

gemensamt intresse’”. Jag har därför försökt skapa förtroende under intervjusituationen och 

verkligen förstå den intervjuade för att kunna analysera svaren på ett korrekt sätt.  

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Jag utgår i min undersökning från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, som bland 

annat säger att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002:9). Därför har alla elever har informerats om vad intervjun används 

till och blivit tillfrågade om de vill delta i intervjuerna eller inte. Det är viktigt att forskare 

visar professionalitet i sitt arbete och ett sätt att bevisa det är att behålla forskningen på hög 

nivå inom konfidentialitet. Jag har informerat eleverna om undersökningen både muntligt och 

skriftligt (via ett informationsblad som jag delade ut) och de har gett sitt medgivande 

muntligt. Lärarna har informerats och tillfrågats muntligt och gett sitt medgivande muntligt.  

Jan Trost (2010:61) förklarar att vid första kontakten med intervjuaren är det viktigt att 

upplysa om att det som man talar om under intervjun betraktas som strängt konfidentiellt. Det 

är därför alla intervjuade är anonyma. Trost hävdar att anonymitet och konfidentialitet hänger 

samman med tystnadsplikten som kan representera ett sätt att garantera att ”skyddet mot 

obehörig verkligen upprätthålls” (op. cit.).  
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5. Resultat och analys 

I det här kapitlet redovisar jag en övergripande sammanställning av intervjuerna från de sex 

eleverna och de tre bildlärarna. Jag lyfter fram elevernas åsikter om sin motivation för 

bildundervisningen samt lärarnas uppfattningar av elevernas lust att lära på lektioner och delta 

i aktiviteter.  

5.1 Elever 

Alla sex elever är flickor som studerar på teknikprogrammets årskurs två med inriktning 

design och produktutveckling. Föräldrarnas yrkesbakgrund är inom kontorsarbete, byggarbete 

och tekniska yrken. De uppger att deras föräldrar inte har påverkat dem i sitt val av 

gymnasieprogram. Elev 1, 3, 5 och 6 hade valt programmet på grund av inriktningen eller 

därför att de har ett stort intresse av bild, design och skapande. De förklarar att det är väldigt 

viktigt för dem att uttrycka sig kreativt och nytänkande. De vill använda olika material och 

olika tekniker för att skapa bilder, produkter eller skapelser. Detta är någonting som de vill 

jobba med i framtiden. Elev 2 och 4 hade inte så stor koll på programmet när de gjorde sitt val 

och den största anledningen att de valt teknikprogrammet är att de vill undvika moderna 

språk. De vill inte anstränga sig när det gäller skolaktiviteter.  

5.2 Elevernas motivation enligt Self-Determination Theory 

Enligt Schunk et al:s (2008:248-253) self-determination theory har eleverna inre motivation 

när de utför en aktivitet för att den upplevs som rolig, spännande eller positiv. På ett sätt 

skulle man kunna säga att alla elever har inre motivation eftersom alla har sagt att de tycker 

att bildämnet är roligt. Däremot kan man se att vissa elever också har en yttre motivation, det 

vill säga deltar i aktiviteten för att uppnå ett mål och kanske inte bara deltar för att ha det 

roligt. Elev 1 uppger att hon verkligen vill bli jätteduktig på att teckna och måla, vilket inom 

self-determination theory (op. cit:253) kan ses som integrerad/identifierad reglering eftersom 

hon förstår att hon kommer att förbättras om hon deltar i uppgifterna. Även elev 3 uppger att 

hon vill förbättras, men hon har en hög inre motivation eftersom hon tycker att ämnet är roligt 

oavsett uppgift. Elev 6 hade bestämt sig för att studera design och skapande för länge sedan 

för att hon vill jobba med det i framtiden och är mycket motiverad för att lära sig nya saker 

och ny teknik. Elev 2 har inte hög motivation och hon tycker att det bästa med bildlektionerna 

är att det är avslappnande jämfört med de andra lektionerna. Man kan tolka detta som en sorts 

belöning och det kan alltså vara extern reglering inom self-determination theory (op. cit:253). 
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Detsamma gäller för elev 4, hon tycker om att bildämnet är praktiskt och inte så ansträngande. 

