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Något användbart

Forskning

Ny synvinkel på motivation och skolnärvaro

Tips

Påminnelse om vad som är viktigt

Övning
Image created by Daniel Barreto.
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Min bakgrund:
hjärnforskare
Bakgrund som
hjärnforskareinom
motivation

Vad
är motivation?
Vad är motivation?

• Forskning inom mo+va+on,
förväntningar och presta+on.
• Studerat människors vilja a=
anstränga sig.

Foto av Bruno Nascimento, Unsplash photos
Foto: H anna Victoria M örck
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MoBvaBon
uBfrån behov
Vad är mo7va7on?

Behov som behöver vara uppfyllda

• Olika typ av behov som behöver vara uppfyllda för att kunna bli
motiverad

Autonomi

Ma

Kompetens

Gemenskap
Photo by Marisol
Benitez on Unsplash
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Photo by Kate Stone Matheson on Unsplash

Photo by Adrian Swancar
Unsplash photos

Deci och Ryan, 2001
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Elever som vill ge upp eller inte vill pröva

Du känner a= du inte
kan påverka din
situa+on

Autonomi

Din kompetens kommer
inte +llgodo och
känns ovik+g.

Kompetens

Du känner dig ensam

Gemenskap

Vi kan försöka få dessa behov uppfyllda

Foto: Christian Erfurt,
unsplash photos
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Autonomi

Låt elever kunna påverka.
Du kan delvis påverka hur du lägger upp en lektion eller
arbetet med uppgifter.
Du har autonomi och dina elever kan få viss autonomi.

Kompetens

De kanske inte kan göra exakt vad de vill och är bra på men de
kan bli bä=re. A= utmanas på rä= nivå är e= sä= a= uppleva
kompetens och komplexitet.
Eleverna kan uppleva komplexitet i uppgi2erna.

Gemenskap

Eleven är inte ensam i att känna på ett visst sätt eller göra fel.
Att känna att andra sitter i samma båt eller kämpar på
liknande sätt kan skapa en sorts samhörighet.
Vi är i en gemenskap.
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Hög mo7va7on löser inte all7d närvaron

Vad motiverar oss: Drivkrafter
THE
OPTIONS
Glädje
Värderingar
Mål
Vilken är din drivkraft
i ditt arbete?

Dömande

Hög arbetsbelastning
Höga krav
Minimala resurser
Brist på belöning/uppska0ning
Foto: Eric Ward, unsplash photos

Recept på utma0ning (ohälsa)

Vilken drivkraft driver dina elever?

Vad vi kan göra?

Status, pengar

•
•

Andras åsikter

Värna om individers autonomi
Ge feedback och stöd.

Bakker et al. (2005).
Job resources buﬀer the impact of job demands on burnout.
Journal of occupa,onal health psychology, 10(2), 170.

Siegrist, J. (1996). Adverse health eﬀects of high-eﬀort/low-reward condiSons.
Journal of occupa,onal health psychology, 1(1), 27.
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Hur kan du dra lärdom av deBa?
VAD?
• Det handlar att bry sig om
sin omgivning.

Social gemenskap
Låt någon berätta

HUR?
• Genom återkoppling och
genom aD ge möjligheter
aD påverka.

Lyssna
Bekräfta
Foto: Alva Appelgren
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Created by
João Pedro Costa.
SubmiUed for
United NaSons
Unsplash photos

VEM?
• Det gäller elever men också
vänner, familj och
medarbetare.
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Att ge stöd och återkoppling är ingen självklarhet

Autonomistöd

Kontroll eller autonomistöd?

Bemötande Ledare A

Bemötande Ledare B

Kontroll

Autonomistöd

Ser det från sitt

Sä=er sig in i

eget perspektiv.

andras situa+on.

Vill få andra att

Vill a= andra ska

bete sig på ett visst sätt.

få ge synpunkter.

Autonomistödjande ledarskap kan ge:
ökat engagemang, mer respekt i bemötandet,
ökad 7llit och förtroende.
Dock krävs tydlighet för deBa.

Reeve, 2014
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Bakker, A. B., Demerouti, E., & Euwema, M. C. (2005). Job resources buffer the impact of job demands on burnout.
Journal of occupational health psychology, 10(2), 170.
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Har vi förutsäBningar 7ll aB vara mo7verade?

Exempel på tydlighet men även autonomi

• Tydlighet: max 3
personer i lokalen
• Autonomt beslut
att välja när du har
möjlighet att
hämta ut ditt paket
på posten.
Foto: Alva Appelgren

Photo by Dogukan-sahin
Unpslash photos
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Du kan inte påverka ditt arbete.

Du känner dig dålig.

Dina förslag får inte gehör.

Andra verkar klara det så bra.

Du känner att du kan påverka
din situation.

Du vet a= du måste kämpa när
du går genom en tuﬀ
utmaning.

För att kunna känna sig motiverad
Unsplash photos
By: Dev Asangbam
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Du har för hög/låg arbetsbörda.

Ingen bryr sig om vad du gör.

Du har inte satt upp rimliga mål.

Brist på återkoppling och
omtanke.

Du har realis+ska mål
a= kämpa mot.

