


Hur lär människan?
• Informellt och formellt lärande (det 

mesta vi lär oss, lär vi utanför skolan)
• Visa och berätta de grundläggande 

formerna av undervisning
• Många verktyg för lärande
• Motivation och förståelse viktiga 

faktorer – underskattade inom 
pedagogisk teori



Vad är motivation?

• Finns ingen övergripande teori
• Inre och yttre motivation – här fokus på  

den inre
• Två centrala faktorer är känslan av kontroll

över lärsituationen och värderingen av 
lärande

• Det man lär sig måste ge mening (jfr 
KASAM)



Maslows behovstrappa



Emotionella system i hjärnan
• I en del av hjärnstammen (substantia grisea 

centralis) finns ett område som bestämmer 
om vi mår bra eller dåligt. 

• Den bakre delen av strukturen genererar 
obehagsupplevelser, medan den främre ger 
upphov till lyckoupplevelser. 



Panksepps emotionssystem
•Sju olika emotionssystem är alla kopplade till 
denna del av hjärnstammen.
•Sökande
•Njutning
•Ilska
•Rädsla
•Förtvivlan/sorg
•Vårdande
•Leklust



Emotionella system i hjärnan
(1) Sökandesystemet gör att vi på olika sätt söker 

av vår omgivning 
(2) Nöjessystemet aktiveras när vi njuter av mat, 

dryck eller sexuella aktiviteter men är också 
det system som gör att droger upplevs som 
positiva

(3) Ilskesystemet har sitt urspung i amygdala och 
är kopplat till obehagssidan av området i 
hjärnstammen  



Emotionella system i hjärnan
(4) Rädslosystemet har också sitt ursprung i 
amygdala (fast i en annan del)
(5) Förtvivlan/sorgsystemet gör att en unge som 
blir övergiven av sin mamma skriker förtvivlat, 
men det fungerar också i andra grupper  
(6) Vårdsystemet motiverar individen att ta hand 
om avkomman och andra närstående individer
(7) Lekinstinkten gör att                                        
barn har ett starkt                                             
inbyggt behov att leka  



Hur uppnår man inre motivation?

J. Bruner:
(1) Nyfikenhet (stark från 

födelsen)
(2) Känsla av kompetens –

kontroll över situationen

Att inte veta är dåligt. Att inte vilja veta är sämre.
– Afrikanskt ordspråk



Hur uppnår man inre motivation?

J. Bruner:
(1) Nyfikenhet (stark från 

födelsen)
(2) Känsla av kompetens –

kontroll över situationen
(3) Ömsesidighet – uppnå 

mål tillsammans

Att inte veta är dåligt. Att inte vilja veta är sämre.
– Afrikanskt ordspråk



Kamratlärande ger motivation
Kamratlärande Nyfikenhet

Kontroll         Motivation

Samarbete



Lektionens mönster
Har varit nästan likadan sedan folkskolans start



Lektionens mönster
Har varit nästan likadan sedan folkskolans start
•Alla gör samma sak (oberoende av nivå och 
talang)
•Alla använder samma läromedel (främst text)
•Alla följer samma läroplan
•Alla bedöms på samma sätt
•Alla skall sitta still
•Alla skall koncentrera sig



Skolans struktur inte gjord för att 
skapa motivation

Journalisten Tracy Kidder : ”Problemet är 
grundläggande. Sätt tjugo eller fler barn i ungefär 
samma ålder i ett litet rum, sätt dem i bänkar, låt 
dem vänta i köer, tvinga dem att uppföra sig väl. 
Det är som om en hemlig kommitté, …, hade 
studerat barn och när den kommit på vad de 
flesta av barnen minst av allt vill göra, hade 
kommittén bestämt att alla skulle göra just det”



Motivationen minskar
• Rapport från SKL
• Endast 45 procent av eleverna i årskurs 8 tycker att 

skolarbetet får dem att känna lust att lära sig mer.
• Motsvarande andel är 74 procent bland eleverna i 

årskurs 5.
• Att motivera elever är lärarens svåraste men 

viktigaste utmaning. Skolan konkurrerar med så 
mycket annat, så det gäller att möta eleverna i deras 
vardag och på deras villkor.



Lärarnas motivation
Nationella 
prov



Det ideala utbildningssystemet

Jag vill  
veta mer!



Aha!

• Aha-upplevelser är    
motiverande

• När man förstår kan man      
lösa nya problem

• Förståelse   è kontroll 



Hattie’s Visible Learning

Baserad på mer än 800 meta-analyser som bygger 
på 50.000 studier på mer än 200 millioner elever
Feedback till elever är en av de viktigaste 
faktorerna där läraren har inflytande
”Providing information how and why the student 
understands and misunderstands, and what 
directions the student must take to improve”



John Hattie’s Visible Learning
Influence Effect Size Source of Influence
Feedback 1.13 Teacher
Students’ cognitive ability 1.04 Student
Instructional quality 1.00 Teacher
Direct instruction .82 Teacher

Skolverkets kommentar: ”… de frågor som varit mest debatterade 
på skolområdet som klasstorlek, skolstorlek, möjlighet att välja 
skola, programstruktur eller finansieringsform här visar sig ha liten 
effekt för elevers prestationer. Dessa faktorer benämner han 
skolstrukturella. Desto större effekt har istället faktorer som har att 
göra med hur det ser ut inne i skolan.”



Meta-kognition
• … att reflektera över sitt eget lärande
• Veta hur man vet
• Meta-kognition stödjer lärande
• Meta-kognition genererar kontroll
• Hattie’s Visible Learning: ”It is teachers 

seeing learning through the eyes of 
students; and students seeing teaching as the 
key to their ongoing learning”



Att arbeta med metakognition

• Trollkarlens hatt i förskolan



När skall man ge belöningar?

• Lär av Tom Sawyer!
• ”Arbete består av något 

man måste göra, medan 
lek består av något som 
man inte måste göra”



Yttre belöningar kan minska den inre 
motivationen

• Metastudie av Deci, Koestner och Ryan
• Löften om goda betyg eller andra belöningar 

har negativ effekt på inre motivation
• Eleverna tolkar sådana belöningar som en form 

av yttre kontroll, vilket undergräver deras 
känslor av egen kontroll och kompetens 

• Ett nytt betygssystem höjer inte elevernas inre 
motivation



Modell från Bénabou och Tirole  
• Lärarens eller förälderns löfte om belöning för 

skolarbete signalerar att uppgiften inte är värd att 
göra i sig själv

• Därmed sänker belöningen elevens känsla av 
kompetens

• Löfte om belöningar minskar uppgiftens attraktion
• Tar bort uppmärksamheten från uppgiften
• Däremot kan belöning efter väl utfört arbete vara 

motiverande 