Elev 5 har en stor motivation, men säger att ämnet blir en avlastning och att vissa uppgifter är 

roligare än andra beroende på hur långa de är: ”ibland känner jag att jag bara vill bli klar utan 

att tänka på om uppgiften är rolig eller lärorik”.  

5.3 Elevernas motivation enligt Expectancy-Value Theory 

Schunk et al:s (2008:44) expectancy-value theory förklarar att två viktiga faktorer för elevens 

motivation är om eleven tror att hon/han kan klara uppgiften och värdet som eleven bedömer 

att aktiviteten ska ge. När det gäller om eleverna tror att de ska klara uppgifterna är det bara 

elev 2 och 4 som nämner att de inte vill göra för komplicerade uppgifter och visar bristande 

tilltro till att klara uppgifter. Angående hur de ser värdet i uppgiften uppger eleverna att de 

hittar värdet på olika sätt. Elev 1 blir motiverad av att se sina egna förbättringar i arbetet. Elev 

2 ser ett värde i uppgiften om den hjälper henne att öka sin kreativitet och sin förmåga att 

skapa någonting. Elev 3 vill hitta på nya saker och se en praktisk användning, det vill säga att 

hon ser värdet i uppgiften om hon ser att den är användbar. Elev 4 säger att hon inte ser nyttan 

av bildlektionerna, men hon tycker att ämnet är roligt. Elev 5 ser ämnet som en avlastning och 

fokuserar på bildämnets värde för hennes personliga utveckling: ”Jag lugnar ner mig med bild 

och tar det med mig hem”. Även Elev 6 nämner att hon tar med sig ökad kreativitet från 

bildskapandet till andra plan i livet, vilket gör att hon blir mer glad och positiv. Hon har också 

tydliga mål med sina bildstudier och hoppas på att kunna använda det hon lär sig i framtiden, 

till exempel genom att göra en film eller animation.  

5.4 Mastery and Performance Goals Theory  

Schunk et al:s (2008:184) mastery and performance goals theory beskriver att eleven har ett 

mastery goal om elevens mål är att lära sig och ett performance goal om elevens mål är att 

prestera bättre än andra. Fyra elever har lärandemål (mastery goal). Elev 1 uppger att hon 

verkligen vill lära sig för att bli bättre på att teckna och måla. Det finns ett intresse för att lära 

sig någonting. Elev 3 vill använda kunskaper som hon lär sig för att skapa sina egna grejer. 

Elev 5 vill vara med i aktiviteterna för att hon tycker att uppgifterna är roliga, men säger 

också att bild är avlastande jämfört med de andra ämnena. Elev 6 säger att hon vill utveckla 

sig så mycket som möjligt inom ämnet, anpassa dessa kunskaper till digitalisering och kanske 

göra en film eller animation i framtiden.  Elev 4 har mer ett performance goal, hon uppger att 

hon inte vill göra någonting för avancerat eftersom hon inte vill att det ska gå dåligt. Hon är 

en tävlingsinriktad människa och vill inte prestera sämre än de andra. Elev 2 uttrycker inte att 
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hon vill lära sig eller prestera bättre än andra, utan säger att ”det som är roligt [med 

bildämnet] är att göra någonting annat än att räkna och skriva”. Hon tycker att bildlektionerna 

blir en paus och är avslappnande. Med andra ord saknar hon tydligt lärandemål och 

performance goal.  