Du känner att
människor bryr sig.
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Ihärdighet och grit
Egen studie: när väljer människor att kämpa?

Forskning kring förväntningar
Min egen studie
Tufft mentalt träningsprogram
Anpassat utifrån nivå
20 tillfällen
1 timme/gång
Frivilligt
Fick sluta när de ville

Foto: Vidar Nordi Mathisen
Unsplash photos

Vad kännetecknar personer som
väljer a0 anstränga sig och
kämpa på?

19

Appelgren, Bengtsson and Söderqvist (2016) Applied Cognitive Psychology
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Dynamiskt mindset ökar grit – ihärdigheten
De med mer dynamiskt mindset var mer ihärdiga

Vilka valde aB kämpa?

Hur många procent gjorde
alla 20 övningar?

Det är jobbigt,
men jag kämpar på.

Vad tror ni påverkade om de
gjorde klart, vad har de som
kämpar på?

Jag är så dålig,
jag ger upp.

Hur tänkte de innan de
sa0e igång?
Foto: mar+ns-zemlickis
Unsplash photos

Foto: Vidar Nordi Mathisen
Unsplash photos

Appelgren, Bengtsson and Söderqvist (2016) Applied Cogni3ve Psychology
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De som uppvisade ihärdighet

Hur kan du dra lärdom av forskningsresultaten?
1.

Syfte, mening – går detta att förklara i relation till
uppgiften?

2.

Tro på sin förmåga – går det att visa att du tror på
dina elever och synliggöra hur de kommer
framåt, varva lättare med svårare uppgifter och
påminna dem om vad de lärt sig?

3.

Dynamiskt mindset – går det att påminna om att
deras ansträngning leder framåt?

1. SyMe, mening
2. Tro på sin förmåga
3. Dynamiskt mindset
Photo by Heylagostechie
Unpsplash photos

Photo by Julia Raasch on Unsplash
Appelgren, Bengtsson and Söderqvist (2016) Applied Cogni3ve Psychology
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Varför är det så svårt? Elever vill inte alltid gå till skolan.
Lättare att ge upp än att anstränga sig

Vad innebär grit?
Att vilja anstränga sig och
arbeta målmedvetet
kallas ibland för grit.
(Duckworth, 2007).

• Alltid lättast att ge upp.
• Det gäller att välja att
fortsätta.
• System: automatiskt
och reflekterande

Grit handlar om
målsättning och
ihärdighet.
Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Foto: mukul-joshi
Unsplash photos

Foto: Alva Appelgren
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Motivation kräver självtillit

Fokus, kontroll och planering
Foto: Alva Appelgren

Belöningsstyrda
Fa0a bra beslut, a0 hämma
sina impulser, kunna
planera och kontroll är
svårt.

Men hur ofta känner
eleverna såhär?
Jag tänker fixa detta.

Hjärnkra6 från pannloben
som forOarande är under
utveckling under hela
uppväxten.
Goswami 2008, Cognitive Development, the learning brain
Casey m.fl., 2008; Best m.fl., 2009; Blackmore m.fl., 2012.
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När elever saboterar för sin motivation

AB se varandra och se om någon vill välja den läBa vägen

Yttre: andras återkoppling till dig.
Jag är så dålig.
Jag kan inte.
Detta är inte min grej.
Jag är ett hopplöst fall.

Inre: egen återkoppling.
Foto: Chris+an Erfurt,
unsplash photos
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Vad smart jag är!

Vad bra jag gjorde det.

Personfeedback

Processfeedback

Hur ger du dig själv återkoppling?
Vad tänker du när du gjort något bra?

Photo by Dirk van Wolferen
@dvw157
Unsplash photos
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Jag är så dålig!
Personfeedback

Vad var det
som hände?
Processfeedback

När något går riktigt dåligt, hur
tänker du då?

Photo by Dirk van Wolferen
@dvw157
Unsplash photos
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Sån här är jag och så
kommer jag förbli.

Vad kan vi göra för aB skapa bäBre förutsäBningar?

Om jag tar Sll mig återkopplingen
så kan jag utvecklas.

För dig som lärare:
Få elever att tro på sin förmåga att
klara något, självtillit.
Det hänger ihop med motivationen
och det kan vara en pusselbit i
skolnärvaron.
(Bandura, 1999)

Foto: Sam Balye, unsplash photos
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I lärmiljön:
Mastery oriented/uppgiftsorienterad
och trygg lärmiljö där fokus ligger på
ansträngning.
(Cellar m.fl. 2011)
Photo by Jonny Gios on Unsplash
.
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Intressant!
niveta
vetamer?
mer?
Intressant, Vill
vill ni

Vad väcker presenta7onen för funderingar?
Mo#verad

Feedback, mindset och viljan a= utvecklas

För dig som är lärare,
ledare eller förälder.
Foto: Alva Appelgren
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Nya perspektiv på lärande
Kognitionsvetenskap för lärare

För dig som är lärare och vill ha
exempel, Qps och reﬂekQonsfrågor
som knyter an Qll ny forskning och
etablerade lärandeteorier.
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Kontakta mig gärna!
www.alvaappelgren.com
Linkedin, twi0er och instagram

Foto: Alexandria Neoh
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