5.5 Faktorer som motiverar eleverna enligt eleverna själva 

Alla eleverna upplever en sorts inre motivation och uttrycker att de har intresse för ämnet och 

vill lära sig mer. Elev 1 tycker att lärarens sätt påverkar motivationen mycket. Alla elever 

uppger att engagemang från läraren är viktigt för motivationen och det behövs att läraren visar 

intresse för lektionen och för eleverna. Elev 6 säger att ”jag blir inte motiverad om läraren 

inte visar intresse för aktiviteten, lektionen eller gruppen”. Elev 2 uppger att hennes 

motivation varierar beroende på uppgiften, hon är inte intresserad av skriftliga uppgifter, till 

exempel bildanalys. Elev 3 anser att det som skulle kunna göra henne mer motiverad är att ha 

mer frihet i uppgifterna och kunna delta i planeringen och påverka lektionernas innehåll. 

Även elev 5 och 6 vill jobba friare. Elev 5 säger att: ”Det är lättare att bli motiverad om man 

kan välja själv inom uppgiften, till exempel material och teknik”. Elev 4 visar lägre 

motivation än de andra inom ämnet och säger att för att hon ska vara motiverad ska uppgiften 

vara enkel, rolig och praktisk. Elev 5 tycker att uppgiften inte ska vara för lång.  

5.6 Lärare 

Läraren 1 har gymnasielärarutbildning inom textil och bild. Hon började jobba som lärare år 

2004, först på grundskola och efter några år på gymnasiet. Nu jobbar hon som lärare på 

teknikprogrammet med de elever som har valt design och produktutveckling, men hon har 

tidigare också arbetat som bildlärare på barn och fritidsprogrammet. Läraren 2 har studerat 

bild ett år på Solvik folkhögskola, ett år på Sunderby folkhögskola och hon har sedan studerat 

tre år på Umeå universitet. Hon har jobbat som bildlärare 37 år, i grundskolan 17 år och 20 år 

på gymnasiet. Lärare 3 är gymnasielärare i bild och textilslöjd och hon har jobbat 10 år som 

gymnasielärare med elever från olika program. 

5.7 Lärarnas upplevelser av elevernas motivation 

Läraren 1 berättar att många elever som hon har jobbat med under åren har varit motiverade. 

Däremot är det fler elever med dålig motivation och litet intresse för ämnet nu än förut, när 

den estetiska verksamheten fanns som ett kärnämne. Hon upplever att när många elever i en 

grupp är väl motiverade påverkas de andra eleverna i gruppen på ett positivt sätt. Hon 

förklarar att en elev som har stor motivation hjälper andra med sin attityd och det skapar en 
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bättre klassrumsmiljö. De elever som enligt läraren 1 har lite motivation visar låg motivation 

genom att säga direkt att de vill inte delta i uppgifterna eller de göra uppgifterna oengagerat, 

bara för att klara uppgiften med minimal ansträngning. Läraren 2 förklarar att motivationen 

hos elever på grundskolan kan variera beroende på elevernas ålder eller årkurs. I årskurs 9 är 

eleverna mer mogna och det hjälper att de börjar fundera på betyg och framtida studier. På 

gymnasiet har eleverna frivilligt valt sina program och är mer motiverade. Hon förklarar att 

eleverna i teknikprogrammet är aktiva med sin kreativitet och skapande och att bildämnet och 

designinriktningen passar bra ihop, vilket gör att eleverna blir motiverade för 

bildundervisningen. Dessutom förklarar hon att eleverna som deltar på naturprogrammet har 

bättre betyg och det kan speglas i deras motivation. De är mer motiverade och det förenklar 

för läraren att sprida mera motivation hos sina elever. Läraren 3 pratar generellt om 

motivation hos eleverna inom tre specifika grupper. En grupp inom 

Språkintroduktionsprogrammet (SI) och två grupper inom Teknikprogrammet (TE), åk 2 och 

3. De som visar mest motivation för bildundervisningen är TE-gruppen åk 2. Hon förklarar att 

eleverna i årskurs 2 har fortfarande energi och lust att lära sig. SI-eleverna är mer intresserade 

av att lära sig andra saker än bild. Hon säger att de här eleverna fokuserar mer på språket och 

andra ämnen. Läraren uppger att TE-eleverna i åk 3 är skoltrötta och därför har tappat 

motivationen, inte bara inom bildämnet utan också inom andra ämnen. Läraren 3 hävdar att 

hon kan veta lite mer om elevernas motivation genom samspelet mellan eleverna och läraren. 

Exempelvis genom hur mycket eleverna lyssnar aktivt på henne under lektionerna, hur 

mycket de reagerar på hennes frågor, om de svarar m.m. Hon ser också elevens 

motivationsgrad genom intresset som de visar för uppgifterna. De som är motiverade jobbar 

bra och visar intresse på lektionerna. 

5.8 Lärarnas strategier för att motivera eleverna  

Jag har försökt att analysera lärarnas strategier för att motivera eleverna enligt Davidsson & 

Flatos (2010:14-18) sju motivationskategorier. Lärare 1 försöker skapa ett positivt 

klassrumsklimat med samhörighetskänsla och en intresseväckande undervisning genom att 

lyssna på eleverna, ta reda på vad de är som gör att eleverna är omotiverade och ge eleven en 

stund ifred om de behöver det. Hon säger att eleverna hade mer motivation och intresse för 

ämnet förut, när estetisk verksamhet fanns som ett kärnämne innan gymnasiereformen 2011. 

Man kan anta att deras värderingar och normer har påverkats av att bildämnet inte längre 

räknas som ett lika viktigt ämne. Hon uppger att den autonomi hon ger eleverna är frihet att 

välja färger, arbetsprocess och sitt eget uttryckssätt, men hon är inte villig att låta dem delta i 
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kursplaneringen. Lärare 2 säger att samhörighetskänslan inom gruppen spelar en stor roll och 

om motivationen blir stark inom gruppen arbetar alla bra, men om det finns konflikter 

påverkar det gruppen negativt. Hon tycker att det var svårare att motivera eleverna innan 

gymnasiereformen 2011, på grund av att det var många undervisningstimmar och större 

gruppen. Nu har alla eleverna aktivt valt ämnet och det gör att de är mer motiverade. Hon 

försöker vara entusiastisk på lektionerna och undviker att prata om betyg och inte vill använda 

betyg som belöning/bestraffning, hon vill att eleverna ska lära sig något. Hon vill inte ge 

eleverna autonomi för att påverka undervisningen för att hon tycker att ”eleverna måste göra 

det som läraren säger, eleverna borde tycka att läraren gör ett bra jobb”. Hon säger att 

eleverna på naturprogrammet är de duktigaste och det förenklar lärarens arbete. Man kan 

tolka det som att deras studievana, kulturella värderingar och socio-ekonomiska bakgrund är 

värderingar och normer som påverkar motivationen positivt. Lärare 3 använder sig lite av 

behaviorism (belöning/bestraffning) genom att ge någon typ av belöning till dem som jobbar 

t.ex. snabbare så att de kan sluta tidigare eller skippa nästa lektion om resten av gruppen 

behöver fortsätta jobba med uppgiften. Hon försöker anpassa sina uppgifter till elevernas 

intresse för att de ska vara intresseväckande. Angående värderingar och normer säger hon att 

kraven som finns i dagens samhälle inte är lika höga nu som förut och att eleverna anstränger 

sig för lite. Förut presterade eleverna bättre och effektivt, nu bryr de sig inte och många vill 

bara få E som betyg. Ingen av lärarna tar upp att de använder verklighetsförankring eller 

framtidsförankring som sätt att öka motivationen.  

5.9 Faktorer som motiverar eleverna enligt lärarna  

Lärare 1 tror att lärarens sätt har stor påverkan och att det är viktigt att visa att uppgiften är 

rolig: ”När jag är väldigt motiverad inom någon uppgift smittar motivationen till eleverna”. 

Hon tar också upp att eleverna i en grupp påverkar gruppens motivation, eleverna som är 

motiverade kan uppmuntra eller pressa de andra eleverna som har låg motivation. Men elever 

med låg motivation kan också sänka motivationen hos de som vill delta i aktiviteten, t.ex. i ett 

grupparbete. Den viktigaste faktorn enligt lärare 1 är dock elevens inre motivation, det vill 

säga elevernas bildintresse och att de har det roligt med uppgiften. Lärare 2 hävdar att 

eleverna är mer motiverade om de kan se att kunskapen de får i skolan kommer att användas i 

framtiden, på jobbet eller i vidare studier. Hon tar också upp att lärarens intresse för 

undervisningen/ämnet och uttryckssätt spelar stor roll. Lärare 3 berättar att den feedback som 

läraren ger till eleverna kan öka motivationen. Hon tycker att lärarens samspel med eleverna 

och arbetssätt kan vara en viktig faktor, exempelvis kan man öka motivationen genom att 
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välja läromedel och material som är relevanta för eleverna. Lärare 1 och 3 tar upp betyg som 

en faktor och de säger att en del elever är inte så intresserade av att lära sig någonting utan vill 

bara få betyget. Lärare 1 uppger att när eleverna missar någon lektion missar de en viktig del 

av momentet och det kan påverka deras motivation på ett negativt sätt och att eleverna som 

har det svårt med skolgången generellt ofta är de som har svårt i ämnet. Även lärare 2 tycker 

att det finns några elever som har svårigheter med någon uppgift och det kan göra att den inre 

motivationen försvinner och kvar är bara känslan att klara av uppgiften utan att tänka på att 

det är roligt eller att de kommer att lära sig någonting användbart.  
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6. Diskussion 

Syftet med studien har varit att få kunskap om vad som gör elever motiverade för 

bildundervisningen och vilka strategier läraren kan använda för att skapa och utveckla 

motivationen.  

6.1 Resultatdiskussion 

Enligt self-determination theory (Schunk et al, 2008:248-249) motiveras vi människor att göra 

saker som vi känner oss bra på, vi presterar bättre om vi har möjlighet att påverka vår 

situation och vi har ett behov av att känna att vi tillhör en grupp. Dessutom är det inte bara 

mängden motivationen som är viktig utan även vilken typ av motivation det är. Vi har en inre 

motivation när vi utför en aktivitet för att den upplevs som rolig, spännande eller positiv och 

yttre motivation när vi deltar i en aktivitet för att uppnå ett mål (op. cit:251-253). Majoriteten 

av de intervjuade eleverna uppger att de känner sig motiverade eftersom de tycker att 

bildämnet är roligt, däremot kan man se att vissa elever också har en yttre motivation och vill 

uppnå ett mål (exempelvis förbättra sin teknik och bli duktigare i sitt skapande för att använda 

dessa kunskaper i framtiden). Eleverna har uttryckt att de blir motiverade av att se sina egna 

förbättringar och att de utvecklas inom ämnet. Expectancy-value theory utgår ifrån att styrkan 

i vår lust att göra eller lära något varierar med hur attraktivt detta något är för oss och vår 

bedömning av hur sannolikt det är att vissa handlingar kommer att leda till det eftersträvade 

målet (Schunk, Pintrich & Meece, 2008:44).  

Eleverna säger att lärarens engagemang är viktigt för motivationen och att de skulle önska 

mer frihet i uppgifterna, kunna delta i planeringen och påverka lektionernas innehåll. De 

uttrycker att det är lättare att vara motiverad om de får välja exempelvis material och teknik. 

De elever som har lite lägre motivation tycker att uppgifterna ska vara enkla och inte för långa 

och komplicerade. Skolverkets utvärdering av bild i grundskolan (2015:59) visar att eleverna 

tycker att bildämnet är roligt, men inte särskilt viktigt. Min studie på gymnasiet visar ett 

liknande resultat. Alla sex elever har uttryckt att de tycker att bildämnet är roligt, men bara 

två har sagt att de ser nytta med bildämnet. Lärarna uppger att de anstränger sig för att lyssna 

på eleverna och göra en intresseväckande undervisning och ger eleverna möjlighet att påverka 

genom att ge dem frihet att välja arbetsprocess och sitt eget uttryckssätt, men de vill inte låta 
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dem delta i kursplaneringen eller lektionernas innehåll. Den möjlighet som läraren ger 

eleverna att vara delaktiga i och kunna påverka undervisningen är det som Davidsson & Flato 

(2010:16) kategoriserar som autonomi. De hävdar att mängden autonomi som eleven kan få 

beror på elevens kunskapsnivå och hur klassen ser ut. Enligt Skolverket (2012:12) ska 

eleverna ges möjlighet att delta i planeringen av undervisningen och detta är viktigt för att 

stärka studiemotivationen. Det är intressant att lärarna verkar tycka att de ger valfrihet till 

eleverna, fast eleverna inte förefaller uppleva det. Det verkar som att eleverna och lärarna 

tycker att valfrihet är olika saker. Lärarna ger intryck av att tycka att det är valfrihet om 

eleverna får välja exempelvis färger och arbetsprocess, men eleverna vill verkligen påverka 

undervisningen och få vara med och planera uppgifterna. Jag tror att det skulle öka 

motivationen hos eleverna om de kunde påverka undervisningsinnehållet mer, exempelvis 

genom att ibland få välja mer vad och hur vissa uppgifter ska göras. Jag antar att lärarna inte 

vill släppa kontrollen till eleverna så att undervisningen tar en annan riktning än den som 

läraren hade planerat. Jag tror att det skulle kunna gå att göra en kompromiss, till exempel 

genom att läraren tillåter eleverna vara med och påverka några uppgifter men inte hela årets 

planering. Glasser (1996:73) uttrycker att läraren behöver vara villig att utföra förändringar i 

sitt arbetssätt för att hjälpa elever att hitta och utveckla motivationen.  

Imsen (2006:434) anser att motivation är en viktig faktor inom lärandet, och undervisningen 

måste väcka nyfikenhet och intresse hos eleverna. Lärare 3 har sagt att hon försöker anpassa 

undervisningen till elevernas intressen så mycket som möjligt och eleverna har sagt att de 

uppskattar att läraren planerar en uppgift som är rolig och relevant. Jag tror att ett bra sätt att 

engagera eleverna är att planera uppgifter som baseras på aktuella händelser i det lokala 

samhället och i hela världen. Om lärarna får möjlighet och eventuell utbildning till att göra 

digitala uppgifter skulle det kunna vara ett sätt att ta tillvara elevernas intresse, eftersom 

många av dagens elever har ett stort intresse för digital bild (Skolverket 2015:179). Lärarna 

har uppgett att för att motivera eleverna försöker de skapa ett positivt klimat i klassrummet 

och i gruppen och lyssna på eleverna och hjälpa dem när de har svårigheter. Davidsson & 

Flato (2010:14-18) påpekar att samhörighetskänslan hjälper eleverna att öka motivationen 

inom undervisningen och att läraren kan skapa ett positivt klassrumsklimat där eleverna 

känner sig redo att hjälpa varandra. Lärarna säger också att det är viktigt att vara entusiastisk 

på lektionerna, skapa en intresseväckande undervisning, anpassa uppgifterna (och välja 

läromedel och material som är relevanta för eleverna) till elevernas intresse och visa 

engagemang för ämnet. En av lärarna har tagit upp att eleverna är mer motiverade om de kan 
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se att kunskapen de får i skolan kommer att användas i framtiden, men ingen av lärarna har 

uppgett det som en strategi de använder. Lärarna använder olika strategier för att motivera 

eleverna, men alla lärare har också sagt att eleverna i deras grupper är motiverade. Lärare 1 

säger att det kan bero på att de själva har valt ämnet och att de har intresse för att lära sig mer, 

vilket enligt mastery goal theory (Schunk et. al, 2008:184) ökar motivationen. Lärare 2 säger 

att de som har mer studievana i allmänhet är mer motiverade. Davidsson & Flato (2010:103) 

förklarar att värderingar och normer, så som den studievana vi har med oss hemifrån, styr 

våra handlingar och förutsättningar till stor del. William Glasser (1996:19) berättar att många 

föräldrar och lärare antar att en duktig lärare kan utbilda vilken elev som helst, men att ingen 

lärare kan hjälpa en elev som inte vill lära sig och att elevens motivation är det som har störst 

betydelse för hur mycket en elev lär sig. Lärare 3 anger att kraven som finns i dagens 

samhälle inte är lika höga nu som förut, vilket gör att eleverna anstränger sig för lite men hon 

anser ändå att eleverna har motivation. Jag tolkar det som att de anser att motivationen till 

viss del inte beror på lärarnas undervisning utan mer på eleverna själva.  

Flera av eleverna uppger att de uppskattar bildämnet för att det ger dem en möjlighet att göra 

någonting mer kreativt än på de teoretiska lektionerna. Fredrik Lindstrand & Staffan Selander 

(2009:12) förklarar att eleverna har möjligheter att uppleva estetiska uttryck inom 

bildundervisningen, som ger dem ett tillfälle att skapa nya former med hjälp av sin fantasi. 

Illeris (2006:83) pratar om att genom att känna, analysera och uppleva konst får eleven en 

djup anknytning till konsten. Eleverna ser ämnet som en avlastning och en av dem uppgav till 

exempel att skapandet gör henne mer lugn och att det är någonting hon tar med sig hem efter 

lektionerna. Här kan vi se ämnets betydelse för den personliga utvecklingen och det är 

någonting som kan vara väldigt viktigt för den enskilda eleven och som kanske inte har så stor 

koppling till motivationen och prestationen på bildlektionen. Kanske kan de elever som inte är 

mest motiverade på lektionerna ändå uppleva lika mycket eller mer personlig utveckling av 

bildskapandet som kan vara ett sätt att njuta, uppleva, reflektera, må bra?  

Lisa Öhman-Gullberg (2009:71-72) förklarar att det som sker i samhället också påverkar 

barns visuella uttryck och att förändringar inom samhället har påverkat undervisningen. En 

stor förändring är gymnasiereformen 2011, och det är intressant att denna studie visar att 

lärarna anser att elevernas motivation har förändrats på olika sätt efter denna gymnasiereform. 

Lärare 1 säger att eleverna hade mer motivation och intresse för ämnet innan 

gymnasiereformen, när estetisk verksamhet fanns som ett kärnämne. Lärare 3 nämner inte 

gymnasiereformen, men säger att kraven som finns i dagens samhälle inte är lika höga nu som 
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förut och att eleverna ansträngde sig mer förut. Lärare 2 tycker att det var svårare att motivera 

eleverna innan gymnasiereformen 2011, på grund av att det var många undervisningstimmar 

och större grupper. Nu har alla eleverna aktivt valt ämnet och det gör att de är mer 

motiverade. Jag antar att lärarna ser på detta på olika sätt på grund av att de har olika 

personlighet. Jag har observerat att lärare 2 föredrar att undervisa i mindre grupper där nivån 

är mer jämn, men för lärare 1 är det inte lika viktigt. Lärare 2 har uppgett att de elever som 

går naturprogrammet och är mest studiemotiverade generellt också är mest motiverade inom 

bildämnet, vilket stämmer med tidigare forskning om att elevens motivation kan påverkas av 

elevens studievana. Jag tolkar svaret som lärare 1 har gett som att motivationen har en 

koppling till hur viktigt ämne bildämnet anses vara.  

Något som lärarna skulle kunna göra som de inte gör idag är att medvetet försöka använda sig 

av verklighetsförankring eller framtidsförankring (Davidsson & Flato, 2010:16-17), det vill 

säga försöka visa eleverna vad de kan ha för nytta av vad de lär sig på bildlektionerna och 

göra en tydlig koppling till framtida studier och yrken. Eleverna har sagt att de vill förbättras 

och att de blir motiverade när de ser att de utvecklas. Lärarna skulle därför kunna arbeta mer 

med feedback än de gör idag och särskilt betona när en elev gör framsteg. De elever som har 

mindre motivation har uppgett att de föredrar när uppgifterna inte är för långa och 

komplicerade. Enligt expectancy-value theory (Schunk et al, 2008:44) är en viktig faktor för 

motivation om eleven tror att hon/han kan klara uppgiften. För att kunna motivera både dessa 

elever och de mer högpresterande eleverna skulle lärarna kunna identifiera de enskilda 

elevernas behov för att använda den informationen i planeringen och göra en grunduppgift 

med något extra frivilligt element för de som vill jobba mer.  

6.2 Metoddiskussion 

Jag gjorde semistrukturerade intervjuer både med eleverna och lärarna, och upplevde att det 

var lättare att få fram information från lärarna än från eleverna. Jag tror att det beror på några 

olika faktorer, exempelvis lärarnas mognad och intresse inom ämnet jämfört med elevernas 

ovana att prata om motivation i skolan och bli intervjuade. Det jag har lärt mig med 

intervjuerna och som jag skulle tänka på i framtida undersökningar är att strukturera 

följdfrågorna mer för att underlätta för eleverna att utveckla sina svar. Jag upplevde också att 

kvaliteten på intervjun blev mycket bättre när jag fick möjlighet att gör den med gott om tid 

och i en lämplig miljö, jag skulle därför planera in att boka in intervjuer i god tid vid en 

framtida undersökning.  
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6.3 Förslag på vidare forskning 

Jag har inte frågat specifikt om hur lärarna arbetar med feedback, men av elevintervjuerna ser 

jag att elevernas utveckling är en viktig faktor för att öka motivationen, och det skulle därför 

vara intressant att undersöka vilken betydelse feedback från läraren har i en framtida studie.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Intervjufrågor till elever 
 
1. Vilket program/inriktning/åk går du och hur gammal är du? 
 
2. Varför ville du studera på detta program/inriktning och vilken koppling tror du finns mellan 
ditt program/inriktning och bildämnet?  
 
3. Kan du berätta om ditt bildintresse? Vad är det som du tycker är roligt/tråkigt, 
viktigt/irrelevant? 
 
4. Hur motiverad är du på bildlektionerna? 
 
5. Varför vill du delta i aktiviteterna på bildlektionerna? 
 
6. Vad skulle kunna öka din motivation och ditt intresse på bildlektionerna?   
 
7. Vad tror du att du kan ha för nytta av det du lär dig på bildlektionerna senare i livet? 
 
8. Vilken typ av uppgift tycker du är roligast? (Varför?) 
 
9. Hur mycket påverkar lärarens undervisningssätt din motivation och ditt intresse? (Hur 
tycker du att undervisningen skulle kunna förbättras?) 
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8.2 Bilaga 2 - Intervjufrågor till lärarna 
 
1. Berätta gärna vilken utbildning du har och hur länge du har jobbat som bildlärare. 
 
2. Har du upplevt skillnader i elevernas motivation på lektionerna i olika klasser och årkurser? 
    Hur då och vad kan beror på? 
 
3. Hur upplever du elevernas motivation? 
 
4. Hur mycket upplever du att din roll som lärare kan påverka deras motivation? 
 
5. Vad har du för strategier för att motivera eleverna? 
 
6. Vad tror du skulle behövas för att öka motivationen hos eleverna?  
 
7. Vilken typ av motivation (inre/yttre) upplever du att eleverna har? 
 

 